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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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           Part objectiva
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       TERRITORI
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Perspectiva històrica: dels ilercavons fins a la Tortosa del Segle XXI. Alguns trets 
únics i inconfusibles de la ciutat

La manera com habitem, treballem, governem, ens entretenim, convivim o ens desplacem a les ciutats 
i pobles està profundament entreteixida amb la manera com aquestes han estat construïdes històri-
cament. Els estudis ens mostren que ciutats que van ser en el passat tan importants com Tortosa es 
van fer com i on són per una combinació estreta entre la seva localització en el territori i les caracte-
rístiques del seu entorn físic, d’una banda; i la prioritat donada a la protecció i defensa dels habitants i 
dels béns de les institucions en el poder (monàrquiques, religioses, polítiques, comercials) en diferents 
etapes al llarg de la història, de l’altra. Així, en aquesta secció dedicada al territori, abordarem en pri-
mer lloc, i de manera més general, alguns trets singulars que han fet de Tortosa la ciutat que és avui; 
a l’apartat següent aprofundirem més específicament en la seva evolució urbanística.

Tortosa és la capital de la comarca del Baix Ebre i de l’Ebre català. Està situada a les Terres de l’Ebre, 
al sud de la comunitat autònoma de Catalunya. Encerclada pel massís dels Ports i per les serres de 
Cardó, aquí conflueixen els antics territoris de la Corona d’Aragó en un territori singular vorejat pel 
riu Ebre, que emprèn el seu darrer curs vers la desembocadura a la mar Mediterrània per la vall on 
s’assenta la ciutat, tot perllongant-se amb les hortes sota la mirada de la bella i silenciosa silueta dels 
Ports fins a trobar el fèrtil paisatge del Delta.

Tortosa es troba situada en un punt estratègic, ja que es troba al centre d’un triangle en els vèrtexs 
del qual es localitzen els grans nuclis industrials de Barcelona, València i Saragossa, a una distància 
aproximada de 200 km d’aquestes ciutats.

Situada a 90 km de Tarragona, constitueix un pas obligat per a totes les mercaderies que es trans-
porten cap al llevant peninsular, el sud d’Espanya i el Continent africà, tenint en compte, també, de 
les que procedeixen d’aquestes zones i que tenen com a destinació els diferents països europeus. A 
més, cal remarcar que és un punt de pas per a la mercaderia destinada o procedent del centre i del 
nord de l’Estat.

Per carretera Tortosa està comunicada amb les principals ciutats espanyoles per mitjà de la N-340 (Ca-
dis-Barcelona), la C-12 (Eix de I’Ebre) (Amposta-Tortosa-Lleida-França) i l’autopista AP-7 (França-Bar-
celona-València). Disposa d’un servei d’autobusos que connecta amb els municipis de  les rodalies  i 
directament amb la xarxa de transport que comunica les principals províncies del territori de I’Estat. 
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Per ferrocarril la doble línia d’alta velocitat Barcelona-València que travessa la comarca té connexions 
per a mercaderies i passatgers amb la ciutat i amb les zones industrials. El servei ferroviari Torto-
sa-Barcelona cobreix el transport de viatgers per mitjà dels ferrocarrils de RENFE.

El fet que l’Ebre fou l’entrada natural des de la Mediterrània cap a l’interior de la península, tant per 
al viatger com per a les activitats comercials, ha fet esdevenir Tortosa una ciutat de pas i d’encontre, 
però també de grans enfrontaments bèl·lics durant la major part de la seva història. Aquesta identi-
tat de ciutat cruïlla o ciutat frontera és reforçada pel fet que es troba en una zona de transició entre 
Catalunya, Aragó i València, cosa que contribueix històricament a la construcció de bona part de la 
seva idiosincràsia. L’emplaçament i naturalesa geogràfica és font d’una notable riquesa lingüística, 
gastronòmica, de costums i experiències col·lectives, i en l’enorme patrimoni historicoartístic es fa 
evident una mescla humana de molts segles d’existència. Aquesta diversitat tan antiga li valgué en 
algun temps el sobrenom de ciutat de les tres cultures (musulmana, jueva i cristiana).

El nucli antic de Tortosa és l’origen de la ciutat, on deixaran la seva petjada singular diferents pobles 
al llarg de la història. L’assentament de la civilització ibèrica es produeix cap als segles VII i VI abans 
de Crist i aquí, al curs final de l’Ebre, els pobles ibers s’anomenaran ilercavons. Posteriorment, els 
romans impulsen el creixement i desenvolupament de l’ara anomenada HiberiaIuliaIlercavoniaDertosa 
(popularment coneguda com la Dertosa romana), tot aprofitant l’Ebre per controlar l’entrada a l’interior 
del territori per via fluvial i convertint la ciutat en un dels ports militars i comercials més importants de 
la península a la Mediterrània en aquell temps. Poques dades sobre el període posterior de domini 
visigòtic han arribat als nostres dies, però en general, d’aquesta època ibèrica, romana i visigòtica, 
se’n conserven a la ciutat restes abundants, fruit d’excavacions arqueològiques fetes al municipi i a 
la comarca.

La poc coneguda ciutat visigòtica caigué en mans sarraïnes entre el 713 i el 718. El domini de la de-
sembocadura de l’Ebre va facilitar a l’al-Àndalus el control de les comunicacions cap a les terres del 
nord i l’interior de la península. La Turtūša islàmica serà, amb Làrida (Lleida), el nucli urbà musulmà més 
important de la Catalunya medieval, un dels centres neuràlgics de l’anomenada Marca Superior i nucli 
de comunicacions que funcionava com a capital de frontera no solament davant dels territoris cristi-
ans del nord, sinó també a la franja costanera. Eren temps de lluites i revoltes, Turtūša fou reforçada 
amb la construcció de fortaleses i de drassanes.  
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Amb la conquesta cristiana del 1148, la població sarraïna es reduirà en produir-se una migració cap 
a nuclis rurals propers. Tot i que, en principi, conserven els costums i una relativa llibertat de culte, 
aquesta tolerància anirà minvant progressivament. Les persecucions, la creació de la Santa Inquisició 
—en època dels reis Catòlics— i la política de conversions forçoses i d’adoctrinament culminaren amb 
l’expulsió definitiva dels moriscos catalans a l’inici del segle XVII. A les Terres de l’Ebre, però, aquesta 
expulsió no arriba a ser efectiva gràcies a la integració de la petita comunitat morisca i a la intercessió 
a favor seu del bisbe Pedro Manrique.

Al patrimoni històric, en concret una làpida trilingüe, tenim constància de l’existència de jueus a Torto-
sa des d’època visigòtica, tot i que s’especula que la seva presència es remunta a l’etapa de domina-
ció romana. Amb l’arribada dels musulmans, les comunitats jueves en general van gaudir d’una etapa 
de prosperitat, d’una certa permissivitat i llibertat de culte, a canvi del pagament d’algun tribut. Com 
a conseqüència, hi va haver un augment important de població. Els estudis talmúdics donaran un nou 
impuls al conjunt de la tradició oral jueva (lleis, costums, llegendes, històries) i es renovaren les arts 
de l’escriptura. Atesa la posició fronterera i la tradició comercial, la comunitat jueva de Tortosa fou el 
nexe d’intercanvi entre les comunitats cristiana i islàmica. 

En l’apassionant història de la ciutat, l’aljama jueva era una de les més importants del país. Les acti-
vitats comercials i financeres dels membres més preeminents beneficiaven indirectament la població 
cristiana i ajudaren en més d’una ocasió a finançar les empreses de la Corona i a resoldre els proble-
mes de subsistència. No obstant això, durant el segle XIV, s’obre a tota la península un període de 
forta pressió social envers els jueus, que tindrà com a conseqüència les emigracions i les conversions 
en massa. El saqueig dels calls jueus —bàsicament per raons econòmiques que prengueren una apa-
rença religiosa— és cruent a molts indrets, però no tant a Tortosa. Per ordre reial, les autoritats locals 
decidiren recloure els membres de l’aljama al castell de la Suda per protegir-los d’un possible atac.

A principi del segle XV, però, s’inicià la Disputa de Tortosa a l’entorn de la pèrdua de sentit de la 
religió jueva: setanta sessions públiques presidides pel papa Luna en una controvèrsia que tingué 
conseqüències nefastes per a la comunitat jueva de la ciutat. Tots els rabins que hi van prendre part, 
a excepció de dos, van abjurar de la seva fe, cosa que obrí la porta a una onada de persecucions, 
conversions en massa i una butlla papal contra les llibertats dels jueus. Aquest va ser un fort cop per 
a la comunitat jueva, que culminaria amb l’expulsió el 1492. Ebre avall, els jueus tortosins iniciaven el 
camí de l’exili, mentre deixaven enrere casa i ciutat, per dispersar-se després per Europa.
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Com ja s’ha comentat, la llarga coexistència de jueus, sarraïns i cristians féu un tomb definitiu a mitjan 
segle XII. Tortosa enceta un nou període: el de la dominació cristiana. En els propers segles es con-
figuraran els trets fisonòmics més característics de la ciutat, molts dels quals s’han conservat fins a 
l’actualitat. Parlem de la Tortosa que es consolida políticament i econòmicament a la baixa edat mit-
jana, capital de la vegueria que du el seu nom i seu d’una de les diòcesis més extenses d’Espanya. A 
partir de l’expulsió dels jueus el 1492, només resten a la ciutat cristians i també moriscs o nous cristi-
ans educats als Reials Col·legis a l’actual barri del Rastre. La poderosa Tortosa d’aquell període, amb 
els seus palaus i edificis imponents es fa visible encara avui als carrers més tradicionals de la ciutat, 
com ara el carrer de la Rosa. El pes que ha tingut l’Església i les comunitats religioses històricament a 
la ciutat també es fa evident pels seus conjunts arquitectònics. La rehabilitació d’algunes d’aquestes 
construccions en els darrers anys ha permès aprofitar-los per a nous usos: places, museus o serveis 
de les diferents administracions públiques que tenen presència a la ciutat.

Als segles XVII i XVIII, els episodis bèl·lics que van sacsejar la ciutat propiciaren la construcció de 
noves fortificacions. Malgrat les diferents guerres i els desastres naturals que patí Tortosa a principi 
del segle XIX, la població experimentà un significatiu augment demogràfic, fet que va comportar l’ei-
xamplament i la sortida del clos emmurallat del que avui coneixem com a centre històric o nucli antic. 
A final de segle, les muralles estan enderrocades i Tortosa, ja sense barreres, creixerà principalment 
per la zona dels eixamples i el barri de Ferreries, a la banda dreta del riu. Les classes socials benes-
tants abandonen el centre de la ciutat i s’instal·len a la zona d’expansió més important. L’arribada del 
ferrocarril, amb les vies traçades i l’estació en aquesta part del municipi, també va produir canvis en 
l’estructura urbana.

Durant la Guerra Civil, Tortosa va patir de manera directa i devastadora l’efecte dels bombardeigs i 
del foc d’artilleria, ja que va ser front de guerra durant més de mig any i escenari de la sagnant Batalla 
de l’Ebre, la qual ens recorda el monument que s’erigeix enmig del riu i que tanta polèmica social ha 
causat.

La destrucció de la ciutat va ser total, els edificis ensorrats i els carrers plens de runes eren l’escenari 
al qual s’afegia l’esfondrament de l’activitat econòmica, tant la industrial com l’agrícola —a causa de 
l’abandonament de la ciutat en ser evacuada l’abril del 1938, mentre va ser front de guerra—, i encara 
la desvertebració total de la societat civil. El municipi havia perdut durant el conflicte un vint per cent 
de la població —el 1940 Tortosa tenia 38.269 habitants— i entre les persones desaparegudes estaven 
moltes de les principals i més destacades personalitats dels àmbits polític, sindical, intel·lectual, 
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l’econòmic, obrer i associatiu. A les morts produïdes en els bombardeigs i en combat al front, se su-
maven les de l’estiu del 36, durant els fets revolucionaris de reacció a la sublevació militar, i les de la 
dura repressió del règim franquista a patir del 39, així com l’absència d’aquelles persones que van pa-
tir presó, que van ser confinades a camps de concentració o de treball, i d’altres que davant la situació 
van haver d’optar per exiliar-se o per buscar feina fora de la ciutat o del país.

Acabada la Guerra, comença un període de reconstrucció que, per la seva importància  en la confi-
guració urbanística de la ciutat, detallem amb més profunditat a l’apartat següent, en el de l’evolució 
urbana de Tortosa. A la vegada que es reparaven edificis i carrers, i s’arranjaven els subministraments 
de llum, aigua potable, gas i combustibles, la situació de precarietat era aprofitada per una part de la 
població, que amb l’estraperlo aconseguia fer grans fortunes, principalment amb el comerç de l’oli i 
de l’arròs al mercat negre. Aquest fet va fer, de retruc, remuntar la línia Tortosa-La Cava. 

El 1950, el municipi de Tortosa comptava amb 45.672 habitants, dels quals 20.954 pertanyien a Torto-
sa ciutat i la resta, als ravals. Durant la primera meitat de la dècada, la població continua el procés de 
creixement iniciat a la dècada anterior, gràcies a l’arribada de població immigrada procedent sobretot 
d’Andalusia; però, ja en els darrers anys de la dècada, el nombre d’habitants del municipi comença 
a davallar fins a arribar a 43.267 el 1960. La causa d’aquest descens de població va ser l’emigració 
a altres indrets amb més oportunitats de treball, ja que Tortosa no va participar en el procés d’indus-
trialització esdevingut a bona part de l’Estat a partir de la dècada dels 60. La seva població quedà 
estancada i va romandre fora del creixement econòmic característic d’aquest periode a altres indrets 
del país. Durant la dècada dels 70 s’accentúa aquesta tendència com a conseqüència del procés 
d’emancipació i independència dels pobles de l’Aldea, Camarles i els que formaran el nou municipi 
de Deltebre. 

Amb l’arribada de la transició democràtica, la manca d’una major dinàmica en la població converteix 
Tortosa en una localitat amb una clara tendència a l’envelliment i amb un elevat índex de població 
autòctona. Políticament, sorgiren diverses entitats que es van presentar com una alternativa als ajun-
taments franquistes. Cert revifament cultural i econòmic fa créixer el nombre d’entitats socials de tota 
mena durant aquest temps, destacant les iniciatives de reivindicació de la parla tortosina i la recupera-
ció del folklore tradicional que han estat de sempre signes d’identitat propis de les terres tortosines. A 
tots aquests aspectes, així com a la tímida recuperació econòmica de finals de segle passat i principis 
del segle XXI, li dediquem un tractament en major profunditat en els apartats següents. 
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Definició de la ciutat: característiques urbanes, arquitectòniques i d’habitatge

Evolució històrica de l’estructura urbanística a Tortosa fins al segle XIX

Com hem dit anteriorment, la construcció urbanística de Tortosa com a ciutat ha evolucionat marca-
da molt especialment per la seva situació vora el riu Ebre, de gran navegabilitat en temps de difícil 
comunicació per terra, i caracteritzada per una sèrie de elevacions de terreny per la banda de llevant. 
La orografia és un component fonamental per entendre la configuració urbana de Tortosa. El seu nucli 
històric es va assentar encaixat en aquest terreny de topografia dual: per una part les vessants dels 
turons del Castell i del Sitjar, amb un gran desnivell entre les cotes més baixes i les més altes en un 
espai molt reduït. I per una altra banda, les parts més planes entre els turons. 

El lloc fou idoni perquè la ciutat jugués un paper actiu en la història de les lluites de poder en el territori. 
Les freqüents agressions foranies, xocs militars i conflictes bèl·lics requerien a Tortosa el bastiment 
d’un recinte murallat amb construccions específiques, cada cop més sofisticades i impenetrables amb 
els avenços en enginyeria militar i arquitectura defensiva. L’impuls, els models i el procés de construc-
ció dels recintes fortificats així com les successives etapes de fortificació, rehabilitació, conservació, 
modificació i enderrocament van configurar un nucli urbà històric envoltat de muralles, amb uns barris 
assentats a les vessants dels turons i uns altres situats a les parts més planes entre els turons o a 
l’extrem nord del recinte murallat.  Si bé sovint es posa de relleu la importància de les muralles per a la 
societat tortosina pel fet de ser elements simbòlics amb significació política, jurídica i espiritual, i tam-
bé com a instruments de delimitació i control de la ciutat dins el territori, no oblidem que la principal 
motivació que va portar a la construcció, remodelació i arranjament de les muralles de Tortosa va ser 
la de defensar la ciutat contra possibles enemics durant la major part de la seva història. 

Un sector més vell a la ciutat antiga correspon suposadament al de la ciutat romana. És difícil i con-
trovertit definir amb precisió els confins i trets urbanístics de Tortosa a l’Edat Antiga. Segurament en 
temps de Juli Cèsar, ja el petit nucli ilercavó aconseguiria la categoria de municipi. El que avui s’ano-
mena la Suda havia de ser el castell i és possible que alguna muralla seguís els accidents naturals. 
El recinte de la ciutat devia seguir per la vora del riu, entre el lloc on el barranc del Rastre desguassa 
a l’Ebre i la banda on desaigua el barranc del Cèlio. Per llevant devia seguir el barranc del Rastre; els 
portals d’entrada a la ciutat podien ser el del Romeu i el del Pont de Pedra, i el centre del municipi 
romà estaria emplaçat al fòrum, on avui trobem la catedral. 
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Els carrers, estructurats reticularment, estarien envoltats per les muralles, un fòrum romà, l’acròpolis i 
altres construccions, algunes restes dels quals romanen encara avui com a testimoni.

La ciutat visigòtica, de la que actualment es té ben poca informació, deixa pas a la Turtūša islàmica, 
que fou reforçada amb la construcció de fortaleses i de drassanes per construir les naus de la flota 
sarraïna i el segle X es fixa en la història de la ciutat com un temps de gran impuls d’obres públiques. 
Envoltats de muralles, l’alcassaba, socs, tallers artesanals, banys públics, mercats s’articulaven a 
l’entorn de la mesquita major de la medina que, amb la conquesta cristiana posterior, serà purificada 
i utilitzada com a temple cristià. El desaparegut edifici ocupava l’espai on avui es troba la catedral. 

La Tortosa medieval separa la moreria de la ciutat cristiana i, sempre emmurallats, ja existeixen els 
barris de Sant Jaume i el Castell o els de Santa Clara i Garrofers, que s’assenten a les vessants dels 
turons del Castell i del Sitjar. I ja tenim barris com els de Montcada, Catedral o Zona Centre, que se 
situen a les parts més planes entre els turons, o el barri de Remolins (Calljuïc o barri dels jueus) en 
l’extrem nord del recinte. L’anomenat call jueu tenia un call vell —del qual poca cosa resta— i un call 
nou, que conserva actualment gairebé intacta l’estructura urbanística amb els carrers laberíntics i es-
trets, i les cases –moltes d’elles ara desocupades i tapiades- recollides a l’entorn de places petites on 
no transiten els vehicles d’avui.

En aquesta època la ciutat fou dividida en quatre parròquies. Els poders civils i eclesiàstics construei-
xen llurs edificis austers i imponents (jutjats, hospital, casa de la caritat, palau episcopal...), i la catedral 
s’assenta al bell mig de la ciutat antiga a l’espai en què anteriorment s’havien situat el temple romà, 
la mesquita i la desapareguda seu romànica. La poderosa Tortosa d’aquell període, amb els palaus 
de notables i les elegants façanes, es fa visible encara avui als carrers més tradicionals de la ciutat, 
com ara el carrer de la Rosa. El pes que ha tingut l’Església i les comunitats religioses històricament 
a Tortosa és evident a les zones del nucli antic més densament poblades de convents de monges i 
framenors i vestigis d’antigues esglésies, com ara el carrer de Montcada i el barri de Santa Clara amb 
els carrers estrets que llisquen pels vessants del turó del Sitjar. 

És un temps d’esplendor en que es duplica l’espai urbà i cal bastir noves defenses adequades al crei-
xement. En plena Baixa Edat Mitjana, Tortosa és un dels centres urbans més importants de Catalunya 
i de tota la Corona. L’activitat constructiva i l’obra pública és desenvolupada pel Consell de la univer-
sitat, que empren al municipi l’obra de construcció i manteniment de les muralles de més amplitud i 
amb més repercussions per a la ciutat i el territori en diversos sentits: des del canvi de la fisonomia 
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urbana, fins a l’aparició d’uns mecanismes administratius de regulació de les obres. Un segon recinte 
murallat, més ampli, es construeix des de la porta del Temple fins a la de Sant Joan, i per la part del 
Rastre es traçà una altra línia murallada. El segle XVI és també assenyalat com a època de dinamisme 
arquitectònic amb la construcció de diversos col·legis i edificis renaixentistes, però en general el crei-
xement urbà es paralitza durant l’edat moderna.

Als segles XVII i XVIII, els episodis bèl·lics que van sacsejar la ciutat propiciaren la construcció d’un 
seguit de fortificacions que configuraren un sistema defensiu que convertiren Tortosa en una autèntica 
plaça forta difícilment expugnable.  Així, en aquest temps, Tortosa segueix sent una ciutat tancada 
dins les seves muralles i amb cases disseminades sense cap estructura urbana situades a prop dels 
portals i horts del voltant. El creixement urbà de la ciutat ja es planteja com un problema però no es 
poden enderrocar muralles perquè la situació política del país no ho permetia. Les autoritats tortosines 
intenten, no obstant, diversos projectes urbanístics que superin els límits de les muralles i eixamplin 
l’espai urbà, tasca ben complexa si tenim en compte que bona part del territori era propietat de l’Es-
glésia o privada i no municipal. Així, es creen els nous ravals de Caputxins, Sant Vicent o Ferreries 
però fracassa, per exemple, la construcció del raval de la Tortoseta al costat del portal del Temple, 
molt probablement on ara és el Parc Municipal, degut a interessos pecuniaris en aquest indret de 
l’Església i d’alguns gremis. I finalment, vers mitjans del segle XIX es van començar algunes millores 
urbanes que canvien l’estructura de la ciutat murallada: es trasllada el fossar del Rastre, es construeix 
un passeig en aquest indret i un altre a Remolins, i algunes propietats urbanes de l’Església passen a 
la burgesia. 

Canvis i reestructuracions urbanes durant els segles XIX i XX

Malgrat les diferents guerres i els desastres naturals que patí Tortosa a principi del segle XIX, la po-
blació experimentà un significatiu augment demogràfic i la ciutat inicia la transformació cap a la seva 
configuració urbanística més actual quan surt definitivament del clos de les muralles a partir de la se-
gona meitat del segle, coincidint amb el final de la darrera de les guerres carlines. Com altres ciutats 
de característiques similars, la pressió urbana per expandir-se extramurs és ja insostenible. S’autoritza 
la creació d’un barri al Rastre, zona destinada a habitatges populars i, en especial, s’eliminen els sis-
temes defensius del Temple i de Remolins. Amb l’enderrocament de les muralles i amb l’excepció de 
les zones on hi havia els castells i fortins, ara la ciutat pot eixamplar-se pel voltant de tot el nucli urbà 
històric i al llarg del riu, a banda i banda. El projecte d’eixample urbà del Temple i de Remolins es posa 
en marxa seguint un esquema de pla regular amb carrers amples i places espaioses, que contrasta 
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fortament amb els barris del nucli històric de carrers estrets, empinats i angulosos, escales i illes irre-
gulars d’habitatges antics, tots ells trets urbans característics de la ciutat intramurs. Els carrers més 
importants de la ciutat emmurallada havien estat els de la Rosa, de la Mercè, Montcada, de la Ciutat 
i pocs altres; en aquesta zona es feia la vida comercial i hi havia les cases de la noblesa tortosina i 
d’antics gremis i oficis, com ho recorden encara molts noms de carrers (Montcada, Mercaders, Pesca-
dors, etc.). Però en eixamplar-se la ciutat, la gent benestant abandona definitivament el centre històric 
i comença a traslladar-se als nous carrers, disposats en illes regulars de cases més confortables i més 
ben condicionades a l’entorn del carrer de Cervantes i l’avinguda de la Generalitat. Acostumada a viu-
re tants segles reclosa dins les muralles, els eixamplaments marcaran d’ençà les línies de creixement 
de la ciutat. Cal destacar que l’enderrocament de muralles va afectar, prioritàriament, aquells conjunts 
que quedaven al bell mig de la ciutat, que s’espongen i reben més llum i sol. Alhora, les classes més 
humils que habiten el centre històric veuen relegada la seva urgent adequació davant l’esforç urbanís-
tic dels eixamples. 

Amb la Revolució Industrial catalana arriba a Tortosa el ferrocarril el 1867, que fou un altre dels fets 
que contribuí a modificar la fesomia de la ciutat i que va produir canvis en l’estructura. La nova via 
fèrria integrava Tortosa, un cop més, dins la xarxa de comunicacions, a la vegada que sentenciava la 
navegació i el comerç al riu. La ciutat ha anat estenent-se fins a traspassar la frontera de la traça de 
les vies, que la van dividir i van deixar aïllat el Temple, un dels barris més nous i encara en creixement 
que ara és més accessible gràcies a obres recents.

L’Eixample de Tortosa, projectat per l’arquitecte Sebastià Cabot i desenvolupat en properes fases per 
Víctor Beltri i Roqueta i Joan Abril i Guanyabens, es consolida i engrandeix amb edificis notoris i de 
caràcter públic, com ara el el modernista Mercat Municipal, el Mercat del Peix i l’antic Escorxador. 
L’Eixample consta de dos sectors netament diferenciats i separats per la línia de ferrocarril: l’Eixample 
(popularment l’Ensanxe), a llevant de la via, i l’Eixample del Temple, entre la via i el riu, però estenent-se 
també fins al lloc on hi havia l’antic portal del Temple a l’altra banda del traçat ferroviari. L’avinguda de 
la Generalitat és la via principal que fa d’enllaç en aquest sector d’eixample. Dissortadament, l’antic 
barri de Pescadors que els envoltava fou destruït a la Guerra Civil.

Amb l’expansió urbana i un cop desplaçats els centres vitals de la ciutat, es creà la necessitat d’in-
tegrar espais verds i d’esbarjo dins l’entramat urbà. Un modest passeig de moreres on estaven les 
drassanes i tenien els obradors diversos gremis és l’origen de l’actual Parc Municipal de Teodor Gon-
zález, obra de plantejament modernista de Joan Abril, que s’estén entre l’avinguda i el riu i ha anat 
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canviant-ne el disseny segons els estils de les diferents èpoques. Avui acull la renovada Llotja medi-
eval, que desenvolupava funcions comercials com a centre de contractació i dipòsit de mercaderies 
vora el riu. Aquesta és, doncs, a principis del segle passat la ciutat comercial que, amb la construcció 
del pont de l’Estat (1899) després de l’incendi que va cremar el pont de barques, quedà fermament 
connectada a l’altra banda del riu, amb el barri de Ferreries. 

El passeig que obre Ferreries al riu és vorejat per algunes cases clàssiques i per l’església del Roser, 
però, a diferència dels eixamples, aquest barri creixerà més lentament i la disposició de les noves 
construccions es fa sense planificació. Tot i així, ja comença a tenir una funció comercial i industrial.

La Guerra Civil va tenir efectes dramàtics a Tortosa. Fou un dels municipis catalans més damnificats 
humanament i en la seva estructura urbana. Un cop acabada la Guerra, comença un difícil període 
de reconstrucció —per al qual el municipi demanarà la intervenció de la Dirección General de Regi-
ones Devastadas—, en què s’acollirà al «Decret d’adopció» per a ciutats en les quals la destrucció 
del volum total d’habitabilitat hagués estat superior al 75%. Regiones Devastadas continua amb les 
tasques, ja iniciades pel municipi, de neteja de les runes, d’enderrocament dels edificis que represen-
taven perill per a la població i d’adequació d’habitatges per als ciutadans que s’havien quedat sense 
casa. Però, la ciutat està tan malmesa que no és fins al 1942 que s’inicia realment una reconstrucció 
que finalitzarà el 1954.

Els treballs es van centrar primer en la reconstrucció dels equipaments que afectaven directament la 
vida dels ciutadans, com ara habitatges, escoles, equipaments sanitaris i edificis de serveis públics; 
més endavant s’emprenen les obres d’urbanització del barri de Pescadors.

Per tal de restablir la comunicació amb la ciutat, es realitzen les obres de reparació de dos trams es-
fondrats del pont del tren —1940— i la construcció del nou pont de l’Estat, amb la qual Tortosa recu-
perava —el 4 d’abril de 1941— un pas estable per travessar el riu, ja que, des del final de la Guerra, 
per travessar d’una riba a l’altra s’havia de fer amb una barcassa. Les infraestructures de comunicació 
es completen amb la posada en marxa de la línia de ferrocarril de la Val de Zafán —el setembre de 
1941— que permetia unir Tortosa amb Saragossa.

L’obra pública més important realitzada a Tortosa fou la construcció dels murs de canalització de 
l’Ebre a tota la façana urbana de Tortosa, realitzada entre el 1944 i 1951, i que volia evitar desastres 
com els de la riuada de l’octubre del 37.
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Molts estudiosos d’aquest període remarquen que hagués estat un moment idoni per establir una 
planificació urbana integral, moderna i coherent, però es va perdre aquesta oportunitat. Tot i que les 
autoritats franquistes van pavimentar carrers, desenrunar la ciutat i portar aigua a les fonts públiques, 
les tasques de reparació es van centrar principalment en alguns dels edificis patrimonials de la ciutat 
i de l’Església, com ara la Catedral, el Palau Episcopal, l’església del Roser, el convent de Sant Joan 
i el de les clarisses, els col·legis, el Mercat central, el del Peix, l’Escorxador, entre d’altres. També van 
ser arranjats edificis de l’Eixample, que van sofrir molts danys. El barri de pescadors es va acabar 
d’enderrocar i al seu lloc es va bastí la casa de la ciutat i una plaça porxada. En aquest temps imme-
diatament posterior a la guerra es va urbanitzar bona part del barri de Ferreries a la banda dreta de 
l’Ebre, on es van construir quatre blocs amb un total de 144 habitatges, les Escoles, un mercat, i l’Es-
cola del Treball. La manca de vivenda suficient a la ciutat du a que l’Obra Sindical del Hogar, depenent 
del sindicat vertical, construeixi 26 nous habitatges a la urbanització anomenada 13 de Gener. És en 
aquesta etapa que culmina la construcció del Seminari Diocesà, però Tortosa ja no tornarà a ser la 
ciutat important del passat pel que fa la seva rellevància política, econòmica i religiosa al país.

Durant la dècada del 1960 i part de la dècada del 1970 el terme municipal de Tortosa era, amb 424 
km2, un dels més grans de Catalunya. El 1964 s’aprovà un pla general d’ordenació urbanística de 
Tortosa i Roquetes que, mancat de bases reals i sense ser assumit pels constructors, degenerà en un 
caos urbanístic. A la segona meitat de la dècada del 1960, alhora que antigues pedanies intentaven 
de segregar-se del municipi, la ciutat s’expandí pel barri de Ferreries i per l’Eixample del Temple. Els 
principals nuclis, pobles o caseries del terme de Tortosa són la Raval de Jesús i els pobles de Bítem, 
Campredó, els Reguers i Vinallop. A més, hi ha els nuclis del Castell de Mianes, la Font de Quinto, la 
Masada de Gassol, el Mas Aiuso i Santa Rosa de Lima. El municipi inclou, així mateix, els enclava-
ments de la Bassa dels Ganduls i de la Mola de Catí, als Ports de Tortosa. Va ser en aquest temps que 
es va construir el Polígon Industrial de Campredó, que es va projectar el de Vinallop i que el fenomen 
de la segona residència es va anar expandint per la rodalia de la ciutat: Mitan (o Mig) Camí, Sant Jo-
sep de la Muntanya, Caputxins, etc. Els anys seixanta s’intentà la modernització de l’ajuntament i es 
portaren a terme diverses obres públiques (ambulatori, Palau de Justícia, el parador de turisme de la 
Suda, etc). El 1966 el general Franco inaugurà a la ciutat el controvertit monument a la batalla de l’Ebre 
en un dels pilars de l’antic pont (el que havia substituït el pont de barques), destrossat durant la guerra 
i que no es reconstruí.
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Amb l’arribada de la transició democràtica, es produeixen les segregacions definitives de Deltebre 
(1977), Camarles (1978), Sant Jaume d’Enveja (1978) i l’Aldea (1983). La extensió de Tortosa va dismi-
nuir considerablement, tot i que continua essent un municipi de dimensions importants (219,60 km2) 
que es desplega a les dues bandes del riu. En aquesta etapa i fins al present, el municipi de Tortosa 
presenta una divisió espacial molt diferenciada. A la banda esquerra de l’Ebre, i a l’ombra de turons i 
muralles, trobem el nucli antic i els eixamples. L’Eixample Vell té una funció comercial i de serveis molt 
rellevant a la ciutat, és una de les zones més densament edificades però no disposa de possibilitats 
de creixement per manca d’espai. Com també ha succeït amb el centre històric, ha estat abandonat 
progressivament com a lloc residencial, mentre que la perifèria experimenta el seu procés d’urbanit-
zació, fet que contrasta amb la poca activitat de rehabilitació d’edificis i carrers als barris històrics 
fins ben recentment. Fora les muralles històriques i també de la banda esquerra del riu, tenim actual-
ment l’Eixample modern, de carrers perpendiculars i illes amb xamfrans a les cruïlles, delimitat cap al 
sud-est pel raval de Sant Llàtzer i separat per la línia fèrria a migdia dels barris del Parc i del Temple. 
Aquestes han estat zones de creixement en els darrers anys, amb la urbanització de grans superfícies 
residencials i d’equipaments vorejades per les entitats municipals descentralitzades (EMD) de Bítem 
i Campredó. A la dreta de l’Ebre es situen el barri de Ferreries i les pedanies dels Reguers, Vinallop i 
l’EMD de Jesús. Ferreries és la zona de ciutat que ha tingut millors perspectives de creixement durant 
aquest període. Amb una forta activitat constructora, és el barri més poblat, tot i que amb una den-
sitat baixa de població i aquí es concentren actualment bona part dels serveis públics de la ciutat. El 
seu dinamisme ha fet que, en alguns aspectes urbans, Ferreries prengui el relleu a un centre massa 
congestionat. 

Segle XXI: POUM i PinCat

La Tortosa vella arriba al segle XXI amb els barris històrics del nucli antic, Remolins, Rastre, Garro-
fer i Santa Clara immersos en una degradació continuada i un fort despoblament, tot i que és força 
activa comercialment i és la zona monumental de la ciutat, parcialment encerclada per muralles que 
han perdurat fins als nostres dies en un millor o pitjor estat de conservació, fins un total de 6 Km de 
perímetre. Avui és reconegut que la ciutat de Tortosa actualment posseeix un dels conjunts fortificats 
en extensió i qualitat més importants de l’Estat espanyol i, d’acord amb els estudiosos, ens atrevirem 
a dir d’Europa. 
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La recuperació del centre històric rep el seu primer impuls l’any 2003 amb l’inici del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) aprovat posteriorment el 2007 i que revisava el Pla general d’ordenació 
urbana del 1986. S’incidia també en la construcció de grans equipaments i el desenvolupament indus-
trial, amb la creació del polígon Catalunya Sud. L’any 2004 el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat promou la Llei 2/2004, coneguda com a Llei de Barris, per a la millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen d’atenció especial, amb la qual es creava un fons com a ins-
trument de col·laboració institucional i financer destinat a donar suport econòmic a aquelles poblacions 
de Catalunya que tenen la necessitat d’emprendre projectes i actuacions de caràcter integral per tal de 
pal·liar els dèficits de la qualitat urbana. 

L’Ajuntament de Tortosa va acordar en Ple extraordinari de 25 d’abril de 2005 sol·licitar l’ajut per tal de 
dur a terme el projecte de Pla Integral del Casc Antic de Tortosa (PinCAt) amb l’objectiu de rehabilitar de 
manera integral el centre històric de la ciutat. El projecte era el resultat del treball a partir de diversos es-
tudis sobre l’àrea urbana afectada pel projecte iniciats durant l’any 2004:  una anàlisi i reconeixement de-
mogràfic i social, el treball de consultoria o assistència per a l’elaboració d’estratègies dels equipaments 
i la qualitat urbana, i de la memòria elaborada pel Consell de Participació Ciutadana per a la Recuperació 
dels Barris Històrics de Tortosa.  A més d’una diagnosi estructural i d’habitabilitat de les construccions. 

El 27 de juliol del mateix 2005 la Generalitat resol concedir a la ciutat de Tortosa una subvenció de 
9.448.546,41 € per a la realització del PinCAt. La nova Llei d’Urbanisme, vigent a Catalunya des de 2005, 
obliga l’Ajuntament a dissenyar un nou POUM l’any 2007, que haurà d’executar a tot el territori del mu-
nicipi, mantenint la coherència amb el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, al que complementa, 
precisa i detalla. Tot i que el PinCAt ja està en marxa per aquestes dates i s’han realitzat diverses actu-
acions, el nou POUM exigeix una revisió del projecte per adaptar-lo al nou marc urbanístic de la ciutat i 
per ajustar qüestions que han canviat amb el pas dels anys, atesa la seva llarga durada. 

• Diagnosi del PinCat

La diagnosi, les accions i les obres del PinCAt –participats de manera diversa per vàries institucions 
públiques i privades, així com particulars i la ciutadania- afecten i es desenvolupen en un àrea urbana 
que precisa d’una especial atenció i que en el projecte es determina com la compresa pels barris del 
Garrofer, el Rastre i Santa Clara i les zones del Castell i el voltant de la Catedral. Abans de revisar les 
accions i programes dissenyats i finalment realitzats fins al 2013, ens detindrem a la diagnosi inicial per 
tal de copsar de forma resumida la situació de partida. 
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La diagnosi estructural i d’habitabilitat de les construccions es va fer atenent a la formació i evolució 
del territori del PinCAt, als diferents suports físics en topografies diferents i a les pròpies condicions 
tipològiques de la trama urbana, tot realitzant una diagnosi sobre l’estat general dels nivells d’habi-
tabilitat de la diferent i complexa trama urbana, per tal d’ajudar a la determinació d’estratègies sobre 
l’esponjament, la substitució o la rehabilitació i millora de les condicions pròpies del centre històric.

La condició topogràfica diversa dels barris del Casc Antic és un primer component fonamental per en-
tendre les característiques dels seus carrers i espais públics, i les condicions que aquesta topografia 
pot imposar als projectes de millora o rehabilitació en termes de dificultats en les condicions d’acces-
sibilitat, de renovació o nova implantació d’edificacions i activitats, derivades de la posició urbana i la 
topografia de cadascun d’ells. Concretament en els barris inclosos al PinCAt, les condicions topogrà-
fiques són diverses entre els barris sense problemes relacionats amb la topografia com els de Centre, 
Catedral, Montcada i Rastre, dels de Castell i Santa Clara-Garrofer, on la topografia ha tingut i té una 
incidència condicionant molt important. Aquesta mateixa distinció es pot fer en barris no inclosos en 
l’àrea urbana del projecte, com Remolins (planer) o Sant Jaume (en la falda del turó de La Suda). Així 
tenim que un de cada quatre carrers aproximadament és un carrer amb escales o molt estret que fa 
que sigui inaccessible al trànsit rodat, quasi el 50% del carrers es destina actualment a trànsit rodat 
en diferents jerarquies i funcions, i tan sols el 8% del carrers està peatonalitzat amb prioritat invertida 
i és pot considerar un carrer amb preferència de vianants. L’àrea urbana del Pla engloba els barris on 
s’ha de produir l’urgent actuació urbanística i social atès els seus nivell de degradació, sense que això 
signifiqui deixar de banda les necessitats d’intervenció en la resta de barris del Casc Antic.

Pel que fa la parcel·lació i la intensitat d’edificació, trobem una trama urbana construida molt compac-
ta i intensa en general, que combina la presència de peces de sòl molt grans de naturalesa no resi-
dencial, amb una extensa trama urbana bàsicament residencial sobre una parcel·lació extremadament 
petita que condiciona totalment la configuració de les illes de cases. Si bé no tots el barris de l’àrea 
tenen parcel·les tan petites, en general es tracta d’illes compactes d’edificació sense possibilitats de 
disposar d’espais interiors que ajudin a millorar les condicions d’habitabilitat; les façanes als carrers 
són l’element principal de ventil.lació i il·luminació dels locals i habitatges. Destaca la quantitat de sòl 
no edificat, tot ell com a resultat de l’enderroc d’edificacions existents: 91 en el conjunt del Casc Antic, 
i 49 en els barris delimitats pel PinCAt, amb especial incidència en els barris de Castell i Santa Clara, 
en correspondència a les característiques topogràfiques i a la major senzillesa de les construccions, 
però també present en un barri tan central com el de Montcada (12 solars enderrocats). És un indica-
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dor important per copsar el grau de deteriorament del Casc Antic i específicament de l’Àrea Urbana, i 
dins d’aquesta, els barris que estan patint amb major intensitat la degradació recent de la seva trama 
urbana. Com a conseqüència també d’aquest factor, aquests barris són els que presenten un nivell 
més alt d’edificacions noves o rehabilitades recentment, tot i que en unes quantitats poc relevants en 
relació al parc construït total (30 finques en el conjunt de l’Àrea Urbana, d’un total de 781). 

La major quantitat d’equipaments a l’àrea (un 67% de superfície) es concentra en dos usos: el religiós 
i el docent. El primer cas està relacionat amb el gran pes que encara resta en el conjunt històric de la 
presència d’edificacions religioses. I el segon cas és habitual per la dimensió de les escoles, que en 
el nucli històric de Tortosa són tres edificis. Del total del sòl destinat a equipaments en el conjunt de 
l’àrea d’intervenció del PinCAt, no hi ha un metre destinat a equipament esportiu, de forma que les 
úniques peces esportives estan vinculades als diferents recintes escolars: escola de la Mercè, escola 
de Remolins i escola de Sant Josep. El titular principal dels equipaments del Casc Antic i de l’àrea 
urbana d’atenció especial és l’Ajuntament de Tortosa, que es titular de 17 equipaments dels 28 que hi 
ha en el conjunt.

Cal destacar també l’antiguitat dels habitatges dels barris de l’àrea central i més vella del Casc Antic 
(Montcada, Catedral, Rastre dins de l’àrea urbana del PinCAt, o Remolins -call jueu- fora de l’àmbit). 
Supera per molt, en la seva major part, als 25 anys, xifra que dona una idea de l’esforç continuat d’in-
versions que caldrà al llarg dels anys.  En àrees com el barri Centre i, en general, tota la franja més 
paral·lela a la façana del riu, tenim una major incidència d’edificacions del segle XX. Per la seva futura 
rehabilitació, la diagnosi recull també les edificacions més significatives del Casc Antic, identificant-les 
per períodes històrics relacionats amb els llenguatges arquitectònics de cada època històrica: Ibérica, 
romana i musulmana, romànica i gòtica, renaixentista, barroca i neoclàssica, historicista i racionalista, 
i contemporània. La majoria dels materials emprats en la construcció de les edificacions són de qua-
litat suficient, sobretot en les zones coincidents amb la major presència dels edificis de valor històric 
i arquitectònic (Catedral, Centre, Montcada...), mentre que la qualitat dels materials va disminuint en 
els barris situats a les vessants de les colines (Santa Clara, Garrofer, Castell).

En radiografiar la situació del parc d’habitatges del Casc Antic de Tortosa, l’anàlisi constata que una 
part important dels habitatges, coincidents amb les zones més deteriorades i de menor dimensió, 
estan desocupats. Els barris de Remolins i Sant Jaume (fora d’àmbit) i Castell, Santa Clara–Garrofers 
i el límit de Montcada amb Rastre són els sectors on l’ocupació dels habitatges és menor, ja que en 
una bona part de les finques el nombre d’habitatges ocupats pot arribar a ser menys de la meitat dels 
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existents. Amb aquesta elevada presència d’habitatges no ocupats, la capacitat de renovació (solars 
i edificis buits en mal estat) del Casc Antic es considera molt alta, sempre i quan s’aconsegueixi in-
vertir la tendència aguditzada els darrers anys d’abandonament de les expectatives d’inversió en una 
àrea urbana tan central. Així tenim que les necessitats de rehabilitació són enormes i generalitzades 
en l’àmbit del centre històric. Tant els valors arquitectònics o urbans com els habitatges en general no 
tenen al dia els seus sistemes constructius ni les seves instal·lacions i serveis, molt especialment en 
el barri del Castell, i també a part del de Santa Clara i Garrofers que, a més, tenen una trama urbana 
molt malmesa. 

Les capacitats de rehabilitació d’un teixit residencial tan antic i deteriorat com es el cas de l’àrea del 
PinCAt, estan en part determinades per l’estat de les infraestructures que donen suport i alimenten 
les construccions del barri. En general, les xarxes d’instal·lacions urbanes no estan en bon estat per 
poder absorbir les noves demandes del habitatge actual i són deficitàries tant pel que fa la xarxa d’ai-
gua potable, la xarxa de clavegueram, la xarxa d’enllumenament públic i la xarxa de gas. Per últim, cal 
assenyalar que la manca d’accessibilitat en les parts de més difícil accés del nucli històric, donada per 
la pròpia estructura de l’àrea, entorpirà enormement i encarirà les tasques de reparació i rehabilitació 
del teixit residencial, ja que moltes operacions de millora o enderroc hauran de ser realitzades amb 
mitjans manuals.

A tall de resum, doncs, dos aspectes criden l’atenció particularment en aquesta diagnosi. D’una ban-
da, l’accessibilitat complexa als edificis degut a la topografia del terreny i morfologia dels carrers i, 
d’altra, el tamany de les parcel·les, petit en general amb abundància d’habitatge individual barrejat 
amb col·lectiu quan és possible. La dificultat en l’accés a l’habitatge i el tamany i condicions del 
mateix explicaria l’abandó d’un bon nombre de vivendes i la poca inversió econòmica realitzada en 
l’actualització del parc edificat, que prefereix anar a altres indrets de la ciutat. Pel que fa a les carac-
terístiques constructives dels edificis, a més dels habituals problemes de deteriorament per manca 
de manteniment o reposició dels sistemes constructius i materials, destaca la precarietat del sistema 
constructiu implementat fins ara.

• Projectes d’intervenció del PinCat

El PinCAt, com a projecte d’intervenció integral, consisteix en un conjunt d’accions i programes exe-
cutats per l’Ajuntament a la ciutat entre els anys 2006 i 2012 i destinats a la comunitat sencera que 
resideix en l’àrea d’influència esmentada. Així mateix el caràcter integral fa que aquestes accions va-
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gin adreçades tant a la rehabilitació física de l’espai urbà, d’acord amb la diagnosi estructural i d’ha-
bitabilitat de les construccions, com a la sostenibilitat ambiental, el benestar social, la dinamització 
econòmica... Com estableix el projecte, l’objectiu darrer és aconseguir un espai al Casc Antic de la 
ciutat dotat d’equipaments públics que esdevinguin centres de desenvolupament social i personal, 
generadors de teixit social i cultural, i afavoridors de la cohesió i la identitat social i cultural.

Per tal de realitzar el seguiment de l’execució del projecte, s’acorda la constitució d’un Comitè d’ava-
luació i seguiment del PinCAt. Aquest està format per dos representants del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, un representant de cada un dels següents departa-
ments: Governació i Administracions Públiques, Economia i Finances, Benestar i Família i Medi Ambi-
ent i Habitatge, un representant de la Delegació del Govern de la Generalitat, cinc en representació de 
l’Ajuntament de Tortosa, dos representants de les associacions de veïns de l’àrea, dos representants 
de les associacions ciutadanes i tres representants dels agents econòmics i socials. El Comitè té com 
a funció establir mecanismes de coordinació i informació, i de foment de la participació ciutadana en 
el seguiment i control de les actuacions. 

Així tenim un Pla que dissenya diferents actuacions organitzades en vuit camps d’actuació:

1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds: 

Les actuacions comprenen la renovació total de la urbanització dels carrers afectats, el que implica. 
segons els diferents casos, la renovació i millora de les xarxes (d’abastament d’aigua, de sanejament 
i de subministrament elèctric), el soterrament de les línies elèctriques aèries, la implantació de xarxa 
d’hidrants del servei d’extinció d’incendis, i de gas, la renovació de l’enllumenat públic, la pavimenta-
ció i la renovació del mobiliari urbà, i la col·locació d’arbrat i l’enjardinament.

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis: 

Consisteixen en programes d’ajuts econòmics amb l’objectiu primer de fomentar la millora de les con-
dicions i l’aspecte dels habitatges, que es concreten en ajuts per a la millora i renovació de cobertes i 
façanes, per assegurar l’estanqueïtat i l’aïllament dels edificis i millorar l’aspecte i la qualitat de l’espai 
urbà, i  per a modernitzar i centralitzar les instal·lacions comunes dels edificis, renovar les escomeses 
que calgui i millorar l’aspecte i neteja dels espais comuns.
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3. Adequació de locals per a l’ús com a equipaments: 

Compren la millora dels equipaments existents, amb la rehabilitació d’aquests, la modernització de 
les instal·lacions i la incorporació de les noves tecnologies de la informació i comunicació. També la 
rehabilitació d’edificis, ara en desús, per a la seva utilització com a equipaments d’ús públic, i la cons-
trucció de nous edificis d’equipaments 

4. Incorporació de les TIC en els edificis: 

Es tradueix en realització d’obres en diversos edificis d’ús públic i equipaments per permetre la ins-
tal·lació de cablejat i de sistemes de comunicació inalàmbrics. També la gestió d’un programa d’ajuts 
per a propietaris d’edificis del nucli antic per a la instal·lació de les NTIC’s en les vivendes i edificis.

5.  Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: 

Consisteix en aconseguir una major eficiència energètica i estalvi en el consum d’aigua i electricitat en 
el funcionament ordinari dels edificis i espais públics així com en les vivendes i espais privats. També 
potenciar la implicació de la ciutadania en la gestió dels residus i en el seu reciclatge, i reduir l’impacte 
ambiental associat. 

6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà: 

Implica augmentar les mesures de seguretat en els espais públics i concretament en els recorreguts 
i espais més freqüentment usats per dones i nens (ampliació de voreres, incorporació de senyals de 
trànsit i protectors, senyals lumíniques amb energia solar i barreres de reducció de velocitat). A més de 
crear espais de referència i trobada per a les dones del barri i desenvolupar un programa de formació i 
capacitació per a dones, que es concreta en l’Espai  Obert, també es fa un esforç per la creació de ser-
veis de suport a la infància i a la gent gran per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. 

7. Programes de millora social, urbanística i econòmica: 

Aquí trobem diversos programes que tenen com a objectiu la dinamització del nucli antic en diverses 
vessants, com ara la mobilitat i el transport, la millora de la qualitat de vida de la gent gran (elabora-
ció d’estudis i creació d’un observatori de la gent gran i programes d’integració, formació, NTICs i 
lleure) i dels joves i infants (activitats de lleure i foment de l’esport), programes d’acollida a persones 
nouvingudes i de participació comunitària, programes de divulgació i difusió del patrimoni (guia, se-
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nyalització de rutes i itineraris de visita, opuscles sobre els edificis de major interès i valor patrimonial 
i il·luminació dels edificis catalogats) i programes de dinamització del comerç i millora de la imatge 
(concessió d’ajuts per la renovació del comerç existent i la instal·lació de nous comerços i empreses, 
serveis d’assessorament comercial sobre estratègies de mercat i promoció, i l’elaboració d’una guia).

8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques: 

Es prioritzen la millora dels accessos per a vianants a l’Hospital Verge de la Cinta i als barris de Santa 
Clara i el Garrofer, així com a la zona de l’eixample del Rastre, amb construcció de guals, rampes, i 
col·locació d’escocells per a facilitar la circulació de la gent gran i persones amb discapacitats. També 
la construcció de rampes en edificis públics per tal de facilitar-ne l’accés als col·lectius esmentats. 

• Actuacions del PinCat

Sens dubte, el projecte inicial del PinCAt ha viscut múltiples modificacions amb el pas dels anys. Ha 
complert un bon nombre dels seus objectius, molt especialment en la rehabilitació, renovació i nova 
construcció d’equipaments públics i valors arquitectònics de l’àrea urbana, i en la renovació i rehabili-
tació urbanística de carrers i places així com en la dinamització comercial dels barris. Altres aspiraci-
ons, més relacionades amb la rehabilitació d’habitatges, la creació d’espais verds i la dinamització de 
la participació ciutadana en els barris, avancen a un pas més lent. Accions com el control d’habitatges 
ocupats il·legalment, molts dels quals en condicions insalubres, han significat que en poc més de tres 
anys l’Ajuntament ha tapiat uns 240 habitatges a la zona.

Destacarem aquí les principals renovacions i rehabilitacions de carrers, places i equipaments per la 
seva importància en la planificació urbana de la ciutat i pel seu impacte indudable en la vida dels barris 
i la convivència entre els veïns-es. 

Pel que fa l’execució del programa de renovació de places, s’urbanitza la totalitat dels espais “plaça” 
com un espai de convivència, d’intercanvi i de socialització de la vida del centre històric amb una aten-
ció particular al millorament de l’espai públic, d’estar per a la gent gran, a l’equitat de génere en l’espai 
públic, al foment del comerç i a la millora de les condicions d’integració i de cohesió social del barri. 
Les obres, en tots els casos, impliquen la renovació total de xarxes d’abastament d’aigua, sanejament i 
subministrament elèctric; la implantació de la xarxa de gas; el soterrament de línies elèctriques aèries, la 
implantació d’una xarxa d’hidrants del servei d’extinció d’incendis, la renovació de l’enllumenat públic i la 
urbanització del paviment en general, en coherència amb els criteris de renovació i llibre blanc del PinCAt. 
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Les places que han rebut aquesta atenció són: la Plaça de l’Absis i la Plaça de la Catedral, que són les 
principals del nucli històric i la Plaça de Sant Joan, una de les principals places del barri del Rastre, 
amb la renovació conjunta del Carrer del Replà que la connecta amb el Carrer Montcada. Per la Plaça 
nova de Santa Clara i la Plaça nova de Sant Tomàs, abans d’emprendre la seva urbanització d’acord 
amb les característiques a dalt esmentades, va ser necessari adquirir el sòl per sistema d’actuació per 
expropiació de les finques afectades, tot contemplant la indemnització de bens i drets afectats pel 
procediment expropiatori i incloent el dret de reallotjament dels residents legalment ocupants. 

Pel que fa l’execució del programa de renovació urbanística de carrers, s’empren a partir d’un enfoc 
que vol millorar el carrer com a primer element bàsic de l’habitabilitat del barri i facilitar la reimplan-
tació d’habitatges amb la millora dels serveis i de les infraestructures tècniques. Com a les places, la 
reurbanització dels carrers suposa una atenció particular al millorament de la mobilitat, a l’equitat de 
gènere en l’espai públic, a l’habitabilitat del centre històric i a la millora de les condicions d’integració, 
barreja i cohesió social del barri. Així, als carrers prioritzats per aquesta actuació, es renova totalment 
les xarxes d’abastament d’aigua, sanejament i subministrament elèctric; s’implanta la xarxa de gas; 
es soterren les línies elèctriques aèries; s’implanta la xarxa d’hidrants del servei d’extinció d’incendis; 
es renova l’enllumenat públic i s’urbanitza el paviment en general, en coherència amb els criteris de 
renovació i llibre blanc del PinCAt. Els carrers que han rebut aquesta atenció són: el Carrer Bisbe Az-
nar, el Carrer de la Rosa, el Carrer del Vall i el Carreró dels Capellans.  

Pel que fa la rehabilitació d’equipaments públics, el PinCAt ha prioritzat l’adequació del Centre Obert 
Sant Francesc (COSF), que consisteix en la rehabilitació de l’antiga església de Sant Francesc com 
un equipament destinat a programes i projectes d’atenció a la infantesa, la joventut i la família amb 
accions com ara el reforç escolar, els tallers de cuina i plàstica, biblioteca, ludoteca, espai d´acollida 
familiar, etc. La rehabilitació de l’edifici vol facilitar la creació d’un lloc de referència amb la incorpora-
ció també d’un espai de trobada i de la seu del Consell Municipal d´Atenció a la Infantesa. En el mo-
ment de publicació d’aquest text, aquesta obra està iniciada i pendent de finalització abans de finals 
de 2013.

L’altra gran obra de rehabilitació d’equipaments públics ha estat la intervenció a l’edifici situat al car-
rer Montcada 27 com espai d’atenció integral i personalitzada. Un cop rehabilitat, l’edifici Montcada 
27, compren les instal·lacions de Ràdio Tortosa a una banda i, a l’altra, ben diferenciat, un espai per 
al servei d’atenció i ajut domiciliari, espais de formació destinats a dones i joves (EspaiObert), locals 
per acollir dones en situació de violència domèstica, espais pel servei d’assessorament i atenció a la 
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dona, i un punt de trobada. També acull les aules i oficines del Consorci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL). 

Una altra rehabilitació important és la nova Plaça-Mirador al barri de Santa Clara, que forma part de 
la mateixa actuació integral d’arranjament del Carrer Sant Tomàs i construcció del Casal del Barri de 
Santa Clara, que és la seu de l’associació de veïns. S’ha millorat igualment l’accessibilitat a tot aquest 
àmbit fent transitable per als vehicles el tram superior del carrer Pujada de Santa Clara, que connecta 
amb el carrer Pujada Sant Francesc i amb el vial d’accés a l’Hospital Verge de la Cinta.

Al llarg de l’execució del PinCAt, s’han posat en marxa convocatòries de subvencions municipals per 
millorar façanes i cobertes d’edificis particulars, per l’adequació de les instal•lacions comunes dels 
edificis en aigua, gas, electricitat o sanejament, per la millora de l’accessibilitat a l’interior dels immo-
bles, per la substitució i unificació d’antenes de ràdio i televisió i per la incorporació de tecnologies 
de la informació. Actualment, s’han emprat molt especialment a habitatges del Carrer de la Rosa i del 
Carrer del Vall.

• Situació actual

Ja en el darrer tram del PinCAT i finalitzat gairebé un 85% de les actuacions, el municipi compta amb 
una pròrroga de dos anys (2012 i 2013) i uns 2 milions d’euros pel 15% aproximat d’actuacions pen-
dents d’executar amb càrrec al projecte. Les principals obres pendents són el passeig de ronda del 
Barri Castell, el Centre Obert Sant Francesc al barri de Santa Clara (ja iniciat) amb la urbanització de la 
Pujada de Sant Francesc, i els carrers Progrés i Garrofer, les obres d’urbanització dels quals ja estan 
licitades. Faltarà, finalment, també emprendre la renovació del Carrer Montcada, un cop finalitzada la 
construcció de la nova seu de les delegacions del Govern a les Terres de l’Ebre. 

La crisi econòmica i financera actual, que ha colpejat seriosament la ciutat, ha acompanyat el PinCAt 
en bona part de la seva execució. Han estat sis anys de canvis i millores indubtables pel nucli històric 
en condicions molt dures, però encara queden moltes inversions i millores a fer per tal d’acomplir la 
legislació urbanística vigent a Catalunya i les aspiracions dels veïns i veïnes del centre històric i de tota 
la ciutat.

En renovar el seu mandat a les darreres eleccions municipals, l’actual govern va presentar el seu segon 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2011-2015. En aquest “full de ruta” s’inclouen nombro-
ses accions urbanístiques a la ciutat, com ara la nova zona d’oci a l’antic pont del tren, la futura entitat 
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municipal descentralitzada (EMD) dels Reguers o els nous passejos fluvials amb carril bici, a banda i 
banda del riu Ebre. Destaca la rehabilitació del barri de Sant Jaume amb una nova convocatòria de la 
Llei de Barris, la creació de més sòl industrial i comercial i la construcció de les noves piscines amb 
el pàrquing subterrani de la plaça Joaquim Bau. Es tracta d’accions i iniciatives transversals que han 
d’arribar a tots els barris de la ciutat i a tots els pobles del municipi. 

Els comptes municipals vénen condicionats per la difícil situació econòmica i financera del moment, 
per la incertesa dels exercicis futurs i per les limitacions al creixement de la despesa imposades pel 
Govern de l’Estat. Amb tot, l’Ajuntament no renuncia a continuar fent inversions i a potenciar totes 
aquelles polítiques dirigides a la promoció de la ciutat, sense haver de recórrer, en principi, a l’endeu-
tament. L’Ajuntament ha fet públic el seu compromís de continuar fent inversió, buscant subvencions 
per fer-ho possible. 

Al marge del PAM actual i la seva aplicació any per any segons els pressupostos disponibles en el curt 
termini, el govern municipal ha pres el compromís d’impulsar la redacció del Pla Estratègic de Tortosa 
en aquest mandat, que de segur contemplarà nous canvis en la planificació urbana de la ciutat.
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       POBLACIÓ
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Història demogràfica de la comunitat i esdeveniments rellevants

Un dels principals factors de canvi social i demogràfic de la ciutat de Tortosa ha estat la immigració. 
Aquest canvi ha estat molt evident si ens centrem en la primera dècada del segle XXI, quan parlem 
d’immigració internacional, ja que podem afirmar que n’és el factor principal.

Les migracions són un fet lligat a la història de la humanitat que s’han produït des de sempre. A Ca-
talunya, ha estat una constant històrica que s’ha anat repetint cíclicament i Tortosa no se n’ha quedat 
al marge.

Després de la Guerra, als anys 50 i 60, els barris del nucli històric acullen persones procedents de 
zones rurals de les comarques properes a la ciutat i d’altres llocs de l’Estat —de les veïnes Castelló i 
València, però també de més al sud, d’Andalusia. Les famílies d’aquesta immigració interna del país 
s’assenten sobretot al barri de Remolins i conviuen amb altres grups socials i culturals ben diferenciats 
en aquest període: trobem veïns i veïnes les famílies de les quals porten diverses generacions arrela-
des a la ciutat i veïns nacionals —tant gitanos com no gitanos— vinguts d’altres indrets de l’Estat al 
llarg de la segona meitat del segle passat. Al nucli històric i durant aquest temps, la major part de la 
població és de classe social humil i treballadora.

Pel que fa al col·lectiu d’ètnia gitana que vivia en aquell moment al nucli històric, conformava dos 
subgrups: els anomenats «gitanos catalans», que eren els que estaven vinculats als barris de Gràcia 
i Sants de Barcelona, i l’altre era el dels «gitanos de baix del pont», que és com s’anomenava els que 
se’ls considerava de Tortosa de tota la vida. Aquests últims no havien arribat d’altres llocs com era el 
cas dels gitanos catalans o els andalusos, però se’ls coneixia popularment així i parlaven català.

Un factor interessant que s’ha de tenir en compte és que el col·lectiu dels gitanos catalans tenia un 
poder adquisitiu superior al de la gent paia del barri. S’havien dedicat a la venda ambulant des de ge-
neracions anteriors i tenien un patrimoni important. La gent del barri d’aquell moment el recorden com 
un lloc on hi havia bona convivència, tothom participava de les festes del barri i no existia el rebuig 
d’uns col·lectius envers els altres.

A final de la dècada dels 70, en plena transició, es va produir una millora salarial i les famílies treba-
lladores que vivien al barri es van traslladar a les zones de la ciutat per on aquesta havia crescut i on 
l’habitatge disposava de més bones condicions. Aquestes famílies van passar a tenir bany i aigua 
calenta i van deixar enrere cases amb poques condicions.
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A l’inici dels 80, s’impulsen polítiques urbanístiques a la ciutat i s’amplia el nucli urbà. En aquest mo-
ment les famílies obreres comencen a abandonar els barris del nucli històric i s’inicia un procés de 
despoblament del barri que s’accelera amb el temps amb la consegüent degradació dels habitatges 
que ja eren vells, i a poc a poc del barri en general.

Amb el creixement de la ciutat, s’inverteixen tots els esforços i recursos a la part nova a costa de 
l’abandonament i la degradació del nucli històric. Durant aquest procés s’inicia una nova arribada de 
persones que vénen a viure a Tortosa, bàsicament formada per l’ètnia gitana procedent de Múrcia, 
València... amb pocs recursos econòmics, que ocupen les cases del nucli històric que havien estat 
abandonades i que tenen preus de lloguer molt baixos. En aquest moment, la gent que viu al nucli his-
tòric no arregla les cases on viu, amb la qual cosa cada cop la degradació física del barri és més greu i 
la tendència és que es vagin instal·lant famílies amb pocs recursos i amb un alt índex d’exclusió social.

Amb el segle XXI, comença una nova etapa: és l’entrada d’un nou grup social constituït per persones 
procedents de la immigració internacional, que comença a arribar a Tortosa cap a final dels 90. Si a 
final del segle XX es comptabilitzava aproximadament un 1% de la població d’origen estranger, des 
d’aleshores s’ha produït un creixement migratori espectacular a la ciutat. 

Com els antics veïns procedents d’altres indrets de l’Estat, la majoria d’aquests nous veïns s’han anat 
concentrant majoritàriament als barris més humils de la ciutat. Aquest és el cas del nucli històric on, 
segons dades del padró de 2009, un 56% dels habitants són persones estrangeres —sobretot d’origen 
marroquí i pakistanès— i, del 44% restant, un significatiu percentatge de les persones nacionals són 
d’ètnia gitana naturals de Tortosa des de fa diverses generacions. La realitat actual del nucli històric, 
però, no naix espontàniament amb l’arribada de noves persones. S’ha de buscar, com ja hem asse-
nyalat anteriorment, a final de la dècada dels 70 i, sobretot, a la dels 80, quan el país viu una recupera-
ció econòmica que portarà part del veïnat del barri (majoritàriament de gent treballadora) a marxar cap 
als nous eixamples en creixement: al barri del Temple i Ferreries. Aquest fenomen d’expansió urbanís-
tica, a falta d’una contrapartida en termes de recuperació i/o adaptació, va comportar la despoblació 
i la degradació dels habitatges i de l’entorn d’un dels barris més emblemàtics de Tortosa. D’aquesta 
manera, es va especialitzar en l’oferiment en exclusiva d’habitatge degradat, única opció per a les 
persones amb economies precàries, de les quals moltes eren d’origen estranger i d’ètnia gitana. És 
a dir, tenim el tàndem «barri degradat-veïnatge amb pocs recursos» amb el consegüent augment de 
la degradació. La combinació d’ambdós factors dibuixa avui un barri marcat per la multiculturalitat i 
la pobresa, diferenciat i aïllat de la resta de barris de la ciutat per tres característiques fonamentals. 
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D’una banda, per l’elevat nombre de persones que viuen amb economies de subsistència i/o submer-
gides o amb precàries situacions laborals, sobretot ara amb la duríssima crisi econòmica que des del 
2008 colpeja, com arreu, tota la ciutat. D’altra banda, per la poca comunicació i relació entre la majoria 
dels tortosins residents (persones estrangeres, nacionals d’ètnia gitana i nacionals no-gitanos) amb 
trets d’identitat significativament diferenciats (religió, llengua, cultura, ètnia, etc.) i la resta de la ciutat. 
I finalment, per un relleu generacional en què la població major de 65 anys es veurà reemplaçada pels 
joves menors de 20 anys, avui en greu risc d’exclusió social. Una precarietat socioeconòmica preocu-
pant que ha provocat que les famílies dels tres grups poblacionals que han pogut hagin continuat mar-
xant a viure a altres barris de la ciutat amb millors condicions, la qual cosa ha multiplicat i amplificat 
la degradació física i social del barri iniciada a final dels 70. Els darrers esforços i inversions públiques 
per recuperar i renovar el nucli històric —en el marc de la Llei de barris, promoguda per la Generalitat 
de Catalunya— han permès posar en marxa el Pla integral del nucli antic de Tortosa (2005-12), que ha 
contribuït al fet que joves, adults, famílies i comerciants de classe mitjana o treballadora hagin apostat 
per viure i treballar a la ciutat històrica. Voluntat d’impuls pública, privada i individual que, tot i ser punt 
necessari de partida, resulta encara insuficient per activar i transformar un barri fortament marcat per 
l’escletxa de l’exclusió social i l’oportunitat del patrimoni històric que atresora.

Anàlisi demogràfica en tres moments: passat recent, present i futur pròxim

Breu contextualització poblacional de les Terres de l’Ebre

La matriu territorial de les Terres de l’Ebre es caracteritza per una molt diversa i variada altimetria, que 
condiciona una distribució desigual de pendents. Gran part de la superfície territorial del Baix Ebre i 
el Montsià es manté sobre un pendent inferior al 20%, mentre que la Ribera d’Ebre i la Terra Alta es 
circumscriuen en demarcacions més fragmentades i caracteritzades majoritàriament per pendents 
superiors al 20%. Factors territorials que condicionen el tipus i nivell de desenvolupament econòmic, 
així com també de densitat poblacional. Mentre que les comarques del Baix Ebre i el Montsià com-
prenen una concentració poblacional pròxima als valors mitjans de referència de Catalunya i l’Estat 
i el major dinamisme econòmic del territori, les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta tenen 
densitats poblacionals molts reduïdes i un menor dinamisme econòmic.

Amb una superfície total de 3.329 km² i una població de quasi 190.000 hab., la densitat poblacional 
mitjana de 58 hab./km² caracteritza una ràtio de concentració poblacional de les Terres de l’Ebre lluny 
dels valors mitjans definitoris de l’Estat espanyol (92 hab./km²). Tot i aquesta limitada densitat poblaci-
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onal mitjana i la seva diversitat interna, la dinàmica poblacional registrada en el global de les Terres de 
l’Ebre en els darrers anys ha estat positiva i, fins i tot, superior a la registrada en tot l’Estat. En efecte, 
des del 2000 i fins al 2009, la població ha crescut un 22% (uns 35.000 habitants en termes absoluts). 
Un progrés considerable si es compara amb la dada del 16% de creixement total de l’Estat per al 
mateix període. Més del 90% del creixement percentual de les Terres de l’Ebre s’explica per l’incre-
ment de les comarques del Baix Ebre i el Montsià i com a conseqüència de la contribució crucial de la 
població estrangera, atesa la limitada força de creixement natural del territori. Un moviment migratori 
rellevant com a resposta a l’oportunitat de mà d’obra necessària requerida en el sector primari i, par-
ticularment, al boom econòmic de la construcció de la passada dècada, lligada amb l’abandonament 
d’aquests llocs de treball no qualificats per incorporar-se al sector serveis.

Evolució de la població a Tortosa

En el marc de la baixa densitat poblacional de les Terres de l’Ebre, destaca la comarca del Baix Ebre 
—i particularment Tortosa—, amb ràtios de concentració de la població superiors a la mitjana estatal, 
fet que determina la singularitat de la ciutat com a centre econòmic i poblacional del territori.

Gràfic 1: Evolució de la població a Tortosa, 2001-2011

Font: Idescat. Padró continu. Xifres oficials a 1 de gener de cada any
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Efectivament, Tortosa —amb 34.432 habitants el 2011— és el principal municipi en població de les 
Terres de l’Ebre. L’evolució de la població des del 2000 segueix pautes molt similars a les del con-
junt del territori ebrenc. Si ens fixem en aquesta evolució, podem veure com l’arribada a la ciutat de 
persones procedents d’altres països ha estat a partir del 2000. Durant la dècada dels 90, van ser tan 
sols 454 persones estrangeres les que figuraven al padró municipal. Com podem observar a la gràfica 
següent, el nombre de persones de nacionalitat espanyola que viu a Tortosa ha sofert una petita dis-
minució en els últims 11 anys, atès que ha passat de 28.945 el 2000 a 27.551 el 2011. En canvi, pel 
que fa a les persones de nacionalitat estrangera, s’ha passat de 876 el 2001 a 6.881 el 2011, amb un 
màxim de 7.549 el 2008. Així doncs, l’arribada de població d’altres orígens a Tortosa va en augment 
des del 2001 al 2008, comença a disminuir durant el 2009-2010 i es torna a produir un altre petit aug-
ment de 69 persones durant el 2011.

Aquesta disminució de persones estrangeres empadronades a la ciutat té dues explicacions: d’una 
banda, l’inici de la disminució coincideix en el moment en què es fa visible la conseqüència d’unes 
mesures que pren el govern municipal, fruit d’un canvi polític, en les quals es revisa el padró i es tro-
ba amb pisos sobreempadronats per persones que no viuen a la ciutat, amb la qual cosa s’actualitza 
el padró i s’apliquen unes condicions d’empadronament que controlen aquest dret fins al punt que 
algunes persones, tot i viure a Tortosa, no poden accedir a empadronar-se per no complir aquestes 
condicions. L’altre motiu coincideix amb la resta de Catalunya en què al 2010 assistim a un canvi de 
cicle migratori després de la intensitat d’entrades viscudes durant els darrers anys com a conseqüèn-
cia del creixement econòmic i la necessitat de mà d’obra. Aquesta nova etapa estarà marcada per 
una menor intensitat en les entrades que, això no obstant, continuaran existint, per un lleuger retorn 
als llocs d’origen i per la proliferació d’estratègies com els trasllats a altres països d’Europa que ofe-
reixen millors oportunitats a les persones estrangeres migrants. En aquest moment, ens trobem amb 
famílies d’altres orígens, especialment del nord d’Àfrica, en què l’home fa un segon procés migratori 
a França, Bèlgica... on té xarxa social, en busca de feina i torna a separar-se de la família que, un cop 
reagrupada i de moment, es queda a Tortosa, amb la intenció de retrobar-se en un futur pròxim en 
aquest nou destí.

Aquest nou cicle demogràfic també està afectant les persones de nacionalitat espanyola que, pre-
veient poques oportunitats, decideixen marxar a altres llocs en busca de feina. Aquesta realitat ja ha 
estat present en les darreres dècades a la ciutat, però actualment la diferència és que, d’una banda, 
el destí es busca fora de l’Estat per primer cop després de quasi cinquanta anys i, d’altra banda, que 
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una part d’aquestes persones amb nacionalitat espanyola és d’origen estranger que ja s’ha pogut 
nacionalitzar després d’un temps de residència legal a l’Estat espanyol i utilitza la seva condició de 
ciutadania europea per poder moure’s lliurement pels altres països de la UE.

Població segons edats a Tortosa

Segons les dades del padró a gener del 2012, la població de Tortosa és de 34.877 habitants, de les 
quals 17.659 —un 50,6%— són homes i 17.218 —un 49,4%— són dones. Del total de ciutadans i 
ciutadanes, un 78,8% té la nacionalitat espanyola i el 21,2%, altres nacionalitats, la qual cosa es con-
creta en 7.408 persones.

Taula 1: Padró provisional de població a Tortosa, 1 de juliol de 2012

               

Font: Direcció General per a la Immigració, Generalitat de Catalunya. Dades provisionals.
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Les dades del padró provisionals de juliol de 2012 posen damunt la taula que la població d’origen 
estranger se centra majoritàriament en les franges dels 0 als 59 anys i gairebé no tenen presència en 
els majors de 60. Els percentatges de població d’origen estranger superen els de la població nacio-
nal en les franges de 0 a 44 anys. Per tant, el rejoveniment poblacional de la ciutat de Tortosa respon 
fonamentalment al capital humà provinent de famílies d’origen estranger. Tenim, doncs, una població 
jove d’altres nacionalitats i podem afirmar que la vella és exclusivament nacional.

Segons dades de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, l’estructura 
de població per edats a Tortosa se situa a mig camí entre la mitjana de la de les Terres de l’Ebre i la de 
Catalunya. Així, el percentatge de població de 0 a 14 anys —15% el 2010— era dues dècimes inferior 
a la mitjana catalana, però gairebé un punt superior a la mitjana de les Terres de l’Ebre. En canvi, la 
població de 65 o més anys —18,3% el 2010— era 1,8 superior a la mitjana catalana, però 1,4 punts 
inferior a la mitjana de les Terres de l’Ebre. L’increment de població experimentat durant la darrera 
dècada ha provocat un lleuger rejoveniment de la població, la qual cosa ha permès que el percentatge 
de població de 65 o més anys es reduís en gairebé tres punts al llarg de la dècada.

Gràfic 2: Evolució de la població a Tortosa, segons edats

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Gràfic 3: Comparativa amb Terres de l’Ebre  i Catalunya, 2010

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

Població segons l’origen a Tortosa

El creixement de la població ha estat molt relacionat amb l’arribada de persones provinents de l’es-
tranger. Així, si aquestes representaven només el 2,3% de la població resident el 2000, el percentatge 
va augmentar fins al 21,1% el 2008, per descendir posteriorment fins al 19,7% el 2010. Aquest crei-
xement compensa les caigudes de població originària del Baix Ebre i la de la resta de l’Estat, que en 
veuen reduït el pes en el conjunt dels residents en 12,1 i 3,8 punts percentuals, respectivament. La 
població de Tortosa presentava el 2010 una estructura segons l’origen similar a la del conjunt de les 
Terres de l’Ebre i únicament es diferenciava pels pesos relatius dels nascuts a la comarca i a la resta 
de comarques catalanes.
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Gràfic 4: Evolució de la població a Tortosa segons l’origen

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

Gràfic 5: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya, 2010

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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A l’any 2012, a Tortosa hi ha ciutadans i ciutadanes empadronats de 88 nacionalitats diferents. Les 
majoritàries són Espanya, Marroc, Romania, Pakistan, Equador i la Xina.

Taula 2: Distribució de la població segons nacionalitat a Tortosa, 1 de juliol de 2012

Font: Direcció General per la Immigració, Generalitat de Catalunya. Dades provisionals.
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Després d’aquests deu anys, moment en què la majoria de les persones d’origen estranger que viuen 
a la ciutat són persones en situació administrativa regular, moltes d’elles vingudes per reagrupament 
familiar que han crescut o fins i tot han nascut a Tortosa, ens trobem que una minoria retorna als seus 
països d’origen o busca altres destinacions del seu projecte migratori, però la majoria es queda aquí. 

S’estima oportú concloure aquesta breu anàlisi demogràfica de la ciutat descrivint la situació del con-
junt de barris més emblemàtics de Tortosa, els del nucli històric. Entre aquests barris, ens trobem amb 
algunes zones (c. Montcada, voltants de la catedral...) on les persones empadronades procedents 
d’altres països representen més del 50% de la població. També és important tenir en compte que l’in-
crement de persones amb procedència cultural diversa al conjunt d’aquests barris és superior a la de 
la totalitat de la ciutat. Principalment, s’ha incrementat el nombre de persones procedents de l’Àfrica 
Negra així com les que procedeixen del subcontinent indi.
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       ECONOMIA
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Estructura econòmica1

Contextualització

Les Terres de l’Ebre, territori integrat per les quatre comarques més meridionals de Catalunya —el Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta—, es troben enclavades en la cruïlla entre la Comuni-
tat d’Aragó i la Comunitat Valenciana, regions amb les quals manté intenses relacions econòmiques i 
socials. Amb una superfície de 3.329 km² —el 10% de la superfície total de Catalunya—, les Terres de 
l’Ebre acullen 190.860 habitants (segons el padró municipal d’habitants del 2009), integrats en els 52 
municipis adscrits a les quatre comarques. El Baix Ebre —amb el 43% de la pressió demogràfica de 
la zona— és la comarca on es troba la ciutat de Tortosa que, amb una superfície de 218 km² —el 6% 
de la superfície total de les Terres de l’Ebre—, actua com a capital de les Terres de l’Ebre i significa ser 
el municipi en major pes poblacional de tot el territori, amb 34.473 habitants (2010) i 3819 empreses 
(2010).

Així doncs, les Terres de l’Ebre es defineixen naturalment com un territori amb marcat caràcter rural, 
en el qual es conformen, com a mínim, dues realitat descriptives: a) la configurada per les comarques 
del litoral (el Baix Ebre i el Montsià), amb majors densitats i un creixement poblacional substancial en 
els darrers anys, i b) la personalitzada per les comarques d’interior (la Ribera d’Ebre i la Terra Alta), 
amb densitats baixes i elevades taxes d’envelliment.

En termes econòmics, la fisonomia del territori determina la caracterització de l’estructura productiva 
de les Terres de l’Ebre, definida pel pes diferencial de les activitats primàries, la producció de les quals 
aporta el 9,3% del PIB total de la zona (en el cas de l’Estat, aquestes aporten només el 2,5%), del sec-
tor industrial (el 33%) i un menor desenvolupament relatiu de les activitats turístiques (dades extretes 
de l’anuari comarcal de Catalunya Caixa, edició del 2010).

1Les dades i la informació descriptiva de la situació socioeconòmica de les Terres de l’Ebre, i en particular de la ciutat de Tortosa, cons-
tituents d’aquest apartat de la Monografia comunitària, han estat extretes de la memòria de la candidatura de Reserva de Biosfera de 
les Terres de l’Ebre, presentada per la Generalitat de Catalunya a la UNESCO el març de 2011; la fitxa municipal de Tortosa, desembre 
del 2011, elaborada per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, el butlletí de conjuntura local de les 
Terres de l’Ebre, 4t trimestre del 2011, elaborat per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili i la Diagnosi 
de l’Agenda 21 de Tortosa.
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Estructura econòmica de Tortosa

L’estructura econòmica de Tortosa difereix lleugerament de la de les Terres de l’Ebre, atès que és força 
més similar a la del conjunt de la mitjana catalana, en què el principal sector d’activitat, tant pel que 
fa a l’ocupació com al PIB de Tortosa, és el de serveis; en segon terme, la indústria i la construcció, i, 
per últim, l’agricultura.

El producte interior brut a Tortosa

Així, els serveis a Tortosa eren la principal activitat econòmica (66,5% del PIB) el 2008, mentre que 
la indústria generava el 21,2% del PIB. Aquestes xifres, similars a les mitjanes catalanes, contrasten, 
però, amb la mitjana de les Terres de l’Ebre, en què el pes dels serveis era 20 punts inferior (46,1%), 
mentre que el pes de la indústria era gairebé 14 punts superior (35% del PIB el 2008). Destaca també, 
de manera significativa, la divergència de Tortosa respecte a les Terres de l’Ebre en relació amb el 
pes relatiu de l’estructura econòmica al sector primari. Efectivament, el 2008, l’agricultura a Tortosa 
suposa el 3,6% de la contribució percentual al PIB, quatre punts per sota de la mitjana a les Terres de 
l’Ebre, divergència que, tot i ser significativa en relació amb el conjunt del territori ebrenc, en compa-
ració amb la mitjana catalana, situa la capital del Baix Ebre en una estructura social i econòmica de 
perfil rural.

Durant la darrera dècada s’han produït pocs canvis en l’estructura econòmica de la ciutat, fonamen-
talment orientada al sector serveis. Només destaca la consolidació d’aquesta estructura productiva 
específica amb un lleuger augment del pes dels serveis, que guanyen 4 punts percentuals, en detri-
ment sobretot de l’activitat industrial, que perdé 3,4 punts percentuals.
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Gràfic 6: Evolució del PIB a Tortosa per sectors 

          

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

Gràfic 7: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya, 2008

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



49
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

Sectors productius i econòmics de Tortosa

Sector primari

En una comarca, la del Baix Ebre, i un territori, les Terres de l’Ebre, on l’agricultura té un pes específic 
molt important, el sector primari ha perdut pes específic al municipi de Tortosa, atès que ha descendit 
d’un 4,1% de contribució al PIB el 2001 a un 3,6% el 2008.

Tot i la pèrdua del pes del sector agrari a la ciutat, tant en PIB com en ocupació, l’especialització 
clarament superior als valors mitjans catalans i la centralitat de Tortosa com a capital expliquen la 
presència d’importants empreses d’exportació de cítrics i oleícoles, així com la ubicació d’importants 
cooperatives agrícoles de segon grau i molins d’oli.

La producció agrària al territori està organitzada en gran mesura a través de cooperatives de pro-
ductes. El 2008, les Terres de l’Ebre comptaven amb 35 cooperatives d’oli d’oliva (28% del total de 
Catalunya), 30 de fruita seca (28%), 20 vitivinícoles (24%), 1 d’horticultura (9%), 7 de cítrics (78%), 2 
d’arròs (100%) i 7 de fruita dolça (12%). Aquesta producció gaudeix, en una part significativa, d’una 
acreditada qualitat, tant a través de la figura de la denominació d’origen (DO) com d’indicacions ge-
ogràfiques protegides (IGP). És el cas de l’oli d’oliva amb tres denominacions d’origen, el vi amb tres 
més, l’arròs i les clementines.

Indústria i energia

L’especialització industrial de les Terres de l’Ebre és comparativament alta. El pes del PIB global 
d’aquestes activitats se situa el 2009 en el 31%, proporció del 22% a Catalunya.

No obstant això, la indústria presenta una forta heterogeneïtat en relació amb la implantació al territori, par-
ticularment concentrada a la Ribera d’Ebre, on significa el 60% (biaix produït pel monocultiu de la indústria 
nuclear i química), seguida del Montsià amb el 27% (pes específic de la indústria del moble) i clarament limitat 
a la Terra Alta, 19%, i la comarca del Baix Ebre, del 18%. 

La contribució al PIB de la indústria en l’economia local a Tortosa assoleix el 2008 valors similars als de la mit-
jana catalana, justificats, en part, pel creixement important de sòl industrial durant la primera dècada del segle 
XXI. Segons les darreres dades disponibles, la superfície industrial de Tortosa és, el 2008, de 2.617.219m², 
entre la qual destaquen els polígons industrials de Catalunya Sud (Aldea-Tortosa), Camarles (Camarles-Torto-
sa) i Baix Ebre (Tortosa), amb els principals subsectors alimentari, químic, plàstic i equipament elèctric i òptic.
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La situació industrial de les Terres de l’Ebre —i particularment de Tortosa— és incerta, amb una es-
tructura dèbil, excessivament dependent i amb les PIME molt centrades en el mercat local. La recessi-
va conjuntura econòmica, més la pressió competitiva en els diferents sectors, estan posant en situació 
de risc una àmplia representació del teixit productiu de la zona, limitat ja de base, la qual cosa queda 
demostrada per tancaments d’empreses paradigmàtiques en els darrers anys.

Serveis

En l’àmbit de les Terres de l’Ebre, el sector serveis, amb un pes globalment baix (per sota de les mit-
janes de Catalunya i l’Estat), ha mantingut una forta dinàmica recent, fonamentalment relacionada 
amb la consolidació d’activitats turístiques. El sector serveis proveeix el 48% de la producció total de 
les Terres de l’Ebre, dada inferior a la mitjana catalana (68%). Part d’aquest desfasament es justifica 
pel pes específic del sector industrial (efecte Ribera d’Ebre) i el pes del sector primari, veritable tret 
d’identitat del territori. El Baix Ebre és la comarca amb un pes percentual més equivalent a la mitjana 
catalana, en què destaca la representació del sector terciari de la ciutat de Tortosa el 2008 del 66% 
(valor lleugerament superior a la mitjana catalana), en què sobresurten el comerç gràcies al pes de Tor-
tosa com a centre comercial de la zona (el 2010 una de cada quatre persones treballa al comerç), els 
serveis públics novament pel pes administratiu que suposa Tortosa (la capital de les Terres de l’Ebre), 
els immobiliaris (l’auge de la construcció) i ja de lluny l’hostaleria (el turisme).

Els establiments dedicats al comerç (roba i calçat, productes alimentaris, llibres i articles per a la llar, 
entre d’altres) són força nombrosos i suposen un pol d’atracció per als compradors d’altres municipis. 
La centralitat de Tortosa com a eix comercial —i aglutinadora del flux migratori per la condició de ca-
pitalitat— ha facilitat la implantació d’activitats comerciants regentades per persones d’origen estran-
ger. Efectivament, on més es nota aquesta implantació comerciant és al nucli històric de la ciutat, on 
el comerç es troba dividit entre una majoria d’activitats regentades per autòctons —petits comerciants 
de tota la vida, organitzats entre l’associació Agrupació Comercial Zona Centre i l’Associació de Co-
merciants del Centre Històric, de recent creació— i comerciants d’origen immigrant generalment no 
organitzats. Els comerciants marroquins solen regentar majoritàriament activitats econòmiques relaci-
onades amb l’alimentació, la restauració i les perruqueries. Mentre que els comerciants pakistanesos 
predominen en tendes d’alimentació general, kebabs i locutoris. Amb la finalitat d’atreure nova i més 
diversa activitat comercial al centre històric, l’Ajuntament de Tortosa ha arribat a oferir deduccions de 
fins al 90% en concepte d’ajuts.
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Investigació

Les Terres de l’Ebre estan desenvolupant un procés de planificació i desenvolupament del sistema 
territorial d’innovació, sota el paraigua del Pla d’investigació i innovació de la Generalitat de Catalunya 
2010-2013, que hauria de millorar el desenvolupament econòmic i social de l’àrea. S’ha planificat, 
doncs, el desenvolupament estratègic en termes d’innovació en matèries sensibles al sistema produc-
tiu de les Terres de l’Ebre i els seus recursos endògens: aqüicultura, agroindústria, energies renovables 
o el medi ambient. Resta definit el potencial sistema d’innovació de les Terres de l’Ebre pels agents 
específics següents:

• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de la Generalitat de Catalunya, ubicat al 
municipi de Sant Carles de la Ràpita (Montsià);

• Observatori de l’Ebre, institut d’investigació associat al Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques (CSIC) i amb relacions estretes amb l’Institut Nacional de Meteorologia, ubicat a Roquetes (el 
Baix Ebre);

• Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM) de Catalunya, ubicat al municipi de 
la Sénia (Montsià);

• Universitat Rovira i Virgili (URV), constitueix l’agent central en la difusió del coneixement i la trans-
ferència tecnològica a les Terres de l’Ebre. En destaquen el Centre d’Investigació en Canvi Climàtic i 
la Càtedra URV d’Economia Local i Regional. Ubicats al Campus de la URV de les Terres de l’Ebre, a 
Tortosa (el Baix Ebre). 

Fisonomia socioeconòmica

Les Terres de l’Ebre —i la capital, Tortosa— es caracteritzen, segons els estàndards del PIB, per un 
desenvolupament econòmic mitjà. A falta de dades concretes, aquesta posició en termes de producció 
interna no s’ha materialitzat anàlogament en termes de renda per càpita, atès el pes de les plantes ener-
gètiques instal·lades al territori propietat de capital extern. Amb poca massa poblacional, aquest territori 
ha restat relativament al marge dels grans processos de creixement econòmic que han viscut altres regi-
ons de l’Estat, ja siguin de la vall de l’Ebre com de l’eix mediterrani. Sota aquesta perspectiva, el territori 
es troba amb la necessitat de materialitzar una intensificació del creixement socioeconòmic que li per-
meti millorar els estàndards de qualitat de vida, les infraestructures i potenciar la vida socioeconòmica.
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A aquesta necessitat de desenvolupament, s’hi afegeix l’excepcional potencial que suposen els va-
lors endògens del territori en clau d’avenç qualitatiu i quantitatiu de l’economia del territori: la super-
fície potencialment utilitzable per a usos econòmics, tal com ho estableix el Pla territorial parcial de 
les Terres de l’Ebre, la situació estratègica a cavall de les emergents zones de la vall de l’Ebre i l’arc 
mediterrani, les bones comunicacions (principalment litorals) i els recursos econòmics potencialment 
utilitzables. Particularment, els valors naturals i paisatgístics de la zona que poden i han de participar 
en el major dinamisme de les activitats del sector primari, i impulsar determinades activitats del sector 
terciari.

Fins aleshores, l’economia del territori ha estat molt dependent de les anades i vingudes de la con-
juntura agrària —i la seva decadència estructural—, d’unes poques plantes industrials, de l’auge de 
la construcció —actualment en severa davallada—, del pes dels serveis públics i la proliferació d’ad-
ministracions, la qual cosa ha dibuixat, a grans trets, un model economicosocial que pateix, entre 
d’altres, dels següents desajustos:

• dificultats per «fixar» la població (baixa densitat, dèbil creixement natural, excés de municipis de 
mida reduïda, elevada taxa d’envelliment), particularment a les comarques de la Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta;

• difícil desenvolupament del sector agrari (tot i l’important pes específic global), caracteritzat per un 
baix relleu generacional i una excessiva dependència de les ajudes agràries (política de protecció eu-
ropea);

• posicionament industrial dèbil, amb processos il·lustratius de tancament d’empreses i deslocalitza-
ció i falta de motor potents del sistema productiu global;

• serveis avançats, lligats fonamentalment al sector serveis de suport a les empreses, transport, oci 
cultural, insuficientment desenvolupats;

• problemes associats al desenvolupament local del teixit productiu privat (emprenedoria amb certa 
escala productiva),

• i significatius desajustos econòmics en l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, amb un pronunciat 
desequilibri entre les comarques de l’interior (la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) i les del litoral (el Baix Ebre 
i el Montsià).
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En aquest context estratègic territorial, la ciutat de Tortosa econòmicament es defineix per les se-
güents idees força:

• Intens creixement de l’ocupació en la darrera dècada

• Creixement positiu de l’ocupació el 2010

• Importància de les activitats sanitàries

• Baix pes de les activitats professionals i administratives

En complementació als punts precedents, Tortosa té un gran potencial turístic que ha esdevingut un 
dels seus àmbits de desenvolupament econòmic estratègic. Des de la ciutadania, es valora la potenci-
alitat de la ciutat i el seu entorn com un element que s’ha de tenir en compte per al desenvolupament 
turístic de la ciutat. Entre els principals recursos econòmics endògens naturals i culturals que s’han 
de vincular, cal destacar la proximitat de Tortosa als dos parcs naturals, el dels Ports i el del Delta de 
l’Ebre, amb grans atractius mediambientals, un riu navegable i amb pesca fluvial, una riquesa paisat-
gística elevada —tal com posa de manifest el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre— i produc-
tes agraris de qualitat reconeguda mitjançant les diverses denominacions d’origen protegides. Recur-
sos ambientals que complementen l’exquisidesa de l’oferta de recursos d’índole cultural i patrimonial 
del territori, i forgen productes integrats altament competitius (rutes, excursions, agroturisme, turisme 
gastronòmic, etc.). Destaquen el nucli històric de la ciutat de Tortosa, com un dels llocs patrimonials 
més significatius del conjunt de les Terres de l’Ebre, i la Festa del Renaixement, com un dels moments 
festius culturals amb major participació de la població.

Aquests recursos endògens econòmics d’índole natural, paisatgística i cultural de què gaudeixen 
Tortosa i les Terres de l’Ebre, esdevenen una oportunitat de base per poder ser diferenciats en el mer-
cat mundial gràcies al possible reconeixement per part de la UNESCO de Reserva de Biosfera de les 
Terres de l’Ebre. 

La candidatura de Reserva de Biosfera està fortament avalada per l’Ajuntament de Tortosa i la resta 
dels 52 consistoris, els 4 consells comarcals, la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre i la Gene-
ralitat de Catalunya (així com també per més d’una 70a d’entitats territorials i locals d’índole cultural, 
ambiental, socioeconòmica i del món de la recerca i investigació). Aquesta candidatura resta pendent 
d’aprovació efectiva per la UNESCO.
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   VIDA COMUNITÀRIA
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Activitats socials d’interès

Festes

Les festes són una ruptura amb el temps de la quotidianitat i la feina, una ruptura, en què la gent par-
ticipa i interactua dintre del conjunt de la societat d’una forma diferent de com habitualment ho fa. La 
festa és portadora d’uns valors singulars, molts dels quals s’expressen únicament en el context festiu, i 
serveixen per reforçar i cohesionar la col·lectivitat. Més enllà dels dies festius, la festa té un valor intrínsec 
que perdura un cop s’ha acabat.

Tortosa en té dues, de grans festes: una de tradicional i l’altra de nova creació, però les dues estan forta-
ment arrelades a la ciutat i contenen un fort component de participació popular. En primer lloc, les Festes 
Majors, sota l’advocació de la Verge de la Cinta, patrona de la ciutat, que comencen amb el primer cap 
de setmana de setembre.

En els darrers anys, les Festes de la Cinta n’han reduït la durada i s’han concentrat en 5 dies (de dijous 
a dilluns), amb l’objectiu de fer-la més sostenible i més actual. Els actes se celebren majoritàriament al 
Parc Municipal i a l’Auditori Felip Pedrell.

Alhora, s’ha cercat la potenciació dels elements tradicionals locals, amb petites accions orientades a 
donar-los major visibilitat: la recuperació de la indumentària tradicional de pagès (el dia de l’ofrena) i la 
recuperació del ban cavalcada (amb carros enramats, el bestiari i la banda).

El caràcter de les Festes Majors és marcadament popular, amb balls d’envelat, la processó i l’ofrena, la 
guerra de confeti al Coso Iris, les proves de penyes, la varietat de concerts o la mascletà i els focs d’ar-
tifici, i molts d’aquests actes acompanyats del so de les dolçaines i dels tabals; i, sobretot, gràcies a la 
gent al carrer, gaudir dels actes i del bon temps fa de les Festes de la Cinta la millor cloenda de l’estiu.

D’altra banda, la Festa del Renaixement té lloc el tercer cap de setmana de juliol. Es tracta d’una festa de 
recreació històrica que ens porta a la Tortosa del segle XVI, una època d’esplendor de la ciutat, quan era 
un centre polític, econòmic i cultural de la Corona d’Aragó. Durant quatre dies, el nucli històric, a recer 
del patrimoni arquitectònic, es transforma. Els domassos, les banderes i altres elements decoratius, amb 
músics i artistes vinguts d’arreu del país —i de més enllà—, i els campaments i les tavernes permeten 
que el viatge en el temps sigui més fidedigne. La Festa del Renaixement es caracteritza per la gran par-
ticipació de la ciutadania. Està declarada Festa d’Interès Turístic Nacional.
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Artistes, músics i rodamons vinguts d’arreu donen vida als carrers i animen els palaus i els edificis 
nobles de la ciutat amb espectacles i actuacions. Arriben grups itinerants i d’altres que recreen la vida 
quotidiana a l’Edat Moderna, en els seus campaments o tallers, on conviuen durant la Festa. Durant 
tot el dia es van succeint actuacions constantment, qualsevol carrer, plaça o racó és un escenari pro-
pici on us podeu trobar les més variades representacions.

Tota la ciutat és un gran escenari que ens transporta en el temps a l’esplendor del segle XVI. Una ciutat 
que n’ha vist determinada la història des del vincle que el riu Ebre li conferí amb la mar Mediterrània, 
una ciutat multicultural i oberta al món a través de l’aigua, orgullosa del passat i de la història bimil·le-
nària, que rememora durant la Festa del Renaixement al crit de:

Terra d’aigua.

Terra d’un riu.

Visca la Vegueria de Tortosa!

Visca!

El cicle festiu de la ciutat es completa amb les festes de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis, el Dijous 
llarder, Sant Joan i les diferents festes dels barris i pobles dels municipis.

La Setmana Santa de Tortosa és una de les celebracions religioses més importants de les Terres de 
l’Ebre i de la província de Tarragona.

La ciutat compta amb 10 confraries, les quals han constituït una agrupació i 11 passos. Des de la 
recuperació de la processó del silenci, el 1996, s’hi han anat incorporant noves confraries i un nou 
pas. Entorn a la Setmana Santa tenen lloc activitats paral·leles com el Festival de Música Sacra i la 
Tamborada.

Entre les processons que se celebren, hi destaquen:

- La processó de la passió, el Diumenge de Rams

- La processó del silenci, el Dijous Sant (recuperada el 1996)

- La processó del sant enterrament, el Divendres Sant
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Confraries i passos de Tortosa:

- Gremi de Pagesos de Sant Antoni Abat, Oració a l’hort, de Carles Riba i Garcia, 1941.

- Germandat de Natzarens de la Mare de Déu del Roser, La flagel·lació, de Claudi Rius i Garrich, 1943-
48.

- Confraria de la Puríssima Sang, La coronació d’espines / La verge de les angoixes, de Claudi Rius, 
1948, i Àngel Acosta, 1999.

- Confraria de Veïns de Santa Clara, Jesús davant de Pilat, dels Tallers Salesians, 1942.

- Germandat de Natzarens de la Passió, Jesús de la Passió, de Claudi Rius, 1942.

- Confraria Maria Immaculada, Ecce mater tua, de Soriano Montagut, 1958.

- Confraria Sant Crist de la Passió, Crist de la Puríssima, còpia del Crist de la Puríssima, d’Aleixandri, 
1954.

- Germandat de Natzarens de les cinc llagues, Davallament de la creu, d’Enric Monjo, 1952.

- Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, La Pietat, de Soriano Montagut, 1941.

- EMD de Jesús, El despullament, d’Àngel Acosta, 2001-2004.

Des de l’abril del 2011, a l’antiga església de Sant Antoni del carrer de Montcada de Tortosa, s’expo-
sen deu dels onze passos al públic en general en el que és el Centre d’Interpretació de la Setmana 
Santa de Tortosa.

Altres esdeveniments rellevants

Fires

Els antecedents documentats de l’activitat firal a la ciutat els trobem al seu passat medieval com a 
enclavament comercial entre l’interior peninsular i la Mediterrània. Els historiadors ens remeten als 
Privilegis de Fira atorgats per Jaume II, Fire seu Nundine. El 1295, el rei concedeix fira cada any a 
perpetuïtat. Posteriorment, Pere el Cerimoniós, en el seu privilegi, afirma que amplia la Fira «perquè la 
ciutat millori i perquè Tortosa està fundada al mig de les nostres terres i regnes».
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Unes fires que al llarg dels segles van representar el millor dels sectors de l’àrea d’influència de la 
ciutat, des de «Saragossa, fins a Lleida, i per la part del regne de Morella, Castelló...», com es llegeix 
en uns establiments del 1374.

Al llarg dels segles trobem referència a l’activitat firal, però és el 1944 quan comença oficialment la fira 
moderna, i que més endavant esdevindrà l’actual Expoebre. Fires organitzades durant anys pel volun-
tarisme en el marc de comissions organitzadores, sindicats de ramaders... fins que el 1987 l’Ajunta-
ment de Tortosa constitueix el Patronat Municipal de Fires, òrgan autònom encarregat de gestionar les 
fires a la ciutat i on són representats, a més de les administracions públiques, empresaris, etc.

El 1993, el Patronat crea la marca Fira de Tortosa com la seva imatge. Aquest mateix any, Fira de Tor-
tosa organitza nous certàmens a més de la fira multisectorial com són Naturebre o Nadal Jove. Tota 
aquesta activitat es desenvolupava al Parc Municipal Teodor González.

El 2007, la fira multisectorial Expoebre inaugura el nou pavelló firal situat al barri de Remolins. Amb un 
espai total de recinte firal de més de 74.000 m2, que inclou l’anomenat Parc de la Fira, i que des del 
curs 2011-12 també ocupa el Campus Terres de l’Ebre de la URV.

El pavelló firal té una superfície construïda de 7.800 m2, i compta amb una sala d’exposició totalment 
diàfana de 4.600 m2 i de 10 metres d’alçada útil.

En l’actualitat, Fira Tortosa organitza i gestiona de forma directa quatre certàmens i col·labora en molts 
altres esdeveniments, bé directament, bé mitjançant l’Ajuntament de Tortosa.

Per altra banda, la Fira de Nadal s’organitza des del 2007 al nucli històric de Tortosa (ocasionalment 
també se n’ha celebrat alguna al barri de Ferreries). S’hi poden trobar detalls i ornaments de Nadal i 
exposicions i pessebres. Alhora s’hi organitzen activitats i tallers per a gaudir en família.

Bestiari

Tortosa és una ciutat rica en costums i tradicions, i rica en elements (bestiari, gegants, nans...) que els 
representen. Tots aquests elements són presents en la majoria d’activitats culturals que se celebren al 
llarg de l’any a la ciutat: actes festius, culturals i religiosos. Presents en les cerimònies dels solsticis, 
presents en les activitats d’animació al carrer.
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D’aquestes bèsties, se’n conserven: la cucafera, que ha pres carta de ciutadania, i l’àguila, el bou i els 
cavallets.

L’àguila. Entre les diverses representacions que se li atribueixen, hi ha la de la Justícia, però en Josep Pi-
joan opina que la nostra àguila podria arribar a simbolitzar la casa d’Aragó, atès que era d’origen gibel·lí 
i que aquesta branca la tenia per emblema. D’àguila, només podien tenir-ne les ciutats. El fet d’aparèixer 
coronada sembla avenir-se més amb la posició de Pijoan, perquè més aviat dóna la sensació de ser una 
àguila heràldica.

La Cucafera de Tortosa. Amades se n’ocupa al Costumari català i diu: «La ciutat de Tortosa ha conservat 
fins ara uns exemplars notables d’aquesta fauna mitològica, d’espècie diferent, de difícil classificar, per bé 
que volen semblar tortugues. Són qualificades de Cuquesferes. Són tres: una de grossa, que vol figurar la 
mare, i dues de xiques, que són les filles... per efecte d’un dispositiu especial obren i tanquen la boca, i en 
cloure-la produeixen un petar especial de dents, que fa esporuguir la mainada, a la qual hom explica que 
cada dia es menja tretze gats i tres infants vius.»

El cap de la cucafera sembla arrancat d’una gàrgola de la Catedral i la fesomia, d’un bestiari de pedra re-
viscolada per la màgia d’un cop.

Els Gegants. Els Gegants de Tortosa són quatre parelles que formen part de les festes populars de la ciutat.

Rufo i Rubí: són els gegants cristians. 4 m i 80 kg (cartró pedra). Autor: Pere Aixendri Chavarria, 1957. Ins-
pirats en els gegants desapareguts arran de la Guerra Civil Espanyola.

Nabil i Zoraida: són els gegants àrabs. 3,8 m i 65 kg (cartró pedra). Origen: 1941 (aparença de reis cristians). 
Renovació: 1958.

Caxixa i Bonjhuà: són els gegants jueus. 3,65 m i 40 kg (fibra de vidre), 1999.

Cristòfor Despuig i Marianna Curto: creats arran de la I edició de la Festa del Renaixement el 1996. 4 m i 50 
kg (fibra de vidre).

L’agost del 2012, l’Ajuntament de Tortosa arran d’un conveni de cessió va convertir-se en dipositari d’un 
conjunt de vuit peces d’imatgeria propietat de la família del folklorista Joan Moreira; es tracta de les minia-
tures de la parella de gegants que va construir-se el 1858 i que es van perdre durant la Guerra Civil, quatre 
capgrossos i dos músics (un graller i un timbaler).
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Tradicions i costums. La jota tortosina

Una de les primeres referències documentals en relació amb la jota a les Terres de l’Ebre la trobem a 
la visita pastoral, del 1734, del bisbe de Tortosa Camacho a Calaceit, localitat del Matarranya lligada 
per proximitat i idiosincràsia a la Terra Alta, en la qual condemna diversos balls per considerar-los 
pecaminosos, entre ells la jota (SALVADÓ, 1998). La tradició popular afirma que la jota va baixar Ebre 
avall procedent de l’Aragó, però l’origen històric encara és una incògnita difícil de dilucidar. Tanmateix, 
no és fins a mitjan segle XIX que trobem nombroses referències al ball i el cant de la jota a la ciutat de 
Tortosa.

Rastrejar documentalment, abans de l’inici del segle XX, la presència de la jota cantada a les Terres de 
l’Ebre és una tasca difícil. D’una banda, com moltes de les manifestacions populars, ha estat anònima 
i basada en la transmissió oral.

Les primeres mencions documentals a la jota cantada se situen al tombant del segle XIX al XX —i so-
bretot les primeres dècades del XX— i les trobem en escrits de diversos autors del territori, alguns dels 
quals van ser també col·laboradors de Mn. Alcover i de Francesc de Borja Moll al Diccionari català, 
valencià, balear, de l’obra del Cançoner popular de Catalunya i de l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya. 
Tots ells estaven, en major o menor grau, vinculats al corrent identitari local conegut amb la denomi-
nació genèrica de tortosinisme, una expressió de significat múltiple, sorgida a l’entorn de la ciutat de 
Tortosa i del seu, llavors, extens territori. Un tortosinisme que ambicionava ressaltar i singularitzar, en 
uns casos dins i en altres fora del marc del catalanisme, uns trets diferencials propis, entre els quals 
destacava el parlar tortosí i, entre altres manifestacions tradicionals, la jota tortosina. Durant les prime-
res dècades del segle XX, sobretot la dels anys 20, podem destacar el cronista tortosí Ramon Vergés 
Paulí; el rapitenc Joan Torné i Balaguer, conegut pel pseudònim Lluís de Montsià; el musicòleg Felip 
Pedrell, en l’obra del qual trobem els primers reculls de cant de jota improvisat, i finalment l’escriptor 
i músic Joan Moreira Ramos, el principal referent en l’estudi del folklore tortosí. També en trobem 
referències en els escrits i reculls d’altres folkloristes àmpliament reconeguts, com ara Joan Amades.

Entre principi del segle XX i el 1936, abans de la Guerra Civil, podem situar el que la gent gran anome-
na etapa gloriosa de la jota improvisada. Els cantadors eren autèntics ídols populars, amb seguidors 
incondicionals a gairebé totes les poblacions. Eren contractats pels pobles veïns i cobraven per can-
tar. Arribaven a exercir una clara funció social (facilitar el festeig, intervenir en la resolució de conflictes 
familiars...). No sempre, però, tenien una intenció conciliadora, també s’improvisaven cobles amb 
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contingut satíric o ofensiu, amb una voluntat clarament crítica i/o provocadora. Després d’una llarga 
i dura postguerra (que es va afegir, al territori, als drames que van acompanyar el front de guerra de 
l’Ebre), a partir dels anys 50 el contingut dels versos acostuma a ser més festiu, i menys incisiu, a ex-
cepció dels que s’improvisaven en un context de picadillo, és a dir, provocant-se entre els mateixos 
cantadors.

El context social en el qual s’ha desenvolupat la jota cantada improvisada ha anat canviant, així com 
la tipologia de les actuacions, que també s’ha anat modificant amb el temps. Inicialment predominava 
l’espontaneïtat, en una època en la qual cantar era una activitat quotidiana que acompanyava el treball 
al camp, les estones d’oci a les tavernes, i evidentment les festes i celebracions. Progressivament, 
paral·lelament a la modernització del món rural, els cantadors es van anar professionalitzant i les ac-
tuacions van adquirir els valors propis d’un espectacle. Les rondes nocturnes, que els cantadors feien 
la vespra de la festa major en algunes poblacions, o les rondes de quintos van anar perdent protago-
nisme de manera progressiva a mesura que s’incrementaven les actuacions des d’un escenari, amb 
diferents formats: festivals, concursos i homenatges.

En l’actualitat, són dues les entitats que mantenen viva la jota a Tortosa amb d’altres que ho fan a les 
Terres de l’Ebre.

Per una banda, el Grup de Música i Dansa Tradicional Saragatona, que està format per una trentena 
de persones d’arreu de les Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat, que reivindiquen la jota en aquest segle 
XXI com a forma d’expressió i de diversió i aspiren a situar la jota a les Terres de l’Ebre al lloc que li 
pertoca dintre de la dansa i la música tradicional catalana. Conserven les músiques, les mudances, els 
vestuaris, per tal de no córrer el risc de perdre la identitat i, al mateix temps, investiguen, adapten i in-
noven perquè la jota continuï viva. Són hereus del Grup Tortosí de Danses Folklòriques, fundat el 1969. 

Per altra banda, La Jota a la Plaça, que és una iniciativa del Casal Popular Panxampla que s’inicia 
a l’agost del 2006, en el marc del Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre, que se celebra anualment a 
Roquetes.

L’objectiu de La Jota a la Plaça és el de fer un pas més en la recuperació de la jota, la dansa més 
tradicional i popular de les Terres de l’Ebre i tornar-la a situar al seu lloc: la plaça i el carrer. La idea és 
retornar-li el seu caràcter popular, que tothom pugui ballar-la amb normalitat i que aquesta dansa torni 
a ser un element viu de la cultura popular. 



62
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

Un altre objectiu és el de difondre la jota i altres danses pròpies del territori com a elements propis de 
la cultura catalana.

Cal dir que a final de 2010, el Consell de Cultura Popular i Tradicional va declarar la jota com a dansa 
d’interès nacional i, per tant, inclosa al catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

Àmbit religiós

Si partim de la base que l’àmbit religiós és el marc en el qual es generen i se celebren un bon grapat 
de festes, sembla procedent fer cinc cèntims de com aquest aspecte es fa present a la ciutat. Val a dir, 
però, que les festes de caràcter religiós institucionalitzades a la ciutat pertanyen a la confessió catòlica 
i no a d’altres, que esdevenen igualment importants per a cada un dels altres grups de creients.

La diversitat religiosa de la ciutat de Tortosa es compon de diverses confessions, de les quals les qua-
tre amb més presència de fidels són la catòlica, la musulmana, l’evangèlica i l’ortodoxa. No es tenen 
dades del nombre de creients que pertanyen a cadascuna de les confessions, però el que sí que es 
pot dir és que la majoritària és la catòlica a la qual està adscrita quasi un 80% de les persones que 
viuen a la ciutat amb diferents nivells de pràctica i, fins i tot, d’autoreconeixement com a tals.

D’una manera objectiva, hom considera que el més adient és mostrar sobre un plànol de la ciutat els 
centres de culte dels quals es té constància. Val a dir, però, que aquests representen els espais on 
els creients de diferents confessions s’ajunten per tal de dur a terme les celebracions religioses co-
munitàries. Per això, no es pot oblidar que, a més de les confessions representades en aquest gràfic, 
n’hi ha d’altres presents a la ciutat que o per la seva idiosincràsia o pel nombre de persones que la 
practiquen no tenen o no necessiten un centre de culte, i aquesta és únicament la raó per la qual no 
estan presents en aquest plànol. Un aspecte important que s’ha de considerar dins d’aquest àmbit és 
que és comú a les diferents confessions religioses que els centres de culte esdevenen a més centres 
socials i de formació religiosa de la mateixa comunitat.

Un altre aspecte que cal assenyalar és com els diferents centres de culte s’han anat establint al llarg 
de la història amb més o menys dificultat, però que en l’actualitat el centre de culte musulmà ubicat 
a la plaça Montserrat és l’únic que genera problemes de convivència per la percepció que en té una 
part de la ciutadania i per les condicions que presenta. De fet, la ubicació del centre islàmic a la ciutat 
ha estat el que ha representat més controvèrsies veïnals, polítiques i socials al llarg dels últims anys.
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Mapa centres de culte 

Centres de culte cristià

Centres de culte evangelista

Centres de culte testimonis de Jehovà

Centres de culte musulmà

Raval de Cristo

Raval de la Llet
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Història sintètica del moviment associatiu i de la participació 

Teixit associatiu i organització social

Entitats i associacions de la ciutat

En els anys 40, estroncats amb la Guerra els moviments i els intents de regeneració a la ciutat, a poc 
a poc la societat civil comença a reorganitzar-se amb la creació d’entitats i associacions de caràcter 
esportiu, cultural i social. Les primeres a fer-ho van ser el Club de Tenis (1943), el Club Esportiu Tor-
tosa (1943), Foment de la Sardana (1944), el Club de Rem (1946), la Penya Ciclista Baix Ebre (1949) i, 
molt especialment, el Cercle Artístic (1948), amb l’objectiu de recuperar l’esperit de l’antic Ateneu de 
Tortosa; i més tard, el Grup Delta 51, el Club Universitari (1955) i el grup Macla 65.

D’ençà, l’associacionisme a Tortosa ha crescut enormement per encabir una àmplia diversitat d’inte-
ressos i projectes ciutadans. Per deixar constància de l’organització del teixit social a la ciutat, en el 
moment de la redacció d’aquest document, s’adjunta a l’annex la llista d’entitats i associacions inscri-
tes a la base de dades del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa. Cal tenir en compte 
que, malgrat els esforços d’actualització del registre municipal, en alguns casos manquen dades o 
cal modificar-les per tal que la llista sigui exhaustiva i reflecteixi correctament la situació real. S’ha de 
tenir en compte també que, així com en alguns casos podem trobar entitats inactives, es reconeix 
l’existència d’altres en ple funcionament que no es troben en aquesta llista per no haver-se registrat al 
cens d’entitats de l’Ajuntament.

En diferents apartats d’aquest document, es pot trobar informació més exhaustiva d’un seguit d’enti-
tats de la ciutat, en funció de la seva temàtica específica, el grau de coneixement que se’n té, així com 
la particularitat de la seva tasca.

Processos participatius municipals

Consell de Participació Ciutadana per recuperar els Barris Històrics de Tortosa

Es va constituir al setembre del 2004 a la sala de plens de l’Ajuntament de Tortosa, amb l’objectiu 
que tots els sectors afectats i interessats a recuperar els barris històrics de Tortosa poguessin fer les 
aportacions que creguessin necessàries per a aquest fi. Aquest procés s’emmarca dins de la Llei de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, i que té com a objectiu im-
pulsar la rehabilitació integral de barris per evitar-ne la degradació i per millorar les condicions de les 
persones que hi viuen.
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En aquest Consell, hi van participar representants de diferents departaments de la Generalitat al terri-
tori, l’Associació de Veïns del Rastre, de Santa Clara, de Remolins, del Centre Nucli Històric, represen-
tants de comerciants del Nucli Antic, del col·lectiu gitano, de les comunitats d’immigrants que hi viuen, 
i d’entitats cíviques i culturals interessades com l’Associació d’Amics dels Castells, l’Arxiu Històric, 
la Biblioteca, els col·legis professionals, etc., juntament amb els equips tècnics d’algunes àrees de 
l’Ajuntament.

Les funcions del Consell de Participació Ciutadana van ser:

1. Conèixer els treballs realitzats pels equips tècnics per elaborar el projecte integral per recuperar el 
centre històric de Tortosa (PINCAT).

2. Col·laborar en el projecte proporcionant informacions contrastades sobre els diferents problemes 
dels barris i les actuacions possibles per solucionar-los.

3. Valorar els problemes i les actuacions possibles, i participar en la definició de les prioritats.

4. Fer el seguiment de l’execució del projecte, un cop fos aprovat.

5. Proposar intervencions específiques que podien rebre finançaments d’altres institucions o iniciati-
ves privades.

La metodologia emprada ha estat basada en reunions amb els diferents protagonistes, passejades 
pels carrers dels barris, enquestes i entrevistes en profunditat a alguns actors.

Consell de Participació Ciutadana per elaborar el Pla d’acció local per a la sostenibilitat (Agen-

da 21 de Tortosa)

Durant el període 2008-2009, Tortosa emprèn, com moltes altres ciutats del seu entorn, la tasca d’ela-
borar un pla que impulsi una nova manera d’entendre el desenvolupament local basat en els principis 
de la sostenibilitat aplicats de manera transversal a tota la realitat social, econòmica, mediambiental, 
de la mobilitat, l’urbanisme i l’entorn natural de la ciutat. L’objectiu és impregnar d’aquests principis 
tots els àmbits de la societat, des de la mateixa Administració fins al si de les famílies, des dels actes 
més rellevants fins a l’activitat més quotidiana, i així dotar Tortosa d’una qualitat de vida raonable mit-
jançant un centenar d’accions concretes, sense posar en risc les futures generacions ni l’entorn que 
les acollirà.
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Un repte important fou aconseguir la participació activa de la ciutadania en la construcció d’aquest 
Pla liderat per l’Ajuntament amb el suport d’una comissió de tècnics municipals i amb l’empresa es-
pecialitzada Lavola. A la recerca dels canals de comunicació més adequats per informar, conèixer els 
diferents punts de vista i estimular una àmplia implicació ciutadana en temes tan específics com ara el 
medi físic i biòtic; l’entorn humà; el territori i la mobilitat; vectors i risc ambiental, es va dissenyar un pla 
de participació amb dos objectius fonamentals: 1) informar la ciutadania dels continguts dels treballs 
tècnics, i 2) recollir les opinions i aportacions dels habitants respecte als diferents àmbits de treball.

Per facilitar aquest procés, es van dissenyar diferents nivells d’acció participativa:

• Web com a eina per facilitar la informació i la participació de totes les persones interessades en el 
procés i continguts de l’Agenda 21

• Crida a la participació

• Informació i enquestes a la població mitjançant la premsa local

• Entrevistes personals

• Dos fòrums de participació oberts a tota la ciutadania: 1) presentació de la prediagnosi i debat, i 2) 
presentació del disseny del pla i debat 

• Creació del Consell de Participació de l’Agenda 21 proposat per l’Ajuntament. Entre els sectors con-
vidats figuren comerciants, agents econòmics, entitats locals, associacions de veïns, experts locals i 
el conjunt de la població. Es celebren dos tallers debat amb grups de treball que analitzen primer la 
diagnosi provisional i, posteriorment, el disseny del pla presentat i en fan les seves aportacions.

• Creació del Consell de Seguiment, com a òrgan integrat al Consell de Ciutat, per avaluar-ne l’execu-
ció de les accions i l’eficàcia, crear noves accions del pla i fer un seguiment dels indicadors establerts.

Moviments socials

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE)

Per entendre el moviment associatiu i de la participació a la ciutat de Tortosa avui, cal esmentar espe-
cialment el que va suposar per a la societat tortosina l’experiència participativa en un dels moviments 
socials més significatius de Catalunya, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (en endavant, PDE). 
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Aquesta mobilització en defensa de l’Ebre neix el 2000 com a resultat de la letargia social acumulada al 
llarg dels anys al territori i es va enfortint i ampliant com a resposta al llarg procés de conflicte polític i mar-
ginació històrica de les Terres de l’Ebre. Massiva reivindicació popular que va ser capaç de sostenir el pols 
reivindicatiu intens de caire festiu i de proposta per una Nova Cultura de l’Aigua, la qual cosa va significar 
ser un important toc d’atenció cap als decisors polítics sostingut durant pràcticament quatre anys.

L’aprovació de la Llei del Pla hidrològic nacional (PHN) 2000 i els esdeveniments derivats al moment van 
impulsar la major mobilització social de les Terres de l’Ebre. El 15 de setembre de 2000, la Coordinadora 
Antitransvasament convoca la ciutadania de les Terres de l’Ebre a Tortosa, on té lloc la primera assemblea 
general. L’assistència massiva (més de 700 persones) i l’elevada intensitat emocional d’aquesta reunió 
esclataren en una invasió espontània, pacífica i reivindicativa dels carrers de la ciutat de Tortosa. Aquest 
inèdit acte reivindicatiu fou el primer de les 18 manifestacions (entre les quals destaquen les de Saragos-
sa, Barcelona, Madrid, Brussel·les, València i Palma de Mallorca) i diverses marxes reivindicatives a peu 
(a Brussel·les, Màlaga, València i Palma de Mallorca) fetes per aturar el transvasament de l’Ebre durant els 
anys de lluita.

Alguns trets importants de la PDE són:

• La lluita en defensa de l’Ebre es va fonamentar d’acord amb un potent sentiment d’identitat territorial, 
fortament arrelat en l’elevat valor històric, cultural, simbòlic, ecològic i econòmic que aquest recurs natural 
representa per als ciutadans i ciutadanes ebrenques. La ciutat de Tortosa va ser la capital del moviment 
social i la PDE va suposar ser un punt d’inflexió en el capital social i la consciència crítica i activista de 
l’imaginari col·lectiu de la ciutat i el territori.

• La PDE es constitueix com un complex moviment social format per centenars d’entitats i actors hetero-
genis i milers de persones a títol individual. Crida l’atenció la forta implicació d’homes i dones de totes les 
edats i condicions socials en el nucli activista organitzador i, específicament, la gran participació de dones 
que no havien participat mai en política.

• La inclusió explícita de la comunitat científica va permetre fer entendre en l’àmbit social els arguments 
tècnics i les alternatives proposades.

• Es produeix un canvi de lema: de “L’aigua és nostra, no mos la prendran” a “Lo riu és vida, no al trans-
vasament: per una nova cultura de l’aigua”. La lluita contra el transvasament no és, doncs, únicament una 
qüestió de propietat de l’aigua, sinó de rebuig a una política d’especulació d’aquest recurs.
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• La Nova Cultura de l’Aigua es desenvolupa com una alternativa substantiva, una marca d’identitat 
que integra múltiples aspectes interrelacionats. Des d’un tema local i concret com era la gestió dels 
recursos hídrics, el moviment acabà tocant debats polítics clau quan s’obre a la defensa del medi 
ambient, la defensa del territori i reivindicacions territorials vinculades a la cultura i a la llengua. Les 
ramificacions polítiques, socials i econòmiques d’aquesta qüestió situa al centre del debat el qüesti-
onament sobre l’ètica, els valors socials, els drets democràtics, els processos de presa de decisions 
polítiques, les relacions desiguals de poder i la primacia dels interessos privats sobre els públics.

• La discòrdia viscuda entre la classe política i el moviment va passar per moments molt cruents fins 
que el Consell de Ministres (juny de 2004) va cancel·lar finalment el transvasament.

Alguns impactes de la mobilització social han estat:

• Situar el tema del transvasament i de la Nova Cultura de l’Aigua al centre de l’agenda política, en 
l’àmbit local, a consistoris, Parlament i Senat, així com també a les campanyes electorals locals, au-
tonòmiques i generals.

• Generar coneixement sobre els temes relacionats, en la ciutadania i en la classe política, gràcies a 
l’aliança entre la comunitat científica i els activistes. Els debats i els discursos socials i científics s’han 
difós i aprofundit, tot contribuint a una major i millor informació i comprensió dels reptes.

• Despertar l’esperit crític a la societat de les Terres de l’Ebre i transformar la cultura política local.

• La creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, el 2002, és una respos-
ta clara a la pressió popular de la PDE. Aquest procés culmina en el reconeixement parlamentari de la 
Vegueria de les Terres de l’Ebre el 2010.

• El renaixement d’un sentiment d’identitat territorial molt fort. L’orgull de pertànyer a les Terres de 
l’Ebre i de sentir-se protagonista de la seva història és molt gran, i la sensació de recuperar i fer atrac-
tiva la identitat ebrenca és la tònica general.

El 18 de juny de 2004, el Consell de Ministres va derogar oficialment els articles de la Llei del PHN 
2000 que preveien el transvasament de 1.050 hm³/any d’aigua de l’Ebre cap a les conques mediterrà-
nies. A partir d’aleshores, la mobilització quotidiana de la PDE ha disminuït força el nombre d’activitats 
i aquestes tenen un caràcter menys massiu. Però el nucli activista actual no abaixa la guàrdia i es fa 
sentir davant els nous reptes que es van presentant.
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El que és segur és que la lluita contra el Pla hidrològic nacional 2000 ha deixat empremta en la política 
ambiental estatal i ha marcat un abans i un després a les Terres de l’Ebre. Punt d’inflexió que passa 
per la maduresa del territori en veure que la forta càrrega de valors paisatgístics, patrimonials naturals 
i culturals, esdevenen matriu territorial de base amb capacitat suficient com per començar a plantejar 
la idoneïtat de complementar la trajectòria prèvia amb un model alternatiu i complementari de desen-
volupament socioeconòmic, un paradigma de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de coo-
peració i gestió participada entre agents. El primer pas d’aquesta transició ha estat la presentació a la 
UNESCO per part de la Generalitat de Catalunya i l’Estat de la candidatura de Reserva de Biosfera de 
les Terres de l’Ebre al març del 2011. Candidatura que no hauria estat possible sense l’ampli i divers 
suport d’un consell promotor integrat per més d’una setantena d’entitats representants de la societat 
civil, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, els quatre consells comarcals, la majoria 
dels ajuntaments dels municipis de Terres de l’Ebre i la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. 

Finalment, podem dir que sense l’experiència prèvia que suposà per la societat de Tortosa, i de les 
Terres de l’Ebre, l’existència i sostenibilitat en el temps de la PDE, així com també la participació en 
el moviment pròpiament dita, serien impensables les iniciatives i fites reivindicatives que s’han anat 
desenvolupant posteriorment al territori, com ara la inauguració a Tortosa del primer Casal Popular 
de les Terres de l’Ebre al 2007, l’existència de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia, el moviment de l’Acampada a Tortosa del 15M, la Plataforma en 
Defensa de la Salut i la Plataforma per l’Educació Pública, la centralitat de Tortosa com a referent de 
les Terres de l’Ebre en manifestacions subsegüents convocades en defensa de l’estat del benestar i 
pels drets laborals i socials en general ja en plena crisi econòmica.

Acampada 15M: Moviment d’Indignats a Tortosa

El Moviment 15M que es va estendre per tot l’Estat espanyol al maig del 2011 troba també a Tortosa la 
seva manifestació en Acampada a Tortosa, que organitza a partir de la plaça Alfons XII de Tortosa ac-
tes de protesta, reivindicació i reflexió col·lectiva lligats a la dura situació econòmica i financera per la 
qual passa el país, al seu impacte social en l’estat del benestar i els drets universals, i a la qüestionada 
gestió política de l’anomenada crisi en tots els àmbits de govern al llarg dels darrers anys. La partici-
pació de ciutadans i ciutadanes d’altres municipis de les Terres de l’Ebre i la província de Castelló fan 
que Tortosa sigui un cop més ciutat referent del territori per a la mobilització social. Els debats presen-
ten propostes i solucions, que generen la recerca de noves formes autogestionades de participació 
democràtica real per tal d’impulsar un full de ruta d’accions consensuades properes a les necessitats 
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del territori i connectades amb les concentracions arreu de l’Estat. Com a moltes places del moviment 
d’indignats, Acampada Tortosa 15M s’organitza en comissions de comunicació, informació, banca 
ètica, desnonaments, moció popular per limitar els sous polítics, manifestacions, xerrades amb ex-
perts, documentals, grup de teatre crític, actuacions i altres iniciatives de protesta creativa i pacífica.

Amb un nucli impulsor més reduït, Acampada Tortosa 15M articula per a un bon nombre de ciutadans i 
ciutadanes de la ciutat accions àmpliament participades per mostrar el rebuig a les polítiques de reta-
llades en els àmbits de la salut i l’educació públiques i a la reforma dels drets laborals. Posteriorment, 
ha donat suport a la constitució de plataformes específiques sectorials i és catalitzadora i participant 
d’una nova plataforma social en defensa de les persones afectades pels desnonaments. Darrerament, 
s’ha treballat força en la unió de diferents activistes del territori en una iniciativa conjunta de les Terres 
de l’Ebre que es va presentar oficialment el passat mes de desembre a Sant Carles de la Ràpita amb 
el nom d’Acampada Ebre 15M.

Plataforma per a la Salut de les Terres de l’Ebre

La Plataforma per a la Salut de les Terres de l’Ebre és una iniciativa social de nombrosos ciutadans 
usuaris i treballadors de la salut que s’organitzen arran de les retallades pressupostàries executades 
pel govern autonòmic que afecten directament el sistema sanitari al territori. La Plataforma es crea 
al setembre del 2011 i neix amb l’objectiu principal de lluitar i vetllar pel manteniment d’una atenció 
pública en salut, i que aquesta sigui de qualitat, moderna, segura, efectiva, equitativa, universal i efi-
cient. Es crea en el marc territorial de les Terres de l’Ebre per tal d’evitar la desaparició o pèrdua dels 
recursos sanitaris aconseguits al territori, així com també per evitar que es produeixin discriminacions 
i desigualtats en l’accés a la sanitat pública respecte d’altres regions sanitàries de Catalunya. La Pla-
taforma reivindica la seva neutralitat ideològica, sense cap vinculació política, sindical ni empresarial, 
i el seu funcionament és de caràcter assembleari. Per tal de facilitar-ne la gestió i aconseguir-ne els 
objectius, la Plataforma s’ha constituït en l’associació APSTE.

Les eines fonamentals de treball de la Plataforma són la informació, la formació i el diàleg. Al llarg 
d’aquest primer any, han organitzat i dinamitzat múltiples accions, com ara xerrades, entrevistes amb 
mitjans de comunicació, reunions amb polítics de grups parlamentaris, assemblees, manifestacions, 
assistència a fires. A més d’informar i assessorar la ciutadania, les entitats, les associacions, els partits 
polítics i altres, la Plataforma promou espais de diàleg i col·laboració amb entitats publiques i privades 
de l’àmbit de la salut i amb els poders polítics corresponents.
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Plataforma per l’Educació Pública de les Terres de l’Ebre

La Plataforma va nàixer el mes de gener del 2012 impulsada per la preocupació d’un grup de docents 
d’escoles i d’instituts de les Terres de l’Ebre davant la creixent precarietat de l’educació pública a 
conseqüència de les recents retallades pressupostàries executades en aquest àmbit pel govern au-
tonòmic. L’objectiu de la Plataforma és defensar un sistema educatiu català de qualitat, demostrar la 
força de l’escola pública i expressar el rebuig a la gestió política de la crisi econòmica en aquest àmbit.

Durant aquest primer any, han dedicat els esforços a conscienciar la societat mitjançant nombroses 
presentacions i xerrades informatives a diferents municipis, escoles i AMPA del territori. Altres accions 
en aquest sentit són l’organització de manifestacions i accions reivindicatives, desmentir i informar so-
bre dades del govern autonòmic, identificades per la Plataforma com a falses, i presentar alternatives  
amb la intenció de demostrar que la política de retallades és perjudicial per a la qualitat de l’ensenya-
ment públic i per al benestar de la població, sobretot les famílies més necessitades que veuen com es 
redueixen els ajuts socials originalment creats per assegurar una igualtat d’oportunitats a l’escola per 
als seus fills i filles.

La Plataforma va organitzar una gran Diada per l’Educació Pública de Qualitat al Parc Teodor González 
de Tortosa el setembre del 2012. Diada alhora lúdica i reivindicativa que va servir per donar a conèixer 
a tota la ciutadania els objectius que es proposen i per ampliar la participació de persones implicades 
a la Plataforma.

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre (PAH Ebre)

Aquesta iniciativa comença a caminar a Tortosa al mes de novembre del 2012 i agrupa persones amb 
dificultats per pagar la hipoteca o que es troben en procés d’execució hipotecària, juntament amb perso-
nes solidàries amb aquesta problemàtica. Com arreu de l’Estat espanyol, on s’han anat creant PAH locals 
des del 2009, a les Terres de l’Ebre neix com a resposta a l’actual situació que pateixen milers de famílies 
en perill de desnonament i denuncia el frau hipotecari i la gestió política que s’ha fet d’aquesta injustícia.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre dedica el seu esforç a realitzar accions 
per fer visible la situació de les persones hipotecades, assessorar les persones afectades amb advocats 
i juristes i donar suport en denúncies col·lectives, i incidir políticament perquè les seves reivindicacions 
es facin efectives.
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Les principals reivindicacions de la PAH Ebre són aturar els desnonaments, regular la dació en paga-
ment, augmentar el parc públic de lloguer social, la realització d’una auditoria social sobre el funcio-
nament del mercat hipotecari i establir mecanismes, reformes i polítiques necessàries per reforçar el 
dret a l’habitatge com a dret universal de totes les persones.

Diversitat cultural

Davant l’augment de la diversitat cultural, la ciutat desplega des de l’inici del 2000, tot un seguit d’iniciati-
ves i projectes amb la intenció de gestionar aquesta diversitat per tal de facilitar la convivència i la cohesió 
social. Aquestes iniciatives neixen tant des de l’àmbit de l’Administració local com des de la ciutadania 
organitzada a través de les associacions.

En un primer moment, i com a resposta inicial a la creixent diversitat cultural de la població generada per 
l’augment de veïns i veïnes d’origen estranger, les iniciatives es focalitzen en la immigració —les seves 
necessitats específiques en l’accés i l’ús dels serveis públics— i les necessitats de formació dels professio-
nals per a una atenció adequada als col·lectius. Destaquem l’esforç de treball conjunt entre les entitats i els 
recursos públics i privats en el marc de la Coordinadora d’Entitats per a la Immigració (CEI), creada el 2000.

Amb el pas dels anys i amb la maduresa que dóna l’experiència, es va incorporant una visió més sensible, 
global i integradora de la comunitat com un tot, amb necessitats comunes i potencialitats compartides 
més enllà de l’origen cultural, ja sigui gitano, no gitano o estranger, per la convivència i la cohesió social 
als barris, les escoles, els centres de salut, amb el jovent, etc. Amb la intenció de treballar per la igualtat 
d’oportunitats i l’ús d’uns serveis únics per a tothom, molts dels projectes que es desenvolupen a la ciutat 
inclouen la mirada de diversitat cultural com a eix transversal de les seves accions i no tenen un enfoca-
ment específic; d’altres, però, es dediquen a incidir sobre les particularitats i a esmenar aquells aspectes 
que, des de la diversitat, es tradueixen en dificultats d’accés als serveis o a la vida social del territori. 

L’Administració local creà el 2009, amb aquesta intenció, la Unitat de Diversitat Cultural, servei que de-
pèn de l’Àrea de Servei a les Persones. Des d’aquesta Unitat es redacta el Pla de ciutadania i convivència 
2012-2015 com a Pla d’acció municipal que s’encarrega de dissenyar les línies marc de la gestió de la 
diversitat cultural i dels aspectes socials que vetllen per la convivència i la cohesió social a la ciutat. El Pla 
de ciutadania i convivència 2012-2015 és un pla transversal i estratègic i al plantejament intenta impregnar 
totes les àrees de treball dels seus principis bàsics impulsant projectes estratègics en clau de diversitat, 
convivència i cohesió social.
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Aquest Pla, tot i estar redactat, està pendent que s’aprovi en el moment que s’editi aquest document.

Com s’ha dit anteriorment, la Unitat de Diversitat Cultural és la unitat de l’Ajuntament encarregada 
d’impulsar aquests processos, així com de donar suport i acompanyar les entitats i les associacions 
que treballen més específicament en aquest àmbit. Des d’aquesta àrea s’han desenvolupat diversos 
projectes amb altres àrees de l’Ajuntament quan ha estat possible o ha fet els seus propis.

Ens mereix una atenció especial el Servei de Mediació Comunitària que ofereix aquesta àrea com un 
servei municipal que des del 2009 l’Ajuntament de Tortosa posa a disposició de la ciutadania per tal 
de gestionar conflictes existents o de prevenir-ne de possibles de forma pacífica i dialogada amb el 
suport imparcial de la figura del/de la mediador/a. S’ha d’especificar que aquest servei no es vincula 
específicament amb la diversitat cultural sinó amb la ciutadania en general i amb la gestió dels con-
flictes que es deriven de la seva relació, tot i reconeixent que la diversitat cultural és una variable que 
els sobredimensiona i que per això requereix més acompanyament.

En els darrers anys, a través del Servei de Mediació Comunitària s’ha realitzat treball de camp per tal 
de detectar possibles conflictes de convivència existents o latents, especialment a les comunitats de 
veïns i veïnes, per tal de poder dissenyar d’una manera adequada les intervencions. Les línies bàsi-
ques d’intervenció d’aquest servei són els conflictes veïnals (sorolls, olors, brutícia, neteja, malente-
sos...), els conflictes a l’espai públic (ús i ocupació de l’espai i del mobiliari urbà), conflictes de relació 
i comunicació intercultural, conflictes derivats d’activitats comercials de proximitat i conflictes en en-
titats i associacions.

A més d’aquesta vessant d’intervenció en la gestió del conflicte, el Servei de Mediació en té una altra 
de prevenció, que es concreta en el Projecte de convivència i cohesió social a les comunitats de veïns 
i veïnes que té com a finalitats:

• Conscienciar per la cura, el respecte i el bon ús dels elements i els espais comuns tant dins de les 
comunitats com als carrers, les places i els edificis públics.

• Fomentar la participació dels veïns i veïnes, no només en les comunitats de propietaris, sinó també 
en les associacions de veïns/veïnes.

• Afavorir el coneixement entre veïns i veïnes, creant vincles de bon veïnatge i solidaritat.

• Promoure el respecte pel descans dels/de les veïns/veïnes.
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• Evitar el deteriorament dels immobles deshabitats coordinant les diferents entitats bancàries i caixes 
d’estalvi amb les comunitats de propietaris.

Un altre aspecte que es treballa des d’aquest Servei és el d’informar sobre la normativa legal de les 
comunitats de propietaris així com l’ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais 
públics que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Tortosa al maig del 2009. Aquesta ordenança conté, 
entre altres coses, un conjunt de normes reguladores de la convivència en els espais i la via públics. A 
través del Servei de Mediació s’informa sobre el contingut i s’intervé per a assegurar-ne el compliment 
conjuntament amb els policies de proximitat als barris.

Han estat aproximadament unes 3.000 persones ateses des d’aquest Servei des del seu inici, tant des 
de la intervenció com de l’assessorament i la informació.

La societat civil s’organitza des de diferents àmbits i amb diferents objectius per treballar per la gestió 
de la diversitat cultural.

A l’annex d’entitats, es poden trobar detallades totes les que coneixem de la ciutat, però aquí volem 
plasmar una mirada més profunda sobre alguna d’aquestes.

• Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa/UNESCO Tortosa. L’Associació va ser 
creada el 1990, quan persones vinculades a l’orde de la Cucafera i properes a l’entorn del Sr. Federico 
Mayor Zaragoza van fundar l’Associació d’Amics de la UNESCO de Tortosa com a expressió d’uns 
mateixos interessos compartits i amb la finalitat de difondre els principis de la UNESCO, treballar en 
xarxa amb altres entitats, promocionar la cultura de la pau, promocionar el diàleg intercultural i la 
bona convivència entre cultures, promocionar la defensa dels drets humans individuals i col•lectius, 
en particular dels drets culturals i lingüístics, i promocionar la identitat catalana i la cohesió social en 
una societat plurilingüe i multicultural. Aquests objectius es treballen a través de la promoció d’acci-
ons formatives a la ciutat, com ara conferències, jornades, xerrades i cursos, i també amb projectes 
socioeducatius com el Projecte d’aprenentatge i servei Vincles Intergeneracionals i Interculturals per 
animar a la lectura i el foment de les relacions intergeneracionals i interculturals. L’activitat de més 
prestigi de l’entitat és el Premi Federico Mayor Zaragoza iniciat com a concurs de bones experiències 
de convivència entre cultures i que en la sisena edició (2012-13) amplia el seu àmbit sota el títol «De 
súbdits a ciutadans, de súbdites a ciutadanes. Concurs de bones experiències i accions transforma-
dores per construir un món millor».
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• Obre’t’Ebre. La seva finalitat és promoure la integració social, la igualtat i la solidaritat entre joves 
amb projectes culturals, socials, artístics, mediambientals i esportius mitjançant intercanvis juvenils, 
projectes de cooperació, voluntariats, camps de treball, jornades, cursos i tallers en l’àmbit local, 
regional, nacional i internacional. Fomentar la participació juvenil amb l’objectiu de promoure la tole-
rància, la solidaritat, la interculturalitat i la transformació social. Educar ciutadans socialment actius i 
compromesos.

• ACISI (Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat). Va ser creada el 
1999 per treballar conjuntament amb altres entitats públiques i privades en cooperació i codesenvo-
lupament, així com en l’acollida i la inserció social de la població immigrada des d’una perspectiva 
intercultural, tot posant un accent especial en les relacions entre els col·lectius immigrats i la població 
autòctona per tal d’aprofundir en la cohesió social. Des d’aquesta visió, ACISI aposta pel treball en 
xarxa, per la col·laboració en el territori i per la mediació intercultural com un sector estratègic que 
permet, facilita i promou la comunicació entre col·lectius que pertanyen a diverses cultures amb la 
intenció d’afavorir la cohesió social i avançar cap a una societat intercultural. Actualment a Tortosa 
dinamitza el Projecte d’intervenció comunitària intercultural (2010-2013), en col·laboració amb les 
administracions públiques, recursos tècnics públics i privats, i la ciutadania i les seves associacions.

• Xarxa per la Convivència. La Xarxa per la Convivència a Tortosa és un espai en construcció, obert 
a tots els veïns i veïnes, associacions i entitats, professionals i institucions. S’inicia al març del 2010. 
Es pretén, amb la veu i la col·laboració de tothom, empènyer un procés comunitari per tal de cercar 
camins que contribueixin a una millor convivència en la diversitat a la ciutat. Des del seu treball s’ana-
litza, es dialoga i es consensuen diferents visions sobre les dificultats i oportunitats de la vida en comú 
a la ciutat, amb la voluntat de posar en marxa accions comunes que representin una oportunitat de 
coneixement mutu, d’aprenentatge conjunt i de superació d’actuacions aïllades per esdevenir motor 
de canvi i fer de Tortosa una ciutat més cohesionada i igualitària. Exemples dels seus esforços són 
l’Artxibarri, per contribuir a dinamitzar la vida comunitària al centre històric de la ciutat, i un programa 
quinzenal a Ràdio Tortosa com un espai de reflexió i intercanvi sobre la convivència.

• Diverses associacions creades a la ciutat des dels diferents col·lectius d’origen gitano i estranger, 
amb l’objectiu de donar un suport en el dia a dia a persones necessitades d’un acompanyament pro-
per i acollida. Les anomenem a l’annex d’entitats, amb totes les altres iniciatives associatives de la 
societat civil tortosina. 
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• Atzavara-arrels. Se’n parla amb més profunditat a l’apartat d’educació.

• Creu Roja. Treballa en l’acollida de persones estrangeres. D’aquesta entitat, se’n parla extensament 
a l’apartat socioassistencial.

• Cáritas. És l’entitat del territori que més treballa amb el col·lectiu d’ètnia gitana. D’aquesta entitat, 
se’n parla extensament a l’apartat socioassistencial.
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   GOVERN MUNICIPAL
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Anàlisi històrica dels resultats electorals

Una breu contextualització dels resultats electorals al municipi de Tortosa

En el marc temporal en el qual s’inscriu aquesta monografia comunitària objectiva 2000-2011, el se-
güent gràfic presenta un resum sintètic dels resultats electorals a les eleccions municipals de Tortosa 
el 1999, el 2003, el 2007 i el 2011. Cal advertir que el gràfic recull el nombre de vots d’aquelles for-
macions polítiques que aconseguiren, com a mínim, un lloc de representació al consistori. La resta de 
formacions que concorrien als respectius comicis electorals s’ha sumat i agrupat a Altres.

Gràfic 8: Resultats de les eleccions municipals a Tortosa, 1999-2011

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La primera dada que crida l’atenció d’aquest gràfic és que, durant l’última dècada amb un augment 
de població de més del 20%, hi ha una disminució del cens electoral de gairebé un 10%, la qual cosa 
ens mostra que les persones que han fet augmentar el padró no tenen dret a vot i, en canvi, una part 
de les que el tenien ja no hi són.
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Gràfic 9: Participació a les eleccions municipals a Tortosa, 1999-2011

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

En relació amb l’abstenció electoral a Tortosa, s’ha de constatar que, tot i que els valors d’absten-
cionisme enregistrats a la darrera dècada són similars als valors mitjans de l’Estat, cal incidir sobre 
la dada inusualment baixa d’abstenció en les eleccions del 2003, del 35,4%. Efectivament, aquests 
comicis electorals foren el resultat de la capacitat d’impacte en la participació electoral i en les insti-
tucions municipals de la mobilització social en defensa de l’Ebre. Així doncs, l’abstencionisme en les 
eleccions municipals de Tortosa des del 2003 fins al 2011 ha augmentat en més de cinc punts percen-
tuals, fet que ha produït que se situés en valors més o menys mitjans.

Des de les primeres eleccions municipals democràtiques fins al 1999, el govern municipal a Tortosa 
estava liderat per CiU, amb el PPC com a segona força més votada, any en què va ser substituït pel 
PSC que, tot i que va aconseguir el mateix nombre de regidors, va comptar amb el suport d’altres par-
tits més minoritaris, però que li van possibilitar governar durant dues legislatures, exactament fins a les 
eleccions municipals del 2007, en les quals torna a guanyar CiU, encara que no en majoria absoluta, 
fet que aconseguirà a les eleccions del 2011.
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Així doncs, si ens fixem en la realitat política del consistori municipal de Tortosa en els últims anys, ens 
trobem amb la presència majoritària de dos partits polítics —CiU i PSC— seguint el que hem explicat 
en el paràgraf anterior i la presència d’altres partits minoritaris. El PPC, amb una forta davallada, quasi 
un 80% des de les eleccions del 1999 a les del 2007. Una presència bastant uniforme en el cas d’ERC. 
L’aparició una altra vegada en solitari d’ICV a les eleccions del 2003 —les anteriors va fer candidatura 
conjunta amb el PSC—, amb una pèrdua d’aproximadament del 20% al 2007 que recupera quasi en 
la seva totalitat al 2011.

És a les eleccions del 2003 quan apareixen en escena dos nous partits independents que aconse-
gueixen representació al consistori. Parlem de la candidatura d’Independents per l’Ebre (IpE) —amb 
quasi 1.400 vots que superen ICV i ERC— i la candidatura Unió dels Pobles de l’Ebre (UpE) amb 850 
vots. Ambdues formacions independents sorgeixen en un moment de fortes mobilitzacions socials 
en contra del Pla hidrològic nacional i perden la representació municipal quan aquesta confrontació 
social es dilueix. La gran novetat de les últimes eleccions (2011) és l’aparició en escena de Plataforma 
per Catalunya (PxC), amb 790 vots, i la presència d’un regidor al consistori.
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  TREBALL, OCUPACIÓ I ATUR
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L’ocupació a Tortosa

En total consonància amb les dades de distribució del PIB, l’ocupació a Tortosa històricament ha gra-
vitat al voltant del sector serveis. El 2010, el conjunt de persones afiliades en aquest sector suposava 
un pes específic del 74,3% (vegeu gràfics Z i B), una xifra molt similar a la mitjana catalana. La indús-
tria, però, el 2010 suposava l’afiliació del 13,2% dels treballadors, dos punts per sota de la mitjana 
catalana, gairebé cinc punts inferiors respecte a la dada del 2000, i quatre punts inferiors en relació 
amb la mitjana de les Terres de l’Ebre. La construcció, que assolí el 13,3% del total d’afiliats el 2005, 
davallà el 2010 al 8,7%, xifra similar a la de la mitjana catalana, però força inferior a la mitjana de les 
Terres de l’Ebre.

Gràfic 10: Evolució ocupació a Tortosa per sectors

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Gràfic 11: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya, 2010

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

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. D’altra banda, destaca també el pes de les activitats sani-
tàries 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. Els gràfics següents il·lustren 
aquestes dades:



84
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 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 

Gràfic 13: Diferencial respecte Catalunya, mitjana 2010

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Les característiques territorials mostren que, segons dades del 2007, el 77% dels residents de Tor-
tosa treballen a Tortosa. D’altra banda, Tortosa és un pol d’atracció per a la població dels municipis 
propers. La població resident a la resta de municipis del Baix Ebre i altres comarques properes es 
desplaça per motius de feina a Tortosa. Això genera una elevada mobilitat laboral obligada, sobretot 
als sectors propers als polígons industrials tortosins, així com servidors públics de la Generalitat que 
tenen la feina als diferents departaments del govern autonòmic ubicats a la ciutat.

Des de l’Administració local s’impulsa, a través de convenis amb altres agents, la formació i educació 
dels treballadors, especialment a través de cursos de llengua dirigits a la població d’origen estranger. 
És necessari, però, ampliar aquesta formació a altres temàtiques i aconseguir també una major par-
ticipació dels treballadors en els cursos realitzats, tot i que a mesura que avança la crisi trobem cada 
cop més demanda formativa per part de les persones aturades amb la intenció de canviar de nínxol de 
treball i al mateix temps ens trobem amb la paradoxa que l’Administració, tant local com autonòmica, 
disposa de menys recursos per a poder fer front a aquesta demanda.

L’atur a Tortosa

L’evolució de la taxa d’atur aparent2 a Tortosa mostra tendències més o menys constants entre el 
període 2000-2008, amb valors mitjans d’atur al voltant del 5% de la població en edat de treballar, i 
en clara tendència a l’alça entre el 2009 i el 2010. Efectivament, en dos anys aquesta taxa 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 tre-
ballar, ha estat històricament superior a la mitjana de les Terres de l’Ebre i de Catalunya. Per exemple, 
el 2000, la taxa a Tortosa era del 4,9%, mentre que a les Terres de l’Ebre era del 3,6%, valor mitjà més 
proper al de Catalunya, del 3,9%.

2Taxa d’atur aparent: quocient entre el nombre mitjà de persones aturades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i la població en 
edat de treballar, entre 15 i 64 anys.Gràfic 14: Evolució taxa atur aparent a Tortosa 
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Gràfic 14: Evolució taxa atur aparent a Tortosa

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

Gràfic 15: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya 

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Fent una lectura més immediata en el temps i no comparativa, segons dades del Departament d’Em-
presa i Ocupació referides al primer trimestre del 2012, es considera rellevant destacar les observaci-
ons següents:

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

• 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.

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

Feina a Tortosa i moviments migratoris. El cas dels temporers dels cítrics

El sistema agrari i els cítrics

Les propietats

Als cítrics a les Terres de l’Ebre, ens trobem que durant molt de temps ha predominat el minifundisme, amb la 
qual cosa moltes explotacions no tenen les dimensions necessàries per poder disminuir costos i augmentar-ne 
la rendibilitat. Un altre aspecte que s’ha de destacar i relacionat amb l’anterior és l’elevat percentatge d’agri-
cultors a temps parcial per als quals l’explotació familiar del cítric és una font secundària d’ingressos. Com a 
conseqüència, ens trobem amb grans dificultats de modernització i amb la impossibilitat d’augmentar-ne la 
productivitat en aquest tipus de finques.

La transmissió de la propietat la majoria de vegades es fa per herència, cada generació parteix les finques entre 
els fills i filles, amb la qual cosa la mida de les explotacions disminueix. Per poder sobreviure amb l’agricultura, 
les noves generacions es veuen obligades a comprar noves finques. En la mesura que poden fer concentració 
parcel·lària o comprar finques noves més grans, que solen ser de secà i transformen en regadiu, poden ser més 
productius i mantenir-se en el sector. Contràriament, si això no és possible, es veuen obligats a buscar una altra 
feina i passar a l’agricultura de temps parcial.

En els darrers anys han aparegut inversors, majoritàriament valencians, que han transformat finques molt grans 
de secà en regadiu per produir cítrics. Veiem a la taula següent, segons dades del cens agrari, com del 1989 al 
1999 disminueix el nombre d’explotacions a la vegada que augmenta la superfície agrícola utilitzada i per tant, 
òbviament com a resultat d’aquest procés, podem afirmar que augmenten les dimensions de les explotacions.
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Taula 3: Dades concentració parcel·laria,1989-1999

Font: Generalitat de Catalunya

Així doncs, ens trobem en aquest moment amb tres tipologies de propietaris: d’una banda, el petit 
propietari de 3 o 4 ha que no pot viure de la seva explotació i que, per tant, o bé és pagès a temps 
total, perquè una part de la seva feina la fa per a altri, o explota la seva petita explotació de cítrics com 
a complement de la feina principal, que no té res a veure amb el sector. Una altra tipologia és la del 
propietari mitjà, que té propietats al voltant de les 30 ha, que ha pogut viure de la seva producció, tot i 
que ara amb la davallada dels cítrics comença a patir i o bé en diversifica l’activitat o ha d’augmentar 
la superfície de conreu. I, per últim, ens trobem amb els grans propietaris amb finques de més de 200 
ha que són els que anomenem inversors, els quals no tenen una economia dependent de la producció 
dels cítrics ni tenen cap vinculació amb l’agricultura des del punt de vista professional, aquests són 
majoritàriament empresaris de ceràmica del País Valencià.

Veiem com és la possibilitat de fer concentració parcel·lària a la zona de les Terres de l’Ebre, en un 
moment en què el preu de la terra és baix, el que motiva els inversors valencians a transformar grans 
finques de secà en regadiu per produir cítrics. Un altre factor que cal destacar és la voluntat de vendre 
que hi havia en aquell moment per part de pagesos de la zona que ja es feien grans i els fills i filles no 
es dedicaven al sector. Tot això s’ha d’emmarcar en un moment en el qual els cítrics eren un producte 
molt rendible, cosa que ja ha canviat i, com a conseqüència, el que ens comencem a trobar és l’aban-
donament i fins i tot la transformació d’algunes finques.

Evolució de la producció

Segons dades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 1997, a l’Estat espanyol es van 
produir 4 milions de tones de cítrics, dels quals quasi 3 es van produir al País Valencià i només 62.000 
tones a Catalunya, que representa aproximadament l’1,5% del total. D’aquestes, Tarragona en produ-
eix més del 90%, concentrades a les comarques del Montsià i Baix Ebre. 
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Figura 1: Distribució de la superfície de cítric, 2006

Font: Generalitat de Catalunya

Segons dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la producció de cítrics a 
Catalunya el 2006 ha estat de 194.246 tones, de les quals 194.045 s’han produït a les comarques de 
Tarragona, bàsicament al Baix Ebre i Montsià. Veiem, doncs, com en 9 anys la producció s’ha multi-
plicat per tres.

A principi de la dècada del 1960, hi havia una superfície aproximada a aquestes comarques d’unes 
2.500 ha de cítrics, amb una producció potencial de 30.000 tones de taronges i mandarines. A par-
tir d’aquest moment, el conreu dels cítrics a la zona experimenta una expansió molt ràpida, com a 
conseqüència de l’alta rendibilitat, a causa dels bons preus de la fruita, que principalment té com a 
destinació els mercats europeus.

Als anys 80, succeeix una altra forta expansió, en bona part com a conseqüència de la posada a punt 
de la tecnologia del rec localitzat, que va permetre el conreu en zones agrícoles de tipus marginal.

Segons dades del Departament d’Agricultura, el 2007, a les comarques del Baix Ebre i Montsià es 
destinen al conreu del cítric 10.027 ha i la recol·lecció entre els mesos d’octubre a gener necessita 
aproximadament 2.300 persones temporeres que són més del 80% d’origen estranger.
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Després de dos anys de campanyes molt dolentes, a més de la davallada dels preus del producte i 
l’índex d’atur del territori, ens trobem en una situació a la campanya del 2012-13 en què fa falta menys 
mà d’obra i que després d’alguns anys les persones que s’incorporen a la temporada tornen a ser, en 
una part, autòctons. Tots aquests factors fan disminuir la necessitat de mà d’obra estrangera.

Els cítrics i la feina dels temporers

La campanya dels cítrics a la comarca del Baix Ebre comença a l’octubre i acaba al gener, però es va 
allargant fins ben entrat el maig i juny. La producció augmenta any rere any, tant de taronges com de 
clementines. D’aquest fet, i de l’aparició de nous productors en l’àmbit mundial, se’n ressent l’expor-
tació a mercats que eren tradicionalment receptors dels cítrics d’aquest territori.

La competència per als pagesos és mundial. Els grans agents agroalimentaris, set grans compradors 
d’Europa que controlen la major part dels productes hortofrutícoles que es ven a tot Europa, a través 
dels hipermercats, poden optar per tot el món a l’hora de triar-ne els proveïdors.

Avui dia, els productors de cítrics a les Terres de l’Ebre es dediquen a produir fruita, no a vendre-la, 
no tenen un paper actiu en el procés de comercialització. Per altra banda, aquests productors reben 
només una part molt petita del volum de negoci generat pel sector del cítric. Són, doncs, les grans 
empreses transnacionals les que dicten les condicions en les quals s’ha de desenvolupar el sistema 
agroalimentari. Aquestes empreses transnacionals s’alimenten de centres de comercialització, i quan 
parlem de centres de comercialització ens referim a les cooperatives i a les SAT on els pagesos, nor-
malment els petits, porten la seva collita a vendre.

El treball manual, bàsicament de treballadors immigrants, és l’eix de qualsevol transformació agrícola, 
ja que en sectors com la recollida del cítric és impossible introduir la mecanització. El desenvolupa-
ment del sector agrícola està indissociablement unit al fenomen de la immigració i, més específica-
ment sobretot durant els primers anys, al fenomen de la immigració clandestina o il·legal. El procés 
de modernització de l’agricultura està estretament connectada amb la rendibilitat i això fa que sigui 
imprescindible la mà d’obra dels treballadors immigrants.

En aquest context, la comarca del Baix Ebre, bàsicament de caràcter agrícola, passa d’emprar una mà 
d’obra autòctona a emprar una mà d’obra estrangera, per poder fer front bàsicament a la campanya 
de recollida de cítrics, tant en la feina al camp com en el que es refereix a l’agroindústria vinculada a 
aquest producte. Anys enrere el treball temporer era assumit per gent de la zona que es traslladava 
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d’un lloc a un altre en funció de les necessitats, ja que sempre ha estat el treball manual el que ha 
possibilitat la tasca de la recol·lecció dels cítrics independentment de l’origen dels treballadors, que 
és el que realment ha canviat. Ha estat molt elevat el grau d’informalitat que fins fa molt poc han tin-
gut les relacions laborals agrícoles, primer entre propietari i treballadors autòctons i després amb els 
treballadors estrangers.

El treball temporal en la recollida de la taronja requereix un gran volum de mà d’obra concentrat en pocs 
mesos, la qual cosa provoca que en aquest període es necessiti un gran nombre de persones per tre-
ballar.

Les nostres comarques han rebut, especialment des del 2000, una gran quantitat d’immigració, provinent 
d’indrets molt diferents, la qual cosa ha proporcionat una gran quantitat de mà d’obra per al camp, atès 
que la gent de les nostres terres ja no vol treballar com a peó agrícola o com a peó de magatzem. La 
població estrangera que viu a les nostres comarques o a comarques veïnes ha estat un recurs molt em-
prat en aquest sector. El nucli antic de Tortosa ha estat un dels punts amb més veïns d’origen estranger 
que s’han dedicat a aquestes feines, i que cada dia han sortit del barri per anar a treballar i han tornat 
a viure-hi al final de la tarda durant la temporada de recollida. En l’època de la recollida dels cítrics, el 
nucli antic de Tortosa alberga persones temporeres que arriben a l’inici d’aquesta i que en la majoria dels 
casos marxaran un cop s’hagi acabat.

Tot i que la irregularitat no ha desaparegut del tot, sí que ha canviat la realitat en aquest aspecte, propici-
at per factors com la por a les inspeccions de treball o la mateixa organització en la recol·lecció supedi-
tada cada dia més a les grans comercialitzadores. A més, sembla que l’abundància de treballadors amb 
papers i l’afluència de mà d’obra dels països de l’Est comunitaris fa innecessari recórrer a temporers no 
legalitzats. Des que països de l’Est com Lituània i Polònia són estats de ple dret de la UE i, per tant, les 
persones d’aquests països poden circular i treballar a qualsevol país de la UE han vingut moltes perso-
nes pel seu compte a fer la campanya dels cítrics i van directament a les empreses a buscar feina.

El recurs als indocumentats és un mecanisme recurrent per minimitzar els costos salarials a les explo-
tacions més petites, per tant, menys competitives, que no poden afrontar els costos d’una contractació 
estable per a tota la campanya. Ens trobem amb la mà d’obra estrangera com a condició de continuïtat 
de les explotacions familiars. Es tracta no d’una substitució de mà d’obra nacional per estrangera sinó 
d’una estratègia de les explotacions familiars basada, en bona part, en l’existència de mà d’obra barata.
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En les formes de reclutament de la mà d’obra estrangera predominen els canals informals. En primer 
lloc, els immigrants aconsegueixen trobar una feina a partir de les mateixes xarxes d’immigrants exis-
tents dintre d’aquest col·lectiu. Aquestes xarxes es construeixen a l’entorn de les relacions personals 
—amistat o familiar.

Quan parlem de SAT o cooperatives, la feina és absolutament regular bàsicament perquè entra en una 
roda d’economia formal i és molt visible. Els riscos a ser inspeccionats i a pagar multes considerables 
no s’assumeixen entre les grans estructures, entre altres motius perquè no en tenen necessitat, ja que 
les despeses que es produeixen en el procés es resten del preu final que es pagarà al productor. Un 
altre aspecte que s’ha de tenir en compte és que les empreses volen evitar les altes rotacions i l’ele-
vada temporalitat que hi ha en aquest tipus de feina. Necessiten, com la resta de sectors de la nostra 
economia, estabilitat.
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           EDUCACIÓ
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Evolució i present de l’educació formal a Tortosa: trets generals i específics

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té totes les competències en matèria 
d’educació reglada. A la ciutat de Tortosa, hi ha sis escoles públiques d’educació infantil i primària, 2 
instituts públics d’ESO i batxillerat, un institut públic de cicles formatius i formació professional, tres 
centres concertats d’EI, EP i ESO, en un dels quals s’imparteix batxillerat i en un altre cicles formatius 
de grau mitjà.

Es compta, a més, amb altres recursos educatius reglats no dependents necessàriament del Depar-
tament d’Ensenyament:

• L’Escola d’Adults és un recurs del Departament d’Ensenyament i se centra a formar persones adul-
tes. La formació de persones adultes comprèn les activitats d’aprenentatge que permeten que aques-
tes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i 
professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una 
titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

• El Consorci per a la Normalització Lingüística és un servei en col·laboració entre la Generalitat i 
l’Ajuntament que ofereix cursos de diferents nivells de català per a persones que es troben fora de 
l’edat d’escolarització obligatòria. Educar els adults i més específicament fomentar la llengua catalana 
són els seus eixos de treball. La major part dels adults estrangers participen en els cursos de nivell 
inicial i elemental dins al Pla d’acollida Els alumnes autòctons cursen nivells a partir de l’intermedi. Un 
projecte rellevant d’aquest servei és el Voluntariat per la llengua.

• L’Escola Oficial d’Idiomes va entrar en funcionament al setembre del 2002. És l’EOI més antiga de 
les Terres de l’Ebre. S’hi ofereix formació reconeguda en idiomes estrangers, actualment alemany, 
anglès i francès.

• L’Escola i el Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona és un centre de formació mu-
sical que absorbeix alumnat de diferents municipis de les Terres de l’Ebre. Té com a finalitats facilitar 
l’accés dels alumnes a una formació musical fins a grau superior, contribuir a la promoció i difusió de 
la cultura musical i al gust i gaudi per la música, així com garantir una àmplia preparació i qualificació 
dels futurs professionals de la música.
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• L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa és un centre d’ensenyaments artístics. Ubicada 
al nucli antic de Tortosa, l’Escola ha esdevingut des dels seus inicis un espai de dinamització social i 
cultural de la ciutat i del territori. És un punt de trobada de tothom interessat en la formació artística.

Actualment, el centre du a terme tres funcions principals, totes elles educatives: ensenyament especi-
alitzat en art i disseny; projectes culturals, i conservació i restauració de béns culturals.

La proposta formativa és oberta a tothom, amb un ampli ventall de cursos d’aprenentatge tècnic, 
tant actual com tradicional, i d’experimentació creativa en temàtiques diversificades i especialitzades 
d’art: ceràmica, restauració, gravat, dibuix, fotografia, pintura i disseny gràfic, que tenen un ressò so-
cial, cultural, artístic, i també una projecció de tipus professional.

• Escola d’Hostaleria Via Magna, de caire privat, que té com a finalitat formar joves en els temes de 
gastronomia i servei des d’un àmbit internacional. El nivell d’estudis que ofereix és de cicles formatius.

• Un Centre d’Educació Especial de titularitat privada “Verge de la Cinta” és un centre d’educació 
especialitzat en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual durant les diferents etapes educa-
tives. Està concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre 
d’escolarització a temps complet o parcial d’alumnes amb necessitats educatives especials associ-
ades a condicions personals de discapacitat psíquica, els quals, per l’especificitat dels recursos que 
requereixen, no poden ser atesos en centres ordinaris. L’objectiu és aconseguir la formació integral 
de l’alumnat, d’acord amb les seves possibilitats, tant en l’àmbit de formació intel·lectual com en la 
formació personal, social i laboral, per tal d’integrar-los a l’entorn social adequadament.

• La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs del Departament d’Ensenyament ges-
tionat per una entitat privada que té com a funció garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria. La unitat d’escolarització compartida ofereix la possibili-
tat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars 
individualitzades. L’escolarització en aquesta Unitat comporta una escolarització compartida amb el 
centre docent en què l’alumne/a està matriculat/ada, del qual continua depenent als efectes acadè-
mics i administratius.
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• Tres llars d’infants de titularitat privada que s’ocupen de l’etapa educativa de 0-3 anys.

• Tres universitats: el Campus de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l’Ebre, la Universitat 
Oberta de Catalunya i la Universitat Nacional d’Educació a Distància, a més de l’Escola Universitària 
de la Salut i l’Esport adscrita a la URV.

Canvis demogràfics i adaptacions educatives a la nova societat

Amb el canvi demogràfic produït per l’arribada de persones d’origen estranger a l’inici del 2000, i 
després d’un temps amb la possibilitat del reagrupament familiar, es comencen a incorporar xiquets i 
xiquetes d’altres orígens a les escoles i instituts de la ciutat. Aquest fenomen comença a ser important 
a partir del 2003.

Davant d’aquesta realitat, una de les respostes del Departament d’Ensenyament va ser la creació al 
curs 2004-2005 de les aules d’acollida i els perfils professionals de LIC (llengua, interculturalitat i co-
hesió social) concretament assessors, tutors d’aula d’acollida i coordinadors LIC a cada centre per tal 
de planificar i actuar tant en l’acollida dels alumnes nouvinguts com en tota la planificació dels seus 
aprenentatges a l’aula ordinària i la integració en totes les dinàmiques del centre. Cal assenyalar, però, 
que el grau d’èxit d’aquestes polítiques d’inclusió ha estat la implicació dels mestres i professorat amb 
la seva dedicació i voluntat de formació constant per tal d’adaptar-se a la nova realitat de l’aula.

També en aquest context, cada centre va redactar i aplicar un projecte lingüístic i un pla d’acollida 
d’alumnes.

No hi ha a Tortosa a dia d’avui un estudi o informe sobre els canvis en l’escolarització i l’educació for-
mal resultants del fort creixement del percentatge d’alumnat d’origen estranger als centres educatius 
en els darrers anys.

Es palesa l’esforç realitzat en aquests anys, molt especialment en relació amb la recerca de solucions 
i alternatives viables pel treball amb l’alumnat d’origen marroquí i a l’etapa de primària. Pel que fa a 
l’educació formal i segons els responsables de l’àmbit, els grans temes pendents de treballar són els 
que van lligats a l’escolarització dels i les joves de família estrangera de tots els col·lectius en general 
en l’etapa d’educació secundària i la transició a estudis o formacions postobligatòries. També destaca 
tot el que es refereix a l’escolarització de les joves generacions d’origen gitano, tema reconegut gaire-
bé per tots els responsables educatius com a més urgent de treballar a Tortosa.
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Una altra actuació que ha ajudat a aquesta incorporació ha estat la posada en marxa del Pla educatiu 
d’entorn.

Pla educatiu d’entorn a Tortosa

A Catalunya, els plans educatius d’entorn, que estan inclosos dins el Pla per a la llengua i la cohesió 
social del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i que es desenvolupen a diversos municipis 
del país, volen complementar i reforçar l’acció educativa dels centres docents establint una relació 
entre el que es fa dins l’escola i la dinàmica de les entitats i altres associacions d’àmbit social, cultural 
o esportiu. Es pretén aconseguir una coresponsabilitat en l’educació dels infants i joves més enllà del 
sistema educatiu obligatori, treballant per una societat oberta i cohesionada basada en valors demo-
cràtics, en la convivència i en el dret a la diferència, dins d’una societat catalana plural.

A Tortosa, el Pla educatiu d’entorn (PEE) naix el 2004. És un pla promogut i finançat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i, amb cogestió, en conveni amb la Regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament de Tortosa per tal de desenvolupar, amb altres recursos públics i privats i associacions de la 
ciutat, un treball cooperatiu que vinculi escola, família i barri. Els dos grans eixos del PEE a Tortosa 
són afavorir l’èxit escolar i fomentar la cohesió social a partir de l’educació intercultural i consolidar 
la llengua catalana com a llengua d’ús social habitual al municipi. La totalitat dels centres escolars  
públics de primària i secundària de Tortosa hi participen, així com moltes entitats i recursos de l’àmbit 
socioeducatiu de la ciutat. Els centres concertats també formen part dels projectes que el PEE desen-
volupa en l’àmbit de la ciutat (Comissió pel Dret a l’Educació i Prevenció de l’Absentisme, gimcana de 
les llengües, projectes d’aprenentatge i serveis com el Tàndem i el Vincles, Acció Socioeducativa amb 
la Comunitat Gitana, Casals d’Estiu, Dia de les Llengües Maternes…).
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Figura 2: Organigrama Pla Educatiu d’Entorn de Tortosa

Font: Ajuntament de Tortosa
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Guia de recursos educatius del PEE de Tortosa3

Els recursos del Pla educatiu d’entorn són fruit de la posada en comú de les aportacions de la xarxa 
institucional i de la xarxa social. Després de cinc anys de col·laboració amb entitats i associacions, 
la Comissió del PEE va voler ampliar el nombre de col·laboradors, incrementar la xarxa educativa i 
social, i alhora donar a conèixer als agents educatius de la ciutat i als centres les diferents activitats 
que s’organitzen des de les entitats, associacions, empreses... Amb aquesta finalitat, es va elaborar 
un catàleg amb fitxes de cada recurs per tal de difondre entre la comunitat educativa aquells recursos 
educatius oferts al municipi, tant aquells que són propis del PEE com d’altres que puguin tenir un in-
terès educatiu o social . 

Activitats prioritàries del PEE realitzades a la ciutat (en alguns centres educatius i entitats)

Tallers per garantir l’èxit escolar

    • Estudi assistit i reforç escolar

    • Biblioteca oberta

Activitats per afavorir la igualtat d’oportunitats

     • Activitats esportives

     • Activitats artístiques

     • Casals i campus d’estiu

Activitats de treball amb famílies

     • Tallers de famílies

Des del 2010, la situació en referència a l’alumnat nouvingut i el món educatiu ha canviat substanci-
alment a causa de la situació econòmica. D’una banda, aquesta ha ocasionat una davallada en l’arri-
bada d’alumnat d’origen estranger a la vegada que hi ha hagut una disminució dels recursos públics 
destinats a aquestes polítiques (aules d’acollida i PEE).

3Aquest catàleg està penjat a la pàgina web de l’Ajuntament des del 2009 (http://www.tortosa.cat/webajt/bso/ensenyament/index.htm).
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Malgrat que en aquest moment la incorporació d’alumnat nouvingut a les escoles és quasi nul, hem de 
tenir present que la incorporació a P3 està formada en alguns casos per xiquets i xiquetes fills i filles 
de famílies d’origen estranger amb llengües maternes diferents del català, amb la qual cosa aquesta 
variable condicionarà les estratègies d’aprenentatge a l’aula.

Distribució de l’alumnat als centres de la ciutat per nacionalitat i nivell

En aquest apartat, hem volgut mostrar com està repartit l’alumnat per centres, nivells i nacionalitats a 
la ciutat segons dades de matriculació del curs 2011-12 cedides pel Departament d’Ensenyament. És 
important tenir en compte que les dades són per nacionalitat, però hi ha cada cop més casos de fills 
i filles de la immigració que amb el temps han aconseguit la nacionalitat espanyola i, per tant, estan 
representats a les llistes d’aquesta nacionalitat, quan la seva especificitat és la mateixa que si no l’ha-
guessin obtinguda. De la mateix manera, hem de tenir en compte que dins dels nacionals espanyols 
també està representat l’alumnat que pertany a la minoria d’ètnia gitana i no es visualitza en aquestes 
dades.

Gràfic 16: Alumnes matriculats segons nacionalitat i nivell educatiu a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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En aquesta gràfica, podem veure com el percentatge d’alumnat d’origen estranger disminueix a me-
sura que augmenta el nivell d’estudis. Hi ha una davallada de més de 18 punts quan passem de l’en-
senyament obligatori al CF GSuperior i Batxillerat. És important veure com aquest percentatge només 
baixa 6 punts quan es tracta del pas de l’ESO als cicles formatius de grau mitjà.

Per últim, veiem que el percentatge d’estudiants d’origen estranger coincideix amb el percentatge de 
població estrangera que viu a la ciutat, i el supera en el cas de l’ESO.

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

Com es pot veure en aquesta gràfica, la distribució de l’alumnat d’origen estranger als centres no 
és equitativa. L’estratègia del Departament d’Ensenyament, en el seu moment, va ser la de repartir 
l’alumnat als centres segons la variable d’alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest 
qualificatiu engloba moltes particularitats, una de les quals és la nacionalitat que, a criteri del Depar-
tament, no és una variable que s’hagi de tenir en compte a partir del segon any de matrícula al centre.
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Gràfic 18. Alumnes matriculats d’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

Si ens fixem en el percentatge d’alumnat de diferents nacionalitats als centres d’infantil i primària, 
observem que hi ha centres on la presència d’alumnat d’altres orígens o fills i filles de la immigració 
supera el 50% en el cas de la Mercè i el 70% en el cas de Remolins. Cal assenyalar que en aquests 
centres, que reflecteixen la realitat del barri on viuen, l’alumnat de nacionalitat espanyola pertany, en 
un percentatge molt elevat, a la comunitat gitana. La característica comuna a la majoria de l’alumnat 
d’aquests dos centres és que està format per famílies amb molts pocs recursos econòmics i algunes 
d’elles en una situació d’exclusió social o en risc d’estar-hi.

Les escoles de Remolins i de La Mercè van ser declarades pel Departament d’Ensenyament CAEP 
(Centre d’Atenció Educativa Preferent). Són aquells centres docents situats en entorns socials i eco-
nòmics desfavorits que per aquesta raó imparteixen ensenyaments a un nombre elevat d’alumnes que 
tenen especials dificultats per assolir els objectius generals a causa de les seves condicions socials 
i culturals. L’increment de recursos humans amb què compten aquests centres i l’autorització per 
mantenir grups d’alumnes amb una ràtio inferior, han de permetre l’aplicació de mesures metodolò-
giques i organitzatives, que aniran des de les més ordinàries fins a les més específiques, per atendre 
la diversitat del seu alumnat.
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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 d’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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Com podem comprovar, ens trobem en el cas de l’ESO amb la mateixa circumstància que a educació 
infantil i primària. Hi ha, però, una diferència important: els centres de secundària no tenen una distri-
bució per barris tan evident com en el cas del centres públics de primària. Destaca l’Institut Cristòfol 
Despuig amb més del 40% de l’alumnat estranger matriculat a la ciutat a la vegada que aquest repre-
senta un 50% de la seva matrícula.

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

Una dada interessant és que ens trobem que, a més de la nacionalitat espanyola, a tots els centres de 
secundària de la ciutat hi ha presència, amb més o menys mesura, d’alumnes amb nacionalitat marro-
quina i romanesa. En el cas de la darrera, la presència a ambdós instituts públics és quasi la mateixa; 
en canvi, pel que fa als alumnes de nacionalitat marroquina, la seva matrícula es dobla al Cristòfol 
Despuig respecte a l’Institut Joaquim Bau.



105
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 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

Com es veu en aquesta gràfica, el percentatge d’alumnat estranger disminueix molt respecte al de 
nacionalitat espanyola, especialment a l’Institut Cristòfol Despuig, on en el cas de l’ESO el nombre 
d’alumnes d’altres nacionalitats superava el de nacionalitat espanyola, i ara és menys de la meitat. 
D’altra banda, destaca que més de la meitat de l’alumnat estranger matriculat a batxillerat a la ciutat 
el trobem a l’Institut Joaquim Bau.
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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

D’un total de 147 alumnes d’origen estranger matriculats, el 86% el podem trobar a l’IES de l’Ebre, 
que és el centre de la ciutat dedicat a cicles formatius. Només 20 alumnes, que representen un 14% 
del total, estudien als altres centres.

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
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Gràfic 25: Percentatge d’alumnes matriculats a cicles formatius de grau superior segons nacionalitat i centre a Tortosa, 
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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En aquesta gràfica, destaca el manteniment de l’escolarització postobligatòria de l’alumnat de naci-
onalitat marroquina 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. En canvi, es manté i fins i tot augmenta en els casos de Romania, Mol-
dàvia o Ucraïna, la qual cosa ens fa pensar en alumnat adult no provinent de l’ensenyament obligatori. 
Un cas diferent és el dels països de Llatinoamèrica com l’Equador i Colòmbia, en què les xifres més 
baixes d’escolarització les trobem a l’educació infantil i primària, augmenten a l’ESO i es mantenen a 
la postobligatòria. Aquest fenomen és conseqüència del retorn de moltes famílies d’aquestes proce-
dències als països d’origen.

L’escolarització en l’alumnat d’ètnia gitana a Tortosa

Les particularitats de la relació entre el col·lectiu gitano a Tortosa i l’escola al llarg de la història fan 
necessària una mirada amb deteniment, sobretot pel repte que ha significat per uns i altres trobar 
l’encaix entre diferents maneres de viure i d’entendre l’educació. Els esforços per assegurar el dret 
a l’escolarització universal per a totes les persones van tenir a Tortosa el seu primer impuls els anys 
80, amb el Programa d’Educació Compensatòria. Des d’aleshores ençà s’ha aconseguit escolaritzar 
l’alumnat d’ètnia gitana a l’educació infantil i educació primària en dues escoles de Tortosa prioritària-
ment (la Mercè i Remolins), i també en algunes concertades, amb assistència irregular. El pas adequat 
a l’ESO, però, és encara un repte perquè és una etapa educativa amb un grau elevat d’absentisme i 
abandonament en l’alumnat d’ètnia gitana.

Es constata (amb dades del mes d’octubre de 2011) que no hi ha cap alumne d’ètnia gitana matriculat 
a 4t d’ESO a la ciutat de Tortosa, i que tampoc n’hi ha cap que faci algun cicle formatiu. El professorat, 
els centres educatius, serveis socials, Inspecció, EAP, LIC i altres serveis i recursos tècnics i comu-
nitaris, en alguns casos, també les famílies, fan esforços per assegurar una escolarització adequada 
en aquesta etapa, però l’habitual en l’alumnat d’ESO és l’abandonament després d’un parell d’anys 
d’escolarització molt irregular.

Cal tenir en compte la situació familiar de bona part de l’alumnat d’ètnia gitana a Tortosa. La precarie-
tat econòmica i la vulnerabilitat social generalitzada del col·lectiu són condicions difícils, ara agreuja-
des per la crisi en termes de manca d’ocupació i retallades d’ajuts. Moltes famílies es veuen abocades 
a la marginació i en alguns aspectes a un retrocés alarmant d’inclusió social. En aquest context, l’ab-
sentisme escolar és sovint només la punta de l’iceberg. 
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Aquest absentisme comença a educació infantil i primària, de vegades a mitges jornades, o en dies 
puntuals, però es dóna molt especialment a l’ESO. Segons els centres educatius, sovint la tipologia 
d’absentisme està més lligada a situacions de manca d’interès i confiança en l’escola per part de les 
famílies o d’hàbits familiars allunyats dels requisits per una bona escolarització o de prioritats domès-
tiques que topen amb les exigències de l’escola. Aquestes situacions, compartides per moltes de les 
famílies, remeten a una realitat més comunitària que individual. Malgrat que ha canviat molt en els 
darrers anys, en general a Tortosa l’escolarització dels infants i joves gitanos no és interpretada encara 
com una necessitat o una oportunitat per part del col·lectiu, sinó com una obligació. Això es reflecteix 
en l’assistència, però també en l’actitud a l’aula, la motivació, el compromís, l’esforç. En aquest sentit, 
la seva escolarització va més vinculada al fet d’assistir però no a l’èxit escolar. Això es veu més clara-
ment en l’alumnat gitano de secundària, on hi ha un trencament entre els interessos dels  joves amb 
els del centre educatiu o la societat.

Accions i programes existents

Projecte acompanyament

Des de l’escola de Remolins i la Comissió de Dret a l’Educació (CDEPAC) del PEE, el curs 2009-2010 
es va realitzar un projecte anomenat Acompanyament, amb una dinamitzadora i una persona del col-
lectiu gitano que donava suport mediador en el treball amb els alumnes i famílies gitanes d’aquesta 
escola per a conscienciar-los i acompanyar-los en els pas de 6è de primària a l’ESO. 

Els reptes que enfronta aquest projecte són complexos i diversos: el baix rendiment, el sentiment 
d’exclusió, la manca d’esforç, altres interessos més forts que la vida escolar, alguns costums culturals, 
la manca d’autoestima i inseguretat en relació als estudis que fa que aparentment no se’ls donin cap 
valor. També són factors que influeixen la marginalitat històrica d’aquest col·lectiu en el territori, els 
reptes que troba el professorat per una millor comunicació i confiança amb les famílies i per un treball 
més personalitzat i acompanyat amb cada alumne. Les dificultats per la coordinació d’actuacions de 
caire més comunitari per part dels diferents recursos tècnics implicats en el treball amb aquest col·lec-
tiu també tenen el seu pes.

Aquesta situació porta que, a finals del curs 2010-2011, es planteja la necessitat de crear un grup de 
treball de la Comissió per a abordar el tema de l’absentisme escolar de l’alumnat gitano des d’una 
perspectiva més global, integradora i comunitària.
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Amb aquesta finalitat, al novembre de 2011, un equip de professionals vinculades al treball amb la 
comunitat gitana i dins del marc del PEE planteja i proposa un projecte de treball que ha de liderar la 
Comissió de dret a l’educació (CDEPAC). 

ASECG, Acció socioeducativa amb la Comunitat Gitana

Neix amb l’objectiu de generar una acció educativa integrada focalitzada en la promoció escolar i les 
relacions de convivència amb l’alumnat d’ètnia gitana a l’educació primària, en el seu pas a la secun-
dària, la seva continuïtat a l’ESO fins acabar amb èxit l’etapa d’educació obligatòria i la seva vinculació 
a alternatives formatives en l’etapa postobligatòria.

L’ASECG és una subcomissió que formarà part de la Comissió de Dret a l’Educació (CDEPAC). Està 
presidida per Inspecció i formada per (al menys) els centres que tenen alumnat gitano: Escola la 
Mercè, Escola Remolins, INS Cristòfol Despuig, INS Joaquin Bau, Col·legi Consolació i Teresianes, i 
altres serveis: EAP, LIC, CFO, Espai Obert d’Aprenentatge, Serveis Socials i el Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural (ACISI).

L’educació no formal a Tortosa

Si entenem l’educació no formal com aquella que, tot i ser intencionada, planificada i sistemàtica, es 
dóna fora de l’àmbit de l’educació escolar reglada, ens referim a una diversitat important d’activitats 
que alhora es produeixen en una gran varietat d’espais. De manera sintètica, podríem agrupar aquesta 
diversitat d’activitats en diferents àmbits: sociocultural, esportiu, ludicoformatiu i socioassistencial.

A continuació, esmentarem les activitats i les entitats dedicades al món de la formació i de l’educació 
en el lleure, independentment de l’àrea a la qual corresponen. En altres capítols de la monografia, de-
diquem un apartat específic per a l’àmbit esportiu i cultural i un altre a l’àrea socioassistencial.

• Centre de Formació Ocupacional és un recurs municipal de formació professional ocupacional i 
inserció laboral centrada en una oferta de cursos de capacitació en sectors prioritaris, accions d’ori-
entació professional, serveis d’intermediació per a l’ocupació amb borsa de treball. Una part molt 
important de l’alumnat és marroquí i gitano espanyol. Els esforços actuals es concentren a aconseguir 
un gir en l’enfocament social per centrar-se en processos formatius més adequats a les necessitats 
del mercat de treball actual i trencar barreres en la formació de joves.
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Pel seu caire comunitari, esmentem especialment la realització d’una Casa d’Oficis per a la Formació 
d’Agents Comunitaris Joves al llarg del 2011, en què s’ha treballat amb vuit nois i noies espanyols 
d’ètnia gitana del barris i en col·laboració estreta amb diversos recursos del territori.

• Espai Obert d’Aprenentatge és un centre municipal que realitza les funcions d’escola d’adults, 
amb iniciatives formatives i vivencials relacionades amb l’aprenentatge del català i l’alfabetització, el 
coneixement de l’entorn, l’esport i l’oci, el coneixement d’associacions del barri, tot dirigit a facilitar 
la inclusió social de l’alumnat. Es treballa fonamentalment amb dos grups: dones, la major part de les 
quals són marroquines d’origen cultural amazic, amb algunes pakistaneses. Els grups són diferenci-
ats en funció del coneixement de la llengua catalana i el grau d’alfabetització. L’altre col·lectiu són els 
joves, dins dels quals hi ha dos subgrups diferenciats pels objectius i la metodologia emprada; un són 
els i les joves fills de la immigració, que tenen dificultat per utilitzar els recursos normalitzats, i l’altre 
són les joves gitanes amb un alt grau d’abandonament escolar. En ambdós casos amb l’objectiu de 
garantir la igualtat d’oportunitats d’aquests col·lectius.

Pel seu caire comunitari, destaquem especialment el disseny i l’aplicació d’un nou model de curs de 
coneixement de l’entorn amb un fort component participatiu i de treball en xarxa amb diversos recur-
sos del territori.

• Associació Atzavara-arrels és una associació sociocultural que té com a objectius contribuir a la 
cohesió social i fomentar la interculturalitat. Naix a Tortosa el 2000 formada per persones de diferents 
àmbits i orígens. L’arrelament al territori és reconegut com a pioner en aquest àmbit, així com la seva 
aposta per treballar amb la col·laboració de professionals i voluntaris. Centra el seu treball en l’acolli-
da, la realització de tallers i activitats lúdiques, i la realització de classes de català i castellà. És l’únic 
recurs de la ciutat on s’ensenya el castellà a persones d’origen estranger. Destaca el seu projecte 
Esplaia’t, amb el qual es treballa per la igualtat d’oportunitats i l’èxit escolar amb infants i joves amb 
risc d’exclusió social a través de grups d’estudi assistit i suport individualitzat, i a través de tallers de 
famílies a les escoles. Desenvolupen la seva activitat principalment amb xiquets i xiquetes, joves i do-
nes, que solen ser del Marroc d’origen amazic, però també del Pakistan i la Xina. Al llarg dels anys, ha 
contribuït a la sensibilització de la població i els professionals del territori, tot promovent la realització 
de cursos, tallers i activitats relacionats amb les diferents cultures, la interculturalitat i la mediació in-
tercultural. Publica una revista anual, Mirades, com a iniciativa per apropar cultures i donar a conèixer 
el seu treball.
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• Escola Municipal de Música és un centre de titularitat municipal, autoritzat pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no 
reglat. Hi poden estudiar alumnes a partir dels 5 anys i sense límit d’edat. Cal assenyalar que aquest 
és un recurs formatiu en què, tot i ser municipal, la formació no és gratuïta i les tarifes actuals dificulten 
que persones amb pocs recursos puguin accedir-hi.

L’oferta educativa, com correspon a aquest ampli ventall d’edats, és diversificada: s’ofereixen classes 
de sensibilització i iniciació a la música, classes corresponents al nivell elemental, classes de prepara-
ció per a les diferents proves d’accés al grau professional, classes d’adults...

Pel que fa a instruments, s’hi poden estudiar instruments de vent-fusta, vent-metall, percussió, piano 
i guitarra. Dins d’aquestes diverses opcions, es fomenta la vessant de socialització de la música, amb 
la participació de l’alumnat en diverses agrupacions (coral, conjunt instrumental, grups de cambra, 
etc.) des de molt aviat, i compartint el fet de fer música amb la resta de la societat mitjançant concerts 
i audicions. En definitiva, l’Escola Municipal de Música de Tortosa vol apropar la pràctica musical a 
tota la població, intentant encaixar amb les necessitats i els interessos d’un alumnat divers, a més de 
dinamitzar la vida musical del municipi, organitzant activitats protagonitzades per l’alumnat.

• Escola Municipal de Teatre neix el 2010. Els diferents cursos que s’imparteixen, en funció de la dis-
ponibilitat de les instal·lacions del Teatre Auditori i els objectius de l’Escola, per promocionar activitats 
d’integració dins la vida social de la ciutat, coincideixen amb els cursos escolars reglats i es porten a 
terme entre els mesos d’octubre i juny de l’any següent. Cal assenyalar que aquest és un recurs for-
matiu en què, tot i ser municipal, la formació no és gratuïta i les tarifes actuals dificulten que persones 
amb pocs recursos puguin accedir-hi.

La gestió de l’Escola de Teatre l’executa una empresa externa que aporta els mitjans materials i tèc-
nics necessaris per impartir els cursos.

La programació del curs 2011-2012 oferí els cursos següents: Iniciació teatral, Teatre juvenil, Teatre 
infantil, Tècnica vocal, Interpretació, Teatre musical infantil, Teatre musical juvenil, Iniciació al teatre 
musical amb el treball de la interpretació, el cant i la dansa-jazz, Teatre musical adults I, Teatre musical 
adults II, Interpretar Shakespeare, Commedia dell’arte, Mater-class, La dicció i la respiració a escena, 
Història del teatre musical, Tècnica lecoq: dinàmica corporal.
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• Escola de l’Esplai de Tortosa és una escola d’educació en el lleure infantil i juvenil que pertany al 
Bisbat de Tortosa. Va ser reconeguda per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat el maig 
del 2002. Va néixer per la necessitat creixent a les nostres comarques de persones formades en l’edu-
cació en el lleure i el seu àmbit d’actuació són les Terres de l’Ebre.

L’activitat se centra a impartir cursos per obtenir la titulació de monitor/ora i director/ora de lleure, així 
com tot un seguit de monogràfics relacionats amb aquest àmbit i de molt diverses temàtiques.

També esdevé un punt de referència en recursos i materials pedagògics per a entitats i associacions 
relacionades amb l’educació en el lleure.

Durant el curs 2011-12, l’Escola de l’Esplai ha impartit cinc cursos de monitors/ores, un de directors/
ores, vint-i-cinc monogràfics i ha proposat a la Secretaria General de Joventut més de cent títols de 
monitors/ores i set de directors/ores de lleure.

L’Escola de l’Esplai ha estat en aquests últims anys un recurs de formació vinculat al Pla educa-
tiu d’entorn, atès que ha col·laborat en la formació de monitors/ores de diferents àmbits de treball 
d’aquest Pla, en concret tallers de famílies i tallers d’estudi assistit.

• Creu Roja Joventut és la secció de Creu Roja a la ciutat que gestiona diferents projectes dirigits 
a infància i joventut. Destaquen el d’infància hospitalitzada, a través del qual fan activitats de lleure i 
educatives amb infants que es troben ingressats a l’Hospital Verge de la Cinta. També realitza la cam-
panya de recollida i posterior repartiment de joguines de Reis en coordinació amb serveis socials de 
l’Ajuntament i el de Creu Roja. Entre els seus projectes, volem destacar el de reforç escolar amb xi-
quets i xiquetes de la ciutat que, per la seva situació socioeconòmica, no pot accedir a aquest recurs. 
A través d’aquesta activitat es treballa per la igualtat d’oportunitats i l’èxit escolar amb famílies en risc 
d’exclusió social. Aquest projecte consisteix a treballar continguts i competències bàsics mitjançant 
el treball en petit grup garantint una atenció individualitzada: un voluntari/quatre xiquets/es que fan els 
deures de l’escola. També es potencien els hàbits d’estudi i es treballen els continguts i les compe-
tències que cada xiquet/a més necessita per adquirir les competències bàsiques. L’activitat es realitza 
els dilluns i els dimecres de 17.30h a 19.00h, es dedica una hora a fer deures i mitja, a jocs majoritàri-
ament educatius (jocs de vocabulari, matemàtics…).
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• Punt Òmnia Tortosa, gestionat des del Grup d’Esplai Blanquerna, és un servei d’accés a les noves 
tecnologies obert a tothom, públic i gratuït, en un espai dotat de maquinari i programari informàtic 
d’utilització pública i comunitària i amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai. El Punt Òm-
nia Tortosa forma part d’un projecte social d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, 
projecte que s’inicia a Catalunya el 1999 d’una iniciativa conjunta entre el Departament de Benestar i 
Família i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Cata-
lunya.

Al Punt Òmnia s’organitzen tallers, xerrades, activitats i cursos relacionats amb les noves tecnologies; 
és un espai formatiu de caire social, on totes les entitats del territori han de tenir la seva presència i 
utilitzar els recursos de la xarxa per fer de l’espai un motor dinamitzador de la ciutat i de l’entorn.

• Entitats que organitzen activitats d’estiu: Grup d’Esplai Blanquerna, Gambusí, Montepio, AMPA 
Temple, Tortosa Esports, Club de Rem, Consolació, Sagrada Família… alguns dels quals han estat 
recursos del PEE per possibilitar la participació a les activitats d’estiu a xiquets i xiquetes en risc d’ex-
clusió social.

• Activitats extraescolars que es generen des de diferents àmbits socials, escolars o privats. Volem 
destacar dins d’aquest àmbit el Pla Català d’Esport a l’Escola, l’objectiu del qual és incrementar la 
participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu i, alhora, emprar 
aquestes pràctiques per difondre i educar en valors, promoure la cohesió social i la igualtat d’oportu-
nitats i per adquirir hàbits saludables; tot lligant aquestes activitats amb el Pla educatiu de centre de 
cada centre educatiu. Aquest Pla és fruit d’un acord entre el Departament d’Ensenyament i la Secre-
taria General de l’Esport.
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                SALUT
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Estat de salut de la població del territori4

A Tortosa, com arreu de Catalunya, les competències polítiques en matèria de salut i sanitat són au-
tonòmiques i corresponen a la Generalitat i al seu Departament de Salut. L’organisme de gestió del 
sistema sanitari català és el Servei Català de la Salut (CatSalut), que està dividit i desconcentrat en 
regions sanitàries. Tortosa forma part de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, que garanteix la 
prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública en l’àmbit territorial dels sectors sanitaris del Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, que corresponen a aquestes quatre comarques, així 
com els municipis de la Bisbal de Falset i Margalef, al Priorat.

Quan parlem de salut i els serveis que se n’ocupen, ens referim al terme més ampli d’absència de ma-
laltia i, per tant, no només als serveis que es dediquen a atendre les persones un cop han emmalaltit, 
sinó també els que treballen en l’àmbit de la protecció i la promoció de la salut així com en la prevenció 
de la malaltia.

Pel que fa a l’estat de la salut de la població que viu a Tortosa, no hem 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 hem trobat per territoris les dades següents:

• 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.

• L’índex de mortalitat estandarditzada a les Terres de l’Ebre, en el cas de les dones, és sense diferèn-
cia 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.

4Si es volen consultar les dades de l’estat de salut de la població, es pot fer a la pàgina del Departament de Salut a l’enllaç següent:  http://www20.
gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.32914321817ccf7be23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=0a109ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e-
0aRCRD&vgnextchannel=0a109ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Organització del sistema de salut al territori

Dins d’aquesta organització, podem trobar dues potes clarament diferenciades, en funció dels objec-
tius i basant-nos en el concepte ampli de salut del qual hem parlat abans. D’una banda, l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) s’encarrega de la protecció de la salut (inspeccions per garantir 
condicions sanitàries als establiments, botigues, escoles... inspecció de l’aigua de consum...), així 
com de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i de les patologies en general —organitzant 
i promovent activitats des de l’assistència primària (educació sanitària, vacunacions programades, 
cursos d’abandonament del tabaquisme, organització de caminades, salut bucodental...)— i de la 
vigilància de la salut pública (vigilància epidemiològica, bàsicament). D’alta banda, tenim tot el que fa 
referència a l’atenció sanitària que ocupa la gran majoria de recursos del sistema sanitari, tant humans 
com econòmics, dins del sistema de salut català.

Aquesta atenció sanitària està composta per l’atenció pública primària, l’atenció pública especialit-
zada i l’atenció privada. En el sistema sanitari a Catalunya el 1991 es crea el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) com a ens planificador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris. Aquest 
òrgan és qui garanteix les prestacions sanitàries de cobertura pública, comprant i avaluant els serveis 
sanitaris en funció de les necessitats de la població. El conjunt de serveis sanitaris que garanteix Cat-
Salut incorpora les atencions que presten als centres sanitaris i també altres prestacions del sistema 
sanitari com els medicaments, les pròtesis o el transport sanitari. CatSalut assegura l’assistència sa-
nitària mitjançant els contractes de compra de serveis amb els proveïdors.

Els proveïdors poden ser entitats proveïdores d’atenció primària o bé d’atenció especialitzada i altres 
serveis, considerant l’atenció primària de la salut com el primer nivell d’accés dels ciutadans i ciutada-
nes a l’assistència sanitària, concretament ens referim als CAP (centres d’atenció primària), i que en el 
cas de les Terres de l’Ebre l’entitat proveïdora és l’Institut Català de la Salut. L’atenció especialitzada 
de la salut és el segon nivell d’accés dels ciutadans i ciutadanes a l’assistència sanitària, en concret 
ens referim a l’atenció hospitalària, sociosanitària, atenció psiquiàtrica i salut mental, drogodependèn-
cies o l’atenció farmacèutica. A les Terres de l’Ebre, les entitats proveïdores que gestionen aquesta 
atenció especialitzada són l’Institut Català de la Salut, SAGESSA i la Fundació Pere Mata.
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Recursos públics de salut: inclou tots els recursos del Sistema Sanitari Integral d’Utilització 
Pública de Catalunya (SISCAT) contractats pel CatSalut a les Terres de l’Ebre

El sistema sanitari català assegura gairebé tota l’atenció sanitària exceptuant alguns àmbits com les prò-
tesis bucodentals, la cirurgia estètica... i ho fa a través de la xarxa de recursos del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya contractats pel CatSalut. Aquests serveis estan distribuïts per tot el país, 
de manera que el que no s’assegura és l’existència de tots a cada territori. Així doncs, en el cas de Tortosa 
es compta amb els bàsics propis per a la ciutat, amb d’altres d’atenció especialitzada compartits amb totes 
les Terres de l’Ebre. Quan es fa necessari un servei més específic, el sistema deriva l’usuari a altres poblaci-
ons més grans com Tarragona o Barcelona.

Taula 4: Recursos públics de salut contractats pel CatSalut a les Terres de l’Ebre

Font: Memòria del CatSalut 2008. CatSalut. Departament de Salut.
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De tots els recursos sanitaris amb què compten les Terres de l’Ebre, hi ha 2 centres d’atenció primària 
propis de la ciutat de Tortosa. Tota la resta de recursos —independentment de la ubicació—, la pobla-
ció 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.

Alguns programes, plans i estudis específics d’interès dins de l’àmbit de la salut 
a la ciutat

Tot i reconeixent per endavant que el pes que tenen els plans específics dins de l’àmbit de la salut al 
territori és poc quant a recursos o desplegament d’infraestructures, ha semblat important dedicar-los 
un espai dins d’aquest document pel seu plantejament de treball comunitari i transversal, així com per 
l’enfocament de prevenció de la salut.

Alguns dels plans i estudis dels quals podem disposar en referència a la salut a la ciutat són:

Programa salut als barris, Tortosa

Dins el marc de la Llei de barris (Llei 2/2004, de 4 de juny), el Govern de la Generalitat de Catalunya pretén 
rehabilitar integralment entorns urbans fràgils amb la finalitat d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions 
de vida dels habitants. Aquestes intervencions urbanístiques es veuen complementades per altres intervenci-
ons desenvolupades per programes específics d’altres departaments de la Generalitat. És el cas del Progra-
ma salut als barris, promogut pel Departament de Salut, un dels objectius del qual és contribuir a reduir les 
desigualtats socials en salut. A Tortosa i en aquest marc, el 2005 s’inicia el Pla integral del nucli antic (PINCAT 
2005-2012) amb diferents línies de treball, entre les quals un procés de construcció del Programa salut als 
barris a Tortosa encarregat a la Càtedra de Recerca Qualitativa (Fundació Doctor Robert-UAB-IES) que parteix 
d’una anàlisi de necessitats de salut i processos de risc al territori realitzada amb la participació dels diferents 
agents locals i una posterior priorització d’accions amb el repartiment d’accions corresponent segons àrees 
de governabilitat per tal de contribuir a reduir efectivament les desigualtats socials en l’àmbit de la salut.
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Diagnòstic de necessitats de salut al nucli antic de Tortosa, 2009

Resumim aquí els principals problemes diagnosticats al territori en termes de processos de risc per a 
les persones relacionats amb condicions socioestructurals, condicions de vida i problemes de salut, 
en el marc d’una anàlisi de les desigualtats en salut i en els seus principals eixos de gènere, edat i pro-
cedència o origen. Les respostes expressen el consens d’una diversitat d’agents que han participat 
en les diferents fases de treball.

• Accidents en l’àmbit domèstic i de trànsit, en els quals els menors són els que presenten més risc, 
sobretot per les deficitàries condicions de la llar, en el cas dels domèstics.

• Violència domèstica i lesions per maltractament, en què les dones i els infants són els més afectats.

• Problemes relacionats amb la salut laboral, lesions per condicions de treball extremes, estrès i 
sobrecàrrega. Aquesta situació es veu agreujada per la precarietat laboral, les condicions laborals 
precàries, la dificultat d’inserció laboral, la manca de formació i el treball en l’economia submergi-
da.

• Malalties infeccioses agreujat per un dèficit en l’hàbit higiènic i amuntegament de persones a l’ha-
bitatge.

• Consum de drogues i alcohol, fet que provoca problemes d’addiccions. En el cas dels menors, es 
detecta un inici precoç en el consum de drogues. Aquesta situació es veu agreujada pel tràfic de 
drogues que es realitza al barri.

• Fragilitat de les persones grans en situacions de dependència, amb patologies complexes i agreu-
jada per una manca de xarxa de suport, baixos ingressos econòmics i el mal estat de l’habitatge. 
Aquestes situacions converteixen les persones grans en un col·lectiu especialment vulnerable.

• Problemes relacionats amb l’alimentació no adequada com l’obesitat, el sobrepès, la malnutrició 
o la desnutrició.

• Problemes de salut mental com la depressió, l’estat d’ansietat i el malestar profund (angoixa i es-
très). En el cas dels nouvinguts, s’afegeix la somatització i, en el cas dels adults i la gent gran de la 
població autòctona, el risc de suïcidi.
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• Relacions sexuals sense protecció que poden afavorir malalties de transmissió sexual i l’embaràs 
no desitjat.

• Abordatge inadequat dels problemes de salut a conseqüència d’una manca de continuïtat assis-
tencial i de recursos que s’ajustin a les noves necessitats (mediadors, plans estratègics).

• Hi ha dificultats per aconseguir un nivell de prevenció sanitària suficient.

• Desconeixement dels serveis i procediments del sistema de salut que afecten sobretot la població 
nouvinguda.

• Altres problemes identificats són la inaccessibilitat geogràfica del servei, la manca de coordinació 
entre serveis socials i atenció primària i el fet de no-abordatge del sistema de salut des d’una pers-
pectiva intercultural.

Se subratllen molt especialment, 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, desta-
quen que apareixen dificultats en el procés d’acomodament com el xoc cultural que té la persona —la 
barrera 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. En relació amb el sistema educatiu, els professio-
nals perceben absentisme i fracàs escolar. En el cas del col·lectiu d’ètnia gitana, es detecta la dificul-
tat de comunicació entre l’escola i la família. Entre els adults i la gent gran, es detecta un baix nivell 
d’instrucció i analfabetisme. L’informe conclou que aquestes diferents situacions afavoreixen que el 
col·lectiu nouvingut sigui especialment vulnerable.

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

En el context actual d’agreujament de la vulnerabilitat i la desigualtat social en l’àmbit de la salut, es 
presenta el 2010 a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre el nou Pla transversal de promoció de la 
salut en infants i joves en un esforç per integrar en un únic projecte les diferents estratègies existents 
de gestió en aquest àmbit. Els antecedents són el nou marc legislatiu (Llei d’educació 12/2009 i Llei 
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de salut pública 18/2009) i experiències diverses, com ara el Programa educació per a la salut a l’es-
cola, el Programa salut i escola, la Xarxa d’Escoles Promotores de Salut, els projectes municipals de 
promoció de la salut, Pla d’innovació de l’atenció primària i salut comunitària (PIAPSC).

La necessitat d’introduir noves dinàmiques de treball en promoció i educació per a la salut en infants 
i joves parteix de les consideracions següents: qualsevol intervenció clàssica (signes i símptomes) és 
tardana; cal intervenir en etapes prepatològiques (hàbits i estils de vida saludables des de la infància, 
educació sanitària precoç i en els diferents àmbits de relació dels joves i xiquets), totes les intervenci-
ons han d’estar coordinades i ser coherents, i cal actuar des de tots els estrats de la societat. L’anàlisi 
de necessitats destaca diferents dificultats. L’oferta d’activitats al territori és dispersa. El grau de co-
bertura és divers , ja que hi ha una baixa cobertura poblacional i un impacte desigual en la població. 
Falta coordinació entre proveïdors, cosa que genera actuacions reiteratives, repetitives i innecessàri-
es, així com la possibilitat d’informacions contradictòries.

El Pla salut, escola i comunitat (Pla SEC) compta amb la coordinació i la transversalitat de tots els 
agents implicats en la prevenció i promoció de la salut i està orientada a una àmplia cobertura pobla-
cional. No és un programa, sinó un pla, és a dir, un contenidor: inclou molts programes i activitats, té 
una duració prolongada i objectius definits, activitats i programes canviants.

Els objectius operatius són tres: 

1) Millorar la salut d’infants i joves amb accions que afavoreixin l’adopció de conductes positives vers 
la salut individual i col·lectiva, i amb accions que generalitzin els hàbits saludables.

2) Establir un marc comú de treball en educació i promoció de la salut, la qual cosa implica coordinar 
les accions als diferents àmbits implicats en el territori i incloure entitats i institucions en els projectes.

3) Arribar al conjunt de la població infantil i juvenil, tot millorant el treball en xarxa dels serveis de cada 
territori i optimitzant l’ús dels recursos.

A partir d’unes orientacions estratègiques, com ara una àmplia cobertura i territorialitat, la transversa-
litat, la participació, un marc comú de referència en continguts i àmbits, la sostenibilitat i la continuïtat, 
així com el seguiment i l’avaluació, el Pla SEC prioritza els continguts i la feina en:
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• 4 grans eixos: benestar emocional, hàbits saludables, afectivitat i socialització, seguretat i riscos;

• 3 trams d’edat escolar: educació infantil (0-6 anys), educació primària (7 a 12 anys), educació se-
cundària obligatòria (13 a 16 anys); i

• 3 àmbits d’intervenció: educatiu, salut i comunitari.

En l’àmbit educatiu, el Pla SEC se centra en el currículum, l’organització escolar, el treball amb famí-
lies, les col·laboracions externes i el Pla educatiu d’entorn i altres plans socioeducatius. En l’àmbit de 
la salut, es centra en l’atenció primària, la salut mental i addiccions, l’ASSIR, l’atenció hospitalària i els 
equips de salut pública. I en l’àmbit comunitari, es centra en actuacions en l’àmbit municipal i interde-
partamental, associacions, joventut, esports, acció social, grups no oficials i altres.

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

El 2012 es realitza aquest estudi a Tortosa impulsat pel fet que no hi ha al territori cap estudi sobre l’ús 
que fa la població immigrada dels serveis sanitaris, sobretot les dones marroquines. Són la primera 
nacionalitat estrangera del territori, majoritàriament d’origen amazic de la província de Uarzazte, al 
centre del Marroc. El nivell socioeconòmic és baix i viuen al centre històric de Tortosa (zona d’inter-
venció del Pla integral pel nucli antic–PINCAT, i per tant, del Programa salut als barris). Es justifica així 
mateix l’estudi en el fet que s’ha detectat que aquesta població té més dificultats a l’hora d’utilitzar els 
serveis sanitaris en comparació amb altres col·lectius, fet que incrementa la demanda de serveis de 
mediació intercultural en l’àmbit de l’atenció en salut.

Els objectius generals d’aquest estudi són: conèixer l’atenció sanitària proporcionada en aquesta po-
blació durant el 2009 (freqüència d’ús de serveis), conèixer si és veritat la percepció que utilitzen mas-
sivament els serveis sanitaris i detectar el tipus de problemes que tenen a l’hora d’accedir als serveis. 
La finalitat és reduir possibles desavantatges, millorar la qualitat i l’eficàcia dels serveis, estudiar les 
diferents percepcions entre usuaris i professionals. Amb una metodologia d’anàlisi de les freqüències 
d’ús dels serveis hospitalaris i de primària mitjançant el registre de visites i la identificació de les per-
sones residents de nacionalitat espanyola, marroquina i romanesa mitjançant el codi d’identificació 
personal, es compara la freqüència d’ús en general, per gènere i per trams d’edat. Posteriorment, es 
realitza una enquesta a dones marroquines que reflecteix l’edat, la procedència (rural o urbana), el 
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nivell d’estudis, el temps de residència a l’Estat espanyol, la freqüència d’ús dels serveis sanitaris, els 
problemes per utilitzar-los, quins utilitzen més, el nivell de satisfacció i comparació amb el Marroc i 
propostes de millora. Aquesta enquesta pretén investigar els hàbits i les barreres d’aquesta població 
en l’accés als serveis i el grau d’assimilació de l’entramat administratiu de la salut pública. La inter-
pretació de les dades s’ha fet amb l’ajut de mediadores, estudis similars i professionals de la Regió 
Sanitària.

Conclusions principals

• 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 majori-
tàriament de persones joves i en edat fèrtil.

• Empren més els serveis sanitaris que els homes marroquins. I s’apunten com a possibles motius 
per confirmar el fet que no acostumen a tenir relacions contractuals empresarials i el fet que poden 
patir una pitjor salut.

• Possiblement facin un mal ús de les urgències i poc de les consultes especialitzades.

• Fan un major ús de les urgències, possiblement a causa de la poca adaptació a les barreres buro-
cràtiques i per qüestions culturals (idioma, acompanyament de la parella) i també pel menor ús que 
fan dels serveis pediàtrics (s’apunta un possible biaix de gènere).

• Es detecta una menor adaptació, possiblement perquè han arribat al territori més tard que els ho-
mes, fruit de reagrupacions familiars.

• La gran majoria declara que està satisfeta amb el sistema sanitari.

Finalment, s’insisteix en la necessitat de realitzar un estudi qualitatiu ben estructurat per tal d’explicar 
les causes darrere de l’ús dels serveis que en fan les dones marroquines de Tortosa. 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; 
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se sosté la hipòtesi de “l’immigrant sa” com a explicació de la menor utilització dels serveis respecte 
a la població autòctona.

Aportacions a la salut des de la ciutadania organitzada

A banda de l’àmbit més institucional vinculat a la Generalitat o l’Administració local, a la ciutat trobem 
algunes entitats que treballen amb col·lectius específics i les seves famílies en funció de la tipologia 
de la malaltia. 

Referenciades a l’annex número 1.
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oportunes per facilitar l’accés als serveis socials especialitzats.

El nombre d’expedients familiars treballats per l’EBAS durant el 2012 ha estat de 1.887, que represen-
ten un total de 2.250 usuaris atesos.

Els ajuts d’urgència social s’adrecen a pal·liar les necessitats bàsiques dels ciutadans que es troben 
en situació de necessitat, com ara l’alimentació, farmàcia, ajuts protètics i altres ajuts, sempre amb la 
valoració econòmica i social prèvia.

c) Suport a l’autonomia personal

Ens referim a tot el que es relaciona amb la dependència, entesa com l’estat de necessitat d’ajuda 
d’una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

En aquest àmbit es troba el servei d’atenció domiciliària (SAD). És una prestació de caràcter social 
que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis dirigits a proporcionar atenció 
personal, ajut a la llar i suport social a les persones i a les famílies amb manca d’autonomia personal, 
dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. El SAD es realitza, princi-
palment, al domicili de les persones beneficiàries, amb la finalitat de prevenir, evitar o retardar situaci-
ons de deteriorament progressiu i d’internament. El servei vol garantir el manteniment de les persones 
en el seu entorn i millorar-ne la qualitat de vida, actuant des d’una vessant preventiva, assistencial o 
educativa.

Un altre servei de suport a l’autonomia personal és el servei de teleassistència, que constitueix una 
modalitat de servei d’atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix a l’usuari una 
atenció permanent, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sorgir dins del do-
micili. El servei es presta durant 24 hores del dia mitjançant una línia telefònica i un equipament de 
comunicacions i informàtic.

El Banc d’Ajudes Tècniques és un servei adreçat a donar suport a les persones en situació de depen-
dència que engloba tant l’assessorament tècnic (mitjançant la valoració d’un terapeuta ocupacional) 
com la cessió i/o lloguer de materials d’ajut tècnic (com ara grues per mobilitzar malalts, llits articulats, 
etc.).

El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones 
discapacitades i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials 

      SOCIOASSISTENCIAL
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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. Dins d’aquí, cal desta-
car les entitats d’iniciativa social, les quals treballen amb una finalitat solidària per millorar el benestar 
social de la població

Administració local

Serveis bàsics d’atenció social

Són un conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que pretenen ajudar-los a trobar so-
lucions a les dificultats socials que poden tenir de manera temporal o permanent, així com prevenir 
situacions de risc derivades d’aquestes. Són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema 
català de serveis socials, el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.

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. D’altra banda, 
la persona pot haver de copagar per la prestació de determinats serveis, per assegurar la corespon-
sabilitat entre els usuaris i les administracions públiques.

La porta d’accés 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 neces-
sitats. L’EBAS de Tortosa està format per 7 treballadors i treballadores socials, 3 educadors/ores i 3 
treballadores familiars que disposen d’una seu principal d’atenció a Tortosa i quatre seus descentralit-
zades que es troben situades a l’EMD Bítem, l’EMD Campredó, els Reguers i l’EMD de Jesús. L’horari 
de visites és als matins i s’assigna mitjançant una cita prèvia.

Suport a les necessitats bàsiques

Totes les persones en situació de necessitat tenen dret al suport o atenció d’un/una professional de 
referència que intervindrà per prevenir situacions de risc per a les persones i les seves famílies, amb 
l’objectiu de millorar-ne el benestar i afavorir-ne la integració. Es realitzen tots els tràmits referents 
a prestacions socials pròpies o d’altres administracions. El servei bàsic d’atenció social és la porta 
d’accés al sistema català de serveis socials i com a tal realitza, en cas que sigui necessari, les gestions 
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d’atenció especialitzada que necessitin per afavorir la seva integració a l’entorn i que permetin millorar 
la qualitat de vida del beneficiari i les seves famílies. S’utilitza per facilitar-los el desplaçament fins als 
centres ocupacionals per a discapacitats o als centres de dia per a gent gran.

Família i infància

El Centre Obert és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar que dóna suport, estimula i po-
tencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenen-
tatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses. Poden 
accedir-hi tots els infants i adolescents de Tortosa. S’atenen preferentment aquells infants derivats per 
l’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament o altres serveis especialitzats.

Durant el 2011, es van atendre 18 nois i 21 noies, dels quals 22 són entre 7 i 12 anys; 14, de 13 a 16, 
i la resta, de 6 i entre 17 i 18. El 80% són d’origen estranger, majoritàriament d’origen marroquí. Hi ha 
un total de 10 nacionalitats diferents. També s’ha recuperat la presència del col·lectiu d’ètnia gitana.

El servei tècnic de Punt de Trobada és un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i 
transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de con-
flictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.

Atenció a les dones

El SIAD Tortosa és un servei públic, gratuït i confidencial, que vol donar resposta a la diversitat de 
necessitats i demandes de les dones i contribuir a la sensibilització i detecció precoç de les situacions 
de discriminació i de violència masclista. És un servei de proximitat adreçat a les dones del municipi 
de Tortosa, associacions, entitats i professionals que actuen en l’àmbit de les dones i que possibilita 
l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus laboral, associatiu, cultural, formatiu, entre d’altres.

La finalitat del SIAD Tortosa és oferir informació, orientació i assessorament per estimular la participa-
ció de les dones en la vida pública del municipi i establir i potenciar canals de coordinació i col·labora-
ció entre els serveis municipals, les entitats i les associacions de dones. Disposa d’un servei d’atenció 
psicològica i jurídica especialitzada.
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El servei telefònic d’atenció i protecció (ATENPRO) és una modalitat de servei que, amb la tecnologia 
adequada, ofereix a les víctimes de violència masclista que compten amb una ordre d’allunyament 
una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin 
sobrevenir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i sigui quin sigui el lloc on es trobin. L’Ajuntament 
té aquest servei amb conveni amb la Creu Roja.

El servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. 
Permet que les dones en risc de patir violència masclista puguin entrar en contacte, davant situaci-
ons d’emergència, amb un centre ateses per personal específicament preparat per donar resposta 
adequada a la crisi plantejada, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos humans i materials, 
propis del/de la usuari/ària o existents a la comunitat. El contacte amb el centre d’atenció ha de poder 
establir-se en tot moment i des de qualsevol lloc, tan sols prement un botó i en la modalitat de «mans 
lliures».

El Servei d’Atenció i Acollida d’urgència per a dones en situació de violència i per als seus fills i 
les seves filles es concreta amb un pis d’acollida d’urgència per fer contenció mentre es gestiona el 
recurs més adient per a cada cas.

Inclusió social

En aquest àmbit, alguns dels serveis amb els quals compta la ciutat són competència municipal i 
s’ofereixen mitjançant convenis amb entitats socials del territori que tradicionalment ja els oferien.

• Servei d’acolliment residencial d’urgència

• Servei residencial temporal per a persones en situació d’exclusió social (conveni amb Cáritas)

• Menjador social (conveni amb Cáritas)

• Ajuts d’urgència social (Cáritas, Creu Roja i Ajuntament)

També disposa d’un Taller Ocupacional per a la inserció, dirigit a persones amb algun tipus de dro-
godependència.
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Dins de l’exclusió social, trobem una part del que fa referència a les polítiques d’integració que es ges-
tionen dins de l’EBAS a través de l’elaboració de les propostes dels informes d’arrelament social, així 
com és la Policia Local, que s’encarrega de gestionar els informes d’habitatge per al reagrupament 
familiar. És important assenyalar que les polítiques de ciutadania de l’Ajuntament es gestionen des de 
la Unitat de Diversitat Cultural de la qual es parla en un altre apartat.

L’arrelament social és el mecanisme legal que permet obtenir una autorització de residència temporal 
a les persones estrangeres, que, malgrat haver residit a l’Estat espanyol durant un període mínim de 
tres anys, tenen una situació administrativa irregular.

Entre altres requisits, cal demostrar la residència efectiva a l’Estat, els mitjans suficients per man-
tenir-se i l’existència de vincles familiars o la vinculació social al territori. Acreditar aquesta darrera 
condició és missió de l’Informe social per a l’arrelament, atribuït a les comunitats autònomes o als 
ajuntaments.

Durant el 2012, l’Ajuntament ha atès 75 sol·licituds, de les quals la Generalitat ha resolt 40 de favora-
bles, 4 de desfavorables i n’hi ha 31 de tramitades i pendents de resolució.

Entitats de serveis socials

Són les entitats que presten atenció dins l’àmbit dels serveis socials, orientades a millorar les condici-
ons de vida de les persones, especialment les més vulnerables.

Cáritas Interparroquial de Tortosa

És una entitat social sense afany de lucre vinculada a la Diòcesi de Tortosa i que comprèn les 7 par-
ròquies de la ciutat. Està administrada per un Consell Interparroquial, format per un representant de 
cadascuna de les parròquies. Els equips es componen bàsicament de persones voluntàries, entre les 
quals podem trobar alguns professionals (metge, psicòloga, pedagoga), i quatre persones contracta-
des, entre les quals trobem una treballadora social, una responsable del menjador i dues persones que 
s’encarreguen de la tenda de segona mà.

A Cáritas, després de la primera acollida, en què s’atenen les persones i se’n detecten les necessitats, 
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 
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sol·licitaven ajuda a l’entitat afectades per la crisi. Les línies de treball de Cáritas se centren en dues 
tipologies. D’una banda, trobem els projectes de treball continu amb les persones:

Projecte Clara

Funciona des de fa 6 anys amb dones amb necessitat de suport psicològic. Durant el 2011, es van 
realitzar 70 visites inicials, a partir de les quals 20 dones van rebre atenció especialitzada psicosocial 
individual i 15, en els grups setmanals d’autoajuda durant nous mesos.

Projecte Dia a dia

És el projecte estrella i més antic de l’entitat. Treballa amb dones joves embarassades o mares joves 
amb la intenció de donar-los suport i recursos per cuidar els seus fills i filles. Durant el 2011, van par-
ticipar 12 dones entre 17 i 22 anys i es va realitzar formació sobre nutrició infantil, cura durant l’emba-
ràs, accidents a la llar, rols familiars, assertivitat, normes i límits, immigració, racisme i administració 
de la llar.

Projecte Arce (Alleujar, Reconfortar, Consolar, Empoderar)

És el projecte més nou de l’entitat, s’inicia el 2012, i té com a usuaris persones que sempre han treba-
llat i que ara s’han quedat sense feina a causa de la crisi. Són nous usuaris de Cáritas. S’han atès 30 
famílies el 2012. L’objectiu d’aquest projecte és treballar tres blocs temàtics (confiança del grup i ha-
bilitats, suport emocional i gestió de la crisi familiar, finançament per a l’autoocupació) per ajudar-los 
a superar aquesta situació que els afecta en tots els aspectes de la vida (relacions amb la parella, fills, 
estat emocional...).

Projecte Comptem amb tu

És el projecte de formació del voluntariat de la pròpia entitat.

Sensibilització i cooperació internacional

Es basa en la recollida de recursos i campanyes d’informació i sensibilització en situacions d’urgència 
de caràcter internacional provocats per catàstrofes naturals, guerres, etc.

I, per altra banda, els serveis assistencials, alguns dels quals a la ciutat estan gairebé gestionats ex-
clusivament per l’entitat i que són bàsicament:



132
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

Servei d’acolliment residencial d’urgència a la casa d’acollida

Es tracta d’un servei d’acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar en casos pun-
tuals i d’urgència.

Projecte VIVIM

Són els pisos de curta i llarga estada per a persones immigrants que han arribat per feina i que no 
tenen cap ingrés per començar.

Servei residencial temporal per a persones en situació d’exclusió social

Servei residencial temporal i de suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no dispo-
sen d’un habitatge i que es troben de pas a la nostra ciutat. Aquest servei preveu poder passar una 
nit a la casa amb la intenció de poder refer-se menjant calent, rentar-se i canviar-se de roba. S’atenen 
una mitjana de 1.000 persones l’any.

També s’ofereix el servei de dutxa i rentadora a les persones de la ciutat que, tot i tenir sostre, no tenen 
aigua a casa.

A la temporada de la recollida dels cítrics, des de la casa d’acollida es reparteixen lots de menjar als 
temporers que vénen puntualment a la ciutat amb l’esperança de trobar feina, i que són majoritària-
ment homes procedents de l’Àfrica sud-sahariana.

Menjador social Mossèn Sol

És un servei que proporciona de forma temporal i amb caràcter diari un menú elaborat i equilibrat de 
dimarts a divendres al migdia a totes aquelles persones que es troben amb greus necessitats socials i 
de subsistència. Els menús que es serveixen tenen totes les garanties de sanitat, higiene, conservació, 
varietat, equilibri dietètic i es tenen en compte, a l’hora d’elaborar el menú, les creences religioses de 
cada cas.

Durant el 2011, es van atendre 36 persones diàries durant tot l’any.

Ajuts d’urgència social

Aquests ajuts s’adrecen a pal·liar les necessitats bàsiques dels ciutadans que es troben en situació de 
necessitat, com ara l’alimentació, farmàcia i altres ajuts.
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Servei de venda de roba i mobles de segona mà

Es venen a baix preu roba i mobles de segona mà per tal que tothom hi pugui accedir.

Creu Roja Tortosa

A la ciutat, Creu Roja Tortosa és l’entitat que ha especialitzat més la seva feina en el col·lectiu de per-
sones 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.

Primera acollida a l’immigrant es compon de tot un conjunt d’accions que tenen com a objectiu pal-
liar les necessitats bàsiques de les persones estrangeres que arriben o viuen a la ciutat i estan en risc 
d’exclusió social. Després d’una primera entrevista amb la treballadora social, es fa una anàlisi i una 
valoració de la situació de la persona i se li ofereixen diversos recursos, sempre des del plantejament 
d’una atenció integral propi de l’organització. En aquest moment, i a causa de la situació econòmica 
actual, aquests recursos són diferents ajuts d’urgència social. Es concreten en:

•   Aliments per la solidaritat, que vénen del Fons Social Europeu i que es reparteixen en funció de     
  la situació socioeconòmica de la persona.

• Bolquers

• Rober, que inclou també material per a la higiene personal i mantes. El col·lectiu de persones 
sud-saharianes és el majoritari en la utilització d’aquest servei. És important dir que aquest ha estat 
un àmbit al qual l’organització havia dedicat molts pocs recursos en els últims anys i que des de 
en fa un parell se n’ha disparat la demanda.

• Ajudes econòmiques puntuals. Només s’utilitzen en casos puntuals i són bàsicament per ajudar 
a pagar alguna factura (llum, aigua, lloguer...). Sempre es facilita una part del total del deute per tal 
que la persona se’n responsabilitzi també d’una part.

• Vals per a roba, destinats a infants i joves i a través d’un conveni de Creu Roja amb Decathlon.

• Beques de material escolar i llibres, que es materialitzen directament amb el material i no amb 
diners, que possibilita material escolar que l’organització ha aconseguit a través de campanyes de 
recollida o a través d’una llibreria en el cas dels llibres escolars.
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A més, i dins d’aquesta primera acollida, es realitzen també altres accions ja no vinculades als ajuts 
socials d’urgència sinó a solucionar altres necessitats. D’aquesta tipologia, trobem:

• Assessorament legal en estrangeria, a través d’una advocada voluntària que informa i assessora 
sobre qualsevol tràmit relacionat amb l’estrangeria.

• Orientació laboral és un servei que en altres moments va tenir molta força dins de l’organització, 
però que en la situació actual esdevé molt feble a causa de la situació laboral en què vivim. Tot i 
així, s’atenen les demandes que arriben quant a informació i assessorament, i fins i tot acompa-
nyament.

• Retorn voluntari, en què no només s’informa sinó que també es tramita redactant els informes cor-
responents i vetllant per tot el procés fins que arriba a la central de Creu Roja Espanya i la OIM on 
es resol. També és a Creu Roja Tortosa on arriba la resolució i els bitllets de l’avió per a la persona 
que l’ha sol·licitat.

• Classes d’alfabetització, que s’imparteixen dos dies a la setmana a través d’un voluntari. El col-
lectiu majoritari que utilitza aquest servei, en aquest moment, és el pakistanès, a diferència de fa 
poc en què era el marroquí.

Gent gran és l’altre col·lectiu amb el qual més treballa Creu Roja Tortosa. Aquest treball que es de-
senvolupa 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.

Amb la gent gran, es treballa fonamentalment en quatre projectes:

• Teleassistència. Aquest servei té una part pública que s’ofereix a través d’un conveni amb l’Ajun-
tament i una part privada que finança el mateix usuari. En ambdós casos qui el gestiona és Creu 
Roja Tortosa. És un servei d’atenció domiciliària que dóna una resposta immediata en situacions 
d’emergència a les persones usuàries durant les 24 hores del dia i que es basa a prémer un botó 
per la persona usuària que estableix contacte amb la central d’alarmes de Creu Roja, la qual activa 
els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats del moment. Els voluntaris de Creu 
Roja Tortosa fan seguiment telefònic de les persones que reben aquest servei i visites a domicili.
Vinculat a aquest servei, es fan activitats complementàries per als seus usuaris, ja siguin tipus taller         
(estimulació...) ja sigui festes (festa del Nadal...).
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• Ajudes tècniques, que Creu Roja Tortosa gestiona com a intermediària entre la família i Creu Roja 
Tarragona que és qui té els aparells que es deixaran en préstec a sol•licitud de serveis socials de 
l’Ajuntament o els mateixos de l’organització després d’una valoració de la persona que el neces-
sita.

• Ajudes complementàries per a persones de més de 65 anys. És un servei que s’inicià l’octubre 
del 2012, promogut pel Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad i que consta d’un 
equip d’alimentació o de materials de neteja de la llar, bosses d’aigua calenta o estufes de butà 
o elèctriques, que es gestiona des de Creu Roja Catalunya i que és l’assemblea de Tortosa qui 
ho porta al domicili d’aquestes persones de més de 65 anys de la ciutat que es considera que ho 
necessiten, ja sigui com a propis usuaris o d’altres organitzacions com Cáritas o serveis socials de 
l’Ajuntament.

• SIMAP. S’adreça a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat i a les seves famílies i 
cuidadors. A través d’un dispositiu de localització remota (GPS), es facilita, de manera permanent, 
la localització de la persona i la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la 
posició geogràfica.

Dones víctimes de violència amb les quals s’aplica el programa ATENPRO del qual s’ha parlat a 
l’apartat d’atenció a les dones. Cal afegir, però, que aquest servei té dues vessants: d’una banda, el 
seguiment de la dona víctima de violència a través d’un aparell de telefonia mòbil, que es fa des de 
la central de Creu Roja a Madrid, i, de l’altra, la gestió de l’aparell tant pel que fa a l’entrega com al 
seguiment que es realitza des de Creu Roja Tortosa.

Per poder donar tota aquesta atenció i servei, l’àrea social de Creu Roja Tortosa compta amb una 
persona contractada i moltes persones voluntàries. Es considera molt important des de l’organització 
tenir cura d’aquestes persones que fan possible tota aquesta feina.

Grup d’Esplai Blanquerna és una entitat social sense ànim de lucre que va néixer a Tortosa el 1980 
i que té com a finalitats:

• Afavorir la integració social d’infants i joves amb dificultats personals i/o socials.

• Crear, organitzar i dirigir residències, centres i pisos per acollir infants, joves i adults amb problemà-
tica social.
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• Promoure al territori activitats culturals, educatives, recreatives, esportives... que tinguin a veure amb 
l’educació social.

L’àrea d’actuació és 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…

El Casal d’Estiu és un programa que neix el 1989 com a primera experiència a la ciutat a demanda 
d’una associació de veïns per tal de disposar d’alguna oferta ludicoeducativa per ocupar el temps 
de lleure dels infants al llarg de l’estiu. Ja a l’inici la intenció era poder oferir quelcom que arribés a la 
major part d’infants possibles i suposés un vertader recurs social per a les famílies.

El Casal s’ha desenvolupat a diferents indrets de la ciutat segons les circumstàncies, necessitats i 
possibilitats, i ha tingut diferents formats tot i que dins d’un marc comú: la realització d’una sèrie 
d’activitats lúdiques (tallers, sortides, jocs, esports, cuina, excursions…) organitzades i presentades al 
voltant d’un centre d’interès i dutes a terme per un equip de monitors de lleure i voluntaris.

Les colònies o campaments és una altra de les activitats que realitza Blanquerna de manera habitual. 
Es tracta de la convivència durant deu dies de nens i nenes i monitors/ores en un entorn diferent del 
quotidià (envoltats de natura), que permet compartir un conjunt d’experiències de naturalesa molt 
diversa, però molt enriquidores per a tothom. Al llarg d’aquests dies s’organitzen tota una sèrie d’ac-
tivitats: tallers, excursions, gimcanes, activitats esportives, vetllades, jocs… al voltant d’un centre 
d’interès. A part, la convivència durant deu dies en el mateix espai fan de la convivència, els hàbits i 
les normes un recurs educatiu de primer ordre.

L’entitat duu a terme aquestes activitats en coordinació amb els serveis socials municipals i ha parti-
cipat també en els últims anys en el Pla educatiu d’entorn de la ciutat.
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     TEMPS DE LLEURE, CULTURA 
        I ESPORTS
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En aquest apartat ens centrarem en dos àmbits fonamentals, el de la cultura i el de l’esport (activitat 
física) a la ciutat, com a dos sectors vinculats al temps de lleure, alguns cops dins del plantejament del 
lleure de consum i en altres com el lleure d’autogestió i que no requereix transacció econòmica. Una 
part de la població fa ús dels espais públics (places i carrers, parc Teodor González, la vora del riu o la 
via verda) per gaudir del seu temps de lleure, ja sigui fent algun tipus d’activitat física o relacionant-se 
amb altres veïns i veïnes.

Cal assenyalar que, si ens centrem específicament en l’educació en el lleure que estaria relacionat 
amb aquest apartat, ens ha semblat més idoni vincular-lo a l’àmbit de l’educació no formal.

Esports

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

1. Municipal, mitjançant TORTOSASPORT.

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

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

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

5. Informal, mitjançant pràctiques no organitzades oficialment.
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Gràfic 27: Serveis esportius municipals per activitats, 2011

Font: Tortosasport

TORTOSASPORT és un organisme autònom municipal; és un instrument que utilitza la Regidoria d’Es-
ports per analitzar, avaluar i complementar de forma continuada el sistema esportiu local i per planifi-
car i gestionar les instal·lacions esportives del municipi.

TORTOSASPORT és una eina de gestió que es va crear el 2007 en substitució del Patronat Municipal 
d’Esports, que dirigia l’esport tortosí des del 1988. Va néixer amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del 
personal (docent, administratiu, de manteniment, de consergeria i tècnic), millorar el control pressu-
postari (incrementant els ingressos i racionalitzant les despeses), planificar a mitjà i llarg termini els 
equipaments esportius existents i promoure’n de nous, i estretir les relacions amb els diferents sectors 
que conformen el clúster esportiu de la ciutat.

La diferència entre el dos organismes no és tant quant a la gestió sinó pel que fa al plantejament. 
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Gràfic 28: Serveis esportius dels principals programes aquàtics municipals, 2011

Font: Tortosasport

Tot i la crisi, la xifra d’usuaris de les activitats físiques municipals continua sent, de llarg, la més impor-
tant de totes les que generen els altres promotors d’activitats de la ciutat.

En aquest moment, l’oferta d’activitats físiques municipals s’emmarca dins de dues tipologies bàsi-
ques: les activitats aquàtiques i les que es desenvolupen en sec. Pel que fa a les aquàtiques, podem 
diferenciar les de piscina coberta a l’hivern i a l’estiu, en ambdós casos tant dirigides com lliures. 
Quant a les activitats en sec, diferenciem, per una banda, les ordinàries de tot l’any i, per l’altra, les 
extraordinàries d’estiu. En el cas de les ordinàries s’ofereix:

• Activitats físiques al gimnàs municipal

• Activitats físiques per a adults a pobles i barris



141
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

• Activitats físiques per a persones grans a pobles i barris

• Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica Esportiva

• Escola Municipal de Rem

En el cas de les d’estiu:

• Campus Multiesportiu

• Campus de Gimnàstica Rítmica Esportiva

• Campus de Futbol

Cal assenyalar la importància de les activitats puntuals que complementen el sistema, que tenen una 
durada d’un o dos dies, que es realitzen fora de les instal·lacions esportives (a l’espai públic) i que 
tenen una importància extraordinària pel nivell de participació produït pel caràcter gratuït. Exemples 
d’aquesta tipologia d’activitats són la Milla Urbana, la Cursa Popular Ciutat de Tortosa i altres.

També hi ha dins d’aquesta categoria d’activitats puntuals les que realitzen les pròpies entitats i a les 
quals TORTOSASPORT dóna suport. Aquestes poden ser competicions federades d’alt nivell com la 
Copa d’Espanya d’Escalada de Dificultat, el Campionat d’Espanya de Rem Ergòmetre o la Cursa del 
Llop, o també activitats solidàries o vinculades a malalties com el càncer, el parkinson o La Marató de 
TV3.

Com hem dit abans, una de les funcions de TORTOSASPORT és la gestió de les instal·lacions espor-
tives municipals. En aquest moment, Tortosa compta amb les següents:

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

2. El pavelló de Remolins, construït el 2006, és d’usos múltiples i s’utilitza per fer activitat esportiva sem-
pre que no hi hagi fires.

3. El pavelló poliesportiu del Temple, construït el 2009.

4. A les cinc pedanies, hi ha pistes poliesportives, camp de futbol i piscina descoberta excepte a Vinallop.
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5. Àrea ciclista i galeria de tir de Vinallop.

6. 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.

Gràfic 29: Ús instal·lacions esportives municipals, 2011

Font: Tortosasport

En aquest gràfic, podem veure l’ús de les instal·lacions esportives municipals segons la variable dia 
feiner i cap de setmana de la qual resulta l’ús en dies feiners el triple que en cap de setmana.
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Gràfic 30: Serveis esportius anuals per instal·lacions en caps de setmana , 2011

Font: Tortosasport

Si ens fixem en el grau d’utilització segons la instal·lació i en cap de setmana durant el 2011, veiem 
que en més d’un 40% és el pavelló de Remolins, seguit dels camps de futbol en un 30%. No és sor-
prenent que l’àrea ciclista de Vinallop i la sala d’arts marcials siguin les menys utilitzades si tenim en 
compte que aquests són esports minoritaris.

Cal assenyalar que el Club de Rem i el Club de Tennis tenen instal·lacions pròpies.

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 
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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, especialment si la comparem amb altres poblacions de característiques similars del 
nostre entorn.

Així mateix, l’oferta esportiva de les entitats és molt variada i diversa, la qual cosa permet encabir-hi 
la major part de la demanda potencial de la ciutat en aquest aspecte. 

En aquest moment, a la ciutat hi ha aproximadament 60 entitats i clubs esportius referenciats a l’annex  
número 1.

Cultura

Centrarem aquest apartat en 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:

• El Teatre Auditori Felip Pedrell

• El Museu de Tortosa

• La Biblioteca Municipal

El Teatre Auditori Felip Pedrell és un equipament cultural polivalent dotat amb espais diferenciats, 
per tal de poder oferir un ventall prou ampli d’activitats culturals a la ciutat de Tortosa i a tot l’entorn.

Es va construir el 1995 i el conformen dues sales de 662 i 141 localitats, amb els espais escènics, els 
magatzems i els vestidors corresponents. La sala gran constitueix, tant exteriorment com interiorment, 
l’element més significatiu i singular del conjunt.
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El Teatre Auditori de Tortosa és l’equipament d’arts escèniques i música de referència al territori. For-
ma part de la Xarxa de Teatres i Auditoris Públics de Catalunya. Totes les accions que s’hi desenvo-
lupen tenen una transcendència territorial important, ja que es tracta de l’únic equipament escènic de 
les Terres de l’Ebre que ofereix una programació estable de teatre, música, dansa, circ i espectacles 
familiars. Així doncs, des d’aquest equipament s’ofereix una programació estable de teatre anual 
—que va de gener a maig i de setembre a desembre amb una periodicitat mensual, exceptuant els 
mesos d’estiu—, el Festival de Jazz —que s’esdevé cada juliol amb la col·laboració d’Acadèmic— i el 
Festival de Música Felip Pedrell —que des del 2011 ha passat de ser anual a biennal.

Es marquen dos objectius generals: oferir propostes culturals innovadores, d’acord amb la realitat del 
territori, i donar suport als artistes, proporcionant-los els mitjans adequats per difondre la seva feina.

Paral·lelament a la programació estable, el 2010 es van encetar dues noves accions de dinamització 
de les arts escèniques, una per captar nou públic i una altra per donar suport a la producció de nous 
espectacles.

La primera acció consisteix a programar espectacles de formats menys convencionals, adreçats a un 
sector de públic més jove i amb altres interessos. Aquesta s’anomena Nits Golfes, en un horari fixat a 
les 11 de la nit dels divendres en mesos alterns. En aquestes Nits s’ofereixen al públic les disciplines 
escèniques més innovadores i contemporànies, això sí, sempre sota el paraigua de la qualitat i la re-
ferència contrastada.

La segona acció dinamitzadora iniciada va ser el programa de Residències Artístiques. Aquestes es-
tan obertes als grups professionals i amateurs i els objectius són donar suport a la creació dins del 
camp de les arts escèniques i la música, oferir als artistes espais per a l’experimentació i la presenta-
ció de les seves propostes, afavorir el desenvolupament dels processos creatius i facilitar l’intercanvi 
i el debat entre ells.

El Teatre Auditori esdevé el centre neuràlgic de la logística cultural del municipi i el seu ús. Tant per part 
de l’Ajuntament de Tortosa, com del teixit associatiu municipal, és continu i intens, amb la realització 
d’un gran nombre d’activitats culturals que complementen l’oferta d’arts escèniques que ofereix la 
mateixa Àrea de Cultura.

Nombroses associacions sense ànim de lucre, benèfiques o d’interès social del municipi i la majoria 
dels centres d’ensenyament, concertats i públics, hi porten a terme activitats destinades als seus 



146
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

membres, com són conferències, tallers de teatre, jornades, seminaris, assemblees i congressos, 
presentacions de llibres, lliuraments de premis, festivals escolars i de centres de dansa, audicions 
musicals, assajos de corals, etc.

L’Ajuntament de Tortosa, mitjançant una ordenança fiscal, regula els preus del lloguer de les instal·la-
cions, amb exempcions i/o bonificacions del pagament de les taxes a aquestes entitats. Les empreses 
que no es beneficien d’exempcions, per la seva condició lucrativa, satisfan les taxes corresponents en 
funció dels equipaments que sol·liciten.

Una de les activitats que s’ha de destacar, que es porta a terme a les instal·lacions del Teatre Auditori, 
són els cursos de l’Escola Municipal de Teatre, creada el 2010, de la qual parlem a l’apartat d’educa-
ció.

Un dels objectius de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa és procurar el desenvolupament i 
la col·laboració amb diferents entitats i grups amateurs, per organitzar activitats relacionades amb la 
cultura en general.

Entitats i grups amateurs amb els quals col·labora l’Ajuntament:

Òmnium Cultural. Organitza la Mostra-Concurs de Teatre Amateur de les Terres de l’Ebre, adreça-
da a grups del territori. L’espai on es porta a terme és el Teatre Auditori Felip Pedrell i els objectius 
consisteixen a donar suport a tots aquells grups que estan treballant en la producció, la creació o la 
representació de peces teatrals, a la vegada que se’ls estimula i reconeix la feina que desenvolupen.

Banda Municipal de Música de Tortosa. Els membres formen part de l’Associació d’Amics de la 
Banda Municipal de Música de Tortosa, a la qual l’Ajuntament dóna suport econòmic mitjançant una 
subvenció. Ofereix una programació anual de concerts, amb especial rellevància del Concert de Pri-
mavera i el Concert de Santa Cecília, els mesos de maig i novembre. La Banda ofereix altres serveis a 
la ciutat, amb la participació en grans festes i esdeveniments de tipus tradicional. A més a més de la 
seu de la Casa de la Música, espai propi de creació recent i nova planta, la Banda Municipal de Mú-
sica disposa del Teatre Auditori com un lloc de referència indispensable on poder oferir els concerts, 
davant d’una audiència sempre àmplia, diversa i multitudinària.
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Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre del Baix Ebre-Montsià. Aquesta Coordinadora està for-
mada per una desena de grups que fa molts anys que treballen en la formació i el foment del teatre. 
L’Ajuntament convida la Coordinadora a participar en activitats relacionades amb el teatre.

Joventuts Musicals de Tortosa. Aquesta és una associació d’interès social, és l’única de la ciutat que 
organitza concerts i activitats musicals amb periodicitat i la seva tasca està més que reconeguda dins 
de l’àmbit de les Terres de l’Ebre, atès que ha arribat a ser una associació emblemàtica i amb una tra-
jectòria més que contrastada en el foment cultural. Des de la seva creació, l’entitat té una programació 
pròpia de concerts en xarxa, a la qual l’Ajuntament dóna suport econòmic mitjançant una subvenció. 
Així mateix, per realitzar els concerts, es faciliten els espais del Teatre Auditori Felip Pedrell, la infraes-
tructura tècnica necessària i el suport en la difusió de la programació.

Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. Aquest ens dependent de la Diputació de 
Tarragona ofereix formació reglada en interpretació musical. L’Ajuntament cedeix les instal·lacions del 
Teatre Auditori perquè alumnes i professors facin concerts, a la vegada que li dóna suport en la difusió 
de les activitats, mitjançant la publicació dels concerts a l’Agenda cultural que s’edita mensualment.

Antena del Coneixement de la URV. Aquesta és una xarxa de centres de la URV distribuïts per les 
poblacions del territori de les comarques tarragonines per apropar el coneixement a la societat mit-
jançant la difusió de la cultura, la ciència i la tecnologia. Amb aquesta iniciativa es pretén captar les 
necessitats de cada territori i donar-hi respostes a través de diferents activitats com els cursos de la 
Universitat d’Estiu i les Aules de la Gent Gran, així com de l’organització de conferències i jornades 
al Teatre Auditori Felip Pedrell, que cedeix l’Ajuntament. També es contribueix al desenvolupament 
socioeconòmic de les zones on estan implantades les antenes del coneixement, per promoure també 
la formació i l’interès per la cultura dels seus habitants.

Els programes per a la comunitat educativa es realitzen mitjançant tres empreses privades: Eina 
d’Escola, SL, Transeduca acció educativa i Imaginautes serveis culturals, SL. Aquestes empreses 
tenen una àmplia experiència en l’àmbit de la programació teatral per a centres educatius i ofereixen 
espectacles per a escoles i instituts. L’Ajuntament cedeix l’espai del Teatre Auditori per realitzar totes 
les actuacions programades, a la vegada que vetlla per la qualitat dels espectacles que es represen-
ten. Aquests es coordinen amb la programació estable pròpia, tenint en compte el calendari anual 
d’actuacions destinades al públic infantil.
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Colla de geganters és l’entitat que s’ocupa de gestionar els gegants i el bestiari de la ciutat, que són 
propietat de l’Ajuntament. Des de l’Àrea de Cultura, es vetlla per la conservació d’aquest patrimoni així 
com es col·labora en la gestió de les sortides i actuacions de la Colla. L’Ajuntament formalitza aquesta 
relació a través d’un conveni de col·laboració.

Associació Cultural 4+1 és una associació cultural i musical sense ànim de lucre de la ciutat. S’inicia 
el 1992, any en què van nàixer els Gaiters de l’Aguilot amb la finalitat d’acompanyar el bestiari de la 
ciutat de Tortosa. Amb el temps, la colla es va establir pel seu compte, fet que va donar lloc a l’Associ-
ació Cultural 4+1. La seva ànima ha estat sempre la dolçaina i el tabal, que mantenen el protagonisme, 
però a poc a poc van deixant pas a noves experiències, com les danses o, fins i tot, l’escenificació de 
diferents espectacles.

Amics i Amigues de l’Ebre és una entitat cultural interessada a treballar per les Terres de l’Ebre i a de-
fensar-ne la identitat. D’ençà de la seva inauguració el 1993, el Museu de l’Ebre és el lloc on s’exposa 
el resultat de la feina duta a terme per les comissions dels Amics i Amigues de l’Ebre, unes exposici-
ons de producció pròpia i altres d’intercanvi o cedides per diferents entitats d’arreu dels Països Cata-
lans. L’Ajuntament dóna suport econòmic a aquesta entitat a través de la contractació del conserge 
del Museu.

Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1995 amb 
l’objectiu de reivindicar la recuperació del patrimoni històric de la ciutat. Per tal de promoure’n la recu-
peració i, amb ella, el desenvolupament econòmic i turístic de Tortosa, l’associació organitza múltiples 
activitats lúdiques, culturals i reivindicatives.

El Museu de Tortosa. La transformació urbana de la ciutat a les darreries del segle XIX amb l’ender-
rocament de les muralles, la urbanització dels eixamples i la descoberta d’abundants elements arque-
ològics afavorí el 1900 la creació d’un museu municipal.

Joan Abril, arquitecte municipal, en fou l’impulsor en recopilar les troballes arqueològiques i formar 
una col·lecció de peces que conservava a títol particular. Conjuntament amb Teodor González, diputat 
a les Corts, van propiciar la creació del Museu Arqueològic de la Ilercavònia a Tortosa, inaugurat a les 
antigues escoles de la Mercè. El 1910 es traslladà a l’església de Sant Domènec com a Museu i Arxiu 
Històric fins al 1997.

El nou Museu de Tortosa s’obrí al públic al setembre del 2012 a l’antic escorxador de la ciutat.
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El Museu de Tortosa té com a objectius donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre 
el patrimoni cultural i fomentar la recerca.

El Museu consta de la sala Antoni Garcia destinada a exposicions temporals per difondre el patrimo-
ni cultural i les arts visuals. Una sala amb l’exposició permanent, en la qual els visitants recorren sis 
àmbits, on s’explica la història de Tortosa i el seu territori d’influència, des de la prehistòria fins a l’ac-
tualitat (I Els orígens, II Els ibers, III La Dertosa romana, IV Turtuxa, V Al centre de la Corona d’Aragó i 
VI La Modernitat). S’exposen les peces més representatives de cada període històric procedents de 
la pròpia col·lecció del Museu i altres museus que les han cedit en dipòsit, com és el cas del Museo 
del Prado, el MNAC, el Museu Arqueològic de Tarragona i el Museu de les Terres de l’Ebre. Una sala 
didàctica per realitzar tallers pedagògics.

La Biblioteca Marcel·lí Domingo. Fou inaugurada el 2006 i substitueix les dues petites biblioteques 
públiques (Biblioteca Francesc Oliver de Boteller i Biblioteca Popular) de què disposava fins aleshores 
el municipi de Tortosa. El nou equipament, situat al nucli antic de la ciutat, ha triplicat la superfície des-
tinada a equipament bibliotecari i és ben activa en iniciatives relacionades amb la lectura i la cultura 
per a infants, joves, adults i gent gran. Dedica una part de la seva activitat a fomentar la intercultu-
ralitat infantil i juvenil (i de les famílies) a través de tallers de rondallaires (contacontes), converses de 
voluntariat lingüístic en català, cançoner intercultural, exposicions, etc. Entre les activitats que promou 
per a la població adulta destaquen el Club de Lectura, les presentacions de llibres, les xerrades i les 
conferències, així com la cessió d’espais per a activitats pròpies d’entitats.

La Biblioteca ha estat un equipament fonamental en la dinamització del nucli històric i en la potenci-
ació de relacions de convivència entre diferents col·lectius de la ciutat. La seva dinàmica quotidiana 
l’erigeix com un centre de promoció i facilitador de la cultura, que promociona la igualtat d’oportuni-
tats.

Es reconeixen altres entitats de caràcter cultural referenciades a l’annex número 1 

Altres equipaments i serveis culturals

L’Arxiu Comarcal de Tortosa fou creat per un conveni signat el 1983 entre el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. L’Arxiu s’integra dins la Xarxa d’Arxius 
Històrics Comarcals de la Generalitat de Catalunya i és gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
segons competències delegades per la Generalitat el 1991. 
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Està situat a l’edifici renaixentista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, conegut també com Reials 
Col·legis.

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa és un equipament cultural i porta a terme una im-
portant tasca de difusió de la creació contemporània. El projecte es concreta mitjançant l’organització 
d’exposicions de producció pròpia, la programació estable d’exposicions, els cicles de conferències 
temàtiques i altres activitats de dinamització cultural.

Sales d’exposicions: Sala Antoni Garcia al Museu de Tortosa, Biblioteca Marcel·lí Domingo, Sala d’Ex-
posicions del Palau Oliver de Boteller, La Casa dels Gegants, Centre d’Interpretació del Renaixement, 
Centre d’Interpretació de la Setmana Santa, Catedral Santa Maria Dertosae, Museu de l’Ebre, Taller 
de Cinta Dalmau, Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, Centre Cultural Amics dels Cas-
tells, Patronat Obrer de la Sagrada Família, El Raval de l’Art.
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          MEDI AMBIENT
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Breu descripció ambiental i paisatgística del territori

Les Terres de l’Ebre s’estructuren al voltant de quatre sistemes muntanyosos (massís dels Ports —que 
alberga les màximes elevacions de la regió—, les serres de Cardó, Tivissa, Montsià i Pàndols i Cavalls) 
vertebrats per la vall inferior del riu Ebre que desemboca a la mar Mediterrània a través de l’extensa 
planura deltaica. A la terra plana és on es troba la gran majoria de les zones cultivades del territori i 
on històricament s’han assentat els principals nuclis habitats, i per la qual han transitat les principals 
vies de comunicació.

Els sistemes muntanyosos de les Terres de l’Ebre, la majoria, es troben inclosos en alguna figura de 
protecció ambiental (Parc Natural dels Ports i zones del Pla Especial d’Interès Natural, de la Xarxa 
Natura 2000 i d’Especial Protecció per a Aus). També s’integren en figures de protecció ambiental part 
del terrenys de la planura deltaica, integrats al Parc Natural del Delta de l’Ebre i zones del Pla Especial 
d’Interès Natural, de la Xarxa Natura 2000 i d’Especial Protecció per a Aus). Diversa i extensa protec-
ció ambiental, internacionalment reconeguda, que defineix les Terres de l’Ebre com un lloc natural-
ment determinat per l’elevada diversitat d’ecosistemes, paisatges, hàbitats i espècies de fauna i flora.

Des de la perspectiva de la conservació de la biodiversitat, també mereix especial atenció part de la 
terra plana que alberga gran part de les zones cultivades de les Terres de l’Ebre. Molts dels cultius del 
territori (oliveres, ametllers, vinya i horta) constitueixen zones d’alimentació i caça d’espècies impor-
tants (mamífers, limícoles, túrdids, rapinyaires, etc.) que tenen als hàbitats naturals limítrofs les seves 
zones de refugi i cria. En aquest context, destaquen les oliveres per ser l’espècie vegetal cultivada 
més comuna, important, estesa i present a la zona des de temps immemorials gràcies a la longevitat 
natural d’aquesta planta. El valor de l’arbre de l’olivera és indiscutible, tant des del punt de vista de la 
biodiversitat genètica, com també des del punt de vista cultural, etnològic i econòmic. D’altra banda, 
les plantacions d’oliveres actuen com a corredor biològic que esmorteeix la transició d’espècies ani-
mals entre els espais protegits i els espais humanitzats.

El riu Ebre travessa les Terres de l’Ebre amb un recorregut de 136,2 km, amb un cabal aproximat al 
seu pas per Tortosa de 13.300 hm³/any (segons la mitjana de la sèrie 2000-2003) i entra per la regió 
nord-est (regulant el curs pels embassaments de les centrals hidroelèctriques de Riba-Roja i Flix). El 
riu travessa aquest sector nord fins a arribar a l’Assut del municipi de Xerta, des d’on naixen els dos 
canals de reg més importants de les Terres de l’Ebre, que han de ser considerats com el veritable ori-
gen del actual delta agrari. A partir d’aquest punt, el riu transcorre, entre altres municipis, entre Tortosa 
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i Amposta per entrar a formar part de la formació deltaica i la desembocadura. Moltes de les especies 
d’ictiofauna presents als diferents trams de l’Ebre estan recollides a la Directiva Hàbitats Europea. 

El terme municipal de Tortosa s’ubica fonamentalment en terra plana, travessat pel pas del tram es-
tuari del riu Ebre, i a grans trets encaixonat entre els sistemes muntanyosos del massís dels Ports i la 
serra de Cardó. En conseqüència, els paisatges humanitzats i ambientals que determinen la fisonomia 
de l’entorn natural de la comunitat de Tortosa són els següents:

• Paisatge de les serres. Imponent panoràmica del massís dels Ports i accés a paisatges d’elevada 
biodiversitat amb pocs assentaments humans, petits i compactes, amb nombroses masies en avançat 
estat de degradació arquitectònica i construccions de pedra seca.

• Paisatge de les planures interiors. Caracteritzat pel domini absolut del cultiu de l’olivera, amb marges 
i construccions de pedra seca que defineixen l’estructura del paisatge.

• Paisatge de les terrasses fluvials. Caracteritzat pels cultius d’horta, els canals de reg i les sèquies, i 
zones ben conservades de bosc de ribera, especialment a les illes de l’Ebre.

D’altra banda, la centralitat de Tortosa a les Terres de l’Ebre facilita l’accés de la comunitat (a menys 
de 40 minuts de distància en cotxe) a altres paisatges característics de la idiosincràsia del territori:

• Paisatge d’altiplans. Determinat per cultius de secà que conformen mosaics agroforestals on pre-
dominen les vinyes, les oliveres i els ametllers estructurats mitjançant brancals que se superposen a 
les corbes de nivell, la presència de gran nombre d’elements d’arquitectura tradicional de pedra seca 
i petites hores irrigades per sínies.

• Paisatge de les planures litorals. Caracteritzat per la presència de penya-segats baixos amb presèn-
cia de cales originades per la finalització de torrents. Domina el cultiu de l’olivera i del garrofer, sempre 
acompanyats per marges i altres elements d’arquitectura tradicional de pedra seca.

• Paisatge del delta de l’Ebre. Avui dia aquest paisatge es caracteritza pel predomini absolut de camps 
d’arròs i d’una estructura agrària generada per canals, sèquies, desguassos i cordons. Els hàbitats 
naturals d’aquesta zona, amb una elevada i singular biodiversitat, es conserven bé al voltant de les 
llacunes i els extensos arenals i sistemes dunars.
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Compromís local amb les polítiques de sostenibilitat

Des de fa anys, les administracions locals de les Terres de l’Ebre realitzen esforços amb l’objectiu de 
millorar els vectors ambientals dels seus respectius àmbits competencials. Aquests esforços també 
estan vinculats amb la creixent sensibilització de la població i, per tant, s’han vist reforçats pels mo-
viments socials que en els darrers anys s’han articulat a l’entorn del debat de les diferents polítiques 
estructurals, com la hidrologia o l’energia. En tot cas, l’acció municipal en matèria mediambiental es 
centra en el desenvolupament i aprofundiment de les competències locals en aquesta matèria.

Un altre tret significatiu de les actuacions locals en matèria ambiental és el nivell de concentració 
amb el qual s’enfronten. És a dir, els municipis han cercat solucions més enllà del que és estrictament 
municipal i moltes de les actuacions s’han emprès a escala supramunicipal i comarcal. En aquest 
context, el paper dels consells comarcals o la constitució de consorcis de caràcter supramunicipal 
han estat clau en la gestió òptima de determinats vectors ambientals com la sostenibilitat, la gestió 
dels residus, la gestió del sanejament municipal, la gestió forestal i la conservació de la biodiversitat i 
la gestió energètica municipal.

La sostenibilitat

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 estratègica del Pla d’acció lo-
cal 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 observades en el seu con-
junt, 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 municipals

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, orgà-
nica 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.
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La gestió del sanejament municipal

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.

La gestió forestal i la conservació de la biodiversitat

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

En relació amb la gestió de la diversitat, d’usos i de recursos naturals, l’Ajuntament de Tortosa s’ha 
organitzat en altres administracions locals al voltant de la constitució d’un consorci de gestió dels es-
pais naturals que integra zones pertanyents a la Xarxa Natura 2000.

La gestió energètica municipal

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.
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   COMUNITAT I FASES DE LA VIDA HUMANA
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Temes de particular rellevància tractats globalment. La comunitat des de la pers-
pectiva de les quatre fases de la vida humana.

Admetent per endavant que hom pot considerar molts temes de particular rellevància tractats global-
ment al territori, en aquesta monografia ens centrarem en un d’ells, motivat pel grau de coneixement 
del procés i per la rellevància que es considera que té en la convivència a la ciutat, que és el tema que 
ens ocupa.

En el conjunt de la monografia, tant a la part objectiva com a la subjectiva, hem fet referència a les 
franges d’edat determinades pels cicles vitals. Hem al·ludit a la infància, la joventut, els adults i la gent 
gran d’una manera directa, però sense centrar l’atenció en aquest aspecte, sinó en la temàtica que es 
tracta en aquell moment. Així, podem trobar la realitat demogràfica presentada en franges d’edat, es 
parla de la infància i la joventut vinculada a l’àmbit de l’educació, etc.

Ens ha semblat, però, oportú fer un esment especial a aquestes fases de la vida vinculant-lo a un pro-
grama concret que, per l’enfocament i plantejament, pot resultar l’embrió d’una nova forma de treballar 
al territori per projectes de ciutat consensuats i creats conjuntament amb els tres protagonistes. I, més 
encara, si prenen en consideració els resultats recollits en la monografia subjectiva en què des dels tres 
protagonistes (ciutadania, recursos tècnics i polítics) coincideixen a posar de manifest la importància, 
per millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa, d’articular conjuntament els plantejaments, els 
propòsits, els objectius i les necessitats detectades en aquest programa.

Aquest programa s’anomena Programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 
6 i 16 anys i les seves famílies.

Programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 
anys i les seves famílies

Com es pot veure ja al títol, es tenen en compte tres etapes de les esmentades anteriorment, la infàn-
cia, la joventut i les persones adultes. Tot i que es concreta a la franja de 6-16 anys, és necessari dir que 
a les famílies estan presents els germans i germanes d’aquests que pertanyen a altres franges d’edat i, 
per tant, és des dels zero anys que formen part del conjunt de persones ateses o tingudes en compte a 
través d’aquest Programa. De la mateixa manera, les famílies estan compostes per persones de totes 
les franges d’edat, no gratuïtament algunes persones involucrades en el Programa parlen que abraça 
tota la població de 0 a 99 anys.
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A la ciutat de Tortosa, tant les administracions com les entitats participants consideren que actualment 
la realitat social del municipi requereix actuacions conjuntes i de treball en xarxa, adreçades a infants 
i joves de 6 a 16 anys i les seves famílies, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social 
i en una situació socioeconòmica precària. Davant d’aquesta necessitat, es construeix conjuntament 
el Programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves 
famílies.

Aquest Programa es basa en un enfocament metodològic que propicia encetar un procés de construc-
ció de treball conjunt, implicant els diferents agents socials, els centres educatius, les associacions, 
les entitats i l’Administració de la ciutat de Tortosa, seguint una part de l’ideari i els plantejaments meto-
dològics del Pla educatiu d’entorn del qual hem parlat al capítol d’educació i que s’incorpora a la ciutat 
sota el paraigua del Programa 6-16. En el marc d’aquest Programa, es pretén diluir el protagonisme de 
totes les parts per tal de donar-ne al treball comunitari. A la vegada, la manca de recursos, produïda 
per la conjuntura econòmica, fa recaure la possibilitat de tirar endavant les diferents actuacions del 
Programa en la figura del voluntariat que s’hi promou.

Una particularitat d’aquest Programa és que es construeix tenint en compte tot allò que ja existeix al 
territori, fent-ho visible, potenciant-ho, generant sinergies i coneixement mutu, a la vegada que posa de 
manifest aquelles necessitats no tractades per ningú i busca la manera de treballar-les.

Objectius del Programa

Objectius generals. 

S’espera que a través d’aquest Programa:

• Es pugui aconseguir articular una acció educativa integrada entre l’Administració, el món associatiu 
i la resta d’agents educatius del municipi per tal de generar una dinàmica de treball que faciliti que el 
municipi resulti un tot educatiu en els tres àmbits d’incidència, educació formal, informal i no formal per 
tal que Tortosa esdevingui ciutat educadora.

• Aquesta acció educativa promogui la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’educació intercul-
tural, dinamitzant i potenciant actuacions conjuntes entre centres educatius, famílies, Administració i 
entitats.

• Es pugui promoure l’èxit escolar i l’aprenentatge fora de l’àmbit formal.
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Objectius específics

1. Millorar l’èxit escolar. Incentivar i donar suport a la promoció de l’èxit escolar de tot l’alumnat, espe-
cialment aquells amb menys recursos, amb risc d’exclusió social i amb mancances de competències 
parentals. Actuacions que afavoreixin l’èxit escolar de tot l’alumnat, proporcionant recursos que millo-
rin l’eficàcia dels centres educatius i facilitin l’acceleració dels aprenentatges.

2. Igualtat d’oportunitats/activitats extraescolars. 

Fomentar l’aprenentatge més enllà de l’escola. Oferir activitats que fomentin l’educació intercultural i 
la cohesió social. Oferir actuacions que fomentin la participació de l’alumnat. Avançar en l’establiment 
d’un sistema d’igualtat d’oportunitats que previngui i eviti la marginació i discriminació social. Potenciar 
l’educació inclusiva per reduir desigualtats.

3. Incrementar la implicació familiar en el procés educatiu. Incrementar els vincles entre les famílies, 
els centres educatius, les entitats de l’entorn i la resta d’agents educatius.

4. Millorar l’eficàcia i l’eficiència del treball conjunt i coordinat entre els agents implicats en el pro-
jecte.

Beneficiaris

Infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies que presentin situació econòmica precària, risc d’ex-
clusió social i/o carència en competències parentals. A més, seran preferents les famílies amb algunes 
de les condicions següents: família nombrosa, monoparental, que hi hagi algun membre discapacitat 
i/o dependent, nouvingudes i famílies que es troben en situació d’atur sense subsidi.

Mentre els objectius específics 1 i 2 tenen com a destinataris la infància i la joventut, els 3 i 4 s’ocupen 
de les persones adultes, tant com a famílies o com a professionals tècnics públics i privats implicats 
en el Programa.

Agents implicats en el Programa

Motivat per la desaparició dels fons econòmics que l’Ajuntament de Tortosa rebia del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat pel Pla educatiu d’entorn, es planteja, des de l’inici del disseny del 
Programa i fruit de la creació d’espais de treball conjunt entre recursos tècnics a la ciutat, la possibilitat 
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• Activitats extraescolars esportives: oferir recursos que possibilitin la participació de l’alumnat que 
no sol participar en les activitats esportives. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una or-
ganització esportiva i gaudir d’aquest tipus d’oferta educativa, atès que fomenta i enforteix el sentit de 
pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.

• Activitats extraescolars artisticoculturals: oferir recursos que possibilitin la participació de l’alumnat 
que no sol participar en les activitats artístiques i culturals. Oferir estratègies per possibilitar la pertinen-
ça a una organització cultural i gaudir d’aquest tipus d’oferta educativa, atès que fomenta i enforteix el 
sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.

• Activitats extraescolars lúdiques: oferir recursos que possibilitin la participació de l’alumnat que no 
sol participar en les activitats ludicoeducatives. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una 
organització d’educació en el lleure i gaudir d’aquest tipus d’oferta educativa, atès que fomenta i enfor-
teix el sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.

• Activitats extraescolars de vacances. Nadal-estiu: oferta d’activitats que complementin la formació 
de l’alumnat durant els períodes no escolars i fomentin la interculturalitat i la cohesió social. Oferir re-
cursos que possibilitin la participació de l’alumnat que no sol participar en les activitats ludicoeducati-
ves. Oferir espais de convivència rics i plurals.

• Comissió de treball/coordinació de les activitats sobre aprenentatge extraescolar: potenciar el tre-
ball conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora contínua de les actuacions 
relacionades amb el foment de l’aprenentatge més enllà de l’escola. Establir decisions consensuades.

Incrementar la implicació familiar en el procés educatiu:

• Espai familiar i Espai jove: facilitar aquella formació que les famílies necessiten per afavorir la plena 
integració social i una òptima atenció als fills. Facilitar l’èxit escolar i social del col·lectiu jove amb ma-
jors dificultats econòmiques, socials, familiars, educatives...

• Llengua i alfabetització: espais de convivència i elements per formar les famílies en un marc que afa-
voreixi l’ús de la llengua catalana, el coneixement de l’entorn, l’educació intercultural, la cohesió social 
i la integració social.

• Transició escola treball: eines per facilitar l’orientació i l’ajut necessari per a una adequada inserció 
laboral de l’alumnat, en especial el que pot tenir més dificultats (fracàs escolar, nouvinguts...).
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• Comunitats d’aprenentatge: actuacions de promoció de la participació i vinculació activa de totes 
les famílies amb l’escola i l’entorn i aquelles actuacions que afavoreixin l’èxit escolar i social dels seus 
fills/de les seves filles.

• Ús social d’espais escolars: actuacions que promoguin la suma i l’optimització de recursos i ins-
tal·lacions presents a la zona.

• Comissió de treball/coordinació de les activitats de la implicació familiar: potenciar el treball 
conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora contínua de les actuacions 
relacionades amb l’increment de la implicació familiar en el procés educatiu. Establir decisions con-
sensuades.

Resultats esperats

• Millora de les competències acadèmiques de tot l’alumnat participant. Adquisició d’hàbits i tècni-
ques d’estudi. Incentivar els aprenentatges escolars i les actuacions de suport a la integració escolar. 
Establir recursos per fomentar la participació de l’alumnat en les activitats escolars. Proporcionar 
recursos que milloren l’eficàcia dels instruments educatius i que faciliten l’acceleració dels aprenen-
tatges. Garantir la igualtat d’oportunitats.

• Afavorir l’aprenentatge més enllà de l’escola. Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una 
educació inclusiva per reduir desigualtats en l’accés a les activitats, per garantir la igualtat d’oportuni-
tats i per afavorir la participació de tot l’alumnat a les diferents activitats que ofereix l’entorn. Potenciar 
els espais de convivència, interculturalitat i compromís cívic. Promoure la participació i interrelació 
entre infants, joves i famílies.

• Proporcionar la informació necessària i orientar les famílies amb dificultats per assolir èxit social. 
Millorar les competències escolars–familiars per tal d’afavorir l’èxit escolars dels seus fills i la seva 
integració social. Dotar de recursos les famílies amb especial dificultat socioeconòmica. Complemen-
tar el procés d’acollida de les persones nouvingudes. Contribuir a evitar l’exclusió social dels més 
desfavorits.

Organigrama del Programa

Per tal de tirar endavant el Programa a la ciutat, els diferents agents implicats s’han organitzat en co-
missions de treball, cadascuna de les quals s’ocupa d’un dels tres àmbits en concret, assegurant que 
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a cadascuna hi hagi una presència equilibrada de recursos tècnics públic i privats. Hi ha dues comis-
sions més que incorporen membres de les tres comissions anteriors. Una d’elles s’ocupa de treballar 
tot el que fa referència al voluntariat i l’altra, que s’anomena comissió operativa, i que està formada per 
un representant de cadascuna de les altres quatre comissions a la vegada que per un representant de 
cada institució implicada, és la responsable de materialitzar tots els aspectes més globals del Progra-
ma dels quals no s’ocupen cadascuna de les altres quatre comissions i que tenen a veure amb temes 
d’àmbit legal, aspectes econòmics, organització de tasques, formació... Per últim, està la comissió 
de representants amb un enfocament més polític que té una funció formal de relacions institucionals i 
d’aval de tot el treball tècnic.

Figura 3: Organigrama del Programa 6-16

Font: Programa 6-16
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Altres aspectes que cal considerar pel que fa a joventut

En els últims 15 anys, l’arribada de població estrangera a Catalunya ha representat un 80% del crei-
xement poblacional experimentat. Això ha comportat un augment demogràfic i un rejoveniment de la 
piràmide poblacional, ja que la major part dels nous i noves residents són persones joves. D’aquesta 
manera, avui dia, a la franja d’edat jove (de 15 a 29 anys), el percentatge de població estrangera es 
situa en un 25%, 10 punts per sobre de la mitjana catalana. Cal dir, també, que a Catalunya la immi-
gració juvenil se situa 8 punts per sobre de la mitjana estatal i que, al contrari del que molts creuen, es 
distribueix homogèniament per tot el territori.

Segons un estudi que va publicar a l’abril del 2012 la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Ca-
talunya sobre joves d’origen immigrant a Catalunya, Tortosa compta amb un percentatge de població 
jove d’origen estranger d’un 29,7% i que, juntament amb les comarques de Girona, les Terres de l’Ebre 
són la demarcació que (percentualment) acull un major nombre de joves estrangers. Aquest estudi es 
va realitzar per tal de conèixer la realitat dels joves en major profunditat i d’aquesta manera poder ela-
borar polítiques juvenils més adequades a la realitat dels joves catalans emmarcades al Pla nacional 
de joventut (2010-2020). Des del Departament esmentat, es posa de manifest la necessitat de millorar 
la gestió de la diversitat.

Recursos públics existents per als joves

Des de l’Ajuntament de Tortosa, i concretament des de l’Àrea de Joventut, es troba vigent el Pla local 
de joventut (2012-2015), que s’emmarca en el Pla nacional de joventut (2010-2020), el qual marca 
les directrius i les línies de treball en referència a l’àmbit juvenil. Dins les línies d’actuació, es troben 
aquests 7 eixos que s’han de treballar: educació, treball, habitatge, salut i esport, cultura, participació 
i la cohesió social. Les accions que s’hi plantegen es desenvoluparan tenint en compte els 4 criteris 
rectors de la metodologia, tal com estableix el PNJC 2010-2020:

-Integral. Treball transversal, en xarxa, interdepartamental i interinstitucional.

-Transformació. Principi d’igualtat. Treballar per la no-discriminació per raó de gènere, social, econò-
mic, origen...
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-Participació. Foment de la participació de tots els agents socials i afavorir-la a través del màxim de 
canals possibles.

-Qualitat. Polítiques de proximitat amb criteris d’avaluació establerts.

Associacions Juvenils de Tortosa

Referenciades a l’annex número 1

Altres aspectes que cal considerar pel que fa a gent gran

Si ens fixem en la piràmide demogràfica de la ciutat, ens adonem que el 24% de la població de Tortosa 
té més de 60 anys, de la qual el 10,3% en té més de 75. Si ens fixem en la variable nacionalitat, podem 
dir que en el cas de la població de nacionalitat espanyola les persones de més de 60 anys representen 
un 29,1%. Del total de persones de nacionalitat estrangera, les que tenen més de 60 anys representen 
un 4,1%, exactament un 3,3% d’entre 60 i 74 anys i un 0,8% de 75 i més.

Del col·lectiu de la gent gran, se n’ha parlat específicament a l’apartat de socioassistencial a causa 
que és en l’àmbit de l’assistència, la dependència i la malaltia crònica on podem trobar els programes 
més específics dirigits a aquest sector de població.

Tot i així, cal anomenar altres aspectes que tenen a veure amb aquest col·lectiu i no necessàriament a 
l’àmbit de l’assistència. Així ens trobem amb:

Consell Municipal de la Gent Gran. El Consell Municipal de la Gent Gran de Tortosa es va crear el 
1984. Es tracta d’un organisme consultiu i de treball que depèn de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajunta-
ment de Tortosa.

El Consell es reuneix, com a mínim sis cops a l’any, cada dos mesos. Formen part del Consell totes les 
associacions i residències de gent gran del municipi. Cada entitat té dos representants que acudeixen 
a les reunions que organitza el Consell.

Actualment, hi són representats vuit casals de jubilats de Tortosa i l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Jesús, pedanies i 2 residències de gent gran.
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A les reunions es coordinen, programen i organitzen iniciatives de caràcter cultural, recreatiu i assis-
tencial de manera que es pugui arribar al major nombre de jubilats possible. Col·laboren amb altres 
associacions. Es debaten temes de l’interès d’aquest col·lectiu. Informen de tot tipus de temes que 
els puguin interessar. Es recullen les demandes del col·lectiu per millorar la ciutat i es traslladen al de-
partament corresponent de l’Ajuntament.

Arreu de Catalunya, i en concret a la ciutat, ens trobem amb els anomenats Casals de la Gent Gran. 
Els Casals de Gent Gran són equipaments cívics dependents del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat, orientats al benestar de la gent gran. Promouen el civisme, les relacions 
personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seva participació social i comunitària. 
A Tortosa, tenim el Casal de la Gent Gran de Ferreries.

Associacions de Gent Gran

Referenciades a l’annex  número 1
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           Part subjectiva
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   MARC CONCEPTUAL I METODOLÒGIC
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La incorporació d’un coneixement subjectiu -de caire més qualitatiu- que reculli les percepcions i 
valoracions sobre l’estat de la convivència a Tortosa des del punt de vista dels tres protagonistes 
(recursos tècnics, ciutadania i representants polítics) és la finalitat fonamental de la part subjectiva de 
la monografia comunitària: organitzar el coneixement subjectiu per tal d’apropar-lo al coneixement 
objectiu recollit en la primera part. Abans, però, serà útil saber de què estem parlant, quan parlem de 
convivència i cohesió social? 

Conceptes principals5 del coneixement subjectiu

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

Hipòtesi de partida: desigualtat i diversificació sociocultural

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 4: Tipologia de les situacions de sociabilitat

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

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

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

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

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

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

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

L’aplicabilitat del model de la triple sociabilitat

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



172
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

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

Comunitat i fases de la vida humana

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

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

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

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

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

Figura 5: Dimensions operatives de convivència, coexistència i hostilitat

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

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

Abril/maig, 2005.

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

Metodologia i disseny del coneixement subjectiu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les persones escoltades: descripció sociodemogràfica bàsica

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

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

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

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

Gràfic 31. Els tres protagonistes

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 32. Els recursos tècnics

Font: Elaboració pròpia

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

Gràfic 33. El sexe de les persones

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

Font: Elaboració pròpia

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

Gràfic 35. Les persones ocupades

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 36. Les persones no ocupades

Font: Elaboració pròpia

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

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 38. Les persones de minories ètniques

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

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

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

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

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

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

Convivència i relacions

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

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

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

Dimensió conceptual relacional

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

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

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

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

Anàlisi dels discursos recollits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grups d’adolescents de diferents cultures...»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb els meus iguals.»

 - I després de l’escola, què?

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

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

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

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

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

pares, no!»

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

escolar treballen per desequilibrar la desigualtat.

[...]

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

[...]

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

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

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

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

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

 - Relacions interculturals entre les persones adultes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sort, molta sort!»

 «Yo más de 10 años vivo en Tortosa [...] llegué de China con 12 años. Vivo en el Temple. Allí buena relación con 



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

187
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

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

Comunitat i fases de la vida humana

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

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

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

vecinos, al principio problemas con ruido, pero ya no problema. Hay gente que no nos conocemos muy bien, conocer de 

vista, y nos saludamos.»

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

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

molt racistes!»

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

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

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

relaciono con tots los de fora i els espanyols.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manera i natros d’una altra!»

 - Persones o grups percebuts particularment exclosos de les relacions

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

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

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

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

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

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

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

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

tancats.»

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

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

conjunt!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que no se mesclen...»

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

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

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

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

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

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

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

mayoría muy cerrados con nosotras.»

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

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

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

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

tes!»

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

hi ha un 10% de famílies mixtes.»

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

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

dels “meus” tinc pocs amics!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

192
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

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

Comunitat i fases de la vida humana

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

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

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

convivència i de relació...»

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

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

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

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

parlem dels altres molt fàcilment!»

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

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

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

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

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

convivència i cohesió social tinguda fins ara!»

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

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

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

que hi ha altres mons.»

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

[...]

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

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

cebem als pares com exclosos de les noves tecnologies.

[...]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és una ciutat i són més tancats.»

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

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

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

ono jo en mi i l’ordinador!»

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

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

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

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

això!»

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

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

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

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

On es dóna i on no es dóna la relació

 - Espais de formació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

len.»

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

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

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

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

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

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

el dia següent.»

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

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

lloc de relació.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquests sectors de la població.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

societat. Aquí hi ha un filtre econòmic.»

 - Comerços

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Espais per a les relacions intergeneracionals

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

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

cional i hi ha molt de voluntariat.»

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

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

barrejar.
[...]

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

[...]

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

[...]

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

[...]

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

de buscar apropament entre les postures.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espais de trobada.»

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

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

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

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

fa la Biblioteca.»

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

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

a xiquets i joves, tot val diners!»

 - Altres espais possibles de relació

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

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

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

vivim a la ciutat!»

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

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

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

tament que podria haver entre natros...»

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

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

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

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

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

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

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

 - Foment de relacions interpersonals

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

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

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

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

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

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

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

única entitat que fa coses per promoure la convivència!»

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

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

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

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

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

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

tortosinisme, pos és molt bo!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tant a la realitat!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i d’allà, a tot arreu és així.»

 - Pautes d’evitació de relacions interpersonals

Quan parlem de convivència des de la perspectiva de les relacions entre les persones, esdevé especi-
alment rellevant l’anàlisi sobre les pautes d’evitació que es donen entre les persones que conviuen en 
una ciutat culturalment diversa. Pautes d’evitació que una part majoritària dels recursos tècnics, així 
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com de la ciutadania han observat i, fins i tot, han experimentat en primera persona. Aquestes passen, 
fonamentalment, per evitar la presència de determinades persones: retirant bancs públics de determi-
nades places, autoexcloent-se la participació a determinades activitats, espais i serveis, retirant el fill i 
la filla de l’escola, no passejant per determinades zones de la ciutat, no veure bé que l’entitat atengui 
determinades persones, no compartint determinats espais públics...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si vénen estos jo no vinc.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

han tornat mai més!»

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

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

ta.»

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

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

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

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

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

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

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

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

normals com natros!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Espais guetitzats

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

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

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

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

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

altres parts de Tortosa.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de gueto.»

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

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

i els atres no entren ni passen.»

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

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

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

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

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

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

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

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

tortosins hem de fer una reflexió.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Espais que estan en procés de guetització

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

guetitzats, escoles guetitzades!»

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

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

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

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

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

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

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

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

Com són aquestes relacions? Quines en són les característiques?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perdent...»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Me siento muy respetada, y yo respeto mucho.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anar al carrer!»

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

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

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

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

fer miracles... I no pots arribar.»

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

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

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

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

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

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

cions i actuacions...!»

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

continguts o trets característics?

A la ciutat de Tortosa predominen les relacions de convivència?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interculturalitat.»

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

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

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

[...]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quils no hi ha conflicte...

[...]

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

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

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

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

perquè sí que conviuen.»

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

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

multiplica!»

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

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

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

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

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

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

seua casa...»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relacions de convivència?»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sense problema: no som racistes, som classistes!»

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

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

més a més no d’aquí!»

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

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

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

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

Recapitulant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Convivència i actituds

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

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

Dimensió conceptual actitudinal

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

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

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

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

Anàlisi dels discursos recollits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

era más intolerante!»

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

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

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

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

diferent, per això hi ha conflicte.»

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

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

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

des...!»

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

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

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

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

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

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

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

: —Quants ne necessitem? Tants!—.»

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

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

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

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

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

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

de fora!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hi entra.»

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

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

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

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

jutjar.»

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

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

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

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

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

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

Un no es barreja si dos no volen.

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

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

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

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

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

daria passar pel que passen!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maig”, fer entendre de la puntualitat de l’experiència, que s’obri a no generalitzar i a tenir una actitud de predisposició més 

positiva... Esta predisposició més negativa està relacionada per la temor i desconfiança al que no coneixem, al diferent 

—los que vénen de fora ens ho prenen tot!—. Així, podem malmetre la convivència. Anar en l’actitud i el prejudici sobre el 

col·lectiu, sempre ha sortit malament...»

 «Amb el tema de convivència, el que passa a vegades és que mos separem per països. També hi ha temes interns 

com el tema amazics i àrabs, també hi ha prejudicis d’un col·lectiu a l’altre. Com també racisme entre marroquins i gita-

nos.»

 «I de la relació entre propietaris i llogaters estrangers? A vegades penso que se discrimina bastant. Lo mateix pis, 

en funció si qui te’l lloga és magrebí o negre, costa de llogar per part dels propietaris... Costa perquè com no coneixen, 

desconeixen, pos desconfien molt... i jo ja els dic que no tenen que classificar a les persones per nacionalitat, sinó per 

bones i dolentes, i saps quan són bones o dolentes quan hi tens relació... En la majoria dels casos que acabo llogant un pis 

a algú estranger sempre he de treballar molt en la/el propietari. M’he de posar molt pesada, te pagaran, te cuidaran lo pis, 

no perquè siguin estrangers tens que tindre problemes... I moltes, moltes vegades, acaben dient-me: —Menos mal que 

et vaig fer cas, quina família més bona!—. Recordo un cas en una propietària que li donava la possibilitat de llogar el pis a 

una família colombiana, me va costar però la convenço. Als pocs dies me ve dient que no, que ha parlat en lo seu home i 

lo seu home li ha dit que ni parlar-ne, que los colombians estan sempre de festa i posats en drogues. Vaig haver de tornar 

a parlar en ella de lo que m’estava dient: —És com si me diguessis que com que aquí a Espanya hi ha tràfic de drogues, 

tu fossis drogoaddicta, trobes?—.»

 «Els tortosins no van al parc, a més diuen com excusa que està ple de morets. O si hi van només se fixen en què 

fan els altres: —Vés que està molt de rato al columpio—. És com si tenim més drets que ells o volem tenir més drets. No 

sé. També alguns diuen : —Estan tot el dia al carrer! —. Pregunto: —I molesten?—. Aquí està la potència del rumor. Cada 

vegada es fa més difícil de desmuntar els rumors, em costa molt. A més quan et surten de l’entorn proper, familiar, amics 

que a vegades te solten xorrades... Però últimament no contesto. El silenci és la solució. Perquè dir-ho no els costa res,
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 però desmuntar-los costa molt. Potser les coses canviaran al futur amb les noves generacions. Perquè la llengua és un 

factor determinant i ara els xiquets parlen català, juguen junts, van a l’escola junts... És per això que tinc esperança al 

futur.»

 «[...] Entre la gent hi ha la percepció que los immigrants tenen més facilitats a l’hora d’obrir un negoci. I la realitat 

no és així, normativament tothom té les mateixes obligacions [...]; però lo que sí és cert és que com que les persones im-

migrants van perduts en lo tema de les normatives, a l’hora d’obrir un negoci no se la pensen, i hi ha hagut casos puntuals 

que adquireixen el local i obrin el negoci sense els permisos, sense pagar impostos i demés... I només que hi hagi un cas 

així, serveix prou per generalitzar...!»

 «Això fa que hi hagi una percepció policial de que a alguns barris no es pot treballar. La realitat és que els policies 

sempre treballen en la mateixa gent, en los mateixos immigrants i gitanos, i acaben caient en la generalització sobre el 

col·lectiu. És un tema que me preocupa, vore com generalitzen a partir de la mala experiència!»

 «A l’escola de Ferreries hi ha molts crios d’immigrants. I n’hi ha que són més nets i altres que no ho són tant, però 

això també t’ho trobes en la gent d’aquí!»

 «Hoy una mujer en el c/Sant Blai, me pregunta por el chico que trabajaba de barrendero en la zona de Santa Clara 

que ahora no está y en su lugar ha visto a un “moro” y: —Primero los de aquí—, —Mira los moros que nos quitan la fae-

na—… Y tengo que explicarlo y no me importa. Sí aquí somos muy señoritos, y están haciendo algo que aquí no hemos 

querido, y ahora los queremos echar para que tu trabajes?! Esto me indigna... Y ya digo a mi no me importa explicar las 

cosas a la gente, pero también ves que hay veces que donde no hay no puedes sacar… ya puedes explicar que —Primer 

los d’aquí!—. [...] Tengo la sensación que hay cierto menosprecio con los magrebies, y supongo que con la crisis se acen-

túa. A veces según cómo te hablan hay un sentimiento fuerte de rechazo. Y mucha de esta gente lleva aquí 20 años, sus 

hijos han nacido aquí, estudian aquí. ¡Siempre serán de fuera ni que se adapten! Y es triste pensar así, porque todos somos 

de fuera alguna vez! Nuestros abuelos, nosotros, ahora nuestros hijos…»

 «Aquí també hi ha un altre tema, el racisme, el que diuen alguns com a frase típica —Jo no sóc racista però...—. 

I també el tracte diferencial, per exemple, un negre de Nova York (que és dels Estats Units i és ric) i un de Senegal o Mali 

(que és d’Àfrica i pobre). Perquè al final, és un racisme econòmic que hi ha a la realitat.»
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 «En el partit (polític) te passa com en les entitats, que no ne tenim d’immigració. És difícil fer una immersió... Con-

clusió: tot i que no tinc tots els coneixements del que passa, no dono culpes, però tota la culpa no és de la immigració, 

sinó també de les entitats... El problema és de les dos parts. Al partit al final el que passa és que tens tanta faena, que quan 

fas coses a vegades sí que te poses i dius vinga animeu-vos, veniu, intentes seduir... però després el dia a dia te satura la 

feina i...»

En canvi, les actituds de rebuig s’expressen a través de discursos més viscerals amb posicionaments 
simples, com a rígids i només adaptables a la realitat de les generalitzacions. Indiquen rebuig discur-
sos amb forta càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformitat, menyspreu...

 «I lo tema dels bufadors, que si no els hi dius “¡Oye, espera que paso!”... Pos res, perquè no entenc los bufadors 

que no aspiren, espolsen i detrás va lo carro que neteja...I com que los basureros són la majoria de fora, los hi dius i com 

que són homes estrangers i tu ets dona, pos te mirem així malament...»

 «[...] perquè ocupen els espais i te tiren fora del teu espai, perquè jo sóc de Ferreries de tota la vida i és més meu 

que d’elles i m’he sentit estrangera. Si t’obren el barri, s’ha de ser respectuós i haver de sentir-me jo estrangera a casa 

meua...»

 «El problema de la convivència és els que viuen al nucli antic, ells són majoria i la minoria som natros i tenim temor 

d’anar allí i no mos acostumem. És impossible, te sents fora de lloc, ells són majoria dins de la teva ciutat.»

 «Al súper que jo treballo, quan entra un immigrant, me’l remiro de dalt a baix tot el rato i igual un vellet me fot (roba) 

més.»

 «Jo crec que van a la seua, que són ells los racistes, que lo “No puedo, no entiendo” ho fan per a putejar, són 

conscients que van a la seua...!»

 «La veritat és que no generen (persones d’origen estranger) problemes de convivència. Esta situació (la seva pre-

sència en determinades places) genera problemes de percepció de la gent més que ser un conflicte real. Crea un sentiment 

d’inseguretat que va calant...!»
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 «Lo que passa és que vatros podríeu explicar què és lo que no s’ha de fer: escopir, no deixar passar per l’acera, 

jugar al carrer! Estem als països occidentals...

Aquí discrepo. Perquè si saben quan arriben a on estan les ajudes, si saben trobar lo que troben, ajudes socials, econòmi-

ques, això sí, se les busquen... Pos si això ho saben, saben lo altre!»

 «La gent se respecta, i també s’aïlla cada vegada més. No hi ha conflictes. Al principi sí que n’hi havia. Ara, com 

que s’han agrupat, no molesta ni la seua música ni les olors... perquè cadascú està al seu raconet!»

 «Ara, les persones se relacionen més. Els paios i els gitanos, los marroquins no. No estem en contra de cap raça, 

però cadascú se relaciona més amb los seus. Però hi ha respecte mutu. Els nostres respecten a les seues dones i els seus 

respecten a les nostres.»

 «De vegades se fa difícil, els grups que se fan te criden molt l’atenció. Pel Rastre la gent està en grups i sense fer 

res, i la percepció que tens és que te van a fer alguna cosa. Te miren de dalt a baix i te cohibeix. [...] La gent normal està 

ocupada, va i ve pel carrer, a comprar, va d’aquí allà... No dic que vagen a fer-me res, que n’hi ha igual de bones que de 

males persones... Ens hem creat una percepció, els posem a tots en el mateix pot i vas amb por.»

 «Quan passo pel nucli antic penso: —Quant de moro!—. Quan els conec sento empatia amb ells; si no, no. Quan 

els conec me fan llàstima i canvio de visió.»

 «El tema del rebuig penso que és per la sensació d’invasió del carrer, amb els magrebins, en els pakistanesos no 

passa perquè no se veuen tant.»

 «El fet que marxin persones pot ser una oportunitat per la convivència. La gent diu: —Quantitat al carrer assusta i 

si n’hi ha menos millor!—.»

 «Yo la verdad es que tengo miedo. Ir por el carrer sant Blai, Bonaire, pl. Agustí Querol me da miedo. [...] Tanta 

aglomeración de hombres en la calles, en las aceras... A mí me intimidan. Y más aún, a partir de las 8 que los comercios
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 cierran, y no hay nadie en la calle, solo ellos... [...] Sin mujeres, ni críos, a mi me da mucha cosa. Por eso allí en la plaza 

del Bisbe Aznar han quitado los bancos, y ahora ya no están... La verdad es que te da cosa que estén ahí apelotonados!»

 «A vore, hi ha molta gent gran que m’han dit: —Fill meu, ara han entrat a viure gent d’este puesto al meu costat, 

ai mare!—. I la gent gran té temor, i té temor de parlar, i sobretot les dones tenen temor de conviure en certs homes de 

certes cultures que menystenen a la dona i tenen temor... [...] La convivència és tot! És poder parlar en la gent, poder sortir 

al carrer sense por... A la nit, a algunes zones de Tortosa fa temor sortir... Quan tens una filla t’ho penses d’anar per un o 

altre puesto...»

 «Mira l’altre dia, estava jo fora i veig una dona d’aquí que entra. La saleta estava plena de dones marroquines. 

Entra i cridant diu “Quina pudor que fa” i se’n va fora a les escales a esperar... Jo la veritat és que no vaig notar pudor i, a 

part, la paraula és molt desagradable... Jo pensava, si alguna d’elles l’ha entès que incómodo!»

 «Els professors ens trobem en situacions difícils i moltes vegades mos toca fer d’apagafocs quan escoltes per 

exemple: —¡Vete a tu país!—. Potser al carrer és normal, però que passi a l’aula és algo greu! Per això lo que passa a se-

cundària és perillós, s’ha de pensar i vore com poder treballar més en les famílies!»

 «Nosaltres fomentem com a pares que els nostres fills vegin diferents espais i barris de la ciutat. I per exemple a 

la plaça dels Farols hi ha sempre un grup de gent. Quan passem ens miren. Els meus fills em pregunten: —Per què fan 

això?—. I van bruts... Els meus fills em pregunten coses que no puc contestar. En alguns espais comuns, com aquest, es 

fa difícil o te sents fora de lloc.»

Hi ha també determinats relats (en aquests i altres capítols) que implícitament ens porten a identificar 
postures d’indiferència: «No m’hi fico», «Deixar fer», «Cadascú que s’ocupi de lo seu», «Què hi farem», 
«No temin més remei que suportar-ho». Teòricament, l’actitud d’indiferència envers l’altre pot ser tant 
un element de la coexistència pacífica com un element de la coexistència resignada (amb potencial 
subjacent a l’actitud de rebuig).

 «Un gran sector de la gent gran culpa als immigrants de tot el que passa al país. Vam fer xerrades a l’associació de 

veïns per a sensibilitzar, però no van voler que vinguin més. Hi ha un rebuig molt gran i no es volen fer activitats d’aquestes. 
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Els hi fa mandra, prefereixen no tocar el tema. Intentes canviar-ho, però no es deixen. Fins i tot les persones que semblen 

més prudents, més sensates, quan aprofundeixes en el tema de la immigració, te n’adones que tenen molts prejudicis.»

 «En mi país tú evitas los problemas. Tú estás en tu piso y de ahí no sales... y aquí es bueno que uno se respete... 

Aquí vive cada quien en su vida i no se meten en problemas de nada... ¡Para mi está bien así!

[...]

La majoria, si no confien en tu, te respecten a la distància. Sol te saludaran i sempre tindran una distància de tu... Potser 

tenen temor, perquè no coneixen el caràcter de cadascú i la gent té temor per ser de fora, ser un “moret”i a la distància...»

 «La multiculturalitat arribarà un moment, és qüestió de temps i acostumbrarse, que serà normal. Si no hagués es-

tat per la crisi, tot s’hagués cuit al voltant de l’equilibri. Potser l’error va ser l’arribada massiva de gent que ha estat difícil de 

gestionar... Però sense crisis, tot estaria més o menys igual en quant a la feina i el treball, i bé, només problemes puntuals...

Però arribar la crisi, el factor pobresa i atur, són condicionants molt dolents de cara a la convivència.»

És en el context de les actituds de rebuig i, fins i tot, d’indiferència o de resignació, en el qual es pon-
dera la predisposició positiva a creure, validar i/o legitimar rumors, estereotips i prejudicis associats 
als trets culturalment diferenciats. Sense perdre de vista que les diferències culturals prenen major 
dimensió de distanciament en incorporar la variable de les desigualtats socials.

 «Lo que hi ha aquí a Tortosa és més tema d’estereotips i percepció. La teoria de l’etiquetatge: negre/moro ū pobre ū 

lladre... I, per tant, com treballar esta sensació d’inseguretat? Com evitar que una persona tingue temor d’una altra perquè 

sigue negra/mora?»

 «La inmigración africana, los negros, dan miedo, hacen ruido por la calle, hace poco que viven al nostre costat. 

Cerramos las puertas porque tenemos miedo. No sabemos su manera de vivir [...] Tengo miedo en la calle. Un día mi nuevo 

vecino negro me pidió poner un pez en el congelador i no sabía que quería, de verdad: ¿Quiere robar o no tienen conge-

lador?»

 «Jo, com a persona de Tortosa, Tortosa en contret, però España en general, penso que som una societat 
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classista, més que racista, crec! Crec que prejudicis classistes, més per la distribució de la riquesa econòmica, més que 

per la cultural. Crec que molesta molt més lo fet que jo pago uns impostos i la beca li donen a n’ell i no a mi. Penso que 

molesta més que lo fet que parle àrab o no!»

 «Això no trau que a vegades pots tenir una necessitat d’ajuda per la casa... Jo prefereixo una persona d’aquí, per-

què per desgràcia, a vore, no saben fer res i l’altra és que a lo millor te llimpien del tot! Si ho he de menester i necessito, 

prefereixo algú d’aquí que no de fora...!»

 «La convivència sempre passa del tipus de veí que tens, si és un immigrant sempre és difícil, com estem veient 

avui dia que són bruts, maleducats, sempre pels carrers, l’actitud dels immigrants fa difícil la convivència perquè és l’edu-

cació del seu país d’origen.»

 «Ells sempre estan al carrer, i la sensació de la gent és que els envaeixen l’acera i “no te deixen passar”, per exem-

ple a la plaça Bonaire...»

 «També la cosa està crispada en els comentaris de cafè, de demagògia fàcil en els que la gent té la necessitat de 

donar la culpa de lo que passa a algú...

[...]

Hi ha molts de prejudicis, però hi ha molta diferència entre el que imaginem i la realitat. Hi ha problemes, però si estàs en 

política te n’adones. La gent te diu per este carrer no he passat mai, però té una idea feta del que passa. I no portarien mai 

el seu fill a un col·legi com el de Remolins, i és un col·legi que té un premi nacional per la seva tasca d’integració.

[...]

Hi ha molta llegenda urbana, que si l’Ajuntament dóna cotxets, que si no paguen llicència, que si obren els dies que no 

poden... I compleixen la normativa, i encara més perquè els denuncien...

Vaig anar a Lleida i me van preguntar si aquí també corrien estos rumors, i el fort és que arrelen en tothom, inclús entre els 

professors!»

 «A les aules hi ha un rebuig cap a l’alumnat immigrant, sobretot al cicle mitjà i cap a les noies musulmanes que 
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porten mocador. És un obstacle davant de la seva integració, és una cosa que no ajuda a trencar els tòpics, sinó alimen-

tar-los. A més dels prejudicis sobre la brutícia, que fan olor...»

 «Per exemple, dia de la recollida d’aliments (el gran recapte) a la porta d’un supermercat, hi havia dues noies d’ori-

gen estranger, en concret amazigues, com a voluntàries a la recollida. Hi va haver-hi persones que van reaccionar com que 

estaven demanant per a elles, però es veia que no es posava en valor el seu voluntariat!»

 «Lo tema dels carritos dels crios, per exemple. Jo no sé si és veritat o no, però se diu molt i cala fort. Sobretot la 

gent gran com ma sogra!»

 «Percebo molta resistència de les botigues del voltant en contra de les botigues regentades per estrangers, perquè 

se comenta que no paguen impostos, que tenen obert tot el dia, etc.»

 «Sembla que a vegades no hi ha voluntat d’integrar-se. Els horaris dels comerços, per exemple. En teoria en diu-

menge s’havia de tancar. I quins horaris fan? Sempre estan oberts. (S’aclareix que hi ha una norma que els locals comer-

cials de 15 m màxim poden obrir sempre que vulguin.)»

 «Lo de les ajudes, això ho comparteixo perquè hi ha famílies espanyoles que tenen problemes i als estrangers els 

ajuden més. Sempre tenen menos diners que els d’aquí perquè els envien. Que no els envien, que estos diners són d’aquí.»

 «Sembla que els ajuntaments i les associacions i ong estigui esperant als estrangers per a donar-los-ho tot. A 

natros ens demanen papers per a tot i a ells no!»

 «La gent es pensa que totes les ajudes són per als immigrants i això genera violència. [...] Com que és immigrant 

li donem. Hauríem de fer un pla d’inserció amb cada persona per a què la gent s’integri. [...] Haurien de tenir iguals drets i 

obligacions, perquè per a mi és un tortosí. [...] Si aquí hi ha repartiment d’aliments, hauria de ser per a tothom, no només 

per a immigrants. Perquè ara hi ha comentaris macabres i violents. Segur que a les taules del dinar de Nadal aquest serà 

un tema de conversa. [...] Ells s’han acostumat a que pel fet de ser immigrants poden demanar i viure dels ajuts. És culpa 

de la política assistencial.»
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Els estereotips i prejudicis sobre les dones magrebines/pakistaneses, les vestimentes, els trets físics 
i culturals esdevenen fil conductor —implícit i èxplicit— de molts dels relats recollits en gran part dels 
col·loquis. També hi ha discursos que trenquen aquests estereotips.

 «Família? Sempre volem el millor pels nostres fills. Som grans, la nostra vida són els nostres fills. Estem dedica-

des tot a ells, sobretot a les nostres filles. No volem que siguin com nosaltres, analfabetes, volem que siguin professores, 

mestres, metgesses, donar un exemple als homes de que les dones immigrades tenen capacitats i habilitats d’arribar ben 

lluny!»

 «Yo por dentro tengo ganas de salir a las manifestaciones de crisis. Yo creo en la escuela pública. Llevo 15 años 

viviendo y trabajando en Tortosa, y no me atrevo a ir a las manifestaciones de crisis, no salgo por miedo porqué oigo muc-

ho —¡La culpa es de los moros!—.»

 «Jo estudio, les meves amigues pakistaneses també. Des de que vaig venir he de donar les gràcies a l’Ajunta-

ment, perquè m’ajuden a aprendre, a continuar estudiant. Si una persona no sap català és molt de problema. Als matins 

acompanyo a la mare al metge, l’ajudo i a la tarda estudio. Als caps de setmana em trec el carnet de cotxe. [...] No estic 

casada perquè estudio. Abans una persona als 18 anys s’havia de casar. Ara no perquè se veu que és una xiqueta i que 

amb 18 anys és massa petita, ha d’estudiar. La meva família vol que decideixi jo. La família de la meva mare ho veuen bé, 

la del meu pare no tant, preferiria que em casés. Perquè em veuen responsable. Jo triaré el meu home i els meus pares ho 

aprovaran. El respecte als meus pares és molt important per a mi.»

 «Si una mujer quiere taparse la cabeza que se la tape. Yo de pequeña tuve una tía mayor que siempre de negro, 

brazos, cabeza porque mostrar carne era pecado, y esto hace 50 años… Esto es nuestra historia reciente, y ahora nos 

hemos olvidado...»

 «I ara també hi ha moltes dones (magrebines) que s’han posat a netejar les cases...»

 «També veig ara que en l’arrelament social familiar són elles les que arrelen a ells. Dic les magrebines, perquè les 

llatines ja és habitual que així sigui. Però me llama vore casos de dones magrebines que tenen treball estable, o a la fruita 

o de neteja i són les que arrelen i jo estava acostumbrada a vore estes situacions més en les romaneses i les d’Europa de 
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l’est.»

 «Un dia lo meu xiquet llega a casa i me diu que en escuela le han dicho que los moros no tenim pelo… Y me 

arreglo, voy a la peluquería, me pongo las mechas, me pongo un vestido que tengo muy chulo, y una de mis mejores co-

lonias… Y me voy a la clase de mi hijo. Hablo con la profesora, le cuento y le pido de entrar para hablar con compañeros 

de mi hijo. Entro, me quito el pañuelo y les enseño y explico que no somos calvas, ni guarros, ni incultas, les explico por 

qué llevamos pañuelo… Y se quedaron sorprendidos, y después a mi hijo le decían: —Tu madre es normal. Y es muy gua-

pa!—.»

 «Jo volia (noia jove amb mocador) apuntar-me al futbol, m’agrada lo futbol, però allà a l’estadi són sobre los 200€ 

a l’any: què és això? [...] Ara en això del fc bcn.net busquen més xiques que xics. Fan equips mixts, però la dona és més 

important: ja era hora!»

Finalment, es detecten també discursos —en primera o tercera persona—, que expliciten la culpabili-
tat de les persones d’origen estranger davant l’actual situació de crisi, en un context social i econòmic 
en què l’atur defineix una situació de conflicte estructural i en una ciutat, Tortosa, on no hi ha conflictes 
aparents, però la coexistència pacífica dista de la convivència intercultural dinàmica. Mereix una aten-
ció especial aquesta manifestació de rebuig (i les altres, per abundants i subjacents al conflicte) pel 
efectes, en termes de vulnerabilitat, davant de situacions/estats d’hostilitat que puguin ser promoguts 
a partir de tensions socials i/o el predomini de discursos xenòfobs i d’exclusió.

 «Començo a detectar símptomes que encara no són massa visibles; cada cop hi ha un sector de la població més 

gran que enfoca cada cop més l’aspecte estructural econòmic focalitzant-lo sobre un sector de la societat més desfavo-

rida —immigració i col·lectiu d’ètnia gitana—. Cada cop més se’ls acusa de les conseqüències de la crisi.»

 «La crisi afecta en los prejudicis cap als immigrants. La gent ara té més prejudicis. Molta gent ho diu que mos han 

pres la faena, que mos prenen les ajudes...»

 «Abans la gent era amable, ara amb la crisi tothom està malament. Natros podem evitar els conflictes, parlar amb 

la gent, informar, però... Abans érem bons, ara traíem faena, mos emportem ajudes, la gent mos mira malament pel carrer 
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i les botigues, mos culpa de lo que passa, ara estem malament.»

 «Fa 10-12 anys los problemes, tot i ser els mateixos, s’anaven tapant en diners, los problemes estaven, però ama-

gats... s’anaven posant diners, però poc a poc, tot això ha anat desapareixent o els diners han baixat de forma conside-

rable. Ara què passa, el transport escolar, els menjadors a les escoles... Ara es veu que li paguen al fill de l’immigrant i al 

seu no li paguen, què passa?! I la gent de casa que pensava: —Oh, pobrets, que no tenen diners, pos que els ajuden—... 

Però ara, los d’aquí estan en la mateixa condició econòmica, i li donen o no l’ajuda... I la necessitat pot fer molt de mal... 

Com ho pararem, això!? Mentre hi havia diners la cosa s’ha parat, però ara...»

 «En els temps que vivim com a societat, i Tortosa no és una excepció, tenim molta temor a lo diferent i etiquetem 

sense coneixement i sense voler.»

 «Ara la percepció és que la culpa de tot plegat va directa a n’esta gent (persones d’origen estranger): —Ara mos 

retallen a natros per culpa d’estos—, —Mos porten massa gasto social—.»

 «Yo creo que hay más racismo. ¡Cada vez más! Y como cada vez falta más faena, creo que peor. Yo sobretodo lo 

veo en la gente mayor, mucho racismo: —Las ayudas para ellos—, —La faena para ellos—, —Si me pusiera un velo en la 

cabeza, me darían las ayudas que ahora no me dan!—.»

 «Penso que hi ha menos tolerància ara que fa un temps. La crisis és determinant, des de que falta faena... ara s’ha 

accentuat més...»

 «Clar, los d’aquí no volem treballar de cambrer, però, potser ara la gent s’agafaria a un ferro roent per treballar a lo 

que sigue...»

 «Al camp contracten a tots los immigrants. Una part d’aquí no vol fer esta feina perquè ells en cobrar molt poc ne 

tenen prou: ells cobren poc i treballen moltes hores... I de l’altra és que molts pagesos ja tenen la quadrilla feta de fa temps, 

en gent que la coneix, li treballa bé, magrebins, i ara no vol canviar...»
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 «Lo que veo es que la gente que está en el paro ahora piensan que la culpa es de los otros (immigrants). Mientras 

la cosa iba bien, bien; pero ahora que no está tan bien... pero a mí me hace gracia, antes las faenas de barrendero no las 

quería hacer nadie, los inmigrantes, y ahora sí se quieren hacer, y nos quejamos que las hagan ellos...»

 «La situació actual de crisi agreuja esta percepció: —La gent d’aquí no tenim faena i los immigrants mos la pre-

nen—. Al servei de neteja de les basures hi ha molts treballadors immigrants, per què? Perquè quan hi havia la necessitat 

de contractació es presentaven aquestes persones. Persones que fa molts anys que estan treballant, que han anat pros-

perant dins la seva feina, i ara què? Se les té que despatxar per substituir-les per persones autòctones que ara i avui sí 

volen fer aquestes feines?»

 «Trobo diferència de fa 6 anys. La gent avui dia està més nerviosa, és més dolenta, té més mala llet. És pels temps 

que corren penso. Abans tothom treballava, i tenia tot lo que volia i no li interessava lo que feia “el de al lado, ahora somos 

más fríos”. Abans la gent anava pel carrer i estava més tranquil·la, ara en comptes de pensar en anar a una festa, està 

preocupada per demà. Jo també, eh!»

 «Jo que treballo en les ajudes a la dependència, gent gran d’atenció domiciliària, fonamentalment, me trobo seguit 

en lo comentari per què ara han de fer copagament del servei públic, i ara, al perdre uns drets i poder adquisitiu ho descar-

reguen culpant a l’estranger! I entre l’euro de les receptes i la dependència, és un discurs que veig que va augmentant!»

 «La gent que ve a guanyar-se les garrofes no són un problema, però la gent d’aquí no té faena i ells no deixen 

diners. [...] Què hem de fer ara que quan feien falta els volíem i ara els enviem cap a casa?»

 «La majoria de la gent de serveis socials són gent normal, no conflictiva... Ara per ara la desesperació encara no és 

detonant de conflicte. La temor és si la situació extrema s’amplia i si, a més a més, recau majoritàriament sobre el col·lectiu 

estranger, me preocupa la situació, reaccions, actituds, etc. Perquè la gent, si reflexiones en ells i converses pots fer-los 

entendre el drama que suposa marxar del teu lloc d’origen, si cada vegada fem la reflexió de posar-nos al lloc de qui es 

veu obligat a marxar de casa... pos hi ha actituds que una mica es moderen...»
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Actituds envers a ser la minoria o l’immigrant, «lo divers» en un tot «homogeni»

Analitzar la dimensió actitudinal de la convivència implica tenir en consideració també les actituds 
que les persones diferents —minoria cultural— tenen envers la seva condició, en el si del seu context 
social, les quals esdevenen un factor determinant de convivència, coexistència o hostilitat. Destaquen 
entre les persones adultes i joves d’origen estranger posicionaments majoritaris de resignació envers 
la seva situació. D’altra banda, també s’han identificat postures —no per minoritàries menys signifi-
catives— de rebuig, de descontentament, de victimisme i reivindicació de la identitat. Com s’ha dit 
en línies precedents, és rellevant identificar actituds d’indiferència i/o resignació, ja que esdevenen 
elements subjacents de rebuig potencial.

 «Y aquí y allí hay gente de todo, hay buenos y malos. Pero al estar fuera de tu país, sientes más, te hace mucho 

más daño…. Te duele mucho más salir de casa y, sobre todo, cuando miras a tus hijos, tan de aquí, como madre sufres 

pensando por las dificultades que tendrán por llamarse como se llaman (se li entelen els ulls, s’emociona)…»

 «A l’hora d’anar a fer compres o fer una volta pel mercat del dissabte a Ferreries o el dilluns al Temple hi ha gent 

(catalana) que ens mira, a mi me molesta la mirada dels altres, sobretot dels homes. No sabem què volen, però hi ha alguns 

que te miren d’una manera preocupada com que “els hem robat alguna cosa o hem menjat un tros de la seva pell”.»

 «Llevo 17 años en Tortosa y aún tengo problemas en la calle. La juventud de 15-17 años —¡Mora, guarra!— insul-

tan por la calle… Y si caminamos poco a poco, hablando dos mujeres, pasar por medio —¡Dejarnos pasar!— decirlo de 

mala manera y nos insultan… Y nuestros hijos son de Tortosa, han nacido aquí y me preguntan —Mamà, ¿por qué nos 

pasa esto?—. (Silenci, la dona s’emociona i se li entelen els ulls).»

 «A la plaça del meu costat, hi havia bancs i un lloc on juguen els infants. Després del Renaixement, no han tornat 

a ficar-los, ni els bancs ni lo dels infants, segur perquè els qui se senten allí som nosaltres els immigrants i els que juguen 

són els nostres fills. Per això els han tret, tot està clar, no ens volen, ni als nostres fills!»

 «A mi m’estranya la mirada de les dones (catalanes), ens miren, es fixen molt quan passen per aquí (plaça Mont-

serrat, plaça Constitució), a peu o en cotxe... No entenc per què mos miren tant?!»
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 «A veces entramos en casa riendo, y otras llorando… Porque te da rabia que encontramos con gente cerrada, no 

saben cultura de nuestro país, piensan somos incultas, sucias, malos… Ven a una mujer con pañuelo y un hombre moreno, 

y ya piensan que no saben nada, que no tienen cultura!»

 «Aquí te respecten sigues negre, moro o musulmà... Quan mos diuen “moro”, jo no vull enfadar-me, passo i ja està. 

Ja estem acostumbrats. Si m’insulten ells, los dius que fa més de 600 anys que estàvem aquí, i això no els agrada...»

 «Yo escucho amigos que aquí hay mucho racismo. Y yo les digo que pensamos que es racismo, pero no lo es: 

—¿Cómo te van a saludar si no te conocen?—. Y si te llaman “negro”, pos contestar que no te llamas negro, con sonrisa 

decir tu nombre y saludar...»

 «Quan entres a una botiga i no ets d’aquí, van tot el rato darrera perquè desconfien. Els veïns també, si et veuen a 

les 9 de la nit baix al carrer xerrant, ja truquen a la Policia...»

 «A l’escola te deixen de banda per ser estrangera, t’aïllen i no arribes a crear confiança. Costa molt crear relació i 

confiança sent de fora.»

 «Hi ha una part que són racistes, però natros també tenim part de culpa... Jo me vaig trobar a la cavalgata de reis, 

i està mal per part dels marroquins, perquè espentegen i agafen bosses molt grans de caramels, i això tampoc està bé. [...] 

Jo en això dels caramels l’últim any la meua bossa li vaig donar a una xiqueta petita... De fet ara vaig a esta festa i estic tot 

lo rato en les mans a les butxaques... Me’n recordo de més menuda, quan vaig anar al principi, que jo estava agafant quan 

més caramels millor i una dona gran me va pegar un crit: —Vés-te’n al marroc!—. I me va deixar molt impressionada...»

 «A mi, un dia hi ha una caixa que vaig deixar a la porta i han vingut i m’han donat una multa de 300 euros. Per què? 

Perquè sóc immigrant, al carrer Sant Blai, els comerciants deixen tot al carrer i ningú els diu res, perquè són espanyols. 

La multa la vaig pagar i callat, perquè són racistes [...] Les normes són per a tothom com diuen, però no, a nosaltres im-

migrants més, els comerciants autòctons fan el que els dóna la gana i ningú els diu res. A nosaltres ens controlen més i a 

vegades ens fiquen molts controls vigilats per res, per ser immigrant!»
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 «La culpa la teníem nosaltres perquè hi ha lladres i els espanyols sempre busquen una excusa per culpabilitzar-nos 

de tot el mal. Ens miren si entrem a comprar, ens miren al carrer de com caminem, si caminem bé o malament, però quan 

els mirem nosaltres diuen que mirem als pits de les dones...»

 «Després sí que la convivència és bona! A l’INEM ens demanen passaport només als marroquins, això què vol dir? 

Convivència? NO! Aquí al barri hi ha Mossos d’Esquadra per a vigilar a qui? Això és convivència? NO!»

 «Quan érem pocs (persones d’origen estranger) vivíem millor, però des de l’entrada de molta gent els espanyols 

han canviat molt i van ser racistes i ens mirem malament!»

 «A Tortosa hi ha molts racistes... Tu no ho notes tant, perquè te veuen com una espanyola. Jo en lo mocador ja ho 

tinc diferent. [...] Me vaig quedar morta quan als col·les van decidir de no deixar portar lo mocador. [...] Mos diuen que el 

cristianisme és ser bona persona i no mos dixen portar el mocador, i jo no sé per què?

A la classe no volen que portes res damunt del cap, ni mocador ni gorra ni res!

Diuen que si vas a l’IES en mocador te poden fer fora...

Jo vaig en lo mocador de casa a l’estació, i antes d’arribar al col·le, me’l trec i, en sortir, me’l torno a col·locar... Mirant-me 

com me queda en los vidres del cotxe, ho veus?»

 «A vore, mos sentim agobiats per la gent, per l’ambient! L’ambient de la gent. N’hi ha qui te miren en cara bona, hi 

ha gent que no te mira, hi ha gent que te mira en cara dolenta, hi ha gent que no te veu!

Pos a mi m’és igual!

Hi ha gent que t’ho diu per detrás!

Quan una persona et coneix, ja te mira en una altra cara. Si ja sap qui ets i com ets, pos cap problema, ja no ets un moro, 

ets un moret!»

 «El tema dels controls dels Mossos d’Esquadra. Per a natros és normal. Fa 8 anys que visc aquí (nucli històric) i 
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per als Mossos pareix que viu Bin Laden. Lo barri és tranquil. No tens molèsties ni res! Per tant, és tranquil!

Però, la imatge que donen los Mossos al carrer?

No entenc per què només mos paren als de fora. Demanant papers. I quan los preguntes, mos diuen que ho fan per segu-

retat del barri. I no per seguretat dels que VIUEN al barri!»

 «L’única cosa que m’agrada aquí són clàssics del Barça i el Madrid, perquè te fan oblidar el món una estona, parlar 

de Cristiano, de Messi... És l’única cosa que me fa content, la resta estic entre les mans de Déu.»

 «Un carrer sense llums no és convivència. Los de fora (del nucli històric) no entren per temor! Tenen temor perquè 

tenen una imatge molt equivocada de natros. Sempre pensen malament!»

 «Al Bau va ser difícil. Baralles a la classe, al pati i fora de l’institut. Passes pels passadissos i te diuen: —Moro, què 

fas aquí!—. I al pati quan entres a jugar te deixen fora... I algun dia explotes!»

 «Bueno, no sé, sempre ets lo moret, sense conèixer-te de res! Si vas en un amic a la seva colla, encara que siguin 

racistes, si vas en ell te tracten bé; però, si no, si vas tot sol, ho tens més difícil!»

 «Llevo 3 años en Tortosa y no poner nervioso a nadie y siempre decir “Hola”. Siempre saludo y respeto... Pero 

ahora es muy complicado, no trabajo, no hay estudio. [...] Siempre con respeto, y ¡ya está! Aquí no son gente mala, solo 

miedo. Aquí buen respeto. Y si das mala cara recibes mala cara… Pero… Yo hay veces me pongo serio, porque tengo mal 

día. Me pongo nervioso al pensar 7 años sin mi familia, y me pongo ¡fatal! Estos días me quedado en casa, y no lo paso 

bien. Pero ¡mejor en casa que fuera con mala cara! No hay trabajo, pero intento salir a hacer deporte, a estudiar a l’Espai, 

y no quedar mucho en casa… Pero hay días muy ¡difícil!»

 «La convivència a l’institut depèn de la persona i el tracte que tens en uns i altres, en la gent que més te relacio-

nes... depèn de com te comportes en la gent...

[...]
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Mos ajuntem per edats i per orígens...

A vore, si jo m’ajunto en persones del meu país, no és perquè no vulgue acceptar als altres, és perquè els altres no m’ac-

cepten!

(silenci)

Sí, sí, això és veritat... Passa així mateix!

I què podem fer natros per a què això no passe?

(silenci)

Pos no mirar lo color de la pell i fixar-nos en la persona i deixar de banda lo tema de l’origen...

(silenci)»

 «Atlas és un equip (de futbol) de marroquins. Marroquins que no tenen lloc en altres equips. Molts diuen que són 

tots moros... Claro que som moros, on està el problema? Si som moros, no tenim dret a crear un equip de futbol? O no 

tenim dret de gaudir dels bons moments?

[...]

Sí, claro que sí que som moros, perquè ningú no ens vol integrar. Ningú no ens vol al seu equip... I ara que som un equip 

fort, diuen l’excusa de que som agressius, folloneros...!»

 «També l’Atlas, quan vas als pobles de fora, té una imatge que no és! Sense conèixer als jugadors i aficionats, 

sempre se diu —Ja vénen los folloneros!—, —Quan vindran mos pegaran!—.

[...]

Hi ha àrbits que també m’ho diuen: —A vore si sortiré viu!—... I a l’acabar el partit te diuen que no s’ho esperaven, que se 

pensaven una altra cosa! 

[...]

Te valoren antes de conèixer-te, això ho resumeix tot!
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[...]

Haurien d’ajudar a un equip que se diu Atlas Tortosa i que ho està fent bé, però no ho fan! Ja saps com està la cosa...!»

Recapitulant

És mitjançant les actituds (acceptació/indiferència/rebuig) que es tenen envers l’altre que s’expressa 
l’existència de convivència, de coexistència o d’hostilitat. Per això, si s’analitzen les actituds de les 
persones residents a Tortosa amb relació al fenomen de la immigració i la diversitat sociocultural de 
la ciutat, així com de la presència de minories ètniques i persones d’origen estranger, a la vegada que 
s’analitza l’actitud sobre el fet de pertànyer a un d’aquests col·lectius culturalment diversos i minori-
taris, veiem que:

Pocs han estat els discursos recollits que explicitin determinada actitud per part de les persones en 
col·loqui amb relació a la diversitat en general, la diversificació cultural del lloc i/o el fet migratori. En 
canvi, han estat més prolífers els testimonis en l’expressió d’actituds respecte la presència de perso-
nes d’origen estranger a Tortosa.

Quant a la diversitat del lloc, els discursos recollits: de la ciutadania, dels recursos tècnics i repre-
sentants institucionals i dels grups polítics municipals traspuen, en termes generals, certa sensació 
d’estar sobrepassats per l’elevada i intensa diversitat del lloc. Significant-se en major mesura actituds 
d’acceptació, d’indiferència i/o de resignació, i en menor mesura, actituds explícites de rebuig.

Pel que fa a les actituds envers el fet migratori s’entremesclen expressions d’acceptació i/o de com-
prensió, d’indiferència i/o de resignació, i particularment, de rebuig i/o de disconformitat.

Les actituds expressades per la ciutadania i les seves associacions, pels recursos tècnics i els re-
presentants institucionals i pels grups polítics municipals front la presència de persones culturalment 
diferents, i particularment, front la presència de persones d’origen estranger, s’articulen ambivalents 
amb posicionaments oposats d’acceptació i de rebuig. Predominant, entre els recursos tècnics, repre-
sentants institucionals i part dels grups polítics municipals conductes majoritàries (que no exclusives) 
d’acceptació; entre la ciutadania posicionaments amb tendències més marcades cap al rebuig.
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Efectivament, tot una ventall de discursos expressen les actituds envers la presència de persones 
d’origen estranger. Denotant acceptació aquells discursos reflexius amb posicionaments complexos, 
quant a que són flexibles i adaptables a la realitat i als casos particulars. Actituds empàtiques amb la 
persona i la seva realitat, lluny de postures generalistes. 

En canvi, les actituds de rebuig s’expressen a través de discursos més viscerals amb posicionaments 
simples, són rígids i només adaptables a la realitat de les generalitzacions. Indicant com a rebuig dis-
cursos amb forta càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformitat, menyspreu...

Hi ha també determinats relats que implícitament ens porten a identificar postures d’indiferència. És 
en el context de les actituds de rebuig, i fins i tot d’indiferència o de resignació,  on es pondera la 
predisposició positiva a creure, validar i/o legitimar rumors, estereotips i prejudicis associats als trets 
culturalment diferenciats.

Els estereotips i prejudicis sobre les dones magrebines/pakistaneses, les seves vestimentes, els seus 
trets físics i culturals esdevenen fil conductor, implícit i explícit, de molts dels relats recollits en gran 
part dels col·loquis. També hi ha, però, discursos que trenquen amb aquests estereotips.

Finalment, es detecten també discursos, en primera o tercera persona, que expliciten la culpabilitat 
de les persones d’origen estranger front l’actual situació de crisi. En un context social i econòmic on 
l’atur defineix una situació de conflicte estructural. 

Analitzar la dimensió actitudinal de la convivència implica tenir en consideració, també, les actituds 
que les persones diferents, minoria cultural, tenen envers la seva condició, en el seu context social, 
esdevenint factor determinant de convivència, de coexistència o d’hostilitat. Destaquen entre la ciuta-
dania adulta immigrada i els fills i les filles de la immigració posicionaments majoritaris de resignació 
vers la seva situació, així com posicionaments minoritaris de rebuig, de descontent i de victimisme. 
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    NORMATIVES I CIVISME



254
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

Normatives, regles del joc i civisme

Convivència i normes

La convivència exigeix la regulació de la vida social, familiar i comunitària mitjançant un conjunt de 
regles i normes. Això suposa respectar les regles del joc, així com també, disposar de mecanismes 
consensuats per canviar-les quan calgui.

Amb  relació a la vida local i comunitària, les normes que tenen especial rellevància són les ordenan-
ces municipals i els usos i els costums del lloc (bloc d’habitatges, espais públics...). En el context de 
societats culturalment diverses, la presència de persones de minories ètniques o l’arribada i l’assenta-
ment de persones o grups d’origen estranger la dimensió normativa adquireix consideracions addici-
onals: Com fer que les normes es coneguin?, Quines opinions o discursos hi ha en el lloc respecte a si 
els forans les compleixen o no?, Quina necessitat hi ha d’adequar les normatives? Quines normes són 
necessàries?, Què es pensa d’aquelles posicions que exigeixen als nouvinguts el compliment d’unes 
normes que no compleixen la resta de ciutadans?

Dimensió conceptual normativa

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convivència es proposa 
conèixer, analitzar i valorar:

• L’existència o no de normativa municipal sobre civisme

• Posicionaments sobre el civisme imperant a la ciutat

Anàlisis dels discursos recollits

Existència o no de normativa municipal sobre civisme

Tal i com s’ha posat de manifest en la part objectiva d’aquesta monografia, la ciutat de Tortosa comp-
ta des de l’any 2009 amb una ordenança municipal de bon ús de la via pública, coneguda com la 
ordenança de civisme. Han estat pocs els discursos i comentaris sobre l’ordenança de civisme. La 
majoria han estat centrats en valorar la seva aplicació i necessitat. S’han expressat des l’experiència 
professional de determinats recursos tècnics i l’experiència vivencial de certes associacions i entitats.
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 «En lo que hem notat millora és en l’ordenança de civisme. El fet de disposar d’una normativa, ajuda a saber 

que pot existir una sanció. Sobretot per aquelles persones que tens identificades, que són reincidents en la conducta... 

Realment l’ordenança ha millorat molt la feina, per exemple: la comunitat llatina té molta costum d’ajuntar-se i fer festes, 

i comencem a rebre trucades de queixes. Antes anaves, els avisaves i o no t’obrien o no et feien cas... Ara este tipo de 

conducta s’ha eliminat molt perquè hem pogut aixecar sanció i l’aplicació de l’ordenança té efecte corrector... Provoca un 

canvi en l’actitud del col·lectiu.»

 «D’altra banda, també preocupa, que hi hagi la visió que la convivència és fer denúncies en base a l’ordenança 

de civisme. Transformant un problema social, en un problema policial. I què passa? aleshores la gent no acaba de quedar 

contenta en la intervenció policial. És a dir a l’existir una ordenança que pretén regular a partir de la sanció les relacions de 

convivència, en part fa que com a policia antes de sancionar hem de comprovar in situ  si hi ha hagut o no incompliment 

de l’ordenança. Pot ser que algú que ens truqui per sorolls a la via pública i que quan arribem nosaltres aquests sorolls 

hagin desaparegut/acabat, aleshores no podem sancionar a ningú! I per defecte “la policia no fa res!»

 «A Tortosa, a la zona de pubs se generen problemes de convivència entre els joves i los veïns. A vore, no és lo 

mateix aplicar l’ordenança de civisme (soroll, orinar al carrer,etc.) als barris del nucli antic que a la zona de pubs. Tu pots 

denunciar a una persona del nucli antic per ordenança de civisme (...) però com que no té diners per pagar la multa, alesho-

res què? Hem d’anar més per l’educació... cal un treball conjunt entre el sector educatiu, serveis socials, salubritat pública, 

habitatge...»

 «Lo que més molèsties tenim és en un tema, que des de l’associació fa temps que estem lluitant, que és lo tema 

de l’ordenança de civisme. Per molt que mos donen resultats i raons, és un tema que no se compleix ni els de fora ni els 

d’aquí! [...] A vore se tracta d’una ordenança que regula que no  hi hagin mantes i catifes penjades dels balcons, el tema 

de les ecopinades al carrer, anar sense samarreta, tinença d’animals perillosos...»

 «Les normatives per la convivència són les primeres que exclouen a la gent més desafavorida. El tancament de les 

fonts, la retirada de bancs a les places... Què és primer les normes o el racisme? Primer les normes i aquestes alimenten  

el racisme. No primer el racisme que redacta les normes. Se fan les normes acord amb el racisme.» 
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Posicionaments sobre el civisme imperant a la ciutat

Sembla que un sector particular de la ciutadania, determinats recursos tècnics i una part dels grups 
polítics municipals no estan satisfets amb el grau de civisme imperant a la ciutat. Poques han estat 
les intervencions al respecte de civisme i la convivència, però, tal i com es desprèn dels discursos 
recollits, en una societat diversa esdevé especialment important la constatació sobre el civisme, ja 
que la mateixa pot ser base per a processos socials de diferent signe: (a) reivindicar el treball conjunt 
i compartit en pro d’una convivència intercultural sobre la base de categories com el civisme, la ciuta-
dania comuna, els deures compartits, la identitat cívica, etc.; o (b) culpar unilateralment les persones 
d’origen estranger i/o minories ètniques per incomplir les obligacions i del deteriorament de la convi-
vència social. 

 «No hay convivencia cívica, no se valora lo que se hace en la calle. Hay poca convivencia. Convivencia en general 

normal; pero hay indiferencia hacia los demás, indiferencia hacia lo que no somos nosotros. Porqué al dejar algo en la ca-

lle, estas afectando a la convivencia, no estás respectando el uso de la calle por otra persona: dejar una bolsa en la calle, 

no recoger una caca de perro, etc. es incivismo. »

 «A Tortosa hi ha molta gent individualista i no es compleixen les normes col·lectives; no hi ha civisme, no es pensa 

amb els altres.»

 «A veure, jo fa poc que estic a Tortosa. Però me’n faig creus de com estan los basureros. Antes perquè no hi havia 

pedal i no arribàvem a tirar la basura i la basura al carrer... Ara que tenim peldal la gent tira la basura també al carrer... I això 

és educació de natros mateixos, eh? Això no és cosa de l’Ajuntament, això és culpa nostra... Si volem tenir la ciutat neta 

és cosa nostra... Si menjo un caramel i tiro lo paper a terra o tinc mocos i ho tiro fora i també te trobes al carrer en pots de 

beguda...

[...]

Parlem dels joves, però també hi ha gent gran que és molt bruta, eh?

[...]

En los nous basureros soterrats veig que molta gent tira les basures fora, la majoria porten pressa i ho llancen al carrer, o 
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atasquen lo cartó per no plegar-lo i llavors sembla que està ple i tiren la basura fora... hi ha gent que tira les caixes senceres 

i atasquen los contenedors...!»

 «On jo detecto un problema de convivència és al voltant de les illes de contenidors soterrats. Tothom els utilitza de 

forma incívica, estan molt bruts, la gent deixa la basura fora donant molt mala imatge de la ciutat. I no hem sabut desen-

volupar estratègies i campanyes de comunicació sobre el tema de les basures.» 

 «També la convivència se fa per imitació, i quan un col·lectiu arriba a un lloc mira com se fan les coses. I si els 

autòctons ja no respecten res, he viscut a llocs on han hagut de canviar els contenidors (de residus domèstics) de lloc. El 

de fora que ho veu, què fa? el mateix! Els propis d’aquí no donen exemple.  L’atre dia el gos d’un veí se va cagar a la meua 

porta, i els gossos els duen gent d’aquí. Si la gent d’aquí donessin exemple... La gent normalment no vol sentir-se diferent 

sinó d’on són.»

 «La convivència sempre passa del tipus de veí que tens, si és un immigrant sempre és difícil com estem veient avui 

dia que són bruts, mal educats, sempre pels carrers, l’actitud dels immigrants fa difícil la convivència perquè és l’educació 

del seu país d’origen.»

 «En realitat quan parlem de convivència hem de diferenciar de portes endins a portes enfora. Quan la relació a 

l’escala de veïns és conflictiva (brutícia,...) es complica la convivència i es genera sentiments de rebuig. Quan no tens a 

cap estranger vivint al costat el sentiment és positiu, però si entres en conflicte surten sentiments com racistes...»

 «Un altre tema és la brutícia. Pels carrers hi ha pipes, pells de plàtan... potser és un tema de no saber... a vegades 

mos fa temor dir-ho. Si fos una cosina li diria “de què vas?”. Potser són costums tirar la merda pel balcó i llavors reforça 

l’estereotip de “bruts [...] No és un fenomen ètnic, sinó educacional.»

 «Si però també hi ha gent que tiren paquets de tabac des del cotxe, o les llaunes de les begudes —cervesa, co-

ca-cola...— i lo dels gossos. El problema és la permissivitat de la policia! [...] Falta d’educació de la gent que té animals a 

casa, que quan vas pel carrer trobes caques. El mateix en escupinyar i en tirar colilles. Tots és de ser brut.»
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 «El tema de los excrementos de perro, me encuentro muchos por Sant Blai. Normalmente no son de gente de 

fuera, y los de fuera son los sucios!  Una vez vi a una mujer, con la bolsa en la mano y sin recoger la caca… Sobre todo 

mujeres me he figado que van con la bolsa en la mano, pero no recogen la caca. Da la sensación de que la calle no es mía, 

y la calle es nuestro paseo!» 

 «Con la idea de que como nosotros pagamos, ya no hace falta ser cívicos, y es un poco lamentable la situación 

de un señor de “aquí”, propietario de un comercio en el centro de Tortosa, que se acerca a una islita de contenedores, y a 

fuera deja un palet de madera y un gran vidrio. Al llamarle la atención, recordándole que como comercio debe hacer uso 

de la deixalleria o dejar los cartones a determinada hora en determinado lugar para ser recogidos por el servicio municipal 

me responde “Ya pago suficientes impuestos!»

 «S’han fet l’equipament seu. Hi ha normes. Embruten molt: tiren els papers a terra, les pipes darrera les estanteri-

es. No es pot córrer ni jugar, però... Los xiquets d’aquí venen en los pares i se’ls pot dir. Los xiquets que venen de fora, 

venen sols com natros abans. S’amaguen, juguen...»

 «[...] però, insisteixo, trobo bàsic per poder tenir una convivència social a l’espai urbà, el tema de l’ús dels espais 

públics, el compromís de lo col·lectiu, perquè per a aquelles persones que només necessiten un petit detonant per gene-

ralitzar i prendre distància respecte l’altre, pos...!»

Així mateix representants institucionals, grups polítics municipals i els recursos tècnics de la ciutat 
amb competències professionals vinculades directa o indirectament amb temes recollits en l’ordenan-
ça de civisme i amb temes relacionats amb els usos i els costums dels blocs d’edificis i les comuni-
tats de propietaris, descriuen una realitat cívica de conflictivitat baixa. La majoria de les queixes les 
realitzen persones autòctones sobre comportaments d’altres persones autòctones o estrangeres, i les 
molèsties denunciades fonamentalment són per sorolls i brutícia. Analitzant des de l’experiència com 
en són de determinats, no només el xoc cultural, sinó també, les condicions econòmiques i socials de 
les persones, les característiques dels habitatges i les trames urbanes dels barris.

 «La veritat és que sí que intueixes cert rebuig a la quantitat de persones estrangeres i la sobreocupació de l’habi-

tatge, en condicions precàries que acabem generant problemes de convivència... I aleshores els veïns detecten els pro-

blemes de convivència i no sabem distingir si els problemes són perquè els veïns són de determinada nacionalitat/raça o 
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perquè hi ha moltes persones vivint en una casa amb  no condicions... [...] Altres problemes de convivència no relacionant 

amb els nouvinguts que té la ciutat? Tot allò que vincula a l’ oci nocturn i el veïnatge. La resolució d’aquests problemes 

molt amb base a obrir accions de diàleg, d’actuació d’ordre policial naturalment, i acompanyat per molt diàleg entre les 

parts... continuem tenint problemes en l’encaix de l’ús de Tortosa per la nit i el conflicte en el descans dels veïns, però no 

estem en situació límit!»

 «Dificultats de convivència en les comunitats de veïns són les de tota la via, però ara, tenen un fil conductor que les 

aguditza: (a) el desconeixement de l’altre, (b) el desconeixement de la normativa i (c) problemes de comunicació, l’idioma. 

Els principals motius de demanada del servei de mediació són per conflictes relacionats amb: l’ús dels espais comuns de 

la comunitat (terrat, entrada —bici i carrets de crios—, escala); soroll, brutícia, molèsties, balcons; males relacions; impa-

gaments... Les demandes ateses són majoritàriament de veïns/veïnes autòctons que denuncien problemes de convivència 

amb persones estrangeres.»

 «De totes les intervencions que fem per temes de convivència a la ciutat, pos la gran majoria són intervencions i 

actuacions al nucli antic; i fonamentalment per soroll i brutícia. La majoria de les denúncies mos venen del veïns, associa-

cions de veïns i regidors de barri!»

 «Lo de la convivència és curiós tenim l’ordenança que intenta regular la convivència, i per l’experiència no són 

els de fora els que donen més problemes. La majoria venen de la zona dels pubs i en el col·lectiu gitano i tenen que vore 

en los sorolls. També hi ha el dels excrements de gossos. Les sancions no són a persones estrangeres però esta no és la 

percepció que té la gent...»

 «L’impacte de la crisi econòmica condiciona que el sector més vulnerable provoqui majors problemes de con-

vivència. En este sentit, cal tenir en compte el perfil urbanístic dels habitatges de les persones amb rendes més baixes, 

concentrades al nucli històric. Són cases velles, petites, no tenen possibilitat de tenir aire condicionat, i d’una banda uns 

surten al carrer, tertúlia, guitarra, etc. I de l’altra, uns altres no poden tancar les finestres per la calor, per tant deteriorament 

de la convivència de forma estacional, a  l’estiu tenim moltíssimes més queixes que a l’hivern.  Paguem el peatge de les 

societat modernes, fa 40 anys si teníem un problema en lo veí anàvem i li deien nosaltres mateixos, ara truquem a la poli-

cia. Potser sí que hi ha casos justificats en què algú hagi tingut determinat problema per enfrontar-se al veí però en termes 

generals...!»
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 «El deteriorament de la convivència no respon a que hi hagi hagut un increment/agreujament de les conductes 

incíviques de la societat; al contrari per l’efecte fugida! Per exemple, este estiu s’ha disparat les denúncies per problemes 

de convivència vinculats al sorroll; la situació és que la gent de Tortosa, per efecte de la crisi no ha marxat de viatge aquest 

estiu, s’han quedat més temps a la ciutat i a casa. D’altra banda, a l’estiu fa calor i molta més gent surt als carrers, a més 

a més, gent que antes treballava i ara no treballa... Queixes que fonamentalment han estat articulades per persones naci-

onals sobre persones nacionals i immigrades indistintament.»

 «Jo conec el tema policial i atenc molta gent que té problemes de convivència. És per una manera diferent de 

viure. Per exemple una senyora que té uns veïns gitanos que tenen molts fills. Abans vivien a uns baixos i ara viuen a un 

pis. Els gitanos fan lo que poden per adaptar-se, però la dona diu que no, clar, això no té solució. Van en bicicleta per dins 

de casa... Al cap de 2 o 3 generacions, los fills s’hauran acostumat a viure a un pis. No tenen unes normes bàsiques i per 

tant, molesta. Per a les dos parts ha de ser difícil.»

 «Les queixes fonamentalment en termes de convivència estan vinculats a qüestions veïnals com sorolls i derivats 

(brutícia, gossos, etc). Els problemes de convivència a causa de soroll produït per gent al carrer, i sobretot més a l’estiu 

que a l’hivern, és al nucli antic. Però a la resta de la ciutat també hi ha problemes de convivència per soroll, al voltant de la 

zona de pubs i on ni  ha bars. Les nits dels caps de setmana hi ha un deteriorament de la convivència important entre els 

joves i els veïns. »

 «Tothom me diu que qui té problemes en un veí, és curiós, però sempre és de fora! Qui té problemes en una tenda, 

i jo això ho vaig vore que rossegaven roba, amenaçaven en no pagar... també eren immigrants...»

 «Lo gran problema que veig en termes de convivència és, a vore com dir-ho, és el xoc en termes d’educació. 

Estes persones nouvingudes, que potser no han tingut una relació escolar molt directa, potser no sabem com conviure a 

la ciutat... Sembla que als anys 80 vam superar lo de tirar el paper a terra i escopir al carrer, vam entendre este sentit de 

compromís per l’espai públic, este sentit convivència social, de socialització de la gent... Ara se sumen noves cultures, 

noves tradicions, i maneres diferents d’entendre l’espai públic... I si això li sumem que el fet que ja hi hagin papers al carrer 

desmotiva a determinades persones a fer l’esforç addicional de buscar la paperera; pos aleshores, la brutícia al carrer es 

multiplica.

També penso que estem en un punt de dir, als anys 70-80 era molt més fàcil establir uns criteris de comportament de les 
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persones en la ciutat i sensibilitzar al respecte. Assegurar que tothom ho hagi entès esta més fàcil antes, ara existeix a la 

ciutat un ventall més ampli de cultures, antes la cultura era més homogènia, ara no val en un discurs lineal, s’ha d’ajustar 

a la realitat diversa...» 

 «Aquí (servei públic) mos trobem bastants conflictes entre propietari i llogater i molts són a causa de la barrera 

idiomàtica, la poca capacitat de comprensió escrita dels documents que es signen o circulars que s’envien, i això genera 

recels a totes les parts: uns perquè pensen que els poden prendre el pèl, i els altres perquè pensen que se fan los tontos 

però lo que busquen es escaquejar-se... I per un cas particular i concret s’escampa entre els col·lectius i sobre tot el col-

lectiu... I qui té la responsabilitat última de tot plegat? Pos uns i altres... Arribada massiva de persones estrangeres que van 

perduts en los temes de feina, família, sanitat, ajudes i serveis, etc.  Com ajudar a que prenguin consciència, a complir en 

estes obligacions fiscals i normatives ajuda a que tinguis la condició de ciutadà, a que t’arrelis a la societat on vius... No 

s’acaba tot en trobar una feina, una casa i un DNI: s’ha de buscar la informació en termes fiscals i normatius. Hi ha certa 

inseguretat alhora d’afrontar temes jurídics, i fins que no troben algú de confiança pos los costa entra al sistema...»

 «Ens arriben queixes de brutícies al carrer, de mal olor, de que hi ha escarabats... (...) A vegades també dels propis 

immigrants mos arriben queixes. (La brutícia), no és exclusiu dels immigrants, és de tothom.»
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Recapitulant

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent en relació a l’estat de la convivència s’ha analitzat i 
valorat d’una banda l’existència o no de normativa municipal sobre civisme i de l’altra els  posiciona-
ments sobre el civisme imperant a la ciutat.

Tal i com s’ha posat de manifest en la part objectiva d’aquesta monografia, la ciutat de Tortosa comp-
ta des de l’any 2009 amb una ordenança municipal de bon ús de la via pública, coneguda com la 
ordenança de civisme. Han estat pocs els discursos i comentaris sobre la ordenança de civisme. La 
majoria han estat centrats en valorar la seva aplicació i necessitat. S’han expressat des l’experiència 
professional de determinats recursos tècnics i l’experiència vivencial de certes associacions i entitats.

D’altra banda sembla que un sector particular de la ciutadania, determinats recursos tècnics i una part 
dels grups polítics municipals no estan satisfets amb el grau de civisme imperant a la ciutat. Poques 
han estat les intervencions al respecte de civisme i la convivència, però, tal i com es desprèn dels 
discursos recollits, en una societat diversa esdevé especialment important la constatació sobre el ci-
visme, ja que la mateixa pot ser base per a processos socials de diferent signe: (a) reivindicar el treball 
conjunt i compartit en pro d’una convivència intercultural sobre la base de categories com el civisme, 
la ciutadania comuna, els deures compartits, la identitat cívica, etc.; o (b) culpar unilateralment les 
persones d’origen estranger i/o minories ètniques per incomplir les obligacions i del deteriorament de 
la convivència social. 

Així mateix representants institucionals, grups polítics municipals i els recursos tècnics de la ciutat 
amb competències professionals vinculades directa o indirectament amb temes recollits en l’ordenan-
ça de civisme i amb temes relacionats amb els usos i costums dels blocs d’edificis i les comunitats de 
propietaris, descriuen una realitat cívica de conflictivitat baixa. La majoria de les queixes les realitzen 
persones autòctones sobre comportaments d’altres persones autòctones o estrangeres, i les molèsti-
es denunciades fonamentalment són per sorolls i brutícia. Analitzant des de l’experiència com en són 
de determinats, no només el xoc cultural, sinó també, les condicions econòmiques i socials de les 
persones, les característiques dels habitatges i les trames urbanes dels barris.
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  VALORS: RESPECTE I TOLERÀNCIA
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Valors en la vida local: respecte i tolerància

Convivència i valors

La convivència té una dimensió axiològica (relacionada en la teoria dels valors), particularment en dos 
grans aspectes. D’una banda, per conviure és necessari un marc de valors comuns o compartits, és 
a dir, l’acceptació d’unes regles del joc, participades conscient i activament per les persones que co-
habiten en els diversos espais d’una comunitat i de l’altra, la convivència implica respectar allò que no 
és compartit, concretament els valors culturals propis de determinat grup, sempre i quan aquestos no 
comportin actituds incompatibles amb els valors constitucionals del lloc.

Dimensió conceptual axiològica

Parlar de valors en relació a la convivència suposa entrar en un terreny complex, sensible i subtil amb 
la dificultat afegida que suposa la subjectivitat de la matèria dels valors i la seva matriu cultural. Per 
això, a l’hora d’identificar i de qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convivència es 
proposa conèixer, analitzar i valorar:

• Si existeix o no un marc de valors comuns o compartits

• El posicionament majoritari front els valors culturals no comuns o no compartits

• En base als punts precedents, la postura dels fills i filles de la immigració 

• Si existeixen o no posicions intolerants o discriminatòries respecte els valors culturals no comuns o 
no compartits

Anàlisis dels discursos recollits

Marc de valors comuns o compartits.

Algunes reflexions de la ciutadania, dels recursos tècnics i part dels grups polítics municipals abonen 
el terreny a diagnosticar que a la ciutat de Tortosa no existeix un marc de valors comuns o compartits 
per tothom.  Quedant atenuada aquesta declaració pel poc temps transcorregut des què la multicul-
turalitat forma part de la vida de la ciutat i per la complexitat real i evident del repte.  
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 «La convivència no té color, no té olor... No té límits. Pera cadascú és una cosa, no tenim un marc. Si parlem d’un 

nouvingut que acaba d’arribar diu: —això és la convivència—, per un autòcton, lo que veu, no és convivència. Encara no 

tenim un marc. No parlem de xenofòbia o racisme, estos són problemes més greus. Lo que no tenim és la base que ha 

d’ordenar les relacions. [...] Els autòctons no són culpables, els immigrants tampoc. Necessiten primer acollida, després 

mos falta el marc de la convivència. Hi ha desconeixement de les lleis, dels hàbits de les persones, de les normes... Per 

exemple, [...] els homes estan al carrer tan tranquils. Uns pensen que no ho estan fent bé  i els altres pensen que no fan 

res dolent. Aquí es veu que el marc de convivència no està determinat, perquè venim de costums diferents.»

 «Fa falta la humanitat, canvi de tractament i reorganització en global, buscar les mateixes metes que uneix a tot-

hom i la convivència mútua entre tothom.»

 «La convivència entre natros no està bé. La convivència és dolenta perquè estem sempre buscant les diferències: 

sempre busco el que em diferencia dels altres!»

 «Cada un s’ha d’adaptar a la cultura que va, però també m’agradaria que fessin algun acte cultural i que ens mos-

tressin la seva cultura, perquè això sempre uneix.»

 «La manera d’integració per a sentir-nos comunitat hem de tenir objectius en comú, com en el transvasament,  

hem de buscar alguna cosa positiva que ens pugui cohesionar.»

 «Sovint volem que els immigrants entren a la nostra cultura, però no ens preocupem molt ni d’on venen ni de la 

seva història. Sovint tenim dificultats en assumir diferents elements culturals. Potser volem que la gent faci passos age-

gantats i superi coses que a nosaltres ens ha calgut molts anys en superar-ho. [...] Hem d’intentar congeniar els diferents 

valors de les cultures que ens venen, encara estem en procés, li hem de donar un temps!»

 «El repte és doble: cada grup cultural-ètnic-religiós ha de fer una veritable revisió de la seva pròpia tradició, destri-

ant allò que és autèntica tradició enriquidora d’allò altre que són adherències d’ imperfecció. A la vegada tots els grups han 

de fer un esforç noble i continuat de cercar aquells punts en què les diverses sensibilitats han de col·laborar a la recerca 

del bé comú, ajudant a construir una societat més justa i més fraterna.“
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D’altra banda, determinats discursos tant de la ciutadania, dels representats d’institucions públiques, 
dels grups polítics municipals, com dels recursos tècnics traspuen explícitament i implícitament el 
desconeixement cultural vers l’altre. També es posa de manifest com no tenint en compte determi-
nats trets culturals, es pot contribuir a activar pautes d’evitació, i per tant, perpetuar la no interacció 
positiva. Si no hi ha coneixement mutu, difícilment es podrà construir en l’imaginari col·lectiu de la 
comunitat el necessari marc de valors compartits o comuns.  

 «Les filles encara, però les mares (magrebines) no parlen (...) I les convides als sopars i no poden vindre, per cul-

tura, i te diuen que l’home que si és per la nit...!»

 «A les curses de muntanya hi ha magrebins que venen a córrer, i a guanyar! Tenen un bon físic. I guanyen moltes 

vegades, lo premi és un pernil i una botella de vi! Que al final mos donen a la entitat! (...) Però, no s’acaben d’integrar. Què 

podríem fer? És que als actes de xalera no venen! Però clar, com han de venir si només fem perlinades i cervesades? I 

no ho havíem ni pensat. Perquè no hi penses de plantejar-ho. I clar, tampoc els dones l’opció de que hi ha una alternativa, 

de que si venen hi haurà altre tipo de menjar, no hem pensat de dir-los que vinguin que algo se trobaran per menjar... però 

tampoc sé si ells se trobarien a gust...!»

 «A Tortosa no es relacionen. A unes places hi ha uns xiquets i a les altres els altres. Els xiquets no fan distincions.  

Però per exemple jo tinc un xiquet i ells no venen als aniversaris, potser no se n’enteren, o són costums!?»

 «Si estan al carrer serà perquè tenen la casa molt malament, no deuen tenir un lloc agradable per estar. Deu ser la 

cultura, els agrada estar al carrer!? [...] I els homes estan més al carrer i les dones no. Deu ser un element cultural!?»

 «La veritat, és que potser venir en edat adulta també és més complicat, no? Si tu marxes a un altre país, les cultu-

res d’aquell país les voràs com que no és la teva cultura... Però tons fills que estan introduïts allí ho voràn normal...

[...]

Però la diferència de les cultures també fa, eh? Perquè si tu vas a un altre lloc ja buscaràs com integrar-te... i hi  ha cul-

tures que això no ho acabem de vore....
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[...]

Potser natros los fem tancats, no? És típic sentir pels carrers “moro de merda”...

[...]

Però pot ser haurien de fer el primer pas ells, no? Són ells los que venen de fora i són los que s’han d’integrar!»

 «Com se soluciona això? (fa referència a la presència de persones d’origen estranger a les places del voltant del 

centre de culte musulmà) Pos buscant un espai millor. Un espai on hi hagi el temple i davant un espai gran per relacio-

nar-se: si esta és la funció que fan al carrer?... I l’altra cosa és traslladar-los estes idees... Però clar, és un tema cultural. 

Potser és la seva cultura reunir-se com a clans, no? La solució d’ara és negativa per al col·lectiu i per a la convivència. La 

percepció general que es té del col·lectiu és molt negativa per esta situació. No sé si ells ne són conscients d’això?»

 «També penso que de la mateixa manera que ells han d’assumir, s’han d’integrar en el tema de l’acompliment dels 

impostos, obligacions en hisenda i normatives vàries, ells han de conèixer les nostres costums; també penso que ells 

mos han d’explicar quines són les seves costums i en què xoquem uns i altres. Si tu saps les seves costums, si saps que 

al final del Ramadan s’ajunten per celebrar-ho, com natros podem fer una processó al carrer, pos ja no t’assustes. Si saps 

que les dones per cultura caminen dos passes per detràs de l’ home, tot i que xoca en la idea europea, fins a quin punt 

podem posar-nos en la vida privada d’algú? Que los homes se relacionen en los homes i les dones en les dones; llavors 

saps que los homes estan més connectats en lo món exterior i les dones en l’interior de la casa... Ells a la faena poden 

interaccionar en altres persones, elles estan en un circuit més tancat i tenen poc coneixement de la llengua... Hauríem de 

conèixer les seves costums! I Preguntar-los què voleu saber? Què necessiteu saber? Així detectaríem en què van perduts i 

en què no pregunten... Volen saber per la necessitat de tenir seguro de vida o seguro de la llar? Què implica en la relació en 

los teus veïns tenir o no un seguro de la llar?... Cal que mos coneguem tant en les coses més culturals com en les coses de 

funcionament europeu de la societat; perquè així, podrem treballar millor per la convivència! Penso que cal treballar en el 

recull de necessitats postarribada, un cop 5-8 anys de vida a Tortosa: què voleu saber? És a dir, com fer perquè s’impliquin 

més en les normes, en les relacions en el veí, col·laborin més en la comunitat... I com tot plegat ajuda a millorar la imatge 

del col·lectiu, l’impacte boca/orella i crear relació de confiança en lo veïnat...»

 «Els homes estan més integrats. Quan porten mocador per cultura i per religió ho accepto, però si és un tema de 

submissió no. La gent té recel envers el mocador. Una xiqueta-jove a l’escola quan porta mocador condiciona les relaci-
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ons. Si la gent és capaç d’entendre que ho porta per tradició és més fàcil. Representa una barrera. La gent d’aquí ho 

ha d’entendre i ells s’han d’adaptar.»

 «Dins lo que cap, no mos podem queixar que no tenim enfrontaments, i esperem que continuem així. Però jo a 

l’assignatura d’Educació per a la ciutadania he pogut vore lo racistes que són els xiquets i la poca curiositat que tenen, 

no sabem que és un musulmà, que és un àrab o un marroquí. Hi ha molts prejudicis, plantem la etiqueta i ja està... I la 

realitat és molt més complexa, les coses no són blanques o negres, i ells haurien de tenir més interès!»

Amb relació al xoc cultural

Dels discursos recollits fins ara s’intueix cert grau de desconcert amb relació a la presència de perso-
nes i col·lectius amb valors culturals propis i diferenciats, i en conseqüència, aflora certa sensació de 
no saber com fer conviure les diferents actituds d’expressió de la vida quotidiana en els espais públics 
que això suposa. 

 «Me pregunto si hi ha interès real del vingut de fora per saber les normes i la cultura del país d’origen? Per exem-

ple, l’hospital i l’ús dels espais públics. A les sales d’espera de l’hospital te trobes en molta gent per família, menjant, etc... 

Hem de ser valents en dir les coses sense temor a que mos digen racistes! Un país té unes costums, uns valors, unes idees 

que s’han de saber! 

[...]

A l’Espai Obert d’Aprenentatge fem curos de coneixement de l’entorn de 20h, difícil explicar com funciona una societat 

en tant poc temps. El tema del metge, per exemple, és molt personal, molt diferents d’uns i d’ altres, i molt canviant en el 

temps. De normal, si ets família nombrosa, lo moviment de persones és més elevat! I parlar de normes és molt clar, però 

parlar del terme cultura i valors, és molt més complicat... I si les coses no es parlen, si no les compartim difícilment sabrem 

com s’espera que mos comportem en segons quins llocs...

[...]

Los xocs de cultures s’han de cuidar i hem de dialogar, preguntar: Com és la gestió de l’espai públic entre vosaltres? Com 

es gestiona al Marroc? Com es gestiona aquí? Quins valors s’han de treballar per a què un amazig s’impliqui en l’acomo-

dament  de la societat actual?»
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 «Un tercer tema és el problema de gènere i religió. Sobretot el col·lectiu de magrebins i ètnies de religió musulmana 

que aïllen socialment a les dones. Cal un procés educatiu de reinserció de la dona magrebina a l’entorn social que l’envol-

ta.»

 «Lo problema que mos trobem és que si tenen una hora, per exemple a les 12’10h, i no els crides ja t’acusen de 

racista, i no volen entendre que porto retràs i se m’han acumulat les visites!

Sí, sí, és una política que utilitzen molt i la utilitzen per pressionar!

A la consulta també me trobo que los homes te venen en determinades dolències, i quan los hi he de fer l’ exploració no 

me deixen que los toque perquè sóc una dona. I no t’explico el problema que han de tenir elles quan són consultades per 

un home... I clar, al final surt de la consulta sense diagnòstic ni prescripció de recepta. Jo li dic: —si no me dixes escultar-te 

no te vaig recepta!

Vols dir que això no ha millorat? Depèn de les cultures i del lloc. Fa 10 anys la consulta a nouvinguts, gent sense papers 

que acabava d’arribar, era un xoc molt traumàtic, però ara la cosa veig que ha millorat bastant...»

 «Ells permeten (les famílies magrebines als fills) molt més que natros. També són impuntuals, i una sèrie de coses 

... i no ens en sortim.»

 «Però no té que ser sempre així, perquè ells s’adapten. Lo que no dixen és adaptar a les dones. Natros hem evo-

lucionat. 

[...]

A vore com estàs millor ara o prefereixes anar en mocador al cap i demanar permís per sortir de casa. La cultura a natros 

mos dona llibertat, a ells no!

[...]

Pos que vols que et digue. Antes mons iaios se casaven per conveniència, perquè no tenien més remei. Havia de ser així. 

Se casaven joves i no sabien res. Se trobaven en 60 anys, i en 4 fills, i se’n donaven compte que no, no... Ara què han de 

fer separar-se?
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[...]

Lo tema no és qüestió de cultura, és qüestió de progrés!»

 «Natros també a la consulta, a la sala d’espera, se posen en los peus descalços, se posen en los peus damunt la 

taula, se giten als bancs... Sobretot pakistanesos y magrebins...

[...]

Constantment hem d’estar fent acompanyament cultural: —al teu país es fa així però al nostre es fa aixa—»

 «Jo visc a la plaça dels Farols, i clar, fa rato que no dic res, però me sap mal dir-ho. Però la cosa és que això és un 

puesto de los immigrants estos que han vingut. A tota hora estan allí al carrer... Compren a les tantes de la nit a les botigues 

que tenen, sorroll, jaleo... I jo ja li dic a man germana: — tranquil.la que a mi no me caurà la casa perquè me l’ aguanten!—  I 

no vull dir res més! A vegades xous de pegar-se i de tot, de tot... Los peus damunt del banc... [...] i ja me callo que no volia 

dir res!»

 «Per a què estan les places? Per a sentar-se o per a mirar-les? T’ho vaig dir una vegada, sempre estaven per aque-

lla al costat de casa meva ( plaça Paiolet),  van traure bancs! Clar no podem sentar, venim aquí (plaça Montserrat i plaça 

Constitució) o aquella de la Biblioteca.

[...]

No fem res dolent, xerrar, passar el temps, perquè no podem quedar tot el dia a casa. Ara millor perquè treballem una mica 

i per la tarda trobar-se per tenir les notícies del dia ( se’n riu), aquí és la nostra televisió, hem de venir sí o sí!»

 «És curiós, però al carrer les xiquetes juguen entre elles, de la mateixa comunitat i parlen coses en català, això 

m’agrada. Les iaies sortien al carrer abans, ara venen cultures de carrer i es veuen més, viuen en cases barates, no estan 

en condicions per fer vida a casa i el clima convida estar al carrer. Natros ja no ho fem (els catalans)...!»

 «Crec que la majoria del col·lectiu immigrant són de disfrutar els espais públics, i natros ho hem perdut... I esta 

gent de fora disfruten d’assentar-se als bancs, de l’espai públic i natros mos n’hem cansat! Lo de fer la xerrada al carrer, 
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a la fresca, natros ja no ho fem![...] Al parque encara veus una mica de moviment, però, no, los xiquets nostres d’activitats 

extraescolars, i jugar al carrer poc!»

 «Al barri de Ferreries, a la llarga Sant Vicent, al passeig del riu està ple de gent. Té molta vida, trobo que hi ha molta 

gent a la bora del riu que passeja, sobretot a la nit. I jo ho trobo bé:  un passeig en vida! Los bars estan plens d’homes i 

també hi ha al voltant botigues d’estrangers... [...] També és cert que hi ha petites coses que no ajuden: això que no utilitzin 

el timbre de les cases per anar a buscar a algú; això que peguin crits des del carrer o toquin el pito del cotxe... Igual estàs 

fent la mig diada un dissabte i de repent el pito insistent d’un cotxe per anar a buscar a algú... Suposo que en els seus 

llocs d’origen, deuen ser cases de dos plantes, no edificis, i la costum deu ser de cridar o tocar el clàxon, però aquí hi ha 

els timbres... I este tipo de coses fan molt de mal a la imatge del col·lectiu...»

 «Potser per desconeixement, però potser per provocació que ho fan. És més visible la gent del Marroc, has de 

passar i estan en grups al carrer i no s’aparten fins que crido. I són coses de sentit comú i no ne tenen de sentit comú. 

Llavors si uns no ho fan, se reprodueixen los models»

 «També cal tenir present la diferència dels moviments migratoris dels 60, que és l’experiència prèvia que tenim, 

entre països europeus i el moviment de les migracions del 2000 on la realitat cultural és tant radicalment diversa i xocant.»

El respecte, un valor compartit?

Efectivament, ciutadans i ciutadanes de Tortosa de diverses procedències, cultures, edats, condició 
social, confessions religioses, gènere i ocupació han coincidint en subratllar que el respecte és un dels 
valors fonamentals i per tant, essencial per l’establiment de relacions de convivència. D’igual manera 
s’ha pogut detectar que no hi ha consciència col·lectiva, que el valor fonamental del respecte, per 
exemple, és compartit per una gran majoria de les persones en col·loqui. 

 «La clau teòrica està en la manera com miro a l’altre, al diferent. Si el diferent a mi en llengua, pensament polític, 

opció religiosa, el miro com a rival a abatre, llavors el problema és en la meva mirada viciada. La font del bon respecte 

és la mirada encertada sobre l’altre. Etimològicament el “respecte” ve del verb llatí respicio/respicis/respicere/respexi/

respectum que vol dir “mirar”. Aquesta dada etimològica ens revela que la bona convivència depèn de saber mirar l’altre 

com un que, amb els seus elements diferents, pot enriquir la convivència amb una diversitat que, ben gestionada, afavorirà 
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la veritable unitat perquè la unitat autèntica reclama diversitat en les formes. La uniformitat és contrària a la convivència 

perquè pretén l’absurd de “tots iguals fins i tot en les formes.»  

 «Aquí hay muchas personas diferentes de como visten, de diferentes culturales i aquí somos iguales todos. Com-

partimos el mismo sentimiento de convivir con el respeto.»

 «Sí però, hi ha gent que tens diferències de religió, de política, d’ideologia, de forma de pensar,  ja fan difícil que 

els tinguis simpatia. Jo respecto i vull que me respecten. Però, no és fàcil!»

 «Si tens una bona relació amb veí és una bona oportunitat, el veí és com un germà, una família, a vegades els veïns 

són millor que la teva família. Al meus fills els hi he explicat tot, vull que aprenguin el respecte: —qui traurà una sopa calen-

ta que la mengi— ( un dit Amazic que vol dir que qui es fica en problemes que els arregli ell mateix)... Perquè el respecte 

és la base de tot, no volem problemes ni res, però la generació d’avui és una altra cosa, t’escolten i te diuen sí, però quan 

surt per la porta fa el que vulgui!»

En una altra direcció es recullen discursos de la ciutadania i els recursos tècnics que per una part 
evidencien diferents projeccions sobre el respecte amb relació a la cultura de l’altre; i per l’altra, refle-
xionen sobre l’estat de salut del respecte en la societat actual. 

 «També veig que hi ha formes de parlar despectives en l’altre (persona d’origen estranger) que s’estan legitimant. 

O al menos, lo sentiment hi és i potser no s’expressa per vergonya.  Això és falta de cultura. Tot plegat trobo que no té bona 

pinta. En situacions crítiques, la tolerància desapareix. Tampoc hem format durant tot aquest temps... l’escola és important 

per aprendre això, aquests valors, més que alguns conceptes concrets.»

 «Crec que no hi ha respecte cap a les cultures, durant les 8 anys que porto com a professor al centre he notat 

molt la diferència. Ara la falta de respecte s’està radicalitzant més. [...] En relació en magrebins i sud-americans per falta 

d’integració, en relació als de l’Europa de l’est cap problema, s’integren ràpidament, també la poca tolerància a les aules. 

Al cicle superior hi ha menys problemes perquè hi ha pocs magrebins. Per això, el que passa a secundària és molt  greu 

i perillós. Hem de pensar i veure el que realment passa, i treballar més amb famílies.  [...] Jo he sentit a l’aula una alumna 

fent comentaris racistes i desprès parlar en los pares i entendre perquè la filla diu lo que diu.!»
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 «Aquí els pares respecten als nens però els nens no. A la nostra cultura, són  els petits que han de respectar als 

grans, no al revés... Vés com són els grans aquí? Pobres, els seus fills els insulten els peguen i no poden dir res... Nosaltres 

és prohibit parlar malament als nostres pares ni els grans en general. Aquí pffffff al carrer sempre veig nens insulten als seus 

pares. [...] Aquí no veig respecte a les pròpies famílies ni al carrer, s’ha perdut els principis de vida potser, no ho sé però és 

una llàstima!»

 «Jo crec que la societat ha perdut molts de valors, i la paraula convivència queda molt gran! La família i la societat 

és molt materialista. Lo que interessa és donar valor a la classe, i segons la classe que vens això ja condiciona als xiquets.

[...]

Lo problema principal és que no hi ha valors en l’educació, i te trobes en los mitjans de comunicació i en les famílies, que 

tu ja pots trencar-te els cuernos a l’escola que si no hi ha continuïtat pos... la família i els mitjans de comunicació estan 

bloquejant la tasca educativa de l’escola...»

 «Parlaríem de convivència en tres àmbits: entre els d’aquí i els de fora, a una comunitat de veïns i als espais pú-

blics, on té molta relació amb el civisme. El grau de civisme mostra la manera de saber viure més o menys, ho basaria en 

el grau de respecte als altres o a l’entorn (ciutat, medi ambient,...). El poc respecte implica una falta de saber conviure. Un 

exemple que m’hi he trobat és anant a comprar al mercat, veure com alguna persona d’alguna parada tirar un cabàs de 

peix dins d’un contenidor de la brossa, així directe.»

L’educació en general, i l’ educació en el si de les famílies en particular, apareix com a element clau en 
relació a la convivència i el respecte, així com també, en l’adquisició de valors compartits o comuns. 
Percepcions sobre l’escola, l’educació en la família, els valors culturals diferenciats i el seu impacte en 
l’educació dels fills i la relació de tot plegat en la convivència són els principals discursos que s’han 
recollit.

 «Les dificultats de la convivència se relaciona directament en lo problema de l’educació en general de tothom, hem 

d’educar més a la gent i estar al seu costat perquè sinó serà difícil recuperar la dignitat de la convivència.»

 «Se culpa a l’escola que no eduquem en valors, altra cosa és si és cosa nostra, però, si fem de vore que si, encara 

que ho féssim, l’agent educador principal està a casa en la família i els mitjans de comunicació... Se descarrega molta 
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culpa en lo professor, i molts pares no confien en lo professor...

[...]

Per treballar bé  els valors, els pares tenen molta faena, i lo crio quan més activitats extraescolars estigui millor... i los valors 

de la família difícil estiguin en este crio!

[...]

La integració dels xiquets s’hauria de fer des de les aules. Però això, se fa a l’aula i lo problema és que fora, los pares 

discriminen...»

 «Mos radicalitzem i la convivència mos separa... a ensenyament mos diuen que tenen mes beques menjador... 

potser estem perdent los valors com a societat... me preocupa especialment el tema dels valors i la societat, un crio que 

digui “fora este moro!”, ho diu perquè ho sent a casa... i lo preocupant és en lo to en que es diu! Algú percep que és degut 

a que hi ha hagut esta gent que mos estan prenent los recursos... i la gent no entén que estan malament, i més malament 

que natros, i directament se’ls ha fet un rebuig...»

 «La convivència jo la veig en tres categories autòctons, gitanos i magrebins. No és per discriminació, però el tema 

de la raça és perjudicant. No és lo mateix una persona d’aquí, en una ideologia que un gitano o un marroquí. Potser ells 

entre ells tenen bona convivència; però de cara als demes canvia bastant. I lo motiu és l’ educació. La convivència en 

família, no hi ha valors, i al arribar a grans fan lo que volen, quan volen i a on volen. Respecte pel veí i pel del costat no en 

tenen cap! Veig problemes a unir-ho tot i que tot rutlle correctament. I ho penso per motius de diferències ideològiques i 

diferències entre cultures. Genera problema el desenvolupar la seva vida con la fan a casa seua. La meua percepció és 

que és un tema de cultura i educació!»

 «A les aules no hi ha respecte per les diferents cultures diuen: —com porten mocador portaré la creu!—. A partir 

d’això el professor no sap com actuar davant d’aquest problema perquè al final algunes d’aquestes noies deixen de venir, 

vol dir deixen d’estudiar. A més que també fan públics prejudicis sobre la brutícia, que fan olor, etc. (...) Els valors dels 

joves (parla dels joves autòctons) són els  valors de la societat. Però el que passa que, per exemple, a l’aula no es pot 

dialogar sobre sexualitat, se rebutja a l’aula, és crear follons a respecte. [...] Cada tres joves, dos surten feixistes, i a partir 

dels comentaris que et fan a l’aula en relació amb la nostàlgia al passat dictatorial, diuen — això no passava en Franco— 

-a l’època de Franco hi havia feina per a tothom—; —Quan Franco no hi havia immigrant...— La meva observació és que 
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aquestos alumnes tenen crisi de valors, no tenen clar la visió cap a la vida i a la realitat. I també el seu entorn familiar i 

social, tenen esta crisi de valors... Espera’t que aquests tenen un cert nivell d’estudis imagina’t els altres que no tenen un 

nivell formatiu què et diran!»

 «Els costa posar els límits als nens (parla de les famílies gitanes). També és un col·lectiu que no dóna importància 

a l’educació[...]. És el col·lectiu que va darrera dels altres perquè estan tancats en les seues tradicions i els seus costums 

particulars... No tenen hàbits de la vida:  van  sense camisa,  no tenen horaris de menjar ni de dormir... A més te parlen en 

castellà, nosaltres els contestem en castellà també, al contrari dels altres que fa poc que estan aquí i te parlen en  un català 

meravellós.»

 «Sempre fan un esforç  per incorporar-se al sistema d’aquí, també són els més organitzats (parla de les famílies 

magrebines) També, perquè saben que la sortida és l’educació, són famílies estructurades, formades per pare mare i els 

fills. Com érem nosaltres als anys setanta i vuitanta. Això ajuda molt perquè la família està unida i estan junts perquè l’es-

tructura familiar és un punt fort per aconseguir l’èxit escolar.»

Posicionament respecte els valors culturals no comuns o no compartits: la posició ambivalent.

El posicionament cap a les persones d’origen estranger, i particularment, en relació a la seva integra-
ció cultural és un dels aspectes fonamentals a l’hora de parlar dels valors presents en els processos 
de convivència intercultural. Aquest posicionament vindrà determinat per la importància relativa que 
uns i altres donin al fet que la població estrangera adopti els costums de la cultura del lloc i/o mantin-
gui els costums de la cultura d’origen.

La posició ambivalent, doncs, suposa mantenir un complex equilibri social, en els contextos de soci-
etats multiculturals, mentre es posseeix simultàniament dues significacions aparentment oposades: 
adoptar la cultura del lloc i mantenir la cultura de l’origen. La literatura defineix al respecte diferents 
actituds o posicionaments possibles front aquesta dicotomia, simplificades en dos grans conceptes: 
(a) tolerància, respecte al dret de l’estranger a mantenir els usos i costums propis, i (b) assimilar, vo-
luntat que l’estranger sigui igual que el del lloc.

Entre els discursos de la ciutadania, dels recursos tècnics, dels representants institucionals i dels 
grups polítics municipals es recullen posicions genèriques que versen al voltant de la tolerància, així 
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com també, actituds de caire assimilador. Essent majoritaris els posicionaments conscients o in-
conscients que consideren que l’estranger cal que sigui igual que del lloc, i si s’escau, abandonant la 
cultura pròpia. Aquestes actituds assimiladores poden expressar-se en doble lectura: (a) la positiva, 
incorporar els trets culturals del lloc (domini del català que és la llengua vehicular), i (b) la negativa, 
com no facis això, sol això, no te toleraré. 

 «Podrien parlar català, aquí ja sabem que si parles català ets un dels nostres. És una barrera entre els que estan 

aquí i parlen o no parlen català.»

 «Tot això que estan sempre al carrer, que se posen a les cantonades els homes i que te miren, tot manies, són 

atres estils de vida i ja està. [...] Deixant els nouvinguts, la comunitat gitana s’ha integrat mai? És una comunitat que està 

aquí, que comparteix coses amb natros però que tampoc participa. Hauríem de buscar la manera de què s’impliquessin. 

Tortosa necessita de la participació de tots, ells haurien de mirar d’integrar-se i natros de facilitar-los esta integració!»

 «La gent els encasella en qualificatius, al magrebí el rebutgen, als de l’est se li té més respecte, i els relacionen en 

robatoris i violència, els asiàtics no donen res a guanyar aquí, als sud-americans els veuen més amables. Això asta que 

organitzen una festa. En ells hi ha més paral·lelismes, s’integren més a nivell religiós, per exemple s’ha fet una confraria. 

I els sud-africans com venen i se’n van...»

 «Els temes s’han de treballar però no només des de l’àmbit polític, sinó també, des del social. Si jo veig les pubilles 

i els patges... La gent que participa ho hem de fer visible. És el tant per cent de la participació i la implicació el que ens 

indica quin és l’estat de la integració. Potser ho hauríem de posar més de relleu, en una entrevista, i des de la normalitat, 

no com si fos una excepció sinó com a lo habitual!»

 «En la zona on visc hi ha una mica de gent nouvinguda. El conserge és immigrant. Hi ha molt bona convivència con 

si fos autòcton. A les comunitats de veïns estan integrats. Celebren certes coses que natros no celebrem i ells el Nadal no 

el fan. Però respecten que lo que es fa aquí és lo més adequat.»

 «Els marroquins que van arribar fa 20 o 25 anys estan integrats. Els últims 7 o 8 anys, els que han arribat de nou 

han fet que l’ambient sigui més estrany[...] Alguns alumnes que han vingut  van a la mesquita els divendres... no han 
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volgut integrar-se tant, potser ja han trobat al altres compatriotes que estaven aquí...»

 «Los moros per exemple, fan els seus grupets, dins la seua comunitat, només parlen lo seu idioma, eduquen als 

fills a la seua manera... els que estudien aquí i parlen català no eh! Però los vells... Cadascú fa la seua però s’ha de respec-

tar, no van ni a les festes d’aquí. Haurien de fer les coses que es fan aquí, encara que no t’agradin, s’han d’integrar una 

mica. A mi abans no m’agradaven els calçots i ara sí. No tinc res en contra eh, jo (persona emigrada) estic al mateix sac. 

He vingut per guanyar més diners!»

 «Allà on visc es van anar buidant els pisos d’estudiants i ara els omplin immigrants, romanesos, marroquins, i la 

convivència bé... Però hi ha un tema que xoca:  l’olor dels menjars, a banda viuen aïllats en el seu món, a la mare no se 

la veu, el pare abans anava normal i ara va en xilava...»

 «Cada vegada hi ha més voluntat d’estudiar català i allargar el període de formació. Les dones magrebines agraei-

xen molt el català, però continuen tancades en les seves costums, potser perquè no estan inserides en el món laboral.»

 «Del col·lectiu xino no es parla massa d’ells. Arriben aquí a muntar la seva feina, i no donen problemes perquè 

venen a treballar i prou. No donen problemes de convivència, problemes de mocadors al cap...!»

 «Una persona que ve de fora s’ha d’adaptar a l’idioma, vestir-se com aquí, ha de ser com d’aquí...!»

 «N’hi ha molts d’integrats, ne tinc un  a classe que mira si està integrat que diu: —estos moros de merda—. Diu 

que no volia anar a un altre institut perquè hi havia molts moros.»

 «Experiències positives? Ni islàmica, ni africana ni pakistaní: NO! En gent sud-americana relació bona pos si. 

Perquè són gent que han après a funcionar segons se funciona aquí. Hi ha gent (rumanos, russos, polacos) que s’han 

adaptat i hi ha gent que ha arribat al punt que el català el parlen com natros... Si jo vaig a un altre país, m’adapto. Lo 

problema que tenim és que no s’adapten!»

 «Jo no ho veig com vatros, perquè, què és per a vatros la integració? Què incorporen la nostra cultura? És que 
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claro...!»

 «Si jo visques als Estats Units jo sempre seria catalana. Ells venen d’un país diferent i sempre tindran una altra 

cultura.

[...]

Hem de ser cosmopolites, és un valor enorme, i no podem perdre res de les tradicions. Ha d’haver respecte i no hem 

d’anar cap a la uniformitat. Ara es viatja tant que la percepció del món ens ha canviat.»

 «La realitat social de Tortosa està pitjor perquè se té el concepte que convivència en un concepte d’assimilació: 

les persones no normalitzades,immigrants i ètnia gitana, s’han d’assimilar a nosaltres. Penso que hi ha un deteriorament 

de la convivència, perquè cada cop se’ns demana ser més restrictius en les petites molèsties que són normals a una ciutat. 

Algú es pot sentir molest perquè algú estigui sentat a un banc? I l’impacte de tot plegat en la població immigrada quin és? 

La primera generació, persones adultes, no volen tenir problemes per tant no en generaran. Però que passa en los joves 

de segona generació?! Han crescut o nascut aquí pensant que tindran les mateixes oportunitats que els autòctons i que 

poc a poc aniran descobrint que no les tenen estes mateixes oportunitats?” 

Xoc cultural i assimilació, com afecta els fills i les filles de la immigració?

Entre els discursos de les persones professionals, la ciutadania, els representants institucionals i els 
grups polítics municipals s’ha posat de manifest la importància, i especialment complexa realitat, dels 
joves fills i filles de la immigració.Entenent l’acomodament cultural i social d’aquests com un repte 
clau a l’hora d’establir les bases d’una convivència intercultural futura que vagi més enllà i superi la 
coexistència pacífica actual.  

 «Intuïm que els nivells de tolerància en edats més joves són pitjors que en trams més elevats d’edat. Ho intuïm 

sense gaudir de dades estadístiques contrastades... Però crida l’atenció, teòricament hauria de ser més normal que si du-

rant l’escola ja he compartit espais de relació en tu, ara de gran no te vegi tant com un diferent... tot això me dóna a enten-

dre que hi ha algo que no estem fent bé, quan los fills d’aquí no poden fer este procés?! Quin paper estem desenvolupant 

els pares i mares, l’entorn familiar, i quin paper desenvolupen en tot plegat les institucions? Realment és molt complicat, 

l’actitud dels professionals, mares i pares, és determinant!»
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 «Veieu lo mateix entre la gent gran i los i les joves?

[...]

El que pot ser és que el fill és fill d’immigrant però no és immigrant. En los joves això se nota molt. 

[...]

Les xiques ja estan més adaptades. I les hi ha que tenen verdaders conflictes familiars i passen un horrorós xoc cultural 

entre aquí i allí. Les noves generacions tenen molt conflictes. A la consulta te venen noies de 15-16 anys que se n’anirien 

de casa i joves de 20 anys casada en conflicte amb el marit que si poguessin se separarien...!

[...]

La segona generació és la que mos ha de fer més temor, perquè no són d’aquí ni d’allí, ni d’un puesto ni de l’altre, són 

estrangers a tot arreu... i si per a més inri el suport que representa la família tens xoc cultural...

[...]

Important també tenir en compte el tema socioeconòmic... si en lloc de viure a Santa Clara viu al Temple, s’acabaria inte-

grant en tot lo món, i entrar a l’escola seria anar i sortir... 

[...]

Claro, però aquí hem de tenir en compte la pressió social evident del propi col•lectiu i també el fet que algú que un cop ha 

donat lo pas d’occidentalitzar-se al no ser ben rebut es replega en lo seu, en algo que potser no era ven bé seu, però és l’ 

únic que té... hi ha gent que no és practicant al seu país, i  a l’ arribar aquí, se repleguen perquè és on trobes la seguretat 

en un entorn hostil.»

 «S’integren poc a nivell esportiu, sí que tenim l’equip de futbol de l’Atlas, però és un gueto, però no n’hi ha a atres 

esports, com a la natació. Són les primeres generacions però veus que no ha arribat el moment, i (en arribar a ESO i Bat-

xillerat) se separen. A mi me preocupa este tema, ho noto, penso que és un problema socioeconòmic. A estes edats se 

comencen a fixar en les diferències de classe—també hi ha racisme en el personal autòcton— no sé però és un tema per 

resoldre. Penso que una possibilitat són els líders positius, cal identificar-los, motivar-los i que siguen un model dins de la 

comunitat. Penso que la dona ha de fer i que són elles les que han de plantar les banderilles. Les noves tortosines siguen 

o no musulmanes, després que facen el que vulguen, que siguen atees o musulmanes. Ara hi ha més dones que homes i 
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elles funcionen molt bé, ells —sempre hi ha excepcions—van a la contra.»

 «La majoria de joves fills i filles de la immigració a Tortosa són d’origen amazig. Estos joves viuen entre dos mons, 

entre la família patriarcal masclista i el món de la societat d’aquí (escola, barri, espais públics...) Pateixen l’ autoritat del 

pare, mantenint-hi una relació majoritàriament d’hostilitat i els costa molt afrontar-ho: la crisi fa que ni el pare ni el fill no 

tinguin feina, per tant, es passen massa temps per casa junts... 

No tenen perspectives de futur ni recolzament social, acabem 4t d’ESO i se senten que estan  “al pou”, aleshores, és quan 

empatitzen en lo model de casa, que és lo proper, lo segur i al mateix temps és lo més “xocant” en los valors d’acollida.

Manifesten impossibilitat d’integrar-se per no tenir experiència positiva de relacions de convivència en altres catalans, 

particularment en l’àmbit de l’escola. Fins al punt que el tema de relacions amb els joves autòctons és  un tema que els 

enfronta —no tinc amics catalans, i no els vull tenir!—»

 «S’ha de treballar amb els joves perquè sinó és un caldo de cultiu. Els joves que no se senten integrats a una so-

cietat s’aparten i fan pinya, creen una jerarquia, un estatus segurament del pitjor i això és perjudicial per a Tortosa. »

 «Las relaciones entre hombres y mujeres son diferentes, las tienen apartadas… Si un xico nuestro se junta con una 

xica de ellos, bien, pero si una xica nuestra se junta con un xico de ellos, verás… lo que nos ha constado a las mujeres… 

iremos pa tras!»

 «També conec un xiquet que sortia en una noia d’aquí, un xic integrat. Pos la seva família li va prohibir de sortir en 

ella, li van obligar a deixar la seva estimada perquè ella era d’aquí!»

 «La relació en les dones, depèn, de la cara i la persona. Però les xiques tampoc mos coneixen.

Sabem del cas de una xica d’aquí que va sortir en un moro, i los amics i son pare la van amenaçar, i son pare era mestre... 

En este cas lo pare no coneix de res, i te jutgen per ser moro, i no te coneixen, lo pare, no te vol conèixer!

[...]

A Tortosa no hi ha xiques marroquines que estiguin en catalans. N’hi ha molt poques. A Barcelona, Tarragona, o altres llocs 
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ho veiem més dinàmic, més normal...

A vore, les xiques, lo fet de nàixer i estudiar aquí, ja agafen lo sistema dels catalans, de ven petita.

[...]

Hi ha xiques que te entren pel cor, i al cap de 2-3 anys, cadascú sent parlar a los seus i trencar...

Jo a casa també tindria problemes per anar en una catalana.

Jo a casa meua no tindria cap problema d’anar en una d’aquí. Mon pare cap problema, ma mare no diria res, faria com 

que no ho sap!

Casar-se ja és més difícil. No té perquè ser-ho però mai se sap!

[...]

Tothom que va al Moët entra?

Depèn de la cara!

Però, encara que te dixen entrar, dins del Moët, se separen i te fan rogle! 

Si vas en dos persones no te passa, però si vas en rogle, sí! És més difícil!

[...]

Vatros reseu?

Natros a vegades sí, a vegades, no! A la mesquita anem a resar los divendres. 

Jo només reso algun dia a casa.

 Jo los divendres, perquè mon iaio m’afaga per l’orella...»

 «Tengo tres hijos. Los niños bien. El grande, de 8 años, dice que los otros niños en escuela le llama xino. Y él no 

quiere que mi padre, que le acompanya a escuela, le hable en xino por la calle... unas cuantas calles antes de la escuela 

le hace callar... le cuesta un poco.»
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 «I les teves filles com ho viuen? Elles no han nascut aquí però estan aquí des de molt petites. S’han criat aquí, en 

los amics d’aquí i pot ser elles ho tenen millor que les persones que han arribat a una edat més madura o adolescent. [...] 

En canvi mas filles no tenen cap amistat que no sigui catalana. I jo voldria que se relacionessin en les filles d’amics meus 

moldaus, per allò del contacte en les arrels, però o bé són més petites o bé elles ja estan en un altre punt…» 

La posició intolerant

La literatura determina com a indicador de discriminació l’existència d’experiències de maltractament 
o comportament general hostil o intolerant amb la persona diversa cultural i socialment. Entre els re-
lats emesos per part de la ciutadania, els recursos tècnics, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals pràcticament no es desprenen experiències d’hostilitat manifesta o discriminatòria 
en vers les persones d’origen estranger, però, no per ser minoritàries esdevenen poc rellevants.

 «M’ha passat un cas de racisme aquests dies a l’examen de pràctica (de cotxe). Vaig a passar l’examen de pràc-

tica, i l’examinador m’ha provocat en preguntes fins que m’he enfadat. M’ha fet preguntes que no tenen res a veure amb 

la conducció ni res, però em fa veure que és un racista que no el agraden els immigrants negres. [...] El meu responsable 

de l’autoescola m’ho ha dit també que m’ha suspès per racisme i que no li agraden els immigrants.»

 «També hi ha racisme. Però jo no faig cas, no vull problemes. Si no mos entenem, doncs cadascú al seu lloc.  Això 

passa al tren, al bus.  Jo no m’enfado. No us puc arribar a contar tot lo que me passa.»

 «En una disciplina esportiva els nostres alumnes han guanyat tots els partits i queden primers. Per tant, els toca 

anar a jugar fora de la ciutat en presentació de les escoles de primària. Però, sabem que va passar,  van agafar el segon! 

Sense avisar-nos ni res. [...] Els nostres alumnes van justets de material,[...] els altres d’altres escoles van amb botes de 

marca, però els nostres sempre guanyen... El que ens va passar ho considerem un acte de racisme, una cosa molt forta!”
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Recapitulant

Algunes reflexions de la ciutadania i dels recursos tècnics i part dels grups polítics municipals abonen 
el terreny a diagnosticar que a la ciutat de Tortosa no existeix un marc de valors comuns o compartits 
per tothom.  Quedant atenuada aquesta declaració pel poc temps transcorregut des què la multicul-
turalitat forma part de la vida de la ciutat i per la complexitat real i evident del repte.  

D’altra banda, determinats discursos tant de la ciutadania com dels representats d’institucions pú-
bliques, com de part dels grups polítics municipals i com dels recursos tècnics traspuen explícita i 
implícitament el desconeixement cultural vers l’altre. També es posa de manifest com sense tenir en 
compte determinats trets culturals, es pot contribuir a activar pautes d’evitació, i per tant, perpetuar 
la no-interacció positiva. Si no hi ha coneixement mutu, difícilment es podrà construir en l’imaginari 
col·lectiu de la comunitat el necessari marc de valors compartits o comuns.  

Dels discursos recollits fins ara s’intueix cert grau de desconcert amb relació a la presència de perso-
nes i col·lectius amb valors culturals propis i diferenciats, i en conseqüència, aflora certa sensació de 
no saber com fer conviure les diferents actituds d’expressió de la vida quotidiana en els espais públics 
que això suposa. 

Ciutadans i ciutadanes de Tortosa de diverses procedències, cultures, edats, condició social, confes-
sions religioses, gènere i ocupació han coincidint en subratllar que el respecte és un dels valors fona-
mentals i per tant, essencial per l’establiment de relacions de convivència. D’igual forma s’ha pogut 
detectar com no hi ha consciència col·lectiva que el valor fonamental del respecte, per exemple, és 
compartit per una gran majoria de les persones en col·loqui. 

En una altra direcció es recullen discursos de la ciutadania i els recursos tècnics que per una part evi-
dencien diferents projeccions sobre el respecte en relació a la cultura de l’altre; i per l’altra, reflexionen 
sobre l’estat de salut del “respecte” en la societat actual. 

L’educació en general, i la educació en el si de les famílies en particular, apareix com a element clau en 
relació a la convivència i el respecte, així com també, en l’adquisició de valors compartits o comuns. 
Percepcions sobre l’escola, l’educació en la família, els valors culturals diferenciats i el seu impacte en 
l’educació dels fills, i la relació de tot plegat en la convivència són els principals discursos que s’han 
recollit.
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Pel que fa a la integració cultural de les persones d’origen estranger, entre els discursos de la ciuta-
dania, els recursos tècnics, els representants institucionals i els grups polítics municipals es recullen 
posicions genèriques que versen al voltant del dret de l’estranger a mantenir els usos i costums pro-
pis, així com també, actituds de caire assimilador, és a dir que la persona adopti la manera de fer de 
la societat d’acollida.  Són majoritaris els posicionaments conscients o inconscients que consideren 
que l’estranger cal que sigui igual que del lloc, i si s’escau, abandonant la cultura pròpia. Aquestes ac-
tituds assimiladores poden expressar-se en doble lectura: (a) la positiva, incorporar els trets culturals 
del lloc (domini del català que és la llengua vehicular), i (b) la negativa, com no facis això, sol això, no 
te toleraré. 

Entre els discursos de les persones professionals, la ciutadania, els representants institucionals i els 
grups polítics municipals s’ha posat de manifest la importància, i especialment complexa realitat, dels 
joves fills de la immigració.Entenent l’acomodament cultural i social d’aquests com un repte clau alho-
ra d’establir les bases d’una convivència intercultural futura que superi la coexistència pacífica actual.  

Entre els relats emesos per part de la ciutadania, els recursos tècnics, els representants institucionals 
i els grups polítics municipals pràcticament no es desprenen experiències d’hostilitat manifesta o 
discriminatòria envers les persones d’origen estranger, però, no per ser minoritàries esdevenen poc 
rellevants.
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 PARTICIPACIÓ SOCIAL
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Participació social de minories ètniques i persones d’origen estranger

Convivència i participació

Si com hem dit anteriorment, la convivència requereix de relacions regulades, de respecte i amb capa-
citat de gestionar positivament el conflicte; i si s’ha d’anar més enllà de la mera coexistència, alesho-
res, cal la presència i la participació de totes les parts de la comunitat.

L’enfocament comunitari determina que la dinamització d’una comunitat passa per la participació, la 
implicació i la coresponsabilitat dels tres protagonistes: les administracions públiques, els recursos 
tècnics (públics i privats), i la ciutadania i les seves associacions.

Per tant, en procés de treball conjunt cap a la convivència ciutadana intercultural és important conèi-
xer i tenir en consideració la trajectòria i situació present amb relació a la participació.

Dimensió conceptual participativa

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convivència es proposa 
conèixer, analitzar i valorar:

• Nivell de participació d’autòctons i estrangers a l’escola, a les entitats i a les festes i la vida social 
de la ciutat.

Anàlisis dels discursos recollits

En termes generals s’ha estudiat molt sobre els dèficits participatius de la nostra societat després 
de la transició democràtica. Per tant, no és d’estranyar baixos índexs de participació de la població 
autòctona (concentrada en entitats esportives i associacions de veïns), així com també, naturalment, 
de la població immigrant. Més encara si prenem en consideració la trajectòria participativa prèvia 
d’aquesta població i el fet de ser un grup poblacional que encara s’està incorporant a la societat de 
recepció. 

La ciutadania i les seves associacions, així com, els recursos tècnics, els representants institucionals 
i els grups polítics municipals no han identificat a través dels seus discursos especial rellevància de la 
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dimensió participativa en termes de convivència ciutadana intercultural. De les poques intervencions 
al respecte s’ha detectat: (a) cert dèficit participatiu de la societat tortosina; (b) certa preocupació per 
la no-participació del col·lectiu de persones estrangeres en associacions de mares i pares i en les 
associacions de veïns i (c) indicis de reflexió al voltant de la complexa participació de les persones 
estrangeres (llengua, situació econòmica, desconeixement de la realitat social del lloc, etc.). 

 «De les coses que se fan gratuïtes ells participen, i molt, i natros no tant! [...] A Tortosa s’organitza un acte i no va 

ningú!. La població de Tortosa en sí esta molt tancada en ella mateixa i en la gent de tota la vida.»

 «Veig també que s’ha de participar més, però els que participen sempre són els mateixos, interculturalistes, la 

majoria de la ciutat no participa!»

 «També hi ha hagut entitats que han ajudat molt a la millora de la convivència, més enllà d’ACISI que està vincu-

lada a un projecte concret, també hi ha entitats que han ajudat molt... I al final se tracta de les persones d’estes entitats, 

que pot ser siguin 7/8 persones que tiren del carro i encapçalen una molt bona feina!»

 «Un altre aspecte és la convivència municipal. Jo he format part d’una associació de veïns, i les associacions de 

veïns tenen molta força... les associacions de veïns és una forma de participació en la vida municipal, i vull dir que les 

associacions de veïns tenen que tenir representació, en veu i sense vot, al ple de l’Ajuntament... Això és fonamental per a 

què una ciutat sigui viva.»

 «Natros tenim pocs afiliats estrangers al sindicat, no ens veuen com una possible solució. En alguns casos han 

desmuntat candidatures perquè l’empresa els amenaça. Però en termes generals, a Tortosa i les Terres de l’Ebre, no hi ha 

cultura sindical. Veuen el sindicat com si fos un abogat. Si no el necessiten se’n van del sindicat. Este criteri de lluitar junts 

no existeix. Hi ha molta cultura agrària, lo concepte del amo.» 

 «L’experiència des del pla educatiu d’entorn és que les famílies marroquines són les que més valoren la partici-

pació en l’escola. L’únic que depèn del moment vital en què arriben, és molt més difícil! I ara, sense els recursos , tot serà 

més complicat! 
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[...]

Pos a mi me crida l’atenció que a les reunions a l’escola de mares i pares, no veus la seva implicació/participació (mares i 

pares magrebins). I penso que seria molt important, que es visibilitze la implicació i participació en les AMPES. I per tant, 

caldria activar que el col·lectiu entrés en esta dinàmica del grup del cole, en la dinàmica de la relació dels pares, això mi-

lloraria les relacions a l’escola, entitats i famílies...

[...]

Sí és important la participació de les famílies, però ha de ser a partir d’estratègies concretes, pensar que això passa au-

tomàticament és un error!

[...]

S’ha dit antes que moltes mares no van a les reunions de les AMPES. A vegades és algo tant fàcil com no haver cuidat que 

esta persona entengui l’idioma!»

 «Me pregunto si esta gent de fora saben què és una associació de veïns? Que lo que fem és barallar-se en l’Ajun-

tament per millorar el barri o en qui sigui i ho fem esta associació de veïns, la federació d’associacions de veïns i tothom? 

[...] Jo me penso que aconseguir una zona de descarrega a la plaça de Montserrat és bé per a tothom: pakistanesos, 

marroquins, llatins, d’aquí, no?» 

 «La llàstima del col·lectiu gitano és que no hi ha manera que acabin de prosperar. Hi ha gent que ha sortit de la 

marginalitat, que ha aconseguit un nivell de vida mitjà i potser fora bo que estiguessin més normalitzats a les associacions 

de veïns, per exemple? Allí no arriben, mantenen igualment la seva estructura d’ètnia gitana, es guien per la llei gitana...»

 «Remolins és un barri petit, és com un poble, jo me l’estimo molt Remolins. Estan tots integrats, se respecta tot, 

hi ha convivència, silenci... al que arriba se l’accepta, a l’associació de veïns l’integrem... Per exemple, a Reis, cada cop hi 

ha més mares (magrebines) que porten regals per a regalar als seus nens (es refereix a la nit de Reis que a la plaça de la 

immaculada de Remolins hi ha l’opció que els Reis Mags criden als nens i nenes pel seu nom i els hi facin lliurament dels 

respectius regals). Això m’agrada molt. Primer no entenien lo que era, i poc a poc, ho han anat entenent, i s’involucren en 

les festes... no tenim cap problema.» 



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

289
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

 «La gent de fora ve en l’objectiu de treballar, per guanyar-se la vida, i segur que no deuen pensar en anar de festa 

i participar en segons què...»

 «Pensava que l’arribada d’immigrants podria ser l’ocasió per a canviar. Però s’han quedat exclosos, no poden 

participar de la vida pública. No ocupen espais de decisió.»

 «Clar, lo tema és que se troben convivint, vivint aquí... I jo no m’he fixat mai si al correfoc participen o no... pot ser 

també és culpa nostra de mirar-los en recel o no mirar-los... 

[...]

Però natros no anem a buscar a ningú, a la nostra entitat la gent s’apunta pel boca orella..

Sí però, la veritat, jo de l’edat de 20-40 anys no conec a ningú (persona immigrant), i no li he pogut parlar per a què sàpi-

gue...

[...]

No sabem si no s’atreveixen a venir perquè  no coneixen a ningú, o perquè no tenen interès en temes de la nostra entitat! 

[...]

Però... si no hi ha ningú que t’invite... pot ser si ne vingués un, pot ser después, pel boca orella, i per la experiència ne 

vindrien 2-3 més...»
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Recapitulant

En el procés de treball conjunt cap a la convivència ciutadana intercultural és important conèixer i tenir 
en consideració la trajectòria i la situació present amb relació a la participació. Per això s’analitza el 
nivell de participació d’autòctons i estrangers a l’escola, a les entitats i a les festes i la vida social de 
la ciutat.

En termes generals s’ha estudiat molt sobre els dèficits participatius de la nostra societat després de 
la transició democràtica. Per tant, no és d’estranyar els baixos índexs de participació de la població 
autòctona (concentrada en entitats esportives i associacions de veïns), així com també, naturalment, 
de la població immigrant. Més encara si prenem en consideració la trajectòria participativa prèvia 
d’aquesta població i el fet de ser un grup poblacional que encara s’està incorporant a la societat de 
recepció. 

La ciutadania i les seves associacions, així com, els recursos tècnics, els representants institucionals 
i els grups polítics municipals no han identificat a través dels seus discursos especial rellevància de la 
dimensió participativa en termes de convivència ciutadana intercultural. De les poques intervencions 
al respecte s’ha detectat: (a) cert dèficit participatiu de la societat tortosina; (b) certa preocupació per 
la no-participació del col·lectiu de persones estrangeres en associacions de mares i pares i en les 
associacions de veïns i (c) indicis de reflexió al voltant de la complexa participació de les persones 
estrangeres (llengua, situació econòmica, desconeixement de la realitat social del lloc, etc.). 
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 COMUNICACIÓ INTERCULTURAL
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Comunicació intercultural

Convivència i comunicació

Com s’ha dit en el primer capítol, la convivència implica una interacció personal i social amb l’altre, 
mentre que, la coexistència suposa la no-relació des del respecte. Tant la relació com la no-relació 
comporten determinades formes de comunicació. Si a més a més el propòsit és establir relacions 
majoritàries de convivència, més enllà de la mera coexistència, aleshores l’estímul d’una comunicació 
efectiva entre les parts, superant els malentesos i els rumors negatius, esdevé particularment impor-
tant. 

Dimensió conceptual comunicativa

L’anàlisi d’aquesta dimensió conceptual És molt més complexa quan la comunitat és diversa des del 
punt de vista lingüístic. Diversa per configuració pròpia del territori (català, castellà i romaní) i diversa 
com a conseqüència del fenomen de la immigració (amazic, àrab, urdú, panjabi, romanès i wòlof entre 
altres). Així doncs, a l’hora d’identificar i qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convi-
vència es proposa conèixer, analitzar i valorar:

• Com es viscuda la comunicació social intercultural a la ciutat

Anàlisis dels discursos recollits

Comunicació social intercultural a la ciutat

Als barris i als espais públics existeixen diferents nivells de comunicació social: converses de carrer, 
notificacions municipals, circulars de la comunitat de veïns, comunicació verbal i no verbal entre veïns 
del bloc d’edificis o de la sala d’espera del CAP, comunicació per signes, mitjans de comunicació lo-
cals, etc. A més a més, quan als barris i als espais públics va canviant el paisatge sonor, és a dir, quan 
la realitat del lloc és diversa lingüísticament, la comunicació és molt més complexa.

La diversitat lingüística comporta tota una sèrie d’implicacions i actituds en l’esdevenir de la vida quo-
tidiana i en els diferents espais socials en què les persones es troben (escola, parcs, bloc de veïns, sa-
les d’espera...). En el capítol referent a la dimensió actitudinal s’ha recollit un catàleg d’actituds envers 
la diversitat de la comunitat, i entre elles, actituds referents al fet comunicatiu (rumors, estereotips,
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prejudicis...) i lingüístic. En aquest capítol es pretén recollir els discursos que, a partir de l’experiència 
personal, a partir del coneixement professional o a partir de la reflexió individual, aporten elements de 
coneixement i comprensió al voltant de la comunicació intercultural a la ciutat. 

Tant els recursos tècnics com la ciutadania, els representants institucionals i la part dels grups polítics 
han apreciat que el coneixement de l’idioma entre les parts és clau per l’establiment de relacions, per 
generar confiança mútua i per tant, per potenciar la convivència i la cohesió social.   

 «Lo nexe d’unió és la llengua. Si no existeix este nexe d’unió, la convivència és molt difícil! Jo he viscut fora,  i quan 

arribes a un lloc i l’idioma d’allà és tant diferent, l’esforç que has de fer és tan gran, tan gran... Sense llengua no pot haver 

apropament... Pot haver bona voluntat per apropar, però per entendre’s difícil...»

 «Ara és molt important la barrera lingüística pera la convivència. La importància de l’ idioma, de parlar català: parlar 

català és la porta d’entrada a la convivència. Jo sempre els ho dic: si voleu que us acollim bé, parleu el nostra idioma!... 

Si els sents parlar àrab assusta, te diuen. La realitat és que canvia molt la percepció i actitud de la gent quan una persona 

nouvinguda se li adreça en català! I els crios parlen tranquil·lament en català..»

 «No solo importa el respeto, sinó la comunicación entre los ciudadanos, hablar con los ciudadanos da más confi-

anza, hablar al hermano/amigo/vecino que se siente más arropado por el ciudadano y  esto ayuda mucho a vivir...»

 «La persona que es comporta diferent amb els nouvinguts té una confusió. Dins d’una població hi ha qui veu gent 

del col·lectiu nouvingut de manera positiva i qui la veu de manera negativa, fa falta comunicació, coneixement.»

 «Per exemple, en el nostre servei públic noto la dificultat de la llengua (de comprensió) als marroquins i pakistane-

sos, em preocupa quan no entenen perquè és una pena!»

 «Quan ve algú parteixo que li atenc en català perquè considero que treballo en una administració pública i la llen-

gua que he de fer servir és el català i a mesura que parlo en ell ja veig si m’entén o no!

[...]
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Jo també començo en català, i li pregunto si l’entén... Perquè no vull que l’idioma sigui una frontera, primer les persones 

que les idees...»

 «La gent que no és autòctona que arriba al nivell B és una minoria, només ho aconsegueix els que porten molts 

anys, que tenen relacions socials amb autòctons, i així poden practicar el català.»

 «És que vas a un basar xinès i allà tret dels propietaris no hi ha ningú que sàpiga articular paraula. No estic parlant 

dels xavals joves. Entenc la dificultat òbviament els costa, sobretot als xinesos i pakistanesos, que parlen urdú, i moltíssim 

no saben anglès, encara que és llengua oficial, i no hi ha manera d’entendre’t en ells. Però en els joves sí, ells s’integren, i 

casi millor  la comunitat musulmana que la xinesa... Els joves musulmans i xinesos parlen català però la gent gran no!»

 «Aquí parlo com puc però la gent m’ajuda. Te fas amics i amigues voluntaris per la llengua en català... I quan parles 

en una persona (en català) te mira als ulls en molt de respecte.»

 «A l’arribar a l’institut d’aquí me va costar molt en la gent de classe, per no parlar l’idioma, me va costar molt el pri-

mer any... I el segon any, però al final, tins un mínim de coneixement de la cultura, de la llengua... En tot, hi ha qui t’insulta, 

i penses, millor pegar mitja volta...»

 «El comerç fomenta la llengua catalana, tothom aquí a la ciutat s’expressa i adreça al seus clients en català.»

En la mateixa direcció però en un altre sentit un grup polític municipal ha posat en valor  el potencial 
mercantil i comercial la diversitat lingüística del lloc.

 «Jo penso que és un error polític no haver donat importància a les seves llengües. A l’Escola Oficial d’Idiomes 

s’hauria de poder estudiar àrab, rus, xinès i romanès. Ara tindrem un munt de persones que sabran parlar àrab, bereber,... 

i no el sabran escriure... I podrien ser els ambaixadors nostres, de les empreses del territori, als seus països!» 

D’altra banda, hi ha un col·lectiu, les dones magrebines d’edat adulta, que han estat presents en molts 
dels discursos, tant de professionals, de la ciutadania, dels representants institucionals com dels 
grups polítics municipals (col·lectiu Diana). 
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 «Hi ha un perfil concret, que és el de dona magrebí, que és molt difícil. [...] Hi ha diversos elements: el nivell forma-

tiu, el país de procedència... [...] També cal diferenciar entre les persones que estan alfabetitzades i les que no.»

 «L’atenció del sexe femení de determinades comunitats podria crear dificultat a l’hora de tractar (mèdicament)... 

Però mos hem acostumat i les dones venen en los seus representants barons de la família, ja sigui el marit, i si ell no pot, 

el fill baró, i si no hi ha fill baró, la filla... I fan el rol de representant, no de traductor, representen a la dona, no tradueixen 

lo que la dona te que dir... Me sembla un matís important el de “representació”. I la gran curiositat que desperta vore una 

dona que no parla gens, i el seu xicotet que parla un català perfecte, bueno català, un tortosí perfecte!»

 «A vore, hem de pensar que l’estàndard cultural compta, i per aprendre un idioma, cal que el cap estigui preparat.. 

la persona del poblat, la persona que no està escolaritzada en origen, que només ha adquirit aprenentatge oral, pos te 

moltes més dificultats per aprendre...»

 «D’altra banda, lo tema de les dones, és un espai molt masculinitzat. Les dones de musulmans no estan, no par-

len...»

 «Les mares no surten, no van a estudiar. Hi ha llocs per estudiar, i van però no els entra, els costa molt! Natros bé, 

a l’escola a l’institut a la feina, bé, però elles!

[...]

Les mares quan surten fora se relacionen entre elles. Però si no parlen català, com vols que se relacionen?!?

[...]

Ma mare, per exemple, se fa entendre en les mans, per anar al súper, per anar a la seguretat social... Però d’aquí a tenir 

relació en altres dones catalanes, pos difícil!»

 «No hablamos con madres de otros niños, aquí está el problema que nosotras tenemos mucha dificultad para 

hablar.

[...]



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

296
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

 També nosaltres som grans ja no tenim la força de estudiar o memoritzar, nosaltres tenim prou amb la feina de casa, i fer 

créixer els nostres fills.» 

 «Les mares dels alumnes que posen el vel (mocador) abans només ens saludàvem, però ara, que les conec de 

prop, ens saludem i a més a més, mos parlem, i mos riem i tot! Elles sempre intentant parlar català, no com les gitanes.

[...]

 Sí que hi ha famílies que parlen poc, que els costa més parlar i expressar-se... Les hi ha que les hi parlem, però no sabem 

si entenen o no. Ens preocupa si no mos  entenen! Perquè aquestes dones estan per casa i surten menys...

[...]

Abans si que hi havia un servei de traducció, però ara no! Ens era molt útil, per exemple, en casos greus o quan hi ha al-

guna cosa important que comunicar.»

 «Y al entregar las notificaciones a alguien que se tiene firmar, pues las mujeres que no me lo firman porque dicen 

que el marido no les deja… A ellas me las aíslan total. Ellas no hablan, ellos sí.  Ahora hay una  que ya me mira y me dice 

hola y adiós con la sonrisita, porque le dije “oye tu no hablas o qué!”, y la otra que me vino el otro día y me dijo:” mi niña 

dice que te llame por tu nombre!”… Y hay otra que me cuenta cosas, que habla mucho, que me explica… Pero la gran 

mayoría muy cerradas no hablan…»

Una altra realitat que ha aflorat únicament del discurs d’una mare amaziga i del d’una mare catalana, 
ha estat el fet de posar sobre la taula la dificultat que genera per a moltes persones el fet de viure en 
espais lingüístics diferenciats a casa o a l’escola, al metge, al comerç...

 «El problema és que viuen aïllats a casa en el seu món i per adaptar-se aquí necessiten poder entendre, parlar i 

llegir català i això és el que a la escola es reforça. Ara en l’accés que hi ha a les noves tecnologies, a casa no veuen la tele 

en català, jo els pregunto si veuen el Simpson o el Sr. Pla, però no. Això afecta al seu nivell de comprensió. Tot i que deu 

n’hi do en els recursos bàsics.»
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 «La meua filla va a l’escola de Remolins i no llegeix bé, fa primer, i  no sap estudiar ni llegir català… Jo patir. No 

sé idioma. No puc ajudar a ma filla. I la mestra me diu que és normal, tranquil·la: —és normal que a  la xiqueta li costi, a la 

casa parla àrab6  i a l’escola català, i és petita i li costa molt, i és normal— Però altres filles d’amigues no passa com a ma 

filla, i no m’agrada. Me preocupa que no sàpiga llegir i escriure català!

Lo meu fill estava a primer i no sabia escriure res, i en un mes d’estar a Atzavara, ara ja escriu perfecte!»

En una altra direcció s’ha recollit discursos per part de la ciutadania, els recursos tècnics i els repre-
sentants institucionals que deixen llegir entre línies la importància del diàleg cooperatiu i la mediació 
entre les parts (i més encara quan les parts no gaudeixen del mateix nivell d’expressió i comprensió 
oral i escrita de la llengua), i com la no-existència d’aquest diàleg, a partir de l’empatia i la confiança, 
pot generar malentesos i recels entre les parts. 

 «La mediació és important. També valoro important el tema de la mediació entre veïns, sobretot al nucli antic. 

Hem solventat també moltes coses i fa que l’Ajuntament com a institució guanyi prestigi... És com el teu negoci, si vens 

serveis de mediació ben fets, a part de trobar una solució a la situació problema, en el boca orella possibilites nous clients/

serveis...»

 «Aquesta novetat en l’ordenança de civisme s’explica per la incidència de casos al respecte, com per exemple, el 

cas d’una veïna marroquina que estenia la roba al balcó, on sota, hi havia la terrassa d’un bar... A l’anar a parlar des del 

servei de mediació en aquesta veïna, es detecta que ella no disposava de la clau del terrat, i per tant, no en podia fer ús 

per estendre la roba, netejar mantes i catifes, etc. Un cop informada, la veïna, va posar una ràfia al seu balcó per a què des 

del carrer no es vegi ni la roba estesa, ni les coses que hi pugui tenir.»

 «Aquí (servei públic), mos trobem bastants conflictes entre propietari i llogater i molts són a causa de la barrera 

idiomàtica, la poca capacitat de comprensió escrita dels documents que se signen o circulars que s’envien, i això genera 

recels a totes les parts: uns perquè pensen que els poden prendre el pèl, i els altres perquè pensen que se fan los tontos 

però lo que busquen es escaquejar-se... i per un cas particular i concret s’escampa entre els col·lectius i sobre tot el col-

lectiu...»

6La mare  relata que la mestra de l’escola va fer referència a l’àrab com a llengua materna de la nena, però cal fer constar, 
ates el plus extra en termes de diversitat lingüística, que a casa d’aquesta nena és parla amazic que no àrab. 
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 «Natros a l’empresa, [...] un altre cas que mos hem trobat a l’arreglar les tuberies, passem avís de que no es faci 

servir la dutxa: pos passen de tot (les persones estrangeres que viuen en aquest habitatge)!»

 «Vull començar manifestant una inquietud que me va fer pensar a posteriori. Jo estava a la sala d’espera de l’hos-

pital de Tortosa i vaig observar com un home marroquí s’adreçava en tota l’educació a la finestreta demanant per poder 

fer l’ingrés de son fill. Pel que vaig deduir, esta persona tenia ingressat a son fill i a planta li van dir que havia d’anar a 

urgències per articular l’ingrés, i que en definitiva semblava que portava un bon rato anant d’aquí cap allà per tal de poder 

resoldre este tema... La qüestió és que este home, al final, li demanava en molta educació a la persona de la finestreta 

d’urgències que li escrigués en un paper lo document que necessita que li donin a planta per tal de poder tramitar d’ingrés, 

perquè no ho estava entenent... Total, a la persona d’urgències no li va donar la gana apuntar en un paper lo que l’usuari li 

demanava... Acte seguit una dona que estava sentada a la sala d’espera com jo, li va dir a la persona de la finestreta: —ha 

d’entendre que són gent de fora, que no entenen... jo he hagut de viure a l’estranger i realment vas molt perduda, no te 

n’enteres de res!—. Esta vivència me va donar de pensar si finalment mos posem al puesto d’ells, que pot ser no entenen 

lo que els hi diem, intentem orientar-los bé però no se si mos posem al seu lloc!»

 «Tampoc tinc problemes en parlar-los en castellà. Però no és veritat que no mos entenen. Mos entenen quan volen. 

[...] Un dia que jo les parlava  dien —no te entiendo, no te entiendo—, però van vindre un altre dia a l’associació i per a 

preguntar i demanar sí que parlaven!»

 «Aquí a la farmàcia passa molt de nouvingut que a vegades veus que no coneixen massa l’idioma i demés, però 

venen tranquils... Potser són més exigents?! Però, clar, la veritat és que ara és molt complicat entrar en la recepta electrò-

nica, vore quan li acabarà costant tot plegat... I este procés una mica lent, ells insistentment pregunten quant los costarà 

la medicació, i al final quan arribes, te diuen que no la volen! Potser el tema de no conèixer bé l’idioma...!»

 «Al mig del Nucli Antic, algunes amigues me diuen que se senten intimidades, perquè tants homes i no s’entén de 

què parlen. Dóna sensació d’inseguretat i d’incomoditat.»

Poques han estat les al·lusions específiques als mitjans de comunicació i aquestes s’han emès des de 
la ciutadania i des d’un grup polític.
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 «Els mitjans de comunicació i la classe política han ajudat a estos prejudicis, es recorden més les notícies dolen-

tes. »

 «Només cal agafar el Diari de Tarragona, los casos de gent en drogues, de tots los casos de violència que hi ha a 

la premsa es un 90% protagonitzada per immigrants.»

 «En relació als mitjans de comunicació, sempre la imatge del casc antic és negativa, si passa alguna cosa petita 

la fan gran i com una bomba.»
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Recapitulant

Als barris i als espais públics existeixen diferents nivells de comunicació social: converses de carrer, 
notificacions municipals, circulars de la comunitat de veïns, comunicació verbal i no verbal entre veïns 
del bloc d’edificis o de la sala d’espera del CAP, comunicació per signes, mitjans de comunicació lo-
cals, etc. i en la mesura que la realitat del lloc és diversa lingüísticament, la comunicació és molt més 
complexa.

La diversitat lingüística comporta tota una sèrie d’implicacions i actituds en l’ esdevenir de la vida 
quotidiana i en els diferents espais socials en què les persones se troben (escola, parcs, bloc de veïns, 
sales d’espera...). Tant recursos tècnics com la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics han apreciat que el coneixement de l’idioma entre les parts és clau per l’establiment de relaci-
ons, per generar confiança mútua i per tant, per potenciar la convivència i la cohesió social.   

En la mateixa direcció però en un altre sentit un grup polític municipal ha posat en valor el potencial 
mercantil i comercial la diversitat lingüística del lloc.

D’altra banda, hi ha un col·lectiu, les dones magrebines d’edat adulta, que han estat presents en molts 
dels discursos, tant de professionals, de la ciutadania, dels representants institucionals com dels 
grups polítics municipals que parlen també del fet lingüístic.  

Una altra realitat que ha aflorat únicament del discurs d’una mare amaziga i del d’una mare catalana, 
ha estat el fet de posar sobre la taula la dificultat que genera per a moltes persones el fet de viure en 
espais lingüístics diferenciats a casa o a l’escola, al metge, al comerç...

En una altra direcció s’ha recollit discursos per part de la ciutadania, els recursos tècnics i els re-
presentants institucionals que suggereixen la importància del diàleg cooperatiu i la mediació entre 
les parts (i més encara quan les parts no gaudeixen del mateix nivell d’expressió i comprensió oral i 
escrita de la llengua), i com la no-existència d’aquest diàleg, a partir de la empatia i la confiança, pot 
generar malentesos i recels entre les parts. 

Poques han estat les al·lusions específiques als mitjans de comunicació i aquestes s’han emès des de 
la ciutadania i des d’un grup polític.
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 CONFLICTIVITAT LATENT
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Conflictivitat latent i manifesta

Convivència i conflicte

La convivència, com el conjunt de les relacions socials i interpersonals, no està exempta de conflicte, 
així com tampoc, de la possibilitat de dur a terme una gestió positiva, cívica, pacífica i participada de 
la conflictivitat.

D’altra banda, incidir en la prevenció, la regulació i la resolució del conflicte no és fàcil ja que hi inci-
deixen interessos divergents (o fins i tot oposats), posicions de bloqueig, moments de tensió, etc. 

La dimensió conceptual de la conflictivitat local i intercultural és clau en la vida i la construcció de la 
convivència en la comunitat. La tensió entre veïns, per l’ús dels espais públics, entre comerciants, en 
l’àmbit de l’escola, entre grups de cultures diferenciades, etc. esdevenen realitats molt rellevants en 
termes de convivència i cohesió social.  

Dimensió conceptual conflictivitat

Alhora d’identificar i qualificar la situació existent respecte el conflicte amb relació a l’estat de la con-
vivència cal conèixer, analitzar i valorar:

• L’estat de la conflictivitat al lloc. 

• L’existència, o no, de mecanismes de prevenció, regulació i resolució del conflicte

Anàlisis dels discursos recollits

De la no-conflictivitat a la conflictivitat latent i/o manifesta

Així doncs, la coexistència acostuma a estar basada en una respectuosa no-interacció i/o actitud 
d’indiferència (aguantar-se, suportar-se, etc) que sobretot comporta la no-agressió, la no-conflictivitat, 
i per tant, l’absència aparent de conflicte. És a dir, tot i no haver conflicte aparent, la no-relació, les 
actituds de desconfiança, recel i el no-coneixement mutu (veure capítols de relacions, actituds i valors) 
continuen latents en el si de la comunitat, a mode de conflictivitat larvada, fent que la manifestació 
hostil del conflicte resti subordinada a tercers factors (determinada tensió social, determinades decla-
racions, determinades opinions).
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Tal i com s’ha posat de manifest en capítols precedents, la determinació de l’estat social de coexis-
tència pacífica de la ciutat s’ha detectat arranjada per no menystingudes actituds d’indiferència (i fins 
i tot rebuig), per percepcions discretes sobre el nivell de cultura cívica i per posicions d’assimilació en 
front els valors culturalment diferenciats. En aquest context doncs, esdevé particularment significatiu 
analitzar com la conflictivitat latent es manifesta en els discursos enregistrats.

Una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals han fet referència implícita i/o explícita a la latència del conflicte a la ciutat, particu-
larment, en l’actual context de crisi econòmica. 

 «La convivència s’està degradant, la crisi porta a un enfocament radical de culpabilitzar a l’immigrant [...]. Tot i 

que insisteixo, hi ha una compensació en termes de la gent que per la crisi ha hagut de marxar, sostenint la latència del 

conflicte. Si en la crisis s’haguessin sostingut els nivells d’immigració i famílies gitanes, ara tindríem problemes més greus 

de convivència. [...]. Ara aquesta conflictivitat està mes aletargada, però comença a ser creixent la imatge que té una part 

de la societat de Tortosa de lo que hauria de ser convivència: “convivència fantàstica si no estessin els immigrants”. I en 

base en este argument, la societat civil —organitzada— decideix mesures més radicals per millorar la convivència: retirada 

dels bancs i porteries.»

 «No tinc sensació de què això ara sigui una sensació explosiva, però veig un efecte latent, ocult que d’aquí a uns 

anys pugui arribar a generar problemes... Ara la situació és  molt complicada i fa aflorar tots los sentiments que puguin 

haver... L’ índex d’atur és molt alt, cert és que hi ha un percentatge important de gent que ha marxat... [...] Per molt que 

faces tens la sensació que això és un camp abonat, que no saps cap a on anirà tot plegat, que la situació actual és com 

de continua calma, subtil... [...] Lo tema com he dit anteriorment, i tal com me constaten en altres municipis, el tema és 

quan la generació de xiquets avui s’incorpori a la generació adulta, a vore com encaixen o no, a vore si esclata o no la seva 

actitud, aquest és el detonant...»

Factors estructurals de la conflictivitat latent: la crisi econòmica, la competència pels recursos i la 
pobresa.

Es recull una important coincidència entre professionals del món privat i públic, la ciutadania i les se-
ves associacions, els representants institucionals i els grups polítics municipals en identificar, de ma-
nera més o menys conscient, la crisi econòmica mundial com a factor estructural marc de conflictivitat 



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

304
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

latent. I, en particular, en subratllar el factor conflictiu que suposa la competència pels recursos (treball 
i ajudes públiques) entre persones aturades i/o pobres autòctones i d’origen estranger.

Tot i la coincidència en identificar la crisi econòmica com a factor estructural de conflictivitat latent, cal 
subratllar l’existència de posicionaments ambivalents d’acceptació i rebuig front les persones d’origen 
estranger que es troben en situació d’atur i/o pobresa. Posicionaments d’acceptació més presents 
entre els discursos dels recursos tècnics, representants institucionals i una part dels grups polítics, i 
actituds de rebuig predominants entre els discursos de la ciutadania i una altra part dels grups polítics. 
Tal i com s’ha detectat en el capítol d’actituds hi ha una significativa quantitat de discursos amb posi-
cionaments que culpen les persones d’origen estranger de les causes i els efectes de l’actual situació 
de crisi econòmica. Atribució de culpa que suggereix percepcions vers la persona d’origen estranger 
amb una forta càrrega d’hostilitat. Indicant tot plegat una punyent base de conflictivitat latent entre 
persones autòctones i d’origen estranger. 

Seguidament es recull una bateria de discursos que expliciten la percepció de la crisi econòmica com 
a factor estructural de conflictivitat latent. Una selecció de relats que intenten mostrar una aproxi-
mació més complexa a la realitat, tenint en compte els sentiments més primaris, així com també, les 
necessàries quotes de reflexió i anàlisi sobre la situació.   

 «El rebuig va en creixement. S’entén. A la plaça he sentit històries de dones amb dificultats econòmiques que es 

queixaven de que les ajudes van només per a uns (persones d’origen estranger). Són problemes greus, hi ha competència 

pels recursos.»

 «Jo no trobo just que tinguin privilegis en funció de l’origen. Ma germana, divorciada i en una xiqueta, va anar a 

demanar beca per al menjador, i li van dir que primer ells, primer los moros, li van dir “tu ets una persona en una cria, i ells 

són una família en molts crios on només treballa un!” »

 «Problemes de convivència sempre n’hi ha hagut: eufòria econòmica, molta gent de cop, això crea problemes de 

convivència. Ara aguditza’t, no sol en problemes de convivència, la crisi ens fa més egoistes, competència pels llocs de 

treball.»
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 «Però cert és que una família que estan tots al paro, vol que no hi hagi immigrants que els prenguin la faena...»

 «A vore, lo de les ajudes me dóna ràbia. I ara en temps de crisis encara més. Jo recordo que quan jo estudiava, 

ells tenien ajudes per als llibres i natros no!»

 «Sembla que els ajuntaments i les associacions i ong estiguin esperant als estrangers per a donar-los-ho tot, a 

natros ens demanen papers per a tot i a ells no.»

 «D’un parell d’anys cap a aquí, si que he percebut esta tensió en l’ambient “jo no tinc faena ni ajudes i els immi-

grants tenen de tot”... És a dir, lo que al principi era “bueno, com que no molesten que s’estiguin aquí” ara en lo context 

de la crisi ha passat a ser “com que no hi ha recursos per a tots que se’n vagin!”»

 «Parlem d’immigrants, no? Tenim persones de moltíssimes nacionalitats... I a vore, quan hi havia faena, tots vivien 

i treballaven, tots anaven al súper a comprar, etc... Ara potser, no hi ha faena per a tots, i ara hi ha molta gent de Romania, 

Equador, molta gent que està marxant... Perquè han vingut a buscar-se la vida, i ara han de marxar, i potser és que han de 

marxar més gent!»

 «Detectem conflicte als llocs de treball, si. Hi ha discussions, baralles. Fa poc va passar a aquella cooperativa agrí-

cola. Agafen la gent dels altres anys i aquest any a les cues hi havia gent autòctona que volia treballar-hi. Però agafaven 

la gent de l’any anterior i si necessiten gent nova, agafen gent immigrada, diuen —per la seva docilitat—. Llavors la gent 

d’aquí s’emprenya i cada vegada hi ha més conflictes manifestos!»

 «D’altra banda el nivell de formació de la gent, si que és esgarrifós. El 2006 un 13% de la població no tenia l’ESO, 

actualment, al 2012 és un 23%! [...] Un quart de la societat no té formació i per tant tindran o aspiren a feines de baixa 

qualificació i això entra en competència en esta gent (persones d’origen estranger). [...] Aquí a l’Ebre, les empreses i les in-

dústries volen competir amb mà d’obra barata i per això utilitzen aquesta gent (persones d’origen estranger). [...] Si seguim 

així hi haurà un conflicte permanent perquè els autòctons ho interpreten com que els estrangers peten el mercat laboral i 

marquen la pauta als demés.»
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 «Fa 10-12 anys los problemes, tot i ser els mateixos, s’anaven tapant en diners, los problemes estaven però ama-

gats... [...] Ara què passa?, el transport escolar, els menjadors a les escoles... ara es veu que li paguen al fill de l’immigrant 

i al seu no li  paguen, què passa?! I la gent de casa que pensava —oh pobrets que no tenen diners, pos que els ajuden—... 

Però ara, los d’aquí estan en la mateixa condició econòmica, i li donen o no l’ajuda... I la necessitat pot fer molt de mal... 

Com ho pararem això!? Mentre hi havia diners la cosa s’ha parat però ara...»

 «Sí, ara ja se comença a vore, com de la relació de coexistència a la de conflicte només va un pas! La situació de 

crisi, partint d’una base de no relació prèvia, encara aguditza  més la tensió sobre els recursos escassos. Tu ja expliques 

que les ajudes són per recursos i no per orígens o nacionalitats però...

[...]

Lo difícil com a recursos tècnics que transmeti’m la informació és que hi ha vegades que los mateixos que se queixen de 

les ajudes socials als nouvinguts són també receptors de les mateixes.

[...]

Al final la percepció dels marroquins és que no donem perquè  som racistes, i la dels d’aquí és que no li donem perquè ho 

donem tot als marroquins!»

 «En tot això de la crisi penso que és molt diferent arribar a un país quan tot va bé que quan tot va malament. Jo 

crec que els amics que vaig fer quan vaig arribar, lo que me van ajudar, com se comportaven en mi antes, crec que ara no 

se comportarien igual. Crec que ara no s’ajudaria igual al nouvingut, ans al contrari, o bé perquè no tenen ells, o bé, per 

pensar que millor si està malament perquè així se’n tornarà. Penso que ara no volen que les persones estrangeres s’adap-

ten, perquè crec que la gent pensa que si marxen, millor que millor...»

 «Se diu: “totes les ajudes són per als immigrants”... Que passa!? Les persones immigrants solen ser les persones 

mes vinculades a rendes baixes i a situacions familiars de ser família nombrosa, criteris rellevants alhora d’atorgar ajudes. 

[...] Les persones que estan més necessitades són les que s’informen de com poder aconseguir ajudes [...]  Què passa 

ara? La situació econòmica dels nacionals és també precària, i ara és quan s’informen de com poder aconseguir ajudes, 

ara que les ajudes van a la baixa per la manca de recursos públics, i lluny d’ampliar les partides lo que passarà és que com 

a molt es consolidarà l’aportació, o part de l’aportació, a les persones que ja les rebien!»
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 «En els darrers anys se va notant la situació. El que passa, fora de races i cultures, és que la gent d’aquí ho està 

passant malament i cada vegada està més irascible. Tenen problemes que abans no tenien i cada cop exigixen més coses 

que abans tant li feien.»

 «Per altra part, la crisi també afecta a la convivència perquè ara trobo que la gent pensa molt que els immigrants 

són els culpables de que els d’aquí no tinguin feina. I clar, no només no són culpables de la poca faena que hi ha sinó que 

ara per ara, trobar faena li és molt més difícil a l’estranger que al d’aquí. Perquè lo que la gent d’aquí antes no volia per 

treballar, ja sigui pel preu com pel tipo de feina (camp, hotel, netejar escales, etc.) ara els d’aquí estan disposats a treballar 

de qualsevol cosa a qualsevol preu...»

 «La política econòmica mundial liberal i de mercat no va contemplar que detràs de la mà d’obra barata hi ha per-

sones i famílies. I ara el tema és que la immigració ja no és mà d’obra, ara ja no es poden ocupar, les feines que antes los 

d’aquí no volien fer i venien ells ara si les volen fer, i el problema es duplica!»

 «La convivència depèn de l’economia, perquè si tinc les necessitats bàsiques cobertes ja penso en una altra cosa, 

però ara fins i tot no veig al meu veí i tampoc no m’importa quina relació tinc que tenir amb ell, perquè cadascú de nosaltres 

corre per guanyar el menjar dels nostres infants.»

 «La convivència és difícil con la crisi, és difícil conviure fins amb els teus fills! Jo no tinc feina i ells tampoc i no 

estudien...!»

 «La convivència uffff! La convivència és el treball, sinó hi ha treball no hi ha convivència. Sinó tenim feina és difícil! 

Perquè mira com està el país. Com a joves hem d’anar a buscar treball a altres països com a França, Holanda o Bèlgica... 

Aquí està mort! Si hi ha alguna cosa pensaran pals seus (catalans) sempre nosaltres estarem darrera, últims de la llista.»

 «La faena, la cosa està molt malament. I la gent està nerviosa,  i la gent d’aquí també està sense faena. Alguns 

autòctons se pensen que tot mos ho paguen ells, al vore-mos al carrer sense faena!»

 «Darrera dels  problemes que hi ha, hi ha classisme disfressat de racisme i altres prejudicis. El col·lectiu pobre, la 
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pobresa genera conflictivitat. La responsabilitat de treballar aquest tema és a nivell local...»

 «La convivència? Difícil. Actualment, molt difícil pels motius econòmics. T’ho prometo! En qui jo tracto, més del 

70% no tenen feina. Antes la gent se relacionava més perquè tenien més possibilitats. Més possibilitats? Si, quan hi ha 

feina, hi ha ingressos, l’estat d’ànim d’una persona és més obert a dialogar, a preguntar al veí com li va el dia, com es troba, 

etc. i quan els diners falten, ni pots ni t’importa el veí, tu només saps que tens que pagar hipoteca, lloguer, comprar menjar, 

alimentar i educar als teus fills i no pots... [...] Jo recordo que quan anava al comerç de Moldàvia me trobava comerciant 

tot sec, poc simpàtic i a l’ arribar aquí me va sorprendre veure a tot el món que estava en un somriure. I fins i tot, les me-

ves filles a l’ anar un viatge a Moldàvia no comprenien perquè estava el comerciant tant enfadat!. I jo els deia, filla, ell no 

té ànim, nomes cobra 100€ al mes i no li arribar per tot!. Aquí encara no hem arribat a això, però la gent està preocupada 

perquè no troba feina, no poden treballar, lluny de casa, i l’ànim afecta a les relacions entre les persones.»

 «La preocupació major per a la convivència és la situació de pobresa i les diferències entre les classes socials i els 

recursos econòmics que cada vegada se fan més grans. [...] Hi ha molts xiquets que no es poden pagar el menjador; tot 

això afecta l’ambient dins la classe accentuant les dificultats de relació de convivència, perquè no estan cobertes per igual 

les necessitats bàsiques... Esta situació afecta majoritàriament a gent de fora, però, poc a poc també condicionarà a la 

gent d’aquí![...] Lo que afecta a uns pot afectar als altres. En definitiva la convivència passa per garantir que tots tinguem 

una subsistència digna.»

 «Canviant de tema. Jo veig entre la gent gran nous problemes de convivència familiar pel que suposa que els fills 

se queden sense ingressos per pagar la hipoteca i s’han de posar a viure los iaios, los fills i els néts... En lo que suposa 

de falta d’autoritat dels iaios en l’educació dels néts, l’entrerboliment de les relacions familiars... Los iaios perquè estan 

acostumats a fer la seua vida i ara tenen que canviar les seves pautes de vida i lo fill o la nora perquè ha de renunciar a la 

seva intimitat i posar-se a casa los pares o sogres en lo que això suposa de canvi de pautes de vida totalment, i de malestar 

relacional... Això és molt cert. Los joves romanesos que decidien tornar, lo que pitjor portaven era el fet de tornar a casa 

dels pares!

[...]

Si, en algun cas me trobo en la frustració de tenir que tornar en certa edat a casa dels pares, és un fracàs per tu, pel teu fill. 

És dur per a qui torna i per a qui acull i intentar conviure en estes condicions és complicat. I si a més a més, tornes com a 

nora, les relacions encara són més complicades...»
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Àmbits on s’expressa la conflictivitat latent

Més enllà d’identificar la competència pels recursos en el context de la crisi econòmica com a factor 
estructural de conflictivitat latent, també es reconeixen realitats concretes de la vida a la comunitat 
que denoten aquest tipus de conflictivitat. Els discursos que han manifestat l’expressió d’aquesta 
hostilitat larvada en la vida quotidiana han estat majoritaris en tres àmbits temàtics: (a) l’ús dels espais 
públics, (b) la ubicació del centre de culte musulmà i (c) el dispositiu policial per la millora de la con-
vivència i de la percepció de seguretat. I minoritaris, però no per això menys significatius, en relació a 
tensions: (d) en l’àmbit de l’escola entre alumnes per l’ús del mocador i (e) entre comerciants.

L’ocupació dels espais públics, el centre de culte musulmà i el desplegament policial per la convi-
vència, han estat àmbits temàtics principals a partir dels quals han aflorat discursos, experiències, 
percepcions i constatacions al voltant de l’estat de conflictivitat latent a la ciutat. Àmbits identificats 
com rellevants en la manifestació de certs nivells de conflictivitat larvada tant per als recursos tècnics 
com per a la ciutadania. En canvi, ha estat més relativa aquesta identificació entre els discursos dels 
representants institucionals i dels grups polítics municipals.

 - L’ús dels espais públics

L’ocupació dels espais públics per persones d’origen estranger de places, parcs i instal·lacions espor-
tives com a llocs d’expressió de la pràctica de l’oci, el lleure i l’esport han estat identificades, pel to i 
la càrrega de preocupació del relat, com a pràctiques que generen hostilitat latent. Aquesta percepció 
és majoritàriament recollida entre els discursos de la ciutadania i en menor mesura, però no per això 
menys significatiu, compartida també entre els relats de determinats recursos tècnics i grups polítics 
municipals. 

Seguidament es mostren una selecció de discursos que expliciten com és viscuda la realitat de l’ocu-
pació dels espais públics per uns i per altres.

 «A vore, vatros heu vist com esta la plaça del temple?! La plaça del temple a tota hora sempre està plena de gent, 

sempre està ple! (Es refereix a persones d’origen estranger).

[...]

La del temple, i la plaça d’Alfonso, en dissabtes i diumenges, està farcida!
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[...]

Són gent sense recursos i sense saber on anar, i sempre estan als columpios i tu no pots jugar en tuns fills!

[...]

Clar, les cases del nucli antic són molt velles i petites, no es pot estar dins de casa, no hi ha un duro, pos la gent surt al 

carrer, bueno los homes, perquè les dones no se les veu. 

[...]

Però natros quan érem menuts també estàvem al carrer tot lo dia, lo que mos separa no és tant! No vos recordeu d’anar 

voltant per la plaça dels Farols quan érem joves?

[...]

A Barcelona li diuen la rambla de los tristes! Com a forma d’expressar les persones que no poden estar tancades tot lo dia 

a casa, no tenen feina, ni recursos econòmics, i van passejant pel carrer...»

 «Cal posar sobre la taula les tensions de relació que es generen en els parcs infantils de la ciutat entre les famílies 

marroquines i les autòctones; aquests espais es troben molt plens de dones i nens i nenes marroquins, on la presència de 

famílies autòctones és poca, generant-se incomoditats de relació. »

 «En els parcs infantils és increïble. Un home mos contava que si van deu dones amb els crios, ja són casi 40, i els 

veïns troben que ja no tenen lloc. I això crea rebuig perquè han invadit el parque. No perquè trenquen ni facen res, sinó 

perquè l’han invadit. Com estan sempre al carrer, invaeixen els espais, no fan res, la cultura és diferent. A vegades ells ma-

teixos s’aïllen i continuen amb les seues costums. Estan a la millor 20 persones a una cantonada, o a on tenen la mesquita, 

que estan pel carrer, i hi ha gent que pensa i jo perquè m’he de trobar això pel carrer?»

 «En frente del centro de salud está lleno (de persones d’origen estranger) y la gente mayor se queja, gruñe… A ver, 

yo lo de los niños lo veo normal, las madres con los niños en los columpios lo veo normal. Lo que pasa es que se ponen 

todas juntas en todos los bancos y viene la gente mayor y no se pueden sentar... (…) Lo de los niños lo veo normal, pero 

lo de ellos (homes d’origen estranger) ocupando la acera y en la plaza amontonados… esto ya…»
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 «No pot ser que vagis als columpios i que el xiquet no pugue jugar. S’apoderen de les zones (parques, bancs,...). 

Si dius alguna cosa et diuen “eres un racista.»

 «Les places? Hi ha places d’homes i altres de dones (se’n riu). Les places és per a trobar-nos descansar, i sortir de 

la rutina... Unes amigues anem a la plaça que està al costat de la escola de Temple [...] i canviem de lloc ajunten amb les 

altres amigues que estan al parc.»

 «Per a què estan les places? Per a sentar-se o per a mirar-les? 

[...]

No fem res dolent: xerrar, passar el temps, perquè no podem quedar tot el dia a casa. Ara millor perquè treballem una mica 

i per la tarda mos trobem tots per tenir les notícies del dia (se’n riu). Aquí (es refereix a la plaça de la Constitució i la de 

Montserrat) és la nostra televisió, hem de venir si o si!»

 «I aquí a Ferreries, al passeig de l’Ebre, a partir de determinada hora no hi ha ningú! En esta zona, sempre estan 

sentats (homes d’origen estranger) al banc o al bar del carrer que no fan res i et miren de fit a fit!» 

 «Al barri de Ferreries, a la llarga sant Vicenç, al passeig del riu està ple de gent, té molta vida, trobo que hi ha molta 

gent a la vora del riu que passeja, sobretot a la nit. I jo ho trobo bé, un passeig en vida! Los bars estan plens d’homes i 

també hi ha al voltant botigues d’estrangers...»

 «A Remolins al pavelló Firal hi van les mares i fills marroquins. S’asseuen al mig de l’esplanada. No a un costadet, 

no! Al mig! Natros mos buscaríem un raconet, elles no. [...] Hi ha temor, ja no t’apropes a elles, als parques igual, està ple 

de dones i la gent de Tortosa no vol anar-hi!»

 «Ara fa poc van arrancar les porteries al cementiri antic on jugaven a futbol els colombians per a què la gent no 

jugue al carrer. Això no té cap sentit. Si volem que la gent s’involucre hem de posar de la nostra part. Quan la gent se sent 

rebutjada s’ajunten entre ells.»
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 «Un altre tema és l’ocupació dels espais públics, sobretot de les instal·lacions esportives, tenen (els joves d’origen 

estranger) una ocupació alegal d’estos espais. La realitat és que falten espais a la ciutat que es puguin aprofitar per l’exer-

cici esportiu.  Què fer en l’equipament de l’escola que tanca a partir de les 17h?

[...]

A nivell d’usuari d’instal·lacions esportives, vaig patir una situació particular en los joves de l’Atlas (joves d’origen estran-

ger). Me va sorprendre molt la idea del col·lectiu com a defensa. Vaig vore la importància de la falta d’espais a la ciutat per 

a que este col·lectiu faci l’activitat!»

Amb relació a l’ús dels espais públics, i per finalitzar, crida particularment l’atenció que l’ús de les 
places com a espai d’oci nocturn per part dels joves, generalment autòctons, pràcticament no hagi 
aparegut com a exemple d’expressió de conflictivitat latent, ni fins i tot, com a situació de tensió entre 
els veïns. Seguidament adjuntem la vivència d’una veïna i el fragment d’una la conversa entre joves, 
l’únic on es fa menció explícita a l’ús de les places com a manifestació del oci nocturn.

 «Aquí els joves no tenen lloc on passar la tarda. Visc a la plaça Alfonso, i els crios que no saben on anar estan a 

les 2 de la matinada fent soroll perquè no saben on anar. Estan tota la tarda des de les 5 a les 9 de la nit i no pensen que 

poden molestar... Hi hauria d’haver llocs de trobada (centre cívic,…) per als joves. Al final això molesta perquè és un dia i 

un altre amb la música i la moto donant-li gas.»

 «A Tortosa per als joves no hi ha res. Si vols sortir has d’anar a fora.

[...]

Abans hi havia pubs i ara no n’hi ha, els han tancat i els que hi ha són per a majors de 18, però hi anem igual.

[...]

Haurien de fer una discoteca per a menors de 16 anys. Podrien fer una bolera.

[...]

Se fa botellon a llocs on no hi ha veïns.
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[...]

Ens posem a un portal a la Plaça Alfonso, i hi ha gent que te diu que marxis i altres et diuen que entres per a no tenir fred.

[...]

Hi ha gent gran que es queixa del soroll. Bueno, no necessàriament gent gran.

[...]

Necessitem activitats que no es necessitin diners. No podem fer res, només podem estar al carrer,  allí se queixen...

[...]

Se pot anar al parque però fa temor anar de nit, hi ha borratxos i només hi ha llum al mig.»

 - Centre de culte musulmà

En primer terme subratllar que les mencions explícites al centre de culte musulmà han estat pràcti-
cament nul·les. Les poques al·lusions directes han provingut d’una part molt concreta dels recursos 
tècnics, els representants institucionals, els grups polítics i només per ciutadans d’origen estranger, 
concretament, magrebins.

D’altra banda, és significatiu assenyalar que una majoria de les persones en col·loqui si que han emès 
discurs directe sobre la presència de persones d’origen estranger a les places del voltant de la mes-
quita, amb relats amb significativa càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformi-
tat... (tal i com s’ha posat de manifest en el capítol d’actituds). 

Així doncs, pel que respecta a la conflictivitat latent associada (conscient o inconscientment) a l’en-
torn de l’actual centre de culte musulmà assenyalar, d’una banda, que la tensió només respon, i de 
manera unànime, a l’elevada concentració de persones en l’espai públic i de l’altra, que les persones 
estrangeres, musulmanes practicants i no practicants, joves i grans, en cap cas han manifestat greu-
ge per no sentir-se’ls reconeguts el dret de culte, així com tampoc, aquest dret ha estat obertament 
qüestionat per cap persona autòctona (ciutadana, professional tècnic, representant institucional i/o 
membre de grup polític municipal).

Seguidament es mostren els discursos emesos al voltant del centre de culte musulmà de Tortosa. 
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Destacant entre ells la coincidència en què l’actual ubicació de la mesquita no és la idònia, tot reco-
neixent les dificultats que per a la convivència suposa l’elevada concentració de persones a les places 
del voltant. A més, també, es posa de manifest la dubtosa adequació física de l’espai de la mesquita, 
caracteritzat per ser un espai reduït que dificulta l’exercici de l’oració entre el significatiu nombre de 
persones practicants de la confessió musulmana a Tortosa. En una altra direcció i sentit, ressaltar la 
preocupació manifesta per part persones musulmanes practicants i no practicants, per veure com 
aquesta situació impacta negativament en la imatge que sobre el col·lectiu de persones estrangeres 
tenen les persones autòctones.

 «Un altre tema del barri és el centre religiós de la mesquita. Hi ha massa gent, el local és molt petit, i hi ha problema 

d’espai i acabem per ocupar el carrer i això crea problemes en lo veïnatge. Hi ha gent que té dificultats per accedir a casa 

seva, hi ha gent que té dificultats per entrar i sortir el seu cotxe del pàrquing, etc.» 

 «Lo problema, lo punt de concentració del 40% del col·lectiu a la plaça “per aquí no es pot passar que fa temor”, 

això ho he sentit jo un divendres d’oració, i clar, esta gent no fa res, però la concentració fa temor. La poca experiència que 

natros tenim de vore tanta gent junta de fora, pos és un problema!»

 «Al barri no ens agrada la mesquita, i el seu entorn, perquè sempre està ple de gent, d’homes. No és un lloc ade-

quat. Abans era un súper ara un lloc de culte. I ens porta molts problemes al barri, abans eren 30 o 40, ara son 400 o 500 

fidels. És preocupant! Estan al carrer tot el dia, no te deixen passar per la vorera, per aquest motiu hi ha gent que no vol 

quedar-se o viure al barri.!»

 «A nivell de ciutadà, detecto que es percep que a la zona del carrer Montcada hi ha molta gent al carrer, fona-

mentalment pakistanesos. La percepció és que els immigrants ocupen el centre de la ciutat. A la plaça on se celebra el 

culte, hi ha dies que te trobes a gent resant al carrer... És un tema més subjectiu, de presència, no hi ha impacte real en la 

convivència.»

 «Jo per passar pel carrer de la mesquita, els feia aixecar a tots (els que estaven resant). Ells s’aixecaven i au.»

 «És a dir, trobo que va molt més enllà del racisme. Lo que molesta és que un determinat grup de gent ocupi l’espai 
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públic. És una ocupació de l’espai públic no normal, en la normal, la sensació que tens és que la gent circula i va amunt i 

avall... Allà no, la gent està permanentment parada ocupant l’espai. L’altre tema és que molesta als comerciants, a la gent 

amb aparadors els molesta que estiguin allà parats. I també és un tema cultural: sempre que hi ha contrastos culturals pos 

és tema sensible, sempre ha passat... Dóna la sensació que només se troben gent entre ells, en grups tancats [...]  Però 

no és un tema racial, va més enllà del racisme i la islamofòbia: si al voltant dels testimonis de Jehovà, o l’església nostra 

hi hagués una ocupació permanent i massificada de gent, pos també ne parlaríem... [...] Dóna sensació de guetització. 

La seva tradició de reunir-se al carrer els hi va en contra perquè generen una imatge negativa del col·lectiu: algú els ho ha 

explicat això?»

 «No m’agrada el que veig aquí al centre (mesquita), molta gent sense fer res, no és bo per veure tanta gent plan-

tats sense fer res. Jo sempre vaig a la mesquita, i quan surto vaig directament a casa, a vegades passo per aquí per 

veure-vos... Però no quedo a la plaça perquè els autòctons estan nerviosos quan veuen tanta gent per la plaça. No ajuda 

a conviure i no dóna una bona imatge sobre els immigrants. (...) A les places només parlen, clar que no estan fent res de 

dolent però no m’agrada perquè poden anar a casa fer un bon té i xerrar tranquil·lament. A vegades hi ha grups de 30 o 

40 persones, clar que fa por als autòctons i també a la policia que pensarà que aquest grup està fent alguna cosa dolenta. 

S’ha d’anar a casa i parlar del que vulguin.»

 «A la plaça de Farols (al costat de la mesquita), estic d’acord que la policia (...)  pressiona per a què la gent surti de 

les cantonades i per a què se’n vagin a les places... Però el problema si aniran a una plaça per a sentar-se,  demà trauran 

els bancs... Per això no sabem què fer, no estem d’acord en imatge de la plaça del costat de la mesquita i els carrers del 

costat però tots tenim culpa, el que trau bancs i els que estan per les cantonades!»

 «Quedar al carrer, no està bé, però que vols fer? On anem, al bar? No ens accepten. No ens volen, una vegada 

vam anar a aquest i no ens vol servir... No volem problemes, quedem aquí un ratet i està”»

 «Ves que aquí a la plaça (plaça de Montserrat) sempre hi ha molta gent! Estan aquí sense fer res, al menys que 

entrin a la mesquita i que aprenguin a llegir “el coran”, sortit del carrer i no fer mal a l’islam. Perquè els espanyols sempre 

pensen mal de nosaltres, i som nosaltres que tenim la culpa perquè ajudem en això, la televisió parla mal de nosaltres de 

terroristes de machistes de... Però al contrari nosaltres ajudem en la publicitat perquè aquí molts homes tapant la paret, 

tancant la vorera... 
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Entenc el malestar dels espanyols quan vegin aquesta quantitat de musulmans aquí a l’entorn de la mesquita.»

 «Estar a les places és normal, perquè no tens res que fer!

[...]

Pos jo penso que no és normal estar a les places. La gent d’aquí no està pel carrer. Tots los que estem a les  places som 

gent de fora!

[...]

No trobes bé que estem plantats al final del carrer?

[...]

A la plaça tanta gent dels nostres no és normal, millor estar al bar!

[...]

A Tortosa falta una mesquita. Ara a n’està hi ha massa gent i no caben. I no és la manera de resar al carrer. A les esglésies 

resen dins!»

 - Dispositiu policial per a la millora de la convivència i de la percepció de seguretat 

Durant els mesos de febrer i de març de 2012 es va dur a terme el desplegament d’un dispositiu po-
licial, pels barris del centre històric de la ciutat, amb efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia 
local, amb l’objecte de millorar la convivència i la percepció de seguretat.

Primerament, denotar que les al·lusions directes i explícites al dispositiu policial no han estat majori-
tàries entre el total de les persones en col·loqui. Certament, determinats recursos tècnics (en major 
mesura aquells ubicats als barris del centre històric), poques entitats i associacions, pocs represen-
tants institucionals i pocs grups polítics municipals n’han fet menció directa i/o indirecta.  En canvi, 
totes les persones d’origen estranger magrebines s’han referit al dispositiu policial i al seu impacte en 
la convivència. Per tant, aquesta esdevé doncs una realitat de la vida de la ciutat no majoritàriament 
referida, però, no per això menys significativa, particularment si atenem a la conflictivitat latent que 
desperten els discursos en una part de la societat tortosina. 
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Els discursos, les valoracions i les reflexions recollides al voltant de la idoneïtat i l’oportunitat dels 
desplegaments policials com a estratègies per millorar la convivència i la percepció de seguretat no 
són coincidents, i fins i tot, són antagònics. Efectivament, d’una banda, es detecta una percepció ma-
joritària que fa pensar que aquests dispositius poden tenir efectes en l’augment de la percepció d’in-
seguretat i l’increment de tensió social. I de l’altra, es posa de manifest tot just el contrari, que amb els 
desplegaments policials es contribueix a reduir la percepció d’inseguretat i conflictivitat. Seguidament 
es recull una síntesi dels discursos que ciutadans autòctons i d’origen estranger, tècnics, represen-
tants institucionals i grups polítics han emès al respecte, fent notar que s’han trobat més discursos 
que han abonat la idea que amb els desplegaments la conflictivitat latent es tensa.

 «Per una banda pot donar la sensació de seguretat: si no és com fomentar la sensació d’impunitat de com si es-

tessis al Marroc. L’altre tema és que si permanentment hi ha el cotxe de la policia és un símptoma d’anormalitat.»

 «La policia demana papers a gent immigrant, i moltes vegades al dia [...] això vol dir molestar a les persones per-

què som immigrants, no em sembla bé perquè estan molestant a gent!»

 «Aquí bé, tot normal. Aquí sempre hi ha gent a la plaça aquesta (plaça Montserrat) i la de la baixada del pont. Però 

la policia els molesta, els provoca en demanar papers, registrar davant de tothom. No sé, esperem que la situació millori 

per a tothom...!»

 «Al Conservatori sempre hi ha cotxes de policia, i per allí els xiquets estan pel carrer jugant a futbol i van a pegar 

pilotades a les portes. Fa temor anar per allí.»

 «A Tortosa centre pot haver més policies que ciutadans en moments determinats. I això que en aquest barri no hi 

ha conflictes!»

 «El tema dels controls dels Mossos d’Esquadra, per a natros és normal. Fa 8 anys que visc aquí (centre històric) i 

per als mossos pareix que viu Bin Laden...

[...]
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Lo barri és tranquil. No tens molèsties ni res! Per tant, és tranquil! Però la imatge que donen los Mossos al carrer?

[...]

No entenc perquè només mos paren als de fora. Demanant papers. I quan los preguntes, mos diuen que ho fan per segu-

retat del barri. I no per seguretat dels que viuen al barri?»

 «La policia sempre ens estan controlant, només per ser immigrant . I tranquil perquè els que fan coses no els po-

den dir res. [...] ho acceptem perquè som immigrants i hem vingut de fora però nosaltres al nostre país d’origen ells tractem 

perfecte i molt bé, no és perquè són turistes, sinó els nostres avantpassats ens han educat a tractar a tothom per igual.»

 «A la plaça dels Farols amb els desplegaments de policia que hi ha sembla que estiguem en guerra, i dóna una 

imatge que no ajuda, ja que es crea la sensació de que és un lloc perillós. A més de la sensació que deuen tindre les per-

sones que estan allí de que se’ls està vigilant com si fossin delinqüents. 

[...]

La sensació és de que ha passat alguna cosa i per això està la policia. També tenen dret a resar, a la catedral quan la gent 

va a missa no passa això. N’hi ha desplegaments molt bèsties, i si s’ha comés algun delicte és normal, però sinó no....

[...]

Quan vas al Nucli antic i veus els GEOS, tots tapats, amb xalecos i metralladores.... això és normal? Jo no ho havia vist 

mai!»

 «La convivència? Molt malament, perquè hi ha policia aquí al casc antic que no deixa la nostra gent  en tranquil·li-

tat sinó creen la por en demanar documentació, molestar-los, els paren davant de les nostres botigues. Hi ha gent que té 

temor per la policia per venir a comprar productes del seu país que tenim aquí!»

 « Igual que la identificació dels mossos, que ho fan pel color de la pell. Es crea la proclamació per part de la ciu-

tadania d’aquestes normes injustes, i això alimenta el racisme. 

[...]
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Aquest no és un barri conflictiu, però es criminalitza. Hi ha una mediadora i se contracta més policia local amb estètica 

antidisturbis. 

[...]

La presència policial hauria de disminuir la percepció d’inseguretat, però és al revés, ho retroalimenta!

[...]

A favor de la cohesió social,  és estrany que no hi hagi conflicte, sortida de to... però no n’hi ha!

[...]

La gent aguanta carros i carretes. Això ho veig positiu!»

 «Lo dispositiu policial per millorar la convivència, ajuda a millorar la convivència en una petita part, perquè hi ha 

gent que se sent més segura en la presència policial al carrer...

[...]

Fent un control al Nucli antic de  Tortosa, segur que identifico majoritàriament a estrangers... Ara, per exemple, estem fent 

identificacions en un altre lloc, i llògicament, identifiquem majoritàriament a gent autòctona!»

 «Natros des de l’associació vam donar suport plenament al desplegament policial i continuat, i demanem que 

continue, crec que és pel bé de tots!

[...]

A vore, no és una cosa caòtica, pel barri vas tant tranquil, perquè ni t’atraquen, ni estirades, ni res... Però la imatge de la 

gent de fora d’aquí, pos en esta imatge no te venen, la imatge és de pànic i perillós...!»

Aquesta darrera connotació «pel barri vas tant tranquil, però la imatge és de perillós!» explicita una 
realitat imperant en la vida de la comunitat, la presència de persones d’origen estranger genera inse-
guretat, temor i recel (veure més detall en capítol d’actituds ). Tot i que també s’ha posat en conside-
ració que la pròpia trama urbana dels barris del centre històric de la ciutat i la falta d’il·luminació dels 
carrers —en general— també són factors determinants en la percepció de temor i inseguretat. 
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 «El barri es veu com el Bronx de Tortosa, la gent te pregunta si no tens por. Potser perquè sempre hi ha hagut gi-

tanos i estrangers, ja que els lloguers i la vivenda sempre han estat més barats, sobre tot quan la gent d’aquí va començar 

a marxar. El problema és que no coneixen el barri.»

 «Te diuen que la gent que vol robar i vol fer mal va allà... i llavors te fa temor passar. Te diuen que no passes cami-

nats al barris dels gitanos...

[...]

La gent al nucli històric no entra perquè hi ha poca llum, dóna respecte, al ser carrers tant estrets i edificis alts, hi ha molt 

la sensació de foscor... ens fa temor...»

 «Per a millorar la seguretat és la il·luminació dels carrers i arreglar les façanes, es veu fosc i descuidat, només 

s’arregla pel renaixement!»

 «Anys darrere es percebia un ambient de conflictivitat, però, últimament tot molt bé. Abans hi havia baralles del 

col·lectiu gitano, però ara no. No hem tingut ninguna queixa al respecte sinó la normalitat. Les famílies dels alumnes (recurs 

formatiu ubicat al centre històric) es queixen per la falta de l’aparcament, però, mai per la diversitat de la gent del barri!»

 «Tortosa és una ciutat segura? Sí, és una ciutat segura. Lo que hi ha aquí a Tortosa és més un tema d’estereotips i 

percepció, la teoria del etiquetatge, negre/moro ū pobre ū lladre... I per tant, com treballar esta sensació d’inseguretat? Com 

evitar que una persona tingue temor d’un altra perquè sigue negra/mora?!»

 «La veritat és que no generen problemes de convivència (les persones d’origen estranger presents a les places 

del voltant de la mesquita). Esta situació genera problemes de percepció de la gent més que ser un conflicte real. Crea un 

sentiment d’inseguretat que va calant...»

 «A Tortosa no tenim problemes de delinqüència violenta, és una ciutat molt segura, només hi ha casos de  petits 

furts. I ara, particularment en la crisi, ens trobem en robatoris curiosos, com la presa de cable del enllumenant públic, 

tuberies, reixes de clavegueram... Com, per 4 duros la gent s’arrisca a enrampar-se?  I en estos casos no és el robatori 
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en si, sinó el problema derivat de convivència que genera vinculat a tenir carrers en deficient il·luminació. I en estos furts, 

fonamentalment hi ha autòctons. Ara bé, com a delicte en si mateix té un impacte menor en la convivència que un atraca-

ment. L’impacte de la convivència en la percepció d’inseguretat va molt lligat a l’afectació personal i directa, de la vivència 

en primera persona i l’obsessió del problema... »

 «Porto 21-22 anys vivint aquí, i si que és cert que jo no havia vist mai la sensació d’inseguretat que hi ha ara... 

Al Rastre, al centre de Tortosa, al carrer Montcada, al barri de Remolins, a vore, problemes en los gitanos sempre ni han 

hagut, però ara... [...] A vore, la sensació dels gitanos que “són nostres” i tinc una gitana que te 75-80 anys i un dia me 

deia: —des de que tenim allí tan tan de moros i negres estic espantada, les xiquetes tenen temor a sortir de casa i ara no 

es pot viure!—. Una dona gitana, eh!»

 «Al centre històric no existeixen denúncies de robatoris o fets violents. Per tant, la delinqüència no és un problema 

de convivència. A vore, problemes de convivència puntual ne podem passar en tot moment i a cada lloc de la ciutat: temes 

de sorolls, brutícia... pot passar a tot arreu! La convivència no és delinqüèncial... Sí que és cert que hi ha certa percepció 

d’inseguretat entre la població: a la gent li fa temor sortir al carrer diu per la delinqüència, però la raó real és per la presèn-

cia!”

 “Jo vaig nàixer al Rastre. I la convivència no té res que vore en la relació que hi ha ara... recordo les festes del barri 

que hi anàvem tots, recordo anar a bodes gitanes, relació normal, i ara, trobo que no és aixó! Jo cada vegada coneixo me-

nos gent del Rastre. Ara s’ha deixat pas a la gent immigrant i ètnia gitana nova, no els de sempre... i el barri no és perillós, 

eh! Jo passo molt sovint per carrer Montcada de nit, i no tinc, no he tingut cap problema, no m’ha passat mai res, de fet, 

tindria més temor de passar per altre puesto de la ciutat...»

Dels discursos emesos per la ciutadania, els recursos tècnics, els representants públics i els grups po-
lítics municipals s’han identificat altres realitats de la ciutat que no tenen impacte neutre en la percep-
ció de conflictivitat latent, com són la prohibició de l’ús de mocador a escoles i instituts de la ciutat, 
així com també, la presència de comerços regentats per persones estrangeres.

 - En relació l’ús del mocador en centres escolars

 «A les aules hi ha un rebuig cap a l’alumnat immigrant, sobretot al cicle mitja i cap a les noies musulmanes que 
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porten mocador, és un obstacle davant de la seva integració, és una cosa que no ajuda a trencar els topics sinó alimen-

tar-los, hi ha els/les que diuen “com porten mocador portaré la creu”!»

 «Va haver un conflicte a classe perquè uns volien portar gorra a l’aula (que estava prohibit) i elles en lo mocador: 

natros no podíem portar la gorra i elles si podien anar en lo mocador, és injust»

 «A Tortosa me vaig quedar morta quan als coles van decidir de no deixar porta lo mocador. Ningun cole deixa 

portar mocador. Mos diuen que el cristianisme és ser bona persona i no mos dixen portar el mocador? I  encara jo no se 

perquè!

[...]

A la classe no volen que portes res damunt del cap, ni mocador no gorra ni res!

[...]

Diuen que si vas a l’ IES en mocador te poden fer fora del cole...

[...]

Jo vaig en lo mocador de casa a l’estació, i antes d’arribar al cole, me’l trec, i en sortir me’l torno a col•locar... Mirant-me 

com me queda en los vidres del cotxe, tu creus?

[...]

A final de curs hi havia festa de l’institut. I una mestra racista se posa davant de la porta i no va deixar passar a l’escola 

xiquetes en lo mocador...

[...]

A l’escola de man germana lo mocador sí, però no si passa per davant del coll.... pos ara se posen coll alt..»

 - En relació als comerços

 «A Tortosa també hi ha queixes d’establiments veïns, ja que diuen que aquests establiments li fan mal al seu. Un 



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

323
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

exemple és una botiga marroquí que té el costum d’obrir a les 8 del matí i tancar a les 23 h de la nit i al migdia no tanca. 

Llavors al voltant d’aquesta botiga hi ha molta vida, hi ha homes parlant al carrer i això mos sobta. Aquí la gent se quedaria 

a casa i ells estan al carrer. Com que hi ha homes, li prenia la clientela.»

 «Els kebabs se fan a Holanda i les centrals d’aquí els distribuixen, i l’oli i el vinagre els compren a majoristes de 

fora. El roce hace el carinyo i això no ajuda, jo he vist les factures i les furgonetes que descarreguen, no fan territori i de 

vegades és bo fer territori...»

Finalment ressaltar que més enllà del factor estructural per la competència pels recursos, més enllà de 
les realitats de la ciutat identificades (espais públics, centre de culte i desplegament policial), més enllà 
dels temes puntuals conflictius com són el mocador als centres educatius i la competència comercial, 
en analitzar la conflictivitat latent a la ciutat val a dir que molts han estat els relats que han explicitat 
l’estat embrionari del conflicte, tal i com s’ha recollit en capítols precedents. Aquí se’n recullen cinc a 
manera d’exemple.  

 «A la Raval (de la Llet), així de “moros”, i has de “tenir collons” i si al passar per l’acera (que allà són estretes), ells 

no baixen, pos te fas puesto!

Ojo que fas que són venjatius!

Total, a la Raval hi ha molta gent de fora i intimida que se fiquen en plan superior... i lo que has de fer és o ignorar-los o 

posar-te xula...

Ells no baixaran de l’acera, que veuen algú gran, passa una dona i no baixen!

Però així no són tots! De xulos ni han a tots los puestos. No crec que els marroquins tinguin cap superioritat cap a natros, 

al contrari. Jo he tingut molt bona relació en los marroquins»

 «Els conflictes es disparen quan hi ha poc espai... Agafen com a pretext que no n’hi ha prou ordinadors per a tot-

hom. Diuen: “sempre que vinc està ple de moros i jo no em puc connectar”.» 

 «Su hija va a cuarto, y compañeros de clase le dicen “vete a tu país!”. Y nosotras aquí trabajando desde hace 
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tiempo. I lo que pasa no es culpa nuestra…!»

 «Los que hi vivíem abans, al 2002, hi havia un ambient més bo, ara hi ha més conflicte, potser a causa de la crisi…» 

 «Al carrer tothom està indignat amb la cabalgata. Això s’ha d’arreglar, és una tonteria i fa molt de mal. Tothom se 

fixa en això i ningú en què hi ha un patge i un rei que estan integrats en la festa. I perquè hi ha qui rebenta la cabalgata, 

portant una bossa de 6 quilos de caramelos i van espentejant la gent. I en un dia dóna una imatge, perquè és una qüestió 

d’imatge.

Ma filla té una amiga que està perfectament integrada i que participa en la cabalgata i això no es veu.

A mi m’ho ha dit fins i tot el rei Melchor, estava agobiat no tenia caramelos:—-ha sigut agobiant s’ha de fer un treball en 

les mares—. Home que hi ha crios que s’han empatxat de caramelos!»

L’existència, o no, de mecanismes de prevenció, regulació i resolució del conflicte

Tal i com s’ha recollit en la part objectiva de la present monografia l’Ajuntament de Tortosa disposa 
des de l’any 2009 d’un servei de mediació comunitària, així com també, d’un consolidat equip de 
policia local de barri i de proximitat. Ambdós serveis assumeixen a la ciutat les tasques de mediació i 
regulació del conflicte entre veïns.  

 «En termes de prevenció i d’informació, des del servei de mediació s’impulsen diferents campanyes de sensibilit-

zació. Ara per ara s’està treballant en l’articulació d’una campanya que doni a conèixer les novetats de la nova ordenan-

ça de civisme que incorpora la prohibició, als edificis del centre històric, d’estendre la roba a les façanes i balcons dels 

habitatges, així com també, passejar-se sense samarreta per la ciutat, entre altres... La campanya consistirà en un treball 

coordinat entre la policia local i l’equip del servei de mediació, es farà difusió a través d’un díptic informatiu en català que 

serà lliurat a veïns i veïnes tant per la policia de barri com per l’equip del servei de mediació.»

 «Amb relació a la intervenció directa per la resolució de problemes de convivència, des de l’inici del servei de 

mediació s’ha dut a terme moltes actuacions, de les quals majoritàriament han estat atendre a demandes de veïns/veïnes 

“autòctons” que denuncien problemes de convivència amb persones estrangeres. La majoria de les demandes se resolen 

creant espais de trobada entre les parts, espais mediats des del servei de mediació, que possibiliten que cadascú s’ex-
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pliqui i es busqui entre tots una solució positiva al problema. Quan les problemàtiques no es poden resoldre a partir del 

diàleg, el servei de mediació entra en contacte amb la policia local.»

 «Per treballar la convivència és fonamental treballar-la de dins cap a fora, des de les comunitats de veïns cap a 

altres indrets de la ciutat, per això també impulsem una campanya de convivència dins les comunitats de veïns i veïnes.  

[...] Una de les grans conclusions derivades d’aquesta campanya, encara en procés, és que, en termes generals, les co-

munitats no gaudeixen de reglament intern dels espais comuns; i sense marc normatiu de referència, la convivència és 

més difícil. […] Un cop tenen el reglament intern fet, la convivència millora. I gual que millora si la comunitat de veïns està 

organitzada, per tant, també incentivem l’activació o reactivació  les comunitats de propietaris, intentant que a la junta 

hi hagin persones de tots els orígens culturals, amb la dificultat afegida que suposa de nou l’estructura urbanística de la 

propietat en determinats barris de la ciutat.»

 «Pensem que s’ha fet molt bona faena en la policia local i la policia de proximitat. I s’ha treballat molt en los barris 

i en la proximitat. […] S’ha guanyat molt en percepció de seguretat, ara ja te tenen més confiança, te diuen més les coses, 

etc. És molt bo com ara la gent te crida i te comenta tot lo que li passa... sobretot la gent gran que t’explica com ha canviat 

lo barri i demés... »

 «Natros des de la policia de proximitat, la nostra feina és mediar en conflictes. En lo tema de la pilota, per exemple,  

que personalment, quan hi ha queixes perquè juguen a pilota, no ho entenc, la veritat, lo de la pilota no ho entenc... On han 

de jugar els crios? Les places estan fetes per a que els crios juguen, no? Total, en lo tema de la pilota mirem de buscar en 

ells altres espais per jugar, ni denunciem, ni li prenen la pilota... Parlem en ells, els expliquem que podem molestar a altres 

persones, etc. (...) Lo tarannà del policia local moltes vegades és pacificador, mediador, busca una solució al problema que 

agradi més o menys a les parts... hi ha intervencions que ho pots solucionar i d’altres no...!»

 «Trobem que és diferent que et vingui una patrulla diferent cada cop que llences la basura fora del contenidor, si 

te ve la mateixa persona, una i altra vagada, té més impacte en conscienciació. Seria positiu si es pugués educar en as-

pectes de convivència, no vull focalitzar-ho tot en lo mateix però lo tema de la brutícia fa molt en un barri...L’educació i la 

normalització poc a poc aniran quallant...»
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Entre els discursos recollits de la ciutadania i de les seves associacions, així com de la resta de recur-
sos tècnics no s’ha detectat cap al·lusió, valoració, experiència directa amb relació a aquests serveis. 
Només s’han identificat relats al respecte entre un representant institucional i un grup polític. Cert és 
que, en termes generals, no hi ha hagut gaires posicionaments en relació a la necessitat de disposar 
de mecanismes compartits per la prevenció i regulació del conflicte. 

 «La mediació és important. També valoro important el tema de la mediació entre veïns, sobretot al Nucli antic hem 

solventat també moltes coses i fa que l’Ajuntament com a institució guanyi prestigi...»

 «Cal també apostar més per la mediació, que el servei de mediació de l’Ajuntament tingui més transcendència... 

Crec, sense risc d’equivocar-me, que si el servei de medicació el coneix un 20% de la ciutadania ja és molt! Penso que la 

ciutat haurien de ser coneixedors que tenen al seu servei un servei per resoldre problemes de convivència a bones antes 

d’arribar a males... Tenir tipo un iman de nevera en lo telèfon en qüestió... I cert és que hi ha problemes de convivència 

generals, però lo gruix més important és la immigració!»

Amb relació al diàleg cooperatiu i la mediació front el conflicte s’han detectat discursos que suggerei-
xen la seva significança en vers la convivència, però pocs l’han explicitat (veure capítol 7). En relació a 
la conflictivitat i als mecanismes per a la seva prevenció i resolució, només es poden mostrar actituds 
individuals de determinades persones estrangeres explicitant com elles es posicionen front el conflicte 
o com les persones autòctones s’han posicionat amb elles.  

 «T’equivoques si et baralles... lo millor és evitar els conflictes, no podem canviar la gent. Cadascú és com és, lo 

que podem fer és intentar la mediació.»

 «També hi ha racisme. Però jo no faig cas, no vull problemes. Si no mos entenem, doncs cadascú al seu lloc.  Això 

passa al tren, al bus. Jo no m’enfado. No us puc arribar a contar tot lo que me passa.»

 «Los vecinos que tengo son gente mayor  i tienen sus ideas todo quieren para ellos.  […] Al Temple viví 6 años y la 

gente era amable, sociable, podíamos establecer  conversación. Ahora es diferente. Yo saludo aún que no me contesten. 

No estoy a gusto en el barrio del 13 de Gener, no es agradable. Una vez salí de casa para ir a misa y volví hacia las 9 de 
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la mañana. Se me había salido la mosquitera de la ventana y di 3 golpes para colocarla. En 20 minutos llegó la policía. 

Desperté a mis hijos que estaban durmiendo pensado que habían hecho alguna cosa, y no, los policías venían porqué los 

vecinos se quejaron de que estábamos haciendo obras en casa un domingo por la mañana… Antes nos reuníamos en mi 

terraza, reuniones festivas, las niñas bailando… No podías hacer ruido a las 5, 6 de la tarde que ya venía la policía.”

Recapitulant

Una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals han fet referència implícita i/o explícita a la latència del conflicte a la ciutat, particu-
larment, en l’actual context de crisi econòmica. 

Es recull una important coincidència entre professionals del món privat i públic, la ciutadania i les se-
ves associacions, els representants institucionals i els grups polítics municipals en identificar, de ma-
nera més o menys conscient, la crisi econòmica mundial com a factor estructural marc de conflictivitat 
latent. I, en particular, en subratllar el factor conflictiu que suposa la competència pels recursos (treball 
i ajudes públiques) entre persones aturades i/o pobres autòctones i d’origen estranger.

Tot i la coincidència en identificar la crisi econòmica com a factor estructural de conflictivitat latent, cal 
subratllar l’existència de posicionaments ambivalents d’acceptació i rebuig front les persones d’origen 
estranger que es troben en situació d’atur i/o pobresa. Posicionaments d’acceptació més presents 
entre els discursos dels recursos tècnics, representants institucionals i una part dels grups polítics, i 
actituds de rebuig predominants entre els discursos de la ciutadania i una altra part dels grups polítics. 
Tal i com s’ha detectat en el capítol d’actituds hi ha una significativa quantitat de discursos amb posi-
cionaments que culpen les persones d’origen estranger de les causes i els efectes de l’actual situació 
de crisi econòmica. Atribució de culpa que suggereix percepcions vers la persona d’origen estranger 
amb una forta càrrega d’hostilitat. Indicant tot plegat una punyent base de conflictivitat latent entre 
persones autòctones i d’origen estranger. 

Més enllà d’identificar la competència pels recursos en el context de la crisi econòmica com a factor 
estructural de conflictivitat latent, també es reconeixen realitats concretes de la vida a la comunitat 
que denoten aquest tipus de conflictivitat. Els discursos que han manifestat l’expressió d’aquesta 
hostilitat larvada en la vida quotidiana han estat majoritaris en tres àmbits temàtics: (a) l’ús dels espais 
públics, (b) la ubicació del centre de culte musulmà i (c) el dispositiu policial per la millora de la convi-
vència i de la percepció de seguretat. I minoritaris, però no per això menys significatius, amb relació a 
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tensions: (d) en l’àmbit de l’escola entre alumnes per l’ús del mocador i (e) entre comerciants.

L’ocupació dels espais públics, el centre de culte musulmà i el desplegament policial per la convivèn-
cia, han estat àmbits temàtics principals a partir dels quals han aflorat discursos, experiències, per-
cepcions i constatacions al voltant de l’estat de conflictivitat latent a la ciutat. Àmbits identificats com 
rellevants en la manifestació de certs nivells de conflictivitat embrionària tant, per als recursos tècnics 
com per a la ciutadania. En canvi, ha estat més relativa aquesta identificació entre els discursos dels 
representants institucionals i grups polítics municipals.

L’ocupació dels espais públics per persones d’origen estranger tals com places, parcs i instal·lacions 
esportives com a llocs d’expressió de la pràctica de l’oci, el lleure i l’esport, han estat identificades, 
pel to i la càrrega de preocupació del relat, com a pràctiques que generen hostilitat latent. Aquesta 
percepció és majoritàriament recollida entre els discursos de la ciutadania i en menor mesura, però no 
per això menys significatiu, compartida també entre els relats de determinats recursos tècnics i grups 
polítics municipals. Crida particularment l’atenció que l’ús de les places com a espai d’oci nocturn per 
part dels joves generalment autòctons pràcticament no hagi aparegut com a exemple d’expressió de 
conflictivitat latent, ni fins i tot, com a situació de tensió entre els veïns. 

En primer terme subratllar que les mencions explícites al centre de culte musulmà han estat pràc-
ticament nul·les. Les poques al·lusions directes han provingut d’una part molt concreta de recursos 
tècnics, de representants institucionals, de grups polítics i només per ciutadans d’origen estranger, 
concretament, magrebins.

D’altra banda, és significatiu assenyalar que una majoria de les persones en col·loqui si que han emès 
discurs directe sobre la presència de persones d’origen estranger a les places del voltant de la mesqui-
ta, amb relats amb significativa càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformitat... 

Així doncs, pel que respecta a la conflictivitat latent associada (conscient o inconscientment) a l’en-
torn de l’actual centre de culte musulmà assenyalar, d’una banda, que la tensió només respon, i de 
manera unànime, a l’elevada concentració de persones en l’espai públic i de l’altra, que les persones 
estrangeres, musulmanes practicants i no practicants, joves i grans, en cap cas han manifestat greu-
ge per no sentir-se’ls reconeguts el dret de culte, així com tampoc, aquest dret ha estat obertament 
qüestionat per cap persona autòctona (ciutadana, professional tècnic, representant institucional i/o 
membre de grup polític municipal).
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Destaquen entre els discursos emesos al voltant del centre de culte musulmà la coincidència en què 
la seva actual ubicació no és la idònia, tot reconeixent les dificultats que per a la convivència suposa 
l’elevada concentració de persones a les places del voltant. A més, també, es posa de manifest la 
dubtosa adequació física de l’espai de la mesquita, caracteritzat per ser un espai reduït que dificulta 
l’exercici de l’oració entre el significatiu nombre de persones practicants de la confessió musulmana a 
Tortosa. En una altra direcció i sentit, ressaltar la preocupació manifesta per part persones musulma-
nes practicants i no practicants, per veure com aquesta situació impacta negativament en la imatge 
que sobre el col·lectiu de persones estrangeres tenen les persones autòctones.

Durant els mesos de febrer i març de 2012 es va dur a terme el desplegament d’un dispositiu policial, 
pels barris del centre històric de la ciutat, amb efectius dels mossos d’esquadra i de la policia local, 
amb l’objecte de millorar la convivència i la percepció de seguretat.

Primerament, denotar que les al·lusions directes i explícites al dispositiu policial no han estat majori-
tàries entre el total de les persones en col·loqui. Certament, determinats recursos tècnics (en major 
mesura aquells ubicats als barris del centre històric), poques entitats i associacions, pocs represen-
tants institucionals i pocs grups polítics municipals n’han fet menció directa i/o indirecta.  En canvi, 
totes les persones d’origen estranger magrebines s’han referit al dispositiu policial i al seu impacte en 
la convivència. Per tant, aquesta esdevé doncs una realitat de la vida de la ciutat no majoritàriament 
referida, però, no per això menys significativa, particularment si atenem a la conflictivitat latent que 
desperten els discursos en una part de la societat tortosina. 

Els discursos, valoracions i reflexions recollides al voltant de la idoneïtat i l’oportunitat dels desplega-
ments policials com a estratègies per millorar la convivència i la percepció de seguretat no són coin-
cidents, i fins i tot, són antagònics. Efectivament, d’una banda, es detecta una percepció majoritària 
que fa pensar que aquests dispositius poden tenir efectes en l’augment de la percepció d’inseguretat 
i l’increment de tensió social. I de l’altra, es posa de manifest tot just el contrari, que amb els desple-
gaments policials es contribueix a reduir la percepció d’inseguretat i conflictivitat. 

S’explicita una realitat imperant en la vida de la comunitat que és que la presència de persones d’ori-
gen estranger genera inseguretat, temor i recel. Tot i que també s’ha posat en consideració que la 
pròpia trama urbana dels barris del centre històric de la ciutat i la falta d’il·luminació dels carrers també 
són factor determinants en la percepció de temor i inseguretat. 
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Dels discursos emesos per la ciutadania, els recursos tècnics, els representants públics i els grups po-
lítics municipals s’han identificat altres realitats de la ciutat que no tenen impacte neutre en la percep-
ció de conflictivitat latent, com són la prohibició de l’ús de mocador a escoles i instituts de la ciutat, 
així com també, la presència de comerços regentats per persones estrangeres.

Finalment, ressaltar que més enllà del factor estructural per la competència pels recursos, més enllà 
de les realitats de la ciutat identificades (espais públics, centre de culte i desplegament policial), més 
enllà dels temes puntuals conflictius com són el mocador als centres educatius i la competència co-
mercial, en analitzar la conflictivitat latent a la ciutat val a dir que molts han estat els relats que han 
explicitat l’estat embrionari del conflicte.

Tal i com s’ha recollit en la part objectiva de la present monografia l’Ajuntament de Tortosa disposa 
des de l’any 2009 d’un servei de mediació comunitària, així com també, d’un consolidat equip de polia 
local de barri i de proximitat. Ambdós serveis assumeixen a la ciutat les tasques de mediació i regula-
ció del conflicte entre veïns i veïnes.  

Entre els discursos recollits de la ciutadania i les seves associacions, així com de la resta de recursos 
tècnics no s’ha detectat cap al·lusió, valoració, experiència directa en relació a aquests serveis. No-
més s’han identificat relats al respecte entre un representant institucional i un grup polític. 

Amb relació al diàleg cooperatiu i la mediació front el conflicte s’han detectat discursos que suggerei-
xen la seva significança en vers la convivència, però pocs l’han explicitat. En relació a la conflictivitat 
i als mecanismes per la seva prevenció i resolució, només es poden mostrar actituds individuals de 
determinades persones estrangeres explicitant com elles es posicionen front el conflicte o com les 
persones autòctones s’han posicionat amb elles.  
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 PERTINENÇA I IDENTITAT



332
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

Pertinença i identitat local

Convivència i identitat

La convivència sempre conflueix en si d’un àmbit d’organització social determinat, que pot ser de 
mida petita i vivència directa i privada (família, parella, amics...) o de mida gran i vivència indirecta i 
pública (nacions, determinada societat...). També pot ser de mida intermèdia i vivència directa pública 
i/o privada, com és la convivència que es dóna en l’àmbit local, als barris, a les places, als parcs... A 
l’hora d’analitzar l’estat de convivència (o coexistència o hostilitat) en qualsevol d’aquests possibles 
nivells d’organització social, esdevé determinant la dimensió de les identitats i els sentiments de per-
tinença a «l’àmbit».

En considerar l’estat social de la convivència ciutadana intercultural del territori, el marc teòric de re-
ferència estableix com a molt significant la dimensió d’identitat per quatre motius fonamentals:

• La convivència requereix de cert grau d’identificació i pertinença comuna. És difícil mantenir relaci-
ons interpersonals entre iguals, si aquestes interaccions no es donen en el marc de certa «identitat/
pertinença comuna», en un marc compartit de normes, valors, etc.

• Derivat del punt anterior, la convivència també adverteix de necessàries quotes de respecte i accep-
tació de les identitats i pertinences no compartides. Respecte i acceptació d’identitat efectiva i dual, 
és a dir, que les parts se sentin respectades en allò particular i propi, al mateix temps que identificades 
en allò col·lectiu i comú.

• La convivència ha de ser entre els ciutadans i les ciutadanes d’un determinat territori. Per tant, més 
enllà de la identitat cultural, la convivència implica respectar i acceptar la identitat ciutadana de les 
parts. Pertànyer a una comunitat i identificar-se com a membre seu implica assumir la condició de 
ciutadà de ple dret i deure, amb responsabilitats en la vida social i l’esfera pública.

• I, finalment, com a conseqüència dels punts anteriors, la convivència ha de ser intercultural, su-
perant la confrontació simbòlica «natros/ells». Més enllà de la pertinença cultural (i el seu evident 
respecte), més enllà de l’acceptació i respecte de la identitat ciutadana, les persones i els grups (paios 
i gitanos, autòctons i d’orígens estrangers, creients i ateus, pobres i rics, homes i dones, etc. ) assu-
meixen col·lectivament aquell lloc on es viu (ciutat,barri, plaça, parc, carrer, escola, centre de salut...) 
com una cosa comuna i compartida.
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Dimensió conceptual d’identitat

La dimensió conceptual d’identitat, doncs, es postula com a molt rellevant en el predomini de relaci-
ons de convivència genuïnes, o de mera coexistència o de rebutjable hostilitat. Molt rellevant perquè 
la identitat i la pertinença ciutadana i comuna, més enllà i des del respecte i l’acceptació a la identitat 
cultural i particular, és una dimensió conseqüència del confluir amb la dimensió relacional, actitudi-
nal, normativa i dels valors. És a dir, el reconeixement i l’acceptació de la identitat ciutadana es veu 
subordinada a l’estat de la qüestió en relació amb: a) com són les característiques de les relacions 
interpersonals, b) quines són les actituds predominants (acceptació/indiferència/rebuig) envers l’altre, 
c) quin és el grau de compliment de les normatives que regulen la vida pública, d) l’existència, o no, 
d’un marc de valors compartits, i, finalment, e) quins són els posicionaments predominants (toleràn-
cia/assimilació/intolerància) envers els valors no compartits.

Així que, a l’hora d’identificar i qualificar la situació existent respecte a la identitat i la pertinença en 
relació amb l’estat social de la convivència (partint de les tendències recollides en l’anàlisi de les di-
mensions relacional, actitudinal, normativa i dels valors), cal conèixer, analitzar i valorar:

• L’estat de les percepcions al voltant de la identitat i la pertinença ciutadana, més enllà de la identitat 
i la pertinença cultural.

Anàlisi dels discursos recollits

Més enllà de la identitat i la pertinença cultural, la identitat i la pertinença ciutadana

La identitat i la pertinença ciutadana de les persones d’origen estranger i les minories ètniques es re-
coneix en discursos, opinions i valoracions al voltant del fet d’assumir l’altre com un ciutadà més, com 
un ciutadà de ple dret i ple deure, com un ciutadà que pot exercir els seus drets i ha de complir amb 
les seves obligacions, que té responsabilitats en la vida social i en l’esfera pública perquè pertany a la 
comunitat: se l’identifica com a membre i es veu a si mateix com a tal.

Cal subratllar, doncs, que en aquest capítol només s’analitzen els posicionaments dels discursos envers 
la condició de ciutadania de les persones d’origen estranger; l’anàlisi concret i específic sobre el marc 
democràtic, els drets polítics i socials es recollirà al capítol del marc democràtic d’aquesta monografia.
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Han estat molt pocs els discursos, les opinions, les valoracions i les reflexions recollides al voltant de 
la identitat i la pertinença ciutadana de persones d’origen estranger i minories ètniques. Les poques 
persones que han parlat explícitament o implícita sobre això han estat uns pocs ciutadans, recursos 
tècnics i representants institucionals, així com bona part dels grups polítics municipals. I, a grans trets, 
les seves intervencions han versat al voltant de quatre àmbits temàtics: a) drets i deures, b) reconeixe-
ment de la identitat ciutadana, c) sentiment de pertinença a la comunitat, i, finalment, d) idiosincràsia 
tortosina.

Com es pot comprovar a partir dels fragments següents, es denota certa percepció de desequilibri 
entre els drets adquirits i els deures complerts per part de les persones d’origen estranger. Aquests 
són relats provinents dels discursos de persones autòctones, tècniques, ciutadanes i representants 
polítics del municipi.

 «[...] l’exemple dels Teletubis: aquí no donem abraçades a canvi de res! Ells (persones d’origen estranger) dema-

nen treball, educació, menjar, cultura i medicació... A canvi, bons modos, que estem als països occidentals! [...] Perquè 

si saben quan arriben a on estan les ajudes, si saben trobar lo que troben, ajudes socials, econòmiques, això sí, se les 

busquen... pos si això ho saben, saben lo altre [...] Està bé que hi hagi un menjador social, però, a canvi, que ells ajuden 

en algo!»

 «Tot el món té dret a buscar-se millor vida, però tots ens hem d’adaptar. Tothom ha de tenir els mateixos drets i els 

mateixos deures. Si treballen, paguen els impostos... no hi ha problema. Ens queixem de la gent que no treballa i que no 

paga impostos.»

 «Crec que les persones immigrants, quan arriben, se troben un programa d’acollida per part de Serveis Socials 

que els explica l’articulació de les ajudes per facilitar-los l’arribada; però, qui els hi explica com funciona el sistema fiscal 

del país? I les obligacions de normatives a l’hora d’obrir un negoci o comerç? Adquirir un habitatge de propietat o de llo-

guer? Fer la declaració de la renda, etc.? Ara en los cursos de coneixement de l’entorn ja s’incorporen este tipus d’informa-

cions... Els immigrants en general arriben a un país del que se’n beneficien de la seva economia de mercat occidental, però 

alhora hi ha certa resistència a assumir les responsabilitats socials com per exemple la contribució a la comunitat de veïns, 

participar en associacions de veïns, pagar quotes, aprendre la llengua, fer la declaració de la renda, etc. D’una banda, hi 

ha falta d’informació, alimentada en la dificultat de comprensió lectora, i, de l’altra, hi ha certa actitud de recel enfront allò 
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que sigui pagar [...] I en este sentit, aquestes actituds individuals de resistència al compliment de determinades normatives 

que suposen el pagament de quotes o impostos pot ajudar a generar fòbia o conflicte en lo col·lectiu en general...»

 «Com ajudar a que prenguin consciència (les persones d’origen estranger) que acomplir en estes obligacions fis-

cals i normatives ajuda a que tinguis la condició de ciutadà, a que t’arrelis a la societat on vius...? No s’acaba tot en trobar 

una feina, una casa i un DNI: s’ha de buscar la seva formació en termes fiscals i normatius; [...] hi ha certa inseguretat a 

l’hora d’afrontar temes jurídics i, fins que no troben algú de confiança, los costa entrar al sistema...»

 «Natros (servei públic) estem molt en contacte amb el carrer i vore com es llença al carrer el poal d’aigua bruta, o 

restes de pintura, o s’escopinya, o, fins i tot, vore com a l’absis de la catedral, los xiquets (d’origen estranger) que juguen 

a futbol es cansen de jugar en la pilota i en un palet copegen i trenquen les llums... I no es tracta de vandalisme, perquè no 

hi ha faroles trencades i papereres, sinó que estan allà, s’han cansat de jugar en la pilota i juguen d’una altra forma...Tinc 

la sensació que manca entendre que la ciutat és de tots, i que entre tots s’ha de cuidar i això afecta bastant a la relació i 

cohesió social.»

 «Però lo que passa és que la normativa que tenim a n’este país és feta només per a gent del nostre país. Ho dic 

perquè m’adono que moltes persones que vénen d’altres països on potser tenen menos drets, pos hi ha un xoc cultural, 

lo primer quedar-se en los drets, «sóc ciutadà i tinc uns drets!» i a vegades mos oblidem dels deures!»

 «La identitat social de ciutadania com una ajuda per a cohesionar la convivència i les diferències, en el marc de la 

crisi... És on tenim la línea de flotació a les diferències. Les diferències s’apunten com un element de distància...»

 «El tema és si estan a les AMPES, a les juntes... i també passa amb els gitanos, que encara participen menos i hi 

ha menos convivència... N’hi haurà quan els vegis de voluntaris a la Creu Roja o de militants a un partit. Primer has de ser 

un ciutadà i després “Dame pa los libros” Home, tu que dónes? Per al meu col·lectiu sí, però la convivència és ser part del 

tot.»

 «Una preocupació que hem de tenir en compte és que les persones nouvingudes estan demanant drets socials, 

però què farem quan demanaran drets polítics i participatius?»
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La identitat ciutadana implica sentir que es pertany a una comunitat i que la comunitat et reconeix com 
a membre. Reconeixement mutu de condició de ciutadania que s’explica, o és explicat, a partir de 
l’exercici dels drets i l’acompliment dels deures. Per tant, és important que un se senti que pertany a 
la comunitat i que l’altre li reconegui la seva condició de ciutadà. Uns pocs recursos tècnics, ciutadans 
autòctons i part dels grups polítics municipals, però no per això menys significatius, han explicitat o 
han donat a entendre quotes de no-reconeixement de pertinença a la comunitat de les persones d’ori-
gen estranger i minories ètniques.

 «Tot lo rato estem parlant com si fossin nouvinguts encara, i ja han tingut crios aquí...! [...] I el col·lectiu gitano? 

Parlem d’ells com si fossin immigrants, i no com a tortosins...»

 «A nosaltres no ens agrada que hi hagi gent de fora, no els acollim i tenim la sensació de ciutat bruta. Això és molt 

difícil de canviar, depèn de la nostra societat, la tortosina. Ens agrada veure gent d’aquí ben vestida i de classe bé.»

 «S’ha d’evitar el conflicte, integrar-los, la manera d’integrar és política. Si no els integres, si no fas que formin 

part, cada vegada serà pitjor. Hem de donar les armes per a fer-ho possible.»

 «En lo tema de Cáritas, per exemple, jo no trobo bé que hi hagi gent nostra que vagi per la porta de detrás, perquè 

tenen vergonya. Tu saps lo patiment que ha de sofrir? A vore, los dos són importants, però la persona que ha d’anar per 

la porta de detrás per vergonya, això és més fort!»

 «A classe intentes que la cosa sigui homogènia. A primària n’hi ha, d’immigrants què són d’aquí, han nascut 

aquí.»

 «Encara que jurídicament tinguen nacionalitat espanyola, són d’una altra cultura.»

 «Alguns immigrants es consideren d’aquí i és un gran error. Perquè podem dir que estan adoptant el model 

d’aquí, però mai seran d’aquí!»
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 «A Santa Clara, el 80% són de fora i a l’associació no n’hi ha cap (de persones d’origen estranger): és que no volen 

venir o és que no els volen? Hi ha una porta que s’ha de creuar. Integrar-se no és ser igual, és participar, és sentir-nos 

copartíceps. Si estic al barri sóc del barri.

[...]

Hauria d’haver més coneixement de que se van fent cosetes i que funcionen, el 99% dels nouvinguts són tortosins!»

D’altra banda, una part significativa de les persones adultes d’origen estranger que han participat 
en el col·loqui han manifestat símptomes evidents de pertinença a la comunitat. I una altra part més 
minoritària, però no per això menys significativa, ha exposat malestar o menys arrelament a la ciutat.

 «Jo me sento molt bé aquí a Tortosa. M’he acomodat a anar pel carrer i vore que, de 100 persones que me creuo, 

me saludo amb 80; me coneixen a l’Ajuntament, als jutjats, al barri, a molts puestos... I això m’agrada, és com si fos d’aquí, 

me sento com a casa. Me sento molt a gust, fins al punt que ara les xiquetes estan estudiant a Barcelona i potser mos 

plantegem marxar, pos creu-me que jo no tinc ganes de marxar de Tortosa...»

 «Les persones són molt simpàtiques, els professors també. M’agrada molt Tortosa. Tothom m’ajuda a parlar. 

Tothom me diu que parlo molt bé. Quan vaig arribar entenia anglès, però català no. Vaig estudiar a l’Espai i vaig aprendre 

català. [...] Quan vénen les amigues de la meva mare les ajudo a traduir i les ajudo a aprendre català, ma mare sap el nom 

d’algunes fruites i verdures.»

 «Jo visc aquí amb la família, tenim un pis. Ja portem 6 anys. Estem bastant bé. A part de la crisi i que no hi ha 

tanta feina. Abans vivíem millor, clar. Podíem anar a l’Ampolla els diumenges o jo me comprava una canya de pescar, per-

què m’agrada anar a pescar. [...] Jo m’he integrat molt bé. Tinc més amics espanyols que romanesos. Jo veig molt bé la 

convivència. Visc com a casa, com si fos lo meu país. [...] Estem contents pel nostre fill. El seu futur el veig bé. Si millora 

la cosa, és clar. L’educació aquí és bona, ens agrada molt com el tracten.»

 «Mi hijo se siente de aquí, él dice que es de Tortosa, y no va a China. No quiere saber nada, pero obligo para visitar 

familia en China. El dice que estudiar chino no vale nada aquí, que aquí catalán.»
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 «Nos gusta vivir en Tortosa, porque hay cosas baratas como verduras, alquiler casas… Hay muchos huertos cerca, 

la tranquilidad de salir por la noche, y no hay problema…»

 «Cualquier cosa que pasa en esta España nos da rabia. Yo entiendo España como mi país, es el país de mis hijos, 

ellos nacen aquí…. Tengo media vida en España. Y hablando con familiares que están en otras partes y critican España, 

yo la defiendo mucho! [...] Cuando vamos a nuestro país (Marroc), ya no es nuestro, la tierra donde nacen tus hijos y van 

a vivir, ¡Esta es mi tierra! Nuestros hijos no saben cultura nuestra, saben cultura catalana. Están contentos por Reyes, los 

regalos…»

 «Jo tinc bona relació amb tothom, no tinc conflictes amb ningú. Estic tranquil, a gust, deixo el cotxe obert. Els 

veïns bé, la gent gran a l’estiu surt al carrer. [...] A vegades em coneixen i per exemple una noia me va invitar amb el seu 

grup d’amics, perquè veu que “no todos son iguales”...»

 «Normal si ets immigrant aquí a Espanya és difícil, perquè és una nació on són pocs que tenen un nivell d’estudis 

i d’aquells pocs entendran la vida d’un immigrant i per què ha vingut, no vinc perquè fa falta un treballador sinó m’agrada 

per millorar la vida dels meus fills. [...] La Policia sempre ens estan controlant, només per ser immigrant i tranquil, perquè 

els que fan coses no els poden dir res. [...] Me preocupa el futur dels meus fills aquí, estic pensant d’anar a França per 

buscar la vida entre els nostres allí, perquè aquí ja s’ha acabat, no hi ha res i no millorarà en anys, en segles. A França no 

cal fer l’esforç, hi ha feina per tothom, hi ha ajudes i més, a França no hi ha complicacions com les que estan aquí.»

En canvi, el sentiment d’identitat i pertinença dels i les joves i adolescents d’origen estranger es de-
termina com a molt més complex i contrariat, tant per part dels discursos dels recursos tècnics que 
treballen amb ells, així com per part dels representants institucionals i part dels grups polítics munici-
pals, com pels mateixos i les mateixes joves i adolescents d’origen estranger.

 «La perspectiva de preocupació més gran? Què passa en les generacions joves de gent nouvinguda... Tot i que 

l’escola ha fet una feina brutal, tinc dubtes si estos xiquets i xiquetes han fet el procés educatiu, és a dir, tinc dubtes de si 

estan integrats i de si l’entorn, la societat de Tortosa els vol percebre com a integrats... [...] Lo tema, com he dit anterior-

ment, és quan la generació de xiquets avui s’incorpori a la generació adulta, a vore com encaixen o no, a vore si esclata o 

no la seva actitud, aquest és el detonant... [...] I una altra cosa difícil de computar és que cert és que estos xiquets tenen 

dificultats per trobar espais de permeabilitat, per encaixar en la societat; però, l’altra part de la societat, l’autòctona, los 
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d’aquí, estan en predisposició i actitud de vore a estos xiquets com a tortosins?!»

 «No estem tenint en compte els processos naturals. Perquè a l’adolescència busquem la identitat en el grup de 

semblants, i això és normal. Lo que hem de fer coses és perquè los prejudicis i el reforç a la identitat no siguin excloents 

d’altres identitats.»

 «Al voltant del seminari jo observo. Antes del Cristòfor Despuig, només veies alumnes del seminari. Alumnes bàsi-

cament d’aquí, i a molts pocs immigrants... Ara en lo Cristòfor Despuig al Betània, veus alumnes en grups homogenis que 

no se relacionen... També deu ser culpa dels nouvinguts, no? Que, de fet, n’hi ha molts que han nascut aquí, eh? Parlen 

català i demés, però no s’acaben de relacionar... Complicat, molt complicat!»

 «Penso que una possibilitat són els líders positius, cal identificar-los, motivar-los i que siguen un model dins de la 

comunitat. Penso que la dona ha de fer i que són elles les que han de plantar les banderilles. Les noves tortosines siguen 

o no musulmanes, després que facen el que vulguen, que siguen atees o musulmanes. Ara n’hi ha més dones que homes 

i elles funcionen molt bé, ells —sempre hi ha excepcions— van a la contra.»

 «Els joves tortosins d’origen amazic pateixen crisis d’identitat. [...] No saben qui són. D’aquí? Busquen constant-

ment l’acceptació de l’altre i no la troben mai. D’allà? Mos tracten com a espanyols. Es passen gran part de temps po-

sant-se com a víctimes: “No mos volen”, “No tenim perspectives”, “Haurem de buscar un altre lloc”. [...] Viuen entre dos 

mons, xoc cultural, entre la família patriarcal masclista i el món de la societat: escola, barri, espais públics... Pateixen l’au-

toritat del pare, mantenint-hi una relació majoritàriament d’hostilitat i els costa molt afrontar-ho. [...] No tenen perspectives 

de futur ni recolzament social, acaben 4t d’ESO i se senten “Estic al pou”, aleshores és quan empatitzen en lo model de 

casa, que és lo proper, lo segur i al mateix temps és lo més “xocant” en los valors d’acollida. El doble xoc cultural —dins 

i fora de la família— els porta a idealitzar la situació dels joves a França com una situació positiva: tenen comunicació di-

recta familiar en iaios, tios, cosins... fins al punt que emulen la forma de vestir, l’estil de tallar el pèl com allà. Construeixen 

identitat en base al model de joves que viuen als barris perifèrics de França.

Manifesten impossibilitat d’integrar-se per no tenir experiència positiva de relacions de convivència amb altres catalans, 

particularment en l’àmbit de l’escola. Fins al punt que el tema de relacions amb els joves autòctons és un tema que els 

enfrenta: “No tinc amics catalans, i no els vull tenir!»
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 «Observem que els joves (d’origen estranger) estan molt desmotivats, van a dalt i avall del poble sense fer res, 

notem que abans hi havia motivació, ara no.

[...] També observem que falta informació sobre el sistema educatiu, per exemple diuen: “Sóc immigrant, després del quart 

d’ESO em fiquen fora.” Per aquest motiu no s’impliquen i el pessimisme puja. [...] I tot això de no implicar-se, no sabem si 

és pel procés migratori o per l’edat que són joves...»

 «Viure a Espanya és un desastre, ni feina ni res de res, estem perdent el temps aquí sense fer res. Primo! Tot va 

fatal, què vols que te digui? Al Marroc viurem millor que aquí, els nostres amics que vam deixar ja són mestres, professors, 

i nosaltres aquí aguantem la xuleria dels espanyols [...]

L’única cosa que m’agrada d’aquí són clàssics del Barça i el Madrid perquè te fan oblidar el món una estona, parlar de 

Cristiano, de Messi també, és l’única cosa que em fa content, la resta dic “que estic entre mans de Déu”, esperem una 

millora a la situació espanyola per trobar feina i comprar un cotxasso!»

 «La convivència és una forma de relació en los que viuen aquí a Tortosa... O, no!?

Hi ha gent que considera que natros no som d’aquí, però tots som d’aquí!

Si ho mira una persona que és persona, tots som d’aquí! Hem estat aquí des de fa molt!

[...]

Com mos sentim?

Uns quants, tortosins; uns altres, mig i mig...

[...]

Perquè vivim a Tortosa i som marroquins!

Jo la veritat és que ara estic estudiant a Amposta, i quan parlo en los companys de classe me surt dir: “Natros a Tortosa...

[...]
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La veritat és que la gent més rara l’he trobat a Tortosa. Per altres puestos preguntes i la gent t’explica. Aquí, preguntes i la 

gent no te contesta: Tinc pressa!

[...]

La convivència no és entre natros i los d’aquí! Perquè entre los tortosins també passa que no se tracten igual en un ric 

d’aquí que en un pobre d’aquí... i natros som pobres i a més a més no d’aquí!

[...]

A vore, la convivència està a França, però aquí també arribarà... Falta passar una mica més de temps. Allà tots iguals, 

marroquins i africans.»

 «Atlas és un equip (de futbol) de marroquins. Marroquins que no tenen lloc en altres equips d’aquí. Molts diuen que 

són tots moros... Claro que som moros, on està el problema? Si som moros, no tenim dret a crear un equip de futbol? O 

no tenim dret de gaudir dels bons moments?

[...]

Ves, si no juguem al futbol diran el que diuen que estem al carrer, estan allí i allà... Els espanyols no tenen satisfacció, 

sempre busquen excuses...

[...]

Volen considerar-nos immigrants, pobres, i crec que és això el que els molesta: com és un moro pobre de fa dies i ara té 

un equip de futbol.

[...]

S’ha d’aprendre de França i els francesos, tots som iguals i tots podem fer el que ens agrada, jugar al futbol és un fet 

mundial, no només de FC Barça o Reial Madrid sinó l’Atlas també.

[...]

La convivència la veiem bé quan ens deixen gaudir, juguem al futbol per passar el temps. Esperem que ens entenguin, 

sobretot!»
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 «Ser un equip que se diu Atlas Tortosa no ajuda. Los diaris quan va pujar a 3a van parlar bé, però també van parlar 

malament.

[...]

Haurien d’ajudar a un equip que se diu Tortosa, però no ho fan! Ja saps com està la cosa...»

 «Jo m’he trobat que te veuen pel carrer i te diuen que tenim la culpa de la crisi... que si no hi ha treball és culpa 

dels moros... 

[...]

Lo que passa és que los d’aquí no volien ser paletes, anar a collir la mandarina... Volien treballar en oficina, ser enginyers... 

Però los espanyols no treballen com los moros. Los moros treballen molt i descansen poc... 

[...]

També diuen que a la fira només van los moros... Però no és veritat, jo veig moltes abueletes...

[...]

Los professors prefereixen als del seu país. Perquè quan los hi dius algo no mos fan cas!

[...]

A mi, a l’escola me tracten bé, i veig que tracten bé a tothom. Quan los hi dic que sóc d’Argèlia me diuen que no, que si 

he nascut aquí, sóc d’aquí!

[...]

Pos a la meua escola, quan hem de fer grups a classe, per exemple, dos grups, me dixen de banda, però si és per fer grups 

de futbol allavons m’aprofiten... »

Finalment, unes poques persones autòctones, autòctones no tortosines i, en menor mesura, d’origen 
estranger han fet valoracions sobre els trets definitoris de la idiosincràsia tortosina, i com aquests fa-
ciliten, o no, l’establiment de relacions de confiança, el reconeixement de formar part de la comunitat 
i el desplegament de sentiments de pertinença.
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 «Sóc de Barcelona i porto 32 anys aquí [...] M’agrada aquí, tothom se saluda a l’entrada d’una botiga, la convi-

vència és més bona que abans. [...] Quan vaig vindre, la integració em va costar, perquè la forma de ser de Barcelona és 

diferent a la d’aquí.»

 «Yo llegué aquí antes que los extranjeros, y todo cerrado, los bares, las tiendas un sábado por la tarde todo cer-

rado, y en fiestas todo cerrado… El tortosí es muy cerrado, más frío, desaborido… Ahora ves algo más de ambiente, pero 

igual, a partir de las 20h, nada… y ahora ya me he acostumbrado a esta tranquilidad…»

 «T’acullen bé, no te fan sentir malament ni estrany, te fan sentir bé... Però no acabes de ser mai d’aquí. Tot i que 

és més acollidora la gent de fora de Tortosa que viu a la ciutat. El tortosí és tancat, és amable, però no esperes més!»

 «Però lo tortosí té un caràcter que lo diferència molt de la resta. Lo tortosí és molt educat, però també és molt sec, 

més aspre. Ma mare, se coneix i se saluda en tot lo veïnat de l’escala, i jo me trobo en un veí de l’escala de ma mare i no 

me saluda...»

 «Jo vaig venir sola a Tortosa, i me vaig trobar grups fets. Te trobaves lo tema de que hi ha colles tancades... Jo, a 

altres llocs de les Terres de l’Ebre, no m’hi he trobat en això: t’apuntes a un grup i punt!»

 «Nosaltres som de fora i ens hem trobat amb petites coses... Tortosa és un poble gran, tothom es coneix, hi ha 

clans i és difícil formar-hi part. A altres llocs ens ha passat que són més receptius, aquí costa molt: imagina’t això amb les 

immigrants! Aquí hi ha una acollida superficial, correcta, però no hi ha un pas més...»

 «Aquí a Tortosa, si no te coneixen de tota la vida, no te donen res, perquè, d’entrada, tenen una mala imatge!»

 «Jo penso que ací està molt millor, jo vinc de Castelló, la gent aquí és més sociable, més oberta, més educada, 

més acollidora i més respectuosa.»

 «A les Terres de l’Ebre, en general som una gent acollidora, de la gent normal en ganes d’unir. Som una gent so-

lidària i en caràcter com a més de poble... Una ciutat petita o poble gran com Tortosa te dóna un gran coneixement de 
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la persona, tenim noms i cognoms, a Barcelona ets un número... [...] Som una zona rural. Economia basada en lo sector 

primari: pesca, agricultura, serveis, però indústria, res! I això dóna el seu matís a la convivència. Si vas a Tarragona i Bar-

celona, veus una convivència urbana, diferent a la nostra...»

Recapitulant

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent respecte la identitat i pertinença amb relació a l’es-
tat social de la convivència cal conèixer, analitzar i valorar l’estat de les percepcions al voltant de la 
identitat i pertinença ciutadana, més enllà de la identitat i pertinença cultural. 

Cal subratllar doncs que en el present capítol només s’analitzen els posicionaments dels discursos 
envers la condició de ciutadania de les persones d’origen estranger; l’anàlisi concreta i específica so-
bre el marc democràtic, els drets polítics i socials, es recollirà en el capítol del marc democràtic de la 
present monografia.

Han estat molt pocs els discursos, opinions, valoracions i reflexions recollides al voltant de la identitat 
i pertinença ciutadana de persones d’origen estranger i minories ètniques.  Les poques persones que 
han parlat explícitament o implícitament al respecte han estat uns pocs ciutadans, recursos tècnics 
i representants institucionals, així com bona part dels grups polítics municipals. I, a grans trets, les 
seves intervencions han versat al voltant de quatre àmbits temàtics: (a) drets i deures, (b) reconeixe-
ment de la identitat ciutadana, (c) sentiment de pertinença a la comunitat, i finalment, (d) idiosincràsia 
tortosina. 

Es denota certa percepció de desequilibri entre els drets adquirits i els deures complits per part de les 
persones d’origen estranger. La identitat ciutadana implica sentir que es pertany a una comunitat i que 
la comunitat et reconeix com a membre. Reconeixement mutu de condició de ciutadania que s’expli-
ca, o és explicat, a partir l’exercici dels drets i l’acompliment dels deures. Per tant, és important que 
un se senti que pertany a la comunitat i que l’altre li reconegui la seva condició de ciutadà. Uns pocs 
recursos tècnics, ciutadans autòctons i grups polítics municipals, però no per això menys significatius, 
han explicitat o han donat a entendre quotes de no-reconeixement de pertinença a la comunitat de les 
persones d’origen estranger i minories ètniques. 
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D’altra banda, una part significativa de les persones adultes d’origen estranger que han participat en 
el col·loqui han manifestat símptomes evidents de pertinença a la comunitat. I una altra part més mi-
noritària, però no per això menys significativa, han exposar malestar o menys arrelament a la ciutat.

En canvi, els sentiment d’identitat i pertinença dels i les joves i adolescents d’origen estranger es de-
termina com a molt més complex  i contrariat, tant per part dels discursos dels recursos tècnics que 
treballen amb ells, així com per part dels representants institucionals i part dels grups polítics munici-
pals, com pels mateixos i les mateixes joves i adolescents d’origen estranger.

Finalment unes poques persones autòctones, autòctones no tortosines i, en menor mesura, d’origen 
estranger han fet valoracions sobre els trets definitoris de la idiosincràsia tortosina, i com aquests fa-
ciliten, o no, l’establiment de relacions de confiança, el reconeixement de formar part de la comunitat, 
i el desplegament de sentiments de pertinença.
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 MARC DEMOCRÀTIC
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 MARC DEMOCRÀTIC

Marc democràtic i social. Drets humans

Convivència i marc democràtic

Tal com s’ha posat de manifest al capítol d’identitat, la convivència conflueix en el si de determinat 
àmbit d’organització social de mida, vivència i notorietat diverses: parella, família, amics, barri, ciutat, 
territori, nació, estat... Efectivament, si en capítols precedents es presentaven com a rellevants de la 
sociabilitat «al lloc» dimensions conceptuals tals com la relacional, l’actitudinal, la d’identitat, la nor-
mativa, etc., en aquest darrer capítol, i en el marc definitori de la convivència social com a ciutadana i 
intercultural, es suggereix interessant explorar l’anàlisi d’una altra dimensió definitòria de la convivèn-
cia «al lloc», entenent en aquest cas el lloc en sentit ampli, més enllà de la família i el barri. El lloc com 
a societat, el lloc com a estat de dret a partir del qual es desenvolupen les diferents relacions socials. 
Es tracta d’una dimensió política (més enllà dels discursos i les pràctiques dels partits), institucional i 
democràtica.

Aquesta dimensió democràtica de la convivència es concreta, en un estat social i democràtic de dret, 
a través d’un conjunt de llibertats públiques, drets civils, polítics i socials, en què es duen a terme 
determinades polítiques públiques, que es tradueixen en possibilitats, per part dels ciutadans i les 
ciutadanes residents, d’intervenir i participar en la vida comunitària, en igualtat d’oportunitats i amb 
respecte a determinats drets i deures.

Quin és el marc democràtic que ens envolta? Quins són els drets i les obligacions que determinen 
els principis rectors de la política, social i econòmica? Quins són els drets fonamentals i les llibertats 
públiques? Anem per parts. L’evolució dels drets humans ha anat íntimament vinculada a determina-
des circumstàncies històriques, que es poden classificar, des d’aquesta perspectiva, com a drets de 
primera, segona i tercera generació:

• Els drets de primera generació sorgiren com a resposta als primers moviments revolucionaris de 
final del segle XVIII a occident (Anglaterra, França i Amèrica) contra l’estat absolut. Se’n consideren 
dues tipologies: a) segons la seva naturalesa vinculada amb les revolucions liberals, els drets civils 
o individuals (dret a la llibertat de pensament, llibertat religiosa, a la propietat, etc.). I, segons la seva 
naturalesa vinculada a l’evolució de l’estat liberal de dret cap a l’estat democràtic, b) els anomenats 
drets polítics o democràtics (dret de sufragi actiu i passiu, dret de reunió, de manifestació, etc.).
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• Els drets de segona generació es conqueriren progressivament a final del segle XIX i principi del XX, 
la qual cosa va suposar la consolidació dels drets polítics a partir dels quals l’estat democràtic de dret 
passa a ser concebut com a estat social i democràtic de dret. S’articulen els anomenats drets socials 
o de prestació sota la premissa que no existeix llibertat absoluta sense igualtat social (dret al treball, a 
la protecció de la salut, a l’educació, etc.).

• Finalment, els drets de tercera generació, anomenats nous drets, apareguts en les darreres dèca-
des i amb l’origen en tres fonts diferents: els avenços tecnològics, les noves situacions socials com a 
conseqüència de la societat postindustrial i els canvis culturals als EUA i Europa durant la dècada del 
1960 (dret a la protecció de dades, drets dels consumidors, dret al medi ambient o drets de la dona, 
entre d’altres).

La Constitució espanyola (CE) de 1978 recull tots aquests drets. Efectivament, la Carta Magna encap-
çala el títol I “Dels drets i deures fonamentals” amb l’article 10 CE, en el qual apareix expressament 
reconeguda la consagració de «la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inerts, el lliure 
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres» com a «fonament de 
l’ordre polític i de la pau social». Dintre el sistema constitucional, aquest article 10 CE, juntament amb 
l’article 15 CE del dret a la vida, es considera com el punt de partida, com «el prius lògic i ontològic 
per a l’existència i especificació dels altres drets» (STC 53/1985, FJ-3). Així mateix, s’estableix, per 
precepte constitucional recollit en l’article 13 CE, que les persones estrangeres han de gaudir, en igual 
condició que les nacionals, de les llibertats públiques que garanteixi el títol I (a excepció del dret de 
vot recollit en l’article 23 CE).

Dimensió conceptual democràtica i social

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent respecte a les llibertats i els drets democràtics i 
socials, i la seva incidència en l’estat social de la convivència, es planteja prioritari conèixer, analitzar 
i valorar:

• Percepcions, opinions i valoracions al voltant dels drets polítics o democràtics. En particular: dret a 
la llibertat d’expressió (article 20 CE), reunió i manifestació (article 21 CE), associació (article 22 CE) i 
dret de vot (article 23 CE), entre d’altres.

• Percepcions, opinions i valoracions al voltant dels drets socials o de prestació. En particular: dret a 
l’educació (article 27 CE), deure i dret al treball (article 35 CE), dret a la protecció social, econòmica 
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i jurídica de la família (article 39 CE), promoció del progrés social i econòmic, així com la distribució equi-
tativa de la renda (article 40 CE), garantir assistència i proteccions socials suficients davant situacions de 
necessitat (article 41 CE), dret a la protecció de la salut (article 43 CE), dret a un habitatge digne i adequat 
(article 47 CE), entre d’altres.

Anàlisi dels discursos recollits

Pocs han estat els discursos enregistrats que reflexionin, analitzin, prenguin en consideració, directa-
ment o tangencial, qüestions que vinculin el predomini d’autèntiques relacions de convivència, o de 
mera coexistència, o de rebutjable hostilitat amb l’acompliment dels preceptes recollits en l’ordenament 
jurídic espanyol constituïts sota la màxima de l’estat social i democràtic de dret (article 1 CE). És a dir, 
parlar de convivència, interculturalitat i cohesió social s’associa majoritàriament amb l’establiment, o no, 
de relacions de confiança; amb actituds —més o menys conscients— d’acceptació/indiferència/rebuig 
envers l’altre, amb la diversitat lingüística i cultural del lloc, amb l’acompliment (o no) de determinades 
normatives que regulen les relacions veïnals, amb el conflicte i l’hostilitat...

En canvi, resulta menys manifest i habitual analitzar la situació relacional amb l’altre tenint en considera-
ció l’enfocament dels drets polítics i socials, reparant sobre com el seu acompliment o la seva vulneració 
pot determinar la possibilitat o impossibilitat de relació entre persones lliures i en condició d’igualtat.

Conèixer, analitzar i valorar l’estat social de convivència, ciutadana, intercultural, d’un territori determinat 
passa per estudiar com s’utilitza, o no, el tractament dels drets en els discursos i les pràctiques dels 
ciutadans, dels recursos tècnics, dels representants institucionals i dels grups polítics municipals.

Drets polítics i democràtics

Una de les majors conquestes socials en el camp dels drets polítics i democràtics ha estat l’assoliment 
del dret a participar en els assumptes públics a partir del sufragi universal: el dret de vot.

Doncs bé, moltes de les persones d’origen estranger que resideixen a la ciutat no gaudeixen d’aquest 
dret. En el transcurs de tots els col·loquis han estat minses les mencions explícites a la no participació 
política en les eleccions municipals de les persones estrangeres residents a la ciutat. Efectivament, 
només una representant institucional, un recurs tècnic i un grup polític municipal han articulat discurs 
sobre això. Cal assenyalar que les poques persones que s’han posicionat a tal efecte han estat persones 
autòctones d’edat adulta.
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 «El que passa és que en l’aspecte polític no tenen drets, només els de la Unió Europea [...] Els joves de l’Europa de 

l’est han vist tants canvis que no li donen valor al votar, no exerceixen el dret a vot. [...] Però els del Magreb no tenen drets 

polítics, no poden votar. És difícil que s’integren si no tenen drets polítics. La cosa canviarà quan no només se compte amb 

els vots dels que se molesten si es posa la mesquita prop d’ells, sinó també amb els dels que se posaran contents quan 

se solucione lo de la mesquita. Llavors se faran els càlculs, de si me surt a compte que s’enfaden 500 veïns, però ne pugui 

guanyar 2000.»

 «Ressaltar que molts estrangers han agafat la nacionalitat, tenen doble nacionalitat, nacionalitat jurídica, són ciu-

tadans de ple dret. N’hi ha molts, cada vegada més, amb igualtat de drets, ja que ja poden votar!»

 «Una preocupació que hem de tenir en compte és que les persones nouvingudes estan demanant drets socials, 

però què farem quan demanaran drets polítics i participatius?»

Drets socials o de prestació

L’exercici o la vulneració dels drets socials o de prestació, tals com el dret a l’educació, a la protecció 
de la salut, al treball, a un habitatge digne, a l’assistència i prestacions socials suficients, a la protec-
ció social, econòmica i jurídica de la família, etc., suposa afrontar l’aplicació dels drets fonamentals 
recollits sota les rúbriques “Dels drets i les llibertats” i “Dels principis rectors de la política, social i 
econòmica” corresponents, respectivament, al capítol segon i tercer del títol I “Dels drets i els deures 
fonamentals” del mandat constitucional.

Una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals recullen valoracions al voltant de diversos àmbits temàtics que atenyen (directa-
ment o tangencial) als drets exposats anteriorment. Valoracions que, d’altra banda, en comptades 
ocasions suggereixen l’enfocament propi del dret, en termes d’acompliment o vulneració.

Seguidament, es mostra un recull de discursos, no majoritaris però no per això menys significatius, 
que han abordat àmbits temàtics considerats rellevants en la millora de la convivència i la cohesió 

social, que, directament o indirecta, 
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estan connectats amb principis democràtics reconeguts en el dret constitucional espanyol.

El dret que es combati la pobresa

L’article 40 CE insta els poders públics a perseguir fins a d’interès general tals com la redistribució de 
la riquesa, la plena ocupació i la millora de les condicions laborals per als treballadors. Continguts del 
precepte constitucional que clarament connecten amb matèries de política social i econòmica, i orien-
ten aquestes polítiques a assolir condicions favorables per al progrés social i econòmic de les perso-
nes residents a l’Estat. La crisi econòmica, la pobresa —i particularment la pobresa sobrevinguda— i 
les desigualtats socials han estat elements discursius que topen amb aquest precepte constitucional 
i que han aflorat en alguns dels col·loquis mantinguts.

Efectivament, una part no majoritària dels discursos dels recursos tècnics, ciutadania, representants 
públics i grups polítics municipals coincideixen a identificar el fenomen de la pobresa —i el subjacent 
increment potencial del risc d’exclusió social— com el caldo de cultiu a partir del qual trontollen les 
desitjables relacions de convivència d’acord amb el desequilibri en el garant de determinats drets i 
d’iguals oportunitats socials.

 «Los problemes de convivència parteixen de les desigualtats. Una persona mig tirada, la gent no la valora com un 

igual, tot i que és una persona també, i cal pensar com és que ha arribat a esta situació! Els estrangers que tenen la seua 

faena els veiem bé “Està normalitzat!”, “Este està integrat” i el que no té feina no! Si continuem així, hi haurà gent que 

no podrà sortir del seu bucle de dificultats. Hem d’evitar, començant pels crios (fills d’estrangers), que quan siguin grans 

(majors de 18 anys) puguin trobar una feina o seguir estudiant. Molts d’estos nois ja han nascut aquí, “los nous catalans”!»

 «La gana afecta a tots sigui del color que sigui. Hi ha una desestructuració social greu, important!»

 «Problemes reals de convivència a Tortosa, no n’existeixen. Veig problemes urbanístics de determinats barris. La 

convivència no és un problema de races, sinó és un problema de recursos. Per tant, comencem pel recursos més bàsics: 

la vivenda digna!»

 «La immigració està relacionada amb la pobresa per la condició social. El qui té més puteja al qui té menys. La 

societat careix de mecanismes per al que queda fora, no pot tornar a entrar. L’exclusió social (versus) la cohesió social.»
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 «La convivència depèn de l’economia, perquè si tinc les necessitats bàsiques cobertes ja penso en una altra cosa, 

però ara fins i tot no veig al meu veí i tampoc no m’importa quina relació tinc que tenir amb ell, perquè cadascú de nosaltres 

corre per guanyar el menjar dels nostres infants. Sense diners no es pot millorar la convivència, el menjar i els elements 

bàsics passen davant de tot, com diem en amazic: “Hem d’omplir el ventre i després diem al cap que canti”, perquè no 

podem pensar si no mengem!»

 «Una cosa imprescindible és la cobertura de les necessitats bàsiques, saber el que és necessari i no necessari! Fa 

falta una política social i educativa, però després de cobrir la base!»

 «Se mos plantegen al futur molts reptes: famílies en situació molt precària, viu més gent en una mateixa casa... I 

tindrem problemes de convivència que fins ara no s’havien tingut en compte.»

 «Com poder sobreviure en un lloc en poques expectatives? Què serà dels fills i filles d’immigrants que estan cur-

sant un mòdul d’FP o estudis universitaris? Trobaran feina? I els que ni estudien ni treballen? Com afectarà esta situació 

de crisis a la naturalització, o no, de les relacions?»

 «Un altre problema a tenir en consideració, el problema econòmic! Formem part d’una societat classista que qui 

pot accedir a avantatges socials ho fa i qui no, se queda relegat! Qui pot accedir a l’escola municipal de música i de teatre, 

i al Conservatori? No podem despreocupar-nos de qui no té poder adquisitiu...»

 «La preocupació major per la convivència és la situació de pobresa i les diferències entre les classes socials i els 

recursos econòmics que cada vegada se fan més grans.»

 «Ara hi ha un gran problema, l’alimentació bàsica pels nens i nenes, que no mengen bé i suficient... Quan s’han 

tallat els menjadors, hi ha gent que no menja i no té el menjar suficient, com vols parlar-li de la convivència si no ha menjat 

primer.»

 «Hi ha famílies que igual tenen vuit fills, i saps que estan a l’atur i te preguntes si han esmorzat o dinat abans de 

vindre a l’escola. Aquí tenim un problema gran!»
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 «Els problemes més grans de convivència estan concentrats al nucli antic de Tortosa. És on hi ha més problemes 

de gent sense recursos econòmics, gent que ha vingut a buscar noves oportunitats d’integració i la crisi ha acabat trencant 

estes perspectives de millora i ara sobreviuen d’una altra manera i ajuntar-se en gent d’aquí i això és complicat!»

El dret a la protecció de la família

L’article 39.1 CE estableix explícitament que la protecció de la família s’ha d’assolir en la dimensió 
socioeconòmica. D’aquest precepte es deriven manifestacions de la protecció de la família, que es 
troben recollides en altres articles del text constitucional: dret al treball i a una remuneració suficient 
per satisfer les necessitats i la de la família (article 35.1 CE), el dret a la Seguretat Social per a tothom 
(article 41 CE), intervenció dels pares en l’ordenació de l’educació dels fills (article 27 CE), protecció 
de la joventut i la infància (article 20.4 CE), preceptes tots ells recollits abastament en l’abundant le-
gislació del seu desenvolupament.

Així doncs, subjacent al discurs al voltant del dret que la pobresa i les desigualtats socials siguin com-
batudes, apareixen tota una sèrie de reflexions, observacions i consideracions que situen la família 
com a epicentre de la cohesió social (per tant, com a objecte especial d’atenció) i l’educació, l’oci i 
l’esport dels infants i joves com a eixos clau d’integració social.

 «Este matí ho comentàvem i penso que també és important. El tema de les desigualtats socials dels pares tras-

puades als fills. Molts crios ara tenen deures a casa i els xiquets que tinguin pares analfabets, o que no coneixen la llengua 

d’escolarització, pos no els poden ajudar, i això suposa un greuge comparatiu per estos xiquets que ja des de la base 

s’estan condicionant factors diferenciadors. Si des de l’escola no es manés fer a casa feina tant instrumental com for-

mativa, potser contribuirien menos en la desigualtat social. Per això projectes com el 6-16 (Programa municipal d’acció 

socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies) trobo que són fantàstics, pel tema del reforç 

escolar, com a via de garantir la igualtat d’oportunitats en l’ensenyament.»

 «Les ajudes als llibres, per exemple, existeixen, però arriben a un número de gent molt determinat... I hi haurà un 

problema de convivència a l’escola, alumnes en llibres i altres no; i això pot suposar discriminacions, estigmatitzacions per 

part d’altres alumnes i pares...»

 «A les guarderies passa igual. Per acceptar-te a Creu Roja miren els ingressos que tens. Jo si la puc pagar, aniré 
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pagant perquè pel nivell d’ingrés no m’agafaran, perquè treballem lo meu home i jo. De privades, sí que n’hi ha; de públi-

ques, no, i això limita molt. La de Creu Roja és l’única pública. La de la Consolació és privada. [...] I jo lo que te deia. A la 

guarderia on lo porto? I a l’escola igual. He de poder anar-hi caminant. No hi ha guarderies, i les que hi ha són privades 

i són caríssimes. Els horaris tampoc són compatibles amb la feina, demanes beca i no te la donen perquè treballes. No 

donen ajuda perquè tenim ingressos, però, clar, me gasto els ingressos de la feina en pagar perquè cuidin a mon fill.»

 «La formació dels crios és fonamental. Garantir igualtat d’oportunitats passa per una igualtat d’accés a la formació 

dels nens i nenes en situació precària.»

 «La primera generació (persones adultes d’origen estranger) no volen tenir problemes, per tant no en generaran. 

Però, què passa en los joves de segona generació, que han crescut o nascut aquí, pensant que tindran les mateixes opor-

tunitats que els autòctons i que poc a poc aniran descobrint que no les tenen, estes mateixes oportunitats?»

 «Per exemple, l’escola de música, vale que és pagant. Però hi ha molt poca gent que s’hi hagi interessat. Més 

enllà del cost econòmic, no hem sapigut fer vore que és una oportunitat... No hem sapigut acabar de promoure els espais 

educatius per als xiquets com una oportunitat, necessitat...»

 «La matrícula (a l’escola municipal de música) val 60€ i, després, mensualment els més petits paguen 20€ i els 

altres que fan llenguatge musical o algun instrument paguen 60€. No hi ha beques i entenem que això limita.»

 «L’esport en general té molt de potencial, perquè ofereix l’oportunitat de gaudir d’un lloc on la interacció és molt 

més fàcil.»

 «L’esport està a l’abast de tothom? Sí i no! En funció de l’economia de cadascú, es podrà assumir la quota del 

gimnàs, la quota de l’entitat esportiva, etc. Si tens dificultats per menjar i sobreviure, pos aleshores és difícil de fer esport... 

La immensa majoria de la població no té interioritzat l’esport com a qüestió rellevant, i les condicions econòmiques ho 

agreugen.»

 «Los crios per participar al Club de Futbol Tortosa han de pagar una quota anual de 300€ per crio. Si ho comptes, 
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són 25€/mes/crio, més les despeses en xandall, esportives i demés... És molta pasta per jugar a futbol... i està clar qui juga 

aquí, només los que podem pagar per fer-ho!»

 «L’excursionisme és molt francès, allà hi ha molta tradició, te trobes gent de 60 anys per la muntanya... i, aquí, 

només fa 20 anys que hi ha gent que disfruta de la muntanya i el tema de les necessitats també és molt important. Si lo 

que te preocupa és treballar, per pagar el pa, pos...»

 «És molt necessari treballar en ells front l’estrès a la rutina de no tenir feina, no tenir ocupació, la majoria joves fills 

i filles de la immigració a Tortosa no estudien ni treballen, i també cal treballar en los pares i les famílies. Com incorporar 

en tot plegat a les dones? A estos joves, els preocupa: el futur i oportunitats dels seus germans, la seva educació; la seva 

reafirmació en identitat amaziga... [...] Viuen en la sensació de desesperança, desmobilització, de generació perduda: au-

toestima, ímpetu, derrotament, escepticisme, no oportunitats de futur... [...] Tots estos elements poden ser transversals en 

tots els joves, però resulta especialment greu per a qui no ha decidit res: “Jo m’he trobat aquí”... No veuen què poden fer!»

 «A Jesús, els xiquets marroquins vénen a l’hort, juguen allà... Als 15 anys els hi vénen els problemes. L’adolescèn-

cia és problemàtica de per si. A més a més de l’escola, hi ha d’haver algo més. Dels 14 als 17 anys és molt important el 

paper dels amics, els educadors...»

 «Tenim un parc que és poc aprofitat. Allí sí que van els xiquets i les mares, però quan es fan més grans ja no hi van.

Quan són més grans, necessiten llocs on poder fer coses.

Les mares dels meus alumnes diuen que els caps de setmana se’l passen a casa connectats a Internet. No s’acostumen 

a fer res en el temps de lleure.

S’hauria d’ofertar coses per a què hi vagin.

Quan hi ha coses participen (les penyes a les festes…).

No hi ha costum de tenir espais d’activitats de lleure (casals…).»
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 «No tenim ni piscina descoberta.

Els xics tenen instal·lacions esportives per a jugar a futbol, però les xiques no.

A Tortosa podrien haver més coses per a joves! Més botigues, més centres comercials, més puestos per a sortir, més pubs, 

més parques... Perquè clar, de parque, només n’hi ha un, i tot lo que hi ha allí són los columpios per als xiquets... i lo de 

bàsquet de la nau... La ciutat no està adaptada per la vida juvenil... mos hem d’anar a Amposta...

Aquí fan algo per a joves i acaben apuntant-se tots los crios de 15 anys... Podríem fer dos festes: una per crios i altra per 

grans...

A Tortosa per als joves falta espai.

Quin tipo d’espai?

Locals d’oci per passar el temps lliure, les tardes, i no estar pel carrer passant fred!»

 «Han de buscar coses per als joves. Diuen de tot, però els xiquets han de jugar a algun lloc. No hi ha res per a jugar, 

s’ha deshumanitzat la ciutat i l’esport també!»

 «Tortosa és la capital de la vegueria de les Terres de l’Ebre, però, en canvi, la convivència lúdica, on vas? Quines 

discoteques hi ha? Teatres, cines? Quins espais d’oci hi ha a la ciutat? I això obliga a la joventut nostra a anar a Amposta, 

Santa Bàrbara, Roquetes...»

El deure i dret al treball

L’article 35 CE recull el deure a treballar i el dret al treball amb prou remuneració per satisfer les ne-
cessitats de la persona treballadora i de la seva família. Aquest precepte constitucional concreta indi-
vidualment el dret igual de totes les persones a un determinat lloc de treball.

Una petita part dels discursos dels recursos tècnics, de la ciutadania, dels representants institucionals 
i dels grups polítics municipals han valorat els preceptes de l’article 35 CE, vinculant-los amb el nivell 
de convivència i cohesió social, i el fenomen de la pobresa i el de la immigració. Així com també es 
traspua certa desigualtat social com a conseqüència de certa vulneració del dret al treball amb prou 
remuneració.
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 «Al nostre departament mos trobem en una situació molt complexa. L’altre dia van sortir publicats els resultats 

de l’enquesta sobre condicions de vida i Terres de l’Ebre figuràvem com a territori amb una taxa de pobresa més alta. La 

pobresa pot ser un factor que condicioni molt l’empitjorament de la convivència, més gent bolcada a l’autosupervivència. 

[...] Es planteja un difícil equilibri entre aconseguir una vivenda digna, feina, menjar, nens i nenes desatesos... degradació 

de la societat que està més empobrida pot afectar a la convivència, i més si aquesta societat és un col·lectiu determinat 

(persones d’origen estranger i d’ètnia gitana). I què fer? Programes destinats a l’ajuda? Cada dia donar un bocadillo? Lo 

que necessitem és crear llocs de treball per ser autònoms i no dependre...»

 «El treball està molt relacionat amb la convivència, és un mitjà per adquirir allò que es necessita a casa. Abans era 

més fàcil trobar feina, podies anar al camp. Si tenies un nivell de formació, era relativament fàcil trobar-ne...»

 «Te parlo a nivell de treball, la situació que percebem. De fet, les empreses on més immigrants hi treballen són em-

preses de l’àmbit agroalimentari... Hi ha un percentatge de gent de fora més elevat i els salaris són més baixos. Molta gent 

del territori diu que hi voldria treballar, però l’empresari no vol perquè així els pot fer el que vulgui i pagar-los com vulgui. 

Les condicions en general són molt precàries, els pagesos no cobren...»

 «La gent que està aquí no se n’anirà, això és evident i la gent d’aquí els percep com a invasors. Als que són més 

diferents, als anglesos, cap problema. Si no hi hagués crisi, no hi hauria tant problema, ja que el conflicte està molt més 

latent ara. Los autòctons te parlen com si els prenguessin la seua feina. Però les condicions són horroroses. Hem de tenir 

paciència i dret a treballar en té tothom, que són persones!»

 «I aquí també se queixen sense més ni més. Al camp contracten a tots los immigrants. Una part d’aquí no vol fer 

esta feina, perquè ells en cobrar molt poc ne tenen prou: ells cobren poc i treballen moltes hores... I de l’altra és que molts 

pagesos ja tenen la quadrilla feta de fa temps, en gent que la coneix, li treballa bé, magrebins, i ara no vol canviar...»

 «A nivell empresarial, s’han ocupat llocs de feina bruta que la gent d’aquí no volia fer. Ara no hi ha feina i ara tot és 

culpa d’ells... La feina bruta s’ha de fer ara i abans. Siguis d’on siguis. Però els d’aquí no volen. Hi ha conductes agressives 

i això portarà a que es facin grups de joves per comunitats, com los Latin King i estes coses.»

 «Lo que passa és que s’ha d’acabar en les màfies que exploten a persones estrangeres que tenen a 20-30 perso-
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nes en un pis, sense calefacció... A vore, jo ho he vist, a los senegalesos a la taronja, vénen a Espanya a buscar faena i no 

vénen a fer mal. A mi, me fan pena de tenir que sortir del seu país, anar al camp per 2-3€/hora. És desastrós, hi ha que en 

treu profit d’això. Exploten a esta gent que no entenen l’idioma, no tenen cultura...»

 «Jo penso que moltes vegades, com dir-ho per a què no se me malentengui, immigració porta a marginació... gent 

que no té recursos i té moltes necessitats i hi ha gent que abusa d’ells! A vore, vénen en desgràcia d’allà i, aquí, per molt 

malament que estiguin, estan millor que allà!

[...]

Lo més denigrant és la part de culpa dels d’aquí per llogar a preu barato, s’hauria d’emprendre a este senyor que lloga per 

20€ la jornada... Hi ha faenes que los d’aquí no volem fer? Sí que les faríem, però no a este preu!

[...]

Ara està ple de gent per la temporada de la taronja. Van per n’estos carrers, dormen on poden, se queden per les cases... 

Això és un problema social més que policial, però, on està la solució? A la plaça dels Farols o a la plaça Agustí Querol, està 

ple cada dia (mentre dura la temporada) de mà d’obra barata, i això no és cosa de l’associació, és cosa de Serveis Socials 

i de Treball... I estos temporers van a on sigui, aquí o a Lleida, van a salto de mata i, si poden pagar-se una barra de pa, 

pos perfecte: això és un problema!»

 «Això de que vénen i foten la faena és culpa del qui contracta. Ma mare va venir aquí primer que jo, i va venir a 

treballar a la mandarina. I los empresaris venien a Romania a buscar gent per la mandarina i ho deien així: “Aquí no trobem 

gent que vulgue treballar collint mandarina.” Lo sou mig allà a Romania està en los 150€/mes i venir a la mandarina supo-

sava un contracte de 3 mesos de 300€/mes!»

 «La gent que ve majoritàriament és mà d’obra no qualificada, jo he conviscut per la faena amb metges de fora i 

tenen una gran facilitat d’adaptació, tant com si vingués una persona d’aquí, algú de Galícia, hagin vingut del Magreb, de 

Cuba... I no tenen problemes. Amb la gent no qualificada i que ve aquí per supervivència, hi ha més problemes de convi-

vència. Tenen com a prioritat de cobrir unes necessitats bàsiques i és més difícil establir en ells lligams.»
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El dret a un habitatge digne

L’article 47 de la CE estableix el dret a «gaudir d’un habitatge digne i adequat». Aquest és un dret soci-
al, atès que, més enllà del concepte de propietat privada, es concep l’habitatge com un dels elements 
bàsics per a l’existència humana. En conseqüència, i igual com tots els drets reconeguts al capítol 
tercer del títol I “Dels principis rectors de la vida política social i econòmica”, l’article 47 CE actua com 
un mandat als poders públics, ja que aquests estan obligats a definir i executar les polítiques neces-
sàries per tal que aquest dret es pugui acomplir.

Dels discursos recollits de part dels recursos tècnics, dels ciutadans, dels representants públics i dels 
grups polítics municipals que han tractat el tema de l’habitatge en relació amb la convivència i la co-
hesió social, han subratllat sensiblement la connexió entre pobresa, condicions d’infrahabitatge i risc 
d’exclusió social, amb absència de reflexions que connectin aquesta situació amb la vulneració, o no, 
d’un dret constitucional.

 «A Tortosa, los lloguers no han baixat... Pensa que lo més barat que tinc és una habitació per 200€/mes, i a Barce-

lona lo mateix ho tens per 250€/mes... Los lloguers aquí no han baixat. [...] I molta gent ha deixat la hipoteca i se’n tornen 

en un deute de 60.000€ al banc que no poden pagar. Clar, al no poder pagar la hipoteca, aquí ja no tenen opcions. Si no 

tenen feina, no poden pagar la hipoteca, per tant, abandonen i se’n van... [...] També tinc alguns casos de dones estrange-

res propietàries que no han pogut pagar el pis, la hipoteca, i los proposo que intentin llogar-lo i de mentres viure de lloguer 

o a casa d’algun familiar, i així podem aguantar-lo per si de cas. Tinc casos d’hipoteques de 500€, que s’han pogut llogar 

per 250€ i posen la diferència...Perquè si perd la casa, se queda sense pis i en un gran deute en lo banc. També hi ha la 

modalitat de 4-5 pisos de propietaris que no poden pagar, se reagrupen en un pis per compartir-lo... I pensa que hi ha pisos 

molt xulos que antes en un sou de 1800€ compren un bon pis i, ara, en l’ajut dels 400€ no arriben...!»

 «A Tortosa, ha passat que se va projectar una ciutat cap a la perifèria, en lloc de conservar el casc antic. Allí s’han 

quedat les cases velles i se comença a moure el tema ara. La idea de ciutat que es va planejar va ser equivocada, s’hagués 

tingut que arreglar el que teníem!»

 «L’impacte de la crisi econòmica condiciona que el sector més vulnerable provoqui majors problemes de con-

vivència. En este sentit, cal tenir en compte el perfil urbanístic dels habitatges de les persones amb rendes més baixes, 

concentrades al nucli històric: són cases velles, petites, no tenen possibilitat de tenir aire condicionat i, d’una banda, uns 
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surten al carrer, tertúlia, guitarra, etc. i, de l’altra, uns altres no poden tancar les finestres per la calor = deteriorament de la 

convivència. Paguem el peatge de les societats modernes: fa 40 anys, si teníem un problema en lo veí, anàvem i li dèiem 

nosaltres mateixos; ara truquem a la Policia. Potser hi ha casos justificats en que algú hagi tingut determinat problema per 

enfrontar-se al veí, però en termes generals...»

 «Gent de tota la vida que fan mal a la ciutat més que els immigrants, són els tortosins que lloguen pisos deteriorats 

i sense necessitats bàsiques als immigrants, són els tortosins que posen l’immigrant davant de situacions de deterioració 

i, a més, els acusen de tot el mal. Si ens fixem, la majoria dels propietaris del casc antic, qui són? Són tortosins! Si el pis 

no està en condicions, no s’ha de llogar a ningú!»

 «A vegades te preguntes quines condicions tenen els alumnes a casa, si tenen aigua calenta... per l’olor que fan, 

si deuen tenir rentadora...!»

 «Hi ha mig Tortosa de pisos “tabicaos” i la gent està tan malament... S’hauria de fer un conveni amb els bancs i 

que els lloguessin. Això seria lo correcte. La gent viu molt malament. [...] La joventut ho té malament: ¡Qué no tengan que 

pegar patada en una casa y meterse! [...] Per a què puguin tirar avant, no faran xaboles, com abans, si la cosa segueix així 

potser ho hauran de fer!»

 «Los últims que arriben tenen menos recursos econòmics i s’instal·len al lloc de la ciutat on l’oferta econòmica és 

més barata... I després hi ha qui critica que al centre està ple d’immigrants. Però, després, resulta que ets tu qui li ha llogat 

el pis... Tothom s’acaba beneficiant d’esta situació... i és difícil...!»

Igualtat de drets de totes les persones a l’educació, a la protecció de la salut i a les prestacions 
socials?

La Constitució espanyola recull com a drets l’accés a l’educació (article 27), la protecció de la salut 
(article 43) i el garant de l’assistència i les prestacions socials suficients davant de situacions de ne-
cessitat (article 41).

Com s’ha assenyalat durant tot el capítol, molts pocs han estat els discursos recollits amb posiciona-
ments directes en termes de drets. Ara bé, uns pocs sí que deixen entreveure matisacions en relació 
amb el conjunt dels preceptes constitucionals que recullen els anomenats drets de prestació. Efecti-
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vament, en el context de la crisi econòmica actual, s’han articulat discursos en dues direccions: d’una 
banda, una part dels recursos tècnics, representants públics i grups polítics municipals han analitzat 
la difícil situació i l’equilibri en l’acompliment d’aquests drets fonamentals.

 «Tenim molt interioritzats com a societat els drets a l’educació i salut pública, però no tenim tan interioritzat el 

sistema de drets socials, les beques, els ajuts, és com si encara no ho tinguéssim interioritzat com a dret...»

 «Ara que no hi ha faena, veig que hi ha molt la sensació que tot és per a ells... A vore, ho dic i no ho dic en contra 

de ningú. Les coses no s’han de donar a canvi de res. Començant perquè cobren un atur, los d’aquí i los d’allà, les lleis i les 

polítiques s’han fet així, que te donen algo, i no es valora, s’han de demanar contraprestacions, compensacions socials...»

 «Estem en risc i el risc és la pobresa! Cada vegada hi ha més separació entre les persones que estan bé i les que 

estan malament; los del mig aniran desapareixent. I, si la crisi va a més, cada cop hi haurà més abisme entre qui treballa i 

qui no treballa. I crec que este abisme pot afectar i molt la convivència. Una família que arribi a una situació extrema, sigui 

d’aquí o d’un altre país, les ajudes no arriben a tothom: Serveis Socials estan incrementant, però no tant com l’increment 

d’usuaris; el Govern central envia un 40% menys... què fer?!»

 «Pos que “mos vénen a treure la faena”,” mos porten massa gasto social”... Potser en algun aspecte, algunes 

ajudes potser no s’han fet massa bé... Però jo no veig a la gent de fora en cotxes de luxe, la veritat!»

 «En lo tema de les “ajudes d’urgència social”, moltes estan adreçades a col·lectiu magrebí. I me pregunto, per 

què tant a ells? Potser perquè la crisi els afecta més a ells, perquè nomes treballen els homes i ara no tenen cap ingrés i 

aleshores estan pitjor?

Potser també tenen cobertura familiar menys extensa, a diferència que les persones llatines que tenen més i també les 

dones treballen...

Lo cert és que subsaharians i pakistanesos no vénen a demanar, i los veus pel carrer i te n’adones que bé no estan!

Los marroquins potser són el col·lectiu més necessitat i quantitativament més present a la ciutat... 

Done-mos conte que a l’arribar els homes marroquins, a l’igual que els pakistanesos, no venien als Serveis Socials a de-
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manar res... Han començat a venir a demanar quan han reagrupat les famílies, quan han estat aquí en sons fills. Què faríem 

natros si estessem a un país en situació precària, en la nostra família, i sabéssim que existeix un servei d’ajuda pública? 

Pos demanaríem de tot, no?»

 «Les polítiques socials i assistencials tenen la culpa perquè els hi donen tot i això no els beneficia. Com que és 

immigrant li donem. Hauríem de fer un pla d’inserció amb cada persona per a què la gent s’integri. És massa assistencial 

i, per tant, la gent se torna victimista. Haurien de tenir iguals drets i obligacions, perquè per a mi és un tortosí.

[...]

Les polítiques assistencials han fet molt mal. Falten polítiques de control, de mirar més les coses, i que siguin per a tot-

hom.»

 «Ara crec que s’hauria de vigilar que no vingués ningú més per la situació econòmica, és un moment molt difícil. Els 

que estan aquí de fa anys, que els xiquets van a l’escola... se li ha de facilitar tenir papers i viure bé. Natros no en podem 

acollir més. Ara n’hi ha prou i això afecta a la convivència.»

 «La veritat que en lo tema del pagament d’1€/recepta + el 10%... i sumat que hi ha molts clients que encara no 

estaven a la base de dades... passa que a vegades te veus dient-li a una dona jubilada que té “x” deute en la Generalitat... 

Quan veus de sobres que té una pensió molt justa i que té dificultats econòmiques... a mi me fa molta pena, la veritat... 

En la situació de crisis se nota que vénen menos gent a la farmàcia. Mos trobem moltes vegades en “este medicament no 

me’l dónes” i, clar, natros hem de procurar vigilar i detectar si el fet de que esta persona no es prengui dit medicament pot 

ser molt perjudicial o no... Però, clar, com fer-ho!»

 «El que passa aquí és que atenem molt bé a tothom i ens hem convertit en una escola inclusiva. Però totes les 

escoles públiques ho haurien de ser. Perquè esta inclusió i immersió que estem fent està corrent risc. Això em preocupa i 

es deu a la manca d’equilibri. La interculturalitat està molt bé, mos dóna a tots la possibilitat d’aprendre coses dels altres. I 

en moments durs pot aparèixer la solidaritat i deixem de banda l’individualisme... Però, aquesta inclusió social de l’escola 

ha de ser entre tots!»
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I, de l’altra, una part de la ciutadania i una altra dels grups polítics municipals han qüestionat, en el 
context de crisi, la universalitat de determinats drets socials o de prestació.

 «Aquí, que estiguen reglamentats, quan n’hi ha pocs, vale! Però, on està el nucli industrial tortosí que ha de donar 

faena a tota esta gent? Llavors, com poden subsistir? Algo han de fer per a subsistir: la majoria reben ajudes! 

[...]

Lo que no té treball ni possibilitats que l’envien al seu país, que ara lo prioritari és els d’aquí, que no ne sobra. No sóc 

racista, però s’ha de replantejar, s’han donat massa ajudes...

[...]

Primer els tortosins i després els de fora, és com jo ho veig. Lo mateix que dic jo, no ho sé, però ho pensa el 80% de la 

població.»

 «En resum: de la mateixa forma que tota discriminació és dolenta, hem arribat a les pitjors de les discriminacions, 

la discriminació negativa per la gent d’aquí i positiva per la gent de fora...»

 «En relació als nouvinguts: igual drets, igual obligacions. Mateix tracte entre natros, negres i musulmans. No per-

què vingues de fora i sigues pobre no hagis de tenir un tracte de favor. Un altre és que en situació de crisi i de penúria, és 

lògic que pensem que primer natros i després los altres. Per exemple, jo porto 33 anys cotitzant a la Seguretat Social i te 

trobes un “negret” o un “moro” que té més drets o almenos passa per davant nostre... Natros tenim uns drets adquirits, 

natros sempre per davant! És lògic que en temps de crisi primer mirem per la gent nostra, la gent del país, i després los 

demés, cal fer una priorització perquè hi ha la crisi...»

 «Aquí va venir molta població ebrenca que no volia fer determinades faenes: ajudar a la gent gran, hotels, restau-

ració, camp... I ara estes persones que estan integrades, treballen, cotitzen... I ara esta gent d’aquí al territori se queixa de 

que natros ara no tenim faena i ells treballen... però, si jo tinc un treballador de “x” nacionalitat, i ara me ve un espanyol i me 

diu “tu per què tens un estranger, perquè a 4-5 €/h ja no vull anar a treballar”... Lo problema no és l’immigrant, lo problema 

és que la gent del territori que està passant penúries econòmiques... i potser ara sobren immigrants. I potser, en educació 

i correcció, eh!, potser se l’hauria d’invitar a abandonar el país... El que no aporta fora i el que aporta aquí!»
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 «El PP ha retirat la targeta sanitària. Però no a lo bravo, eh?! Les embarassades, los menors d’edat i parats tenen 

targeta. No la tenen qui no pot assegurar el fet d’estar a l’atur. Los que no estan en estes circumstàncies vol dir que no 

treballen, o que no peguen cop, o que són delinqüents...»

 «Lo col·lectiu sanitari català va fer submissió a les ordres de Madrid de no cobrir sanitàriament a qui no tingués pa-

pers. I el Govern, el Departament de Salut, va actuar en conseqüència a esta insubmissió... Des del Govern, Departament, 

es considera que s’ha de donar suport per a què totes les demandes de salut existents tinguin resposta... Des del punt de 

vista sanitari, no es pot permetre negar a una persona un dret universal com la salut i educació dels fills. Parlem, si de cas, 

de les dificultats d’accés al país, però un cop aquí no podem negar l’assistència sanitària a ningú! [...] És ara Madrid qui 

determina ajustar el dret de salut només a qui treballa!»

Finalment, es recullen una sèrie de discursos provinents de part dels recursos tècnics i dels grups 
polítics municipals que d’una forma més tangencial han abordat aspectes i consideracions vinculades 
amb l’acompliment i/o garant de determinats drets polítics i socials.

En relació amb la salut

 «Com a treballador social del món de la salut emocional, voldria comentar la dificultat que des del sector ens 

trobem. Existeixen estudis que posen de manifest indicadors de risc de patir enfermetats mentals les persones que han 

migrat. I natros no tenim este usuari. Per què? Els centres de salut mental estan estigmatitzats, els joves amazics estan 

estigmatitzats, les diferències culturals d’apropament a les malalties mentals, com apropar-nos a les famílies i treballar en 

ells?»

 «És bo per la salut fer exercici i, de repent, per qüestions culturals o esquema mental, les xiquetes es queden 

sense fer gimnàstica, han de tapar-se el cap... estan patint segregació respecte a la nostra societat. Deixen de fer exercici 

i estes actituds s’acaben pagant en més diabètics, obesitat, baixa autoestima...»

 «També percebem que les vacunacions infantils en nens immigrants tenen menor cobertura que els autòctons. 

També hi ha alguns pares més progressistes, que no vacunen els fills, jo crec que és un error. La cobertura vacunal no és 

tan alta en immigrants com en els autòctons, i és un perill per patir malalties.»
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 «El tema dels menús escolars. És una dificultat afegida per elaborar menús. Se n’han de fer per a celíacs, altres 

específics i a sobre menús sense porc. S’ha de solucionar o bé elaborant un doble menú o bé, com que alguns no en 

mengen, no en menja ningú. En alguns casos lo menú escolar és l’únic que mengen al dia.»

 «Terres de l’Ebre té l’índex d’obesitat escolar més alt de Catalunya. A vore, no se fa bullir l’olla, se menja molt de 

prefabricat, no es menja fruita i verdura, som molt sedentaris, tot lo dia a la play station... S’ha de conscienciar a la gent 

a fer activitat física... Antes se considerava que fer activitat física era perdre el temps... S’ha de fer molta pedagogia de 

vincular l’activitat física en la salut...És molt important implicar als CAPs per a què ja vagin fent difusió de l’esport, per a 

què preguntin sobre la salut del seu fill en termes d’esport... Hem de treballar conjuntament...»

En relació amb l’educació

 «Un altre tema és la distribució dels crios a les escoles i instituts. No pot ser escoles que els crios nouvinguts si-

guin de Móra d’Ebre i altres escoles que siguin guetos educatius... important la distribució escolar. Connectat en l’anterior: 

barris guetitzats, escoles guetitzades!»

 «Jo ara a l’escola estic bé, dins la dificultat que suposa treballar en l’ètnia gitana i, a més a més, pakistanesos i 

magrebins! I en l’edat se’ls hi accentua la dificultat! És molta feina controlar un xiquet en estes realitats. Has de controlar 

a la família i això és molta feina de base...»

 «Jo sí que ho veig així. Hi ha dificultats en l’equilibri que necessita la immersió. Com a centre ho estem fent bé, me 

refereixo als professors, als alumnes i a les famílies. Penso que s’està fent una immersió i a la vegada hi ha un intercanvi 

cultural.»

 «Passa, però, que hi ha classes en què s’ha disparat el número d’alumnes, la mitat o més que no parlen llengües 

llatines, i que tenen diferents costums —no entrem en la religió— i que s’agrupen per afinitats. Això se veu molt de cara a 

la projecció externa del centre. S’està treballant i tenim un pla d’entorn molt potent.»
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En relació amb l’esfera política

 «A Europa, que en termes de democràcia mos porten molts anys, en tots aquells països que semblava que el tema 

de la immigració estava superat, 2es i 3es generacions d’immigrants, com que no se’ls ha educat, ara exigeixen més que 

mai! Tots estos països surten partits polítics contra la immigració, Grècia, Àustria, Dinamarca... per culpa de la immigració 

o per culpa de no saber tractar el tema de la immigració...»

 «Jo estic preocupat realment, i a l’Ajuntament particularment, perquè a les pròximes eleccions municipals PxC 

tindrà quota i als debats estarà present i fotrà una canya increïble en lo tema... Me preocupa treballar lo discurs de PxC!»

 «Observem PxC a Tortosa amb percentatge de vots a determinat barri que resulta ser incomprensible [...] a llocs 

on la franja d’edat en més incidència és en los menors de 30 anys... i los discursos excloents se contagien més que els 

discursos reflexius...!»

 «Molts alumnes, penso, tenen moltes idees preconcebudes de lo que senten a casa. I a mesura que hi ha agreu-

jament de les condicions socials, un pensa que la pèrdua de drets passa perquè ells tenen de tot... i això es trasllada a la 

vida dels alumnes... Estem fent una generació, com dir-ho, estem fent una generació d’alumnes que seran més racistes. 

Perquè la pròpia societat està fent que front el problema de privació econòmica de Tortosa, la culpa sigui dels nouvinguts... 

Preocupant el missatge de PxC i els vots que va traient!»

 «S’està treballant bé en molts aspectes i molt, i en altres falta millorar. Els factors econòmics fan que hi hagi 

programes que no es poden tirar endavant i ara també hi ha els factors polítics, és una època convulsa. El dret a decidir 

generarà conflictes de convivència que abans no estaven.»

 «I això afecta a la convivència, i la gent s’afrenta pel carrer, en la manipulació dels polítics informen subjectivament 

i manipulativament, van als vots, no van per la ciutadania i el seu benestar... en la llengua i en lo tema de la bandera s’han 

tirat al nacionalisme i això afecta a la convivència... aquí parlem en tortosí i ebrenc, i no hi ha dificultat de conviure en les 

dos llengües... i natros no som tan catalanistes... Lo problema que tenim és dels desnonaments i la crisi econòmica, primer 

solucionem estos problemes... Les generacions futures de joves estan al paro, nul·les expectatives de futur... 
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condemnats a emigrar...»

 «A Terres de l’Ebre, li passa algo similar al greuge Catalunya/Espanya. Lo centralisme de Tarragona i Barcelona 

en relació a Terres de l’Ebre és molt més greu que el centralisme de Madrid en relació a Barcelona. Paral·lelament és lo 

mateix, si mirem la balança fiscal entre lo nord (Tarragona i Barcelona) respecte les Terres de l’Ebre: conflicte de l’aigua, 

les nuclears, lo pantà de Flix —la més gran contaminació que van deixar fer. Este aspecte de convivència política és molt 

important, és que los dirigents ebrencs nostres fan “la voz de su amo”, divide y venceràs. [...] M’agradaria que quedés res-

saltat la importància que té per les TE, la unió contra els enemics nostres, unió per superar la decrepitud social... Existeix 

una unió contra el transvasament, però no existeix una unió per crear una vegueria de fet/legal...»

 «Ara, la convivència està pagant lo pato de tenir una classe política nefasta i jo estic a l’Ajuntament de Tortosa 

com a regidor i ho solto... Estem en una quiebra absoluta, se mos ha dixat en la misèria, les retallades no se fan perquè 

se vulguen —jo sóc contrari a les retallades— i los polítics sense reduir-se los sous i puestos... i los bancs.. perquè no fan 

com en qualsevol botiga... Ara situació gravíssima, què més passarà? I això és una afectació gravíssima a la convivència i 

això mos està afectant a los uns i los altres... Los polítics en 7 anys de cotització tenen igual prestació de jubilació que en 

los 30 anys de servei que jo faig, i això és injust!»



368
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

Recapitulant

La dimensió democràtica de la convivència analitzada en el present capítol es concreta, en un estat 
social i democràtic de dret, a través d’un conjunt de llibertats públiques, drets civils, polítics i socials, 
en què duen a terme determinades polítiques públiques, que es tradueixen en possibilitats, per part 
dels ciutadans i les ciutadanes residents, d’intervenir i participar en la vida comunitària, en igualtat 
d’oportunitats i amb respecte a determinats drets i deures. La constitució Espanyola de 1978 recull 
tots els drets polítics i socials a partir dels quals es desenvolupen les diferents relacions socials entre 
totes les persones residents a l’Estat.

Pocs han estat els discursos enregistrats que reflexionin, analitzin, prenguin en consideració, directa-
ment o tangencialment, qüestions que vinculin el predomini d’autèntiques relacions de convivència, o 
de mera coexistència, o de rebutjable hostilitat amb l’acompliment dels preceptes recollits i recone-
guts en l’articulat de la constitució espanyola. És a dir, parlar de convivència, interculturalitat i cohesió 
social s’associa majoritàriament amb l’establiment, o no, de relacions de confiança; amb actituds —
més o menys conscients—d’acceptació/indiferència/rebuig en vers l’altre, amb la diversitat lingüística 
i cultural del lloc, amb l’acompliment (o no) de determinades normatives que regulen les relacions 
veïnals,  amb el conflicte i l’hostilitat...

En canvi, resulta menys manifest i habitual, analitzar la situació relacional amb l’altre tenint en conside-
ració l’enfocament dels drets polítics i socials; reparant sobre com, l’acompliment o la seva vulneració, 
pot determinar la possibilitat o impossibilitat de relació entre persones lliures i en condició d’igualtat.

Conèixer, analitzar i valorar l’estat social de convivència, ciutadana, intercultural d’un territori determi-
nat passa per estudiar com s’utilitza, o no, el tractament dels drets en els discursos i les pràctiques de 
ciutadans, recursos tècnics, representants institucionals i grups polítics municipals.

Un dels drets polítics recollits en la Constitució Espanyola més significatius és el dret a participar en 
els assumptes públics a partir del sufragi universal. Doncs bé, moltes de les persones d’origen es-
tranger que resideixen a la ciutat no gaudeixen del dret a vot. En els transcurs de tots els col·loquis 
han estat minses les mencions explícites a la no-participació política en les eleccions municipals de 
les persones estrangeres residents a la ciutat. Efectivament, només una representant institucional, un 
recurs tècnic i un grup polític municipal han articulat discurs sobre això. Cal assenyalar que les poques 
persones que s’han posicionat a tal efecte han estat persones autòctones d’edat adulta.
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En relació als diversos drets socials reconeguts per la Carta Magna es determina què, tot i no existir 
una al·lusió explícita als mateixos, sí que una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, 
els representants institucionals i els grups polítics municipals recullen valoracions al voltant de diver-
sos àmbits temàtics que atenyen (directament o tangencialment) a l’exercici o vulneració del drets 
socials o de prestació, tals com el dret a l’educació, a la protecció de la salut, al treball, a un habitatge 
digne, a l’assistència i prestacions socials suficients, a la protecció social, econòmica i jurídica de la 
família, etc. 

Una part no majoritària dels discursos dels recursos tècnics, ciutadania, representants públics i grups 
polítics municipals coincideixen en identificar el fenomen de la pobresa —i el subjacent increment 
potencial del risc d’exclusió social—, com al caldo de cultiu a partir del qual trontollen les desitjables 
relacions de convivència d’acord amb el desequilibri en el garant de determinats drets i d’iguals opor-
tunitats socials.  Uns discursos a partir dels quals es traspua el dret que la pobresa i les desigualtats 
socials siguin combatudes. En la mateixa direcció i en un altre sentit afloren tota una sèrie de reflexi-
ons, observacions i consideracions que situen la família com a epicentre de la cohesió social (per tant, 
com a objecte especial d’atenció) i l’educació, l’oci i l’esport dels infants i joves com a eixos claus 
d’integració social. 

Una petita part dels discursos de recursos tècnics, ciutadania, representants institucionals  i grups 
polítics municipals han valorat el deure i el dret al treball amb una remuneració suficient per satisfer 
les necessitats de la persona treballadora i de la seva família, vinculant-lo amb el nivell de convivència 
i cohesió social, i, el fenomen de la pobresa i el de la immigració. Així com també, relacionant-lo amb 
certa desigualtat social com a conseqüència de certa vulneració del dret al treball amb prou remune-
ració. 

Dels discursos recollits de part dels recursos tècnics, dels ciutadans, dels representants públics i 
grups polítics municipals que han tractat el tema de l’habitatge en relació amb la convivència i la co-
hesió social, han subratllat sensiblement, la connexió entre pobresa, condicions d’infrahabitatge i risc 
d’exclusió social. Amb absència de reflexions que connectin aquesta situació en la vulneració, o no, 
del dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat.

Pel que fa a la igualtat de drets de totes les persones a l’educació, a la protecció de la salut i a les 
prestacions socials, molt pocs han estat els discursos recollits amb posicionaments directes en ter-
mes de drets. Ara bé, uns pocs si que deixen entreveure matisacions en relació amb el conjunt dels 
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preceptes constitucionals que recullen els anomenats drets de prestació social. Efectivament, en el 
context de la crisi econòmica actual, s’han articulat discursos en dues direccions: d’una banda, una 
part dels recursos tècnics, representants públics i grups polítics municipals han analitzant la difícil si-
tuació i l’equilibri en l’acompliment d’aquests drets fonamentals. I de l’altra, una part de la ciutadania 
i una altra dels grups polítics municipals han qüestionant, en el context de crisis, la universalitat de 
determinats drets socials o de prestació.
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 PRIMERES CONCLUSIONS...
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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/
VALORS
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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.
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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.
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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.
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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...
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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.).
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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.
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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
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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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Annex1 - Llista d’entitats de la ciutat

Amb aquesta llista, hem volgut plasmar tota la ciutadania organitzada de la ciutat a través de les en-
titats i les associacions.

El criteri establert a l’hora de desenvolupar una llista al més ajustada possible a la realitat associativa 
actual de Tortosa ha estat partir del cens de l’Ajuntament com a base de sortida i no treure cap de les 
entitats que hi estan inscrites. Cal tenir en compte que no totes les que allí s’esmenten estan en aquest 
moment en actiu i que no totes les entitats de la ciutat estan inscrites en aquest cens. A continuació, 
hem afegit totes aquelles que, coneixent-ne l’existència, hem trobat a faltar. Malgrat els esforços rea-
litzats per elaborar una llista que no exclogui a ningú, és possible que alguna entitat existent no quedi 
recollida fruit del desconeixement. Volem demanar disculpes per endavant per qualsevol omissió i 
confiem que aquesta informació pugui actualizar-se en futures iniciatives amb totes les entitats i les 
associacions que ho facin saber.

Cal especificar que no hi figuren els partits polítics ni els sindicats.

El text que consta com a petita explicació de l’entitat és el que s’ha trobat al mateix cens, tot i que al-
gunes d’elles tenen un apartat específic dins d’aquest document amb una explicació més exhaustiva 
de les seves finalitats i projectes. Aquest fet ve justificat pel grau de coneixement d’aquestes organit-
zacions socials o pel pes que tenen dins de cadascun dels apartats del document.

Les associacions s’han classificat per tipologies, segons els capítols de la Monografia, i n’ha quedat 
una d’última que anomenem “Altres”, en la qual encabim totes aquelles que no tenen apartat propi. 
Algunes entitats estan ubicades a dos apartats diferents perquè responen a més d’un perfil. Per això, 
una entitat pot ser socioassistencial i juvenil, o juvenil i cultural, o... En la mesura que s’ha conegut 
aquesta particularitat s’ha optat per fer-la visible, la qual cosa no garanteix que es compleixi en tots 
els casos.
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Cultura

• Agrupació Musical Xino-Xano: agrupació de gent amb inquietuds musicals i ganes de fer música popular.

• Amics i Amigues de l’Ebre: protecció del riu Ebre, desenvolupament cultural Terres de l’Ebre.

• Amics de la Banda Municipal de Tortosa

• Amics dels Castells i del Casc Antic de Tortosa: conservació, promoció i restauració dels castells, recintes 

emmurallats i nucli antic de Tortosa.

• Arrelart: oferir alternatives d’oci i fomentar la participació ciutadana en el desenvolupament de les activitats culturals 

a les Terres de l’Ebre.

• Associació Cultural de la Dansa de Tortosa: servir de nexe d’unió amb les persones interessades en el món 

de la dansa.

• Associació Cultural La Saó

• Associació Cultural Lucifer: donar a conèixer la cultura del toc de tabal, els balls, els vestits i les agrupacions 

tradicionals d’èpoques passades.

• Associació Cultural Llagut: promoció cultural i artística en general.

• Associació Cultural Rels d’Aigua: plataforma cultural i de difusió d’idees des de les Terres de l’Ebre.

• Associació Cultural Set Cervells: organització de correfocs i demostracions culturals i tradicionals catalanes.

• Associació Cultural Soldevila de Campredó

• Associació Cultural Terra d’Aigua: foment i promoció de la cultura tradicional de les Terres de l’Ebre.

• Associació Cultural Taberna del Pou.

• Associació Cultural Vent Fort: organitzar actes lúdics, fires, congressos i foment d’artesania i tradicions populars.

• Associació Cultural 4+1

• Black Fly: unió de diferents grups, estils musicals i gent, que comparteixen l’objectiu de crear i consolidar un projecte 
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d’oci alternatiu.

• Cantaires de l’Ebre Delta

• Centre d’Estudis Francesc Martorell: contribuir al desenvolupament cultural de les comarques de les Terres de 

l’Ebre.

• Colla de Diables Lo Golafre: activitats per a la difusió cultural dels actes de la colla.

• Colla de Geganters

• Colla Jove de Dolçainers de Tortosa: foment de la tradició de la dolçaina i el tabal.

• Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre del Baix Ebre–Montsià

• Cor Flumine: gaudir del cant coral, promoure, donar a conèixer i innovar la cultura musical.

• Coral Vent de Dalt: ensenyament i aprenentatge de la música coral.

• Joventuts Musicals: agrupar la joventut per al coneixement, el cultiu, el foment i la difusió de la música.

• Òmnium Cultural

• Orde de la Cucafera: recuperació i foment de la cultura i el folklore de la nostra terra.

• Orfeó Tortosí: promoció, organització, foment i pràctica d’activitats corals.

• Societat Cultural Campredonenca

• Unió Cultural de Vinallop

Dones

• Ass. de Dones Barri del Roser: afavorir la integració social de les dones.

• Ass. de Dones del Barri de Remolins: associar totes les dones del barri per ajudar a dinamitzar l’ambient social 

i cultural.
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• Ass. de Dones Punta Rodona: fomentar la convivència i les relacions ciutadanes i les activitats lúdiques, culturals 

i d’esbarjo.

• Ass. de Dones dels Reguers: foment de la dona en el camp cultural, artístic i recreatiu.

• Associació de Dones Gitanes de les Terres de l’Ebre

• Ass. de Vídues de Tortosa: reunir amb esperit cristià les dones vídues i fomentar la participació activa de la dona 

en la vida social, cultural i religiosa.

• Bida, Associació de Dones per la Igualtat de Gènere i el Benestar: cooperació, prevenció, inserció soci-

olaboral i projectes contra la violència infantil, adolescent i de dones.

Diversitat cultural

• ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat)

• Amigues i Amics de la UNESCO Tortosa

• Atzavara-arrels (Associació per a la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc 
d’Exclusió)

• Cáritas

• Creu Roja

• Obre’t’ebre

• Xarxa per la Convivència

Associacions creades a la ciutat des dels diferents col·lectius d’origen gitano i estranger, independent-
ment que els seus interessos siguin de caràcter cultural, religiós, polític, esportiu... Les anomenem 
aquí conjuntament amb les altres entitats que treballen per la diversitat cultural a la ciutat.

• Ajuts sense fronteres

• Amazan. Promoció Sociocultural i Desenvolupament: dinamitzar i promoure la realitat sociocultural del 

Magreb.
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• Associació Alianza dels Romanesos de tot arreu: mantenir relacions amb els romanesos de tot arreu i desen-

volupar models d’integració en l’àmbit local, estatal i global.

• Associació Cultural Cristiana de Tarragona: potenciar i millorar el desenvolupament cultural i social dels gita-

nos i de les gitanes.

• Asociación Cultural Latinoamericana de Tortosa: donar a conèixer la cultura i els costums dels seus pobles, 

i fomentar la unitat entre comunitats.

• Associació Cultural Real Tortosa: organització, promoció d’activitats culturals i recreatives relacionades amb el 

Pakistan.

• Associació Cultural Tortosa Social: organització, promoció cultural i recreatiu relacionat amb el Pakistan.

• Associació de Dones Gitanes de les Terres de l’Ebre

• Associació de Dones Romí Kalí: associació de dones gitanes.

• Associació Gitana de les Terres de l’Ebre

• Associació Intercultural Xinesa a Catalunya: promoció i coneixement d’història, cultura, costums i caracterís-

tiques de la comunitat xinesa.

• ALARESP (Asociación de Latinos Residentes en España): foment de la participació dels llatins en activitats 

esportives, socials i culturals al municipi i difusió de la cultura llatinoamericana.

• Associació Senegalesa de Tortosa

• Associació Xinesa per la Convivència: foment d’activitats d’interès de tota la comunitat amb la voluntat de la 

interculturalitat.

• Centre Cultural Abou Baker el Tortosí: promoció i difusió de la cultura islàmica a les Terres de l’Ebre.

• Comunitat Mezquita Al Fath de Tortosa: promoció de l’ensenyament, la pràctica, el coneixement i la difusió de 

l’Islam.

• Dahira Touba Tortosa: xerrades sobre temes culturals del seu país, realitzar festes senegaleses, cançons i balls.
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• Unió Gitana de Tortosa: defensa, promoció i transmissió de la cultura gitana.

Educació

• Atzavara-arrels (Associació per a la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc 
d’Exclusió)

• Creu Roja Joventut

• Escola de l’Esplai

• Gambusí

• Grup d’Esplai Blanquerna

• MRP (Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre per a la Renovació Pedagògica): potenciar l’es-

cola pública catalana.

• Unió Recreativa de Bítem

• AMPA: S’hi inclouen les AMPA com un subgrup dins de les entitats vinculades a l’educació per la seva tasca als centres 

escolars.

 o AMPA Escola Bítem: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Cinta Curto: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Consolació: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Institut Cristòfol Despuig: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola El Temple: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Ferreries: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Institut Joaquim Bau: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola La Mercè: cooperació en activitats educatives.
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 o AMPA Escola Port Rodó de Campredó: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Remolins: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Sagrada Família: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Escola Sant Antoni Abat dels Reguers: cooperació en activitats educatives.

 o AMPA Teresianes: cooperació en activitats educatives.

Esports

• Agrupació de Futbolistes Veterans de Tortosa

• Agrupació de Veterans de Futbol de Jesús

• Associació d’Amics el Team Guzzimotobox: animar l’equip i foment, difusió i motivació de la gent amb l’esport 

de les motos.

• Associació Cultural i Esportiva La Cursa del Llop

• Associació Esportiva de Futbol Sala Baix Ebre

• Associació Esportiva Juvenil de les Terres de l’Ebre

• Associació Vent Fort

• Atlètic Club Atlas Tortosa

• BTT Roquetes

• Centre d’Esport Tortosa

• Club Atletisme Terres de l’Ebre

• Club Ball Esportiu Terres de l’Ebre

• Club Ball Esportiu Ritme Vinallop
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• Club Ball Esportiu Jesús

• Club Bolei Tortosa

• CB Cantaires de l’Ebre-Delta

• Club Ciclista Ebrebike

• Club Ciclista Jesús

• Club Ciclista Tortosa

• Club ciclista 5 seconds

• Club Deportiu Tortosa

• Club Escacs Tortosa

• Club Esportiu Busseig Tortosa

• Club Esportiu Sols Bici

• Club Femení Tortosa-Ebre

• Club Futbol Ebre Escola Esportiva

• Club Futbol Jesús Catalònia

• Club de Futbol Reguers

• Club Futbol Sala Tortosa

• Club Handbol Tortosa

• Club de Rem Tortosa

• Club de Tir Terres de l’Ebre

• Club de Tir Tortosa Racó d’Homedo
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• Club Natació Tortosa

• Club Patí Dertusa

• Club Tennis Tortosa

• Club Twirling Tortosa

• Club Unió Esportiva Remolins-Bítem

• Club Esportiu Handbol Tortosa

• Club Tennis Taula Tortosa

• Cotxes Teledirigits

• Ebre Escola Esportiva de Tortosa

• EF Dertusa

• Escuderia Cucafera Racing

• Espeleo Club Tortosa

• Hoquei

• Joventut del Patinet de Tortosa Skatosa

• Marc Salvatella

• Moto Club Poc a Poc

• Moto Club Tortosa

• Moto Club Tot Motor

• Penya Barcelonista de Jesús

• Penya Barcelonista de Tortosa
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• Penya Ciclista Baix Ebre Ja Arribarem

• Radio Control

• Slot Tortosa

• Societat de Caçadors Campredó

• Societat de Caçadors La Guineu

• Societat de Caçadors Les Tosses

• Societat de Caçadors Sant Bernabé

• Societat de Caçadors Tortosa

• Societat de Caçadors La Rocassa

• Societat de Pesca Esportiva

• Tortosa Athletic Club Judo Ju-Jitsu

• Tortosa Rugby Clyub

• Unió Ciclista Bítem

• Unió Esportiva Campredó

• Unió Excursionista de Tortosa

Juvenils

• Associació d’Amics del Team Guzzimotobox: gaudir i competir en el món del motor.

• Associació Cultural Casal Popular Panxampla: dinamització social i cultural.

• Associació Cultural i Juvenil Slot Tortosa-Ebrehobbie: fomentar la pràctica de l’slot i organitzar la Fira Ebre-

hobbie.
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• Associació per la Igualtat de Gais i Lesbianes de les Terres de l’Ebre: lluita pels drets humans, igualtat 

social, llibertats sexuals, cinefòrums, etc.

• Associació Joves de Vinallop

• Associació Juvenil Lo Gambusí: participació en activitats esportives, recreatives i culturals.

• Associació Juvenil Campredó Jove: activitats per millorar la qualitat de vida dels joves de Campredó.

• Associació Juvenil i Cultural 4 més 1: aprenentatge de la dolçaina, danses i ball tradicional.

• Associació Juvenil i Cultural 7 Cervells: participació, ball de diables, correfocs i casal d’estiu per a infants i 

joves.

• Associació Juvenil Skatosa: pràctica del monopatí, campionats i sortides d’skaters a les Terres de l’Ebre.

• Associació Juvenil Voluntaris de Nadal Jove: tasques de monitoratge per a infants i joves al Parc de Nadal, 

Nadal Jove.

• Associació Musical Black Fly: promou la música del territori.

• Colla de Diables i Tambors Lo Golafre: activitats populars, relacionades amb el món del foc, la pirotècnia, la 

percussió, grup d’animació...

• Colla Diables Lucifer: colla de diables, tambors i correfocs.

• Colla Jove de Dolçainers de Tortosa: dolçaina, tambors, ball tradicional, grup d’abanderats i grup d’animació.

• Creu Roja Joventut: treballa amb els col·lectius més desfavorits de la població, campanyes solidàries, voluntariat, 

cursos i trobades.

• Grup Esplai Blanquerna: esplai ludicoeducatiu als estius per a infants i joves.

• Joves Empresaris de les Comarques de l’Ebre: cursos i trobades.

• Moviment de Joves Cristians: formació cristiana i sortides de cap de setmana.

• Obre’t’Ebre: voluntariat internacional, intercanvis, camps de treball i treball a l’estranger.
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• Organització Juvenil Espanyola

• Plataforma Jove de Tortosa: associació d’associacions, fira d’entitats i local d’entitats juvenils.

• Vent Fort: recuperació cultura tradicional.

Gent gran

• Associació de Gent Gran de Tortosa L’Esplai: promoure iniciatives, activitats i serveis per a la vellesa.

• Assoc. de Jubilats i Pensionistes de Bítem: finalitats recreatives i culturals dels associats jubilats.

• Assoc. de Jubilats i Pensionistes de Campredó: finalitats recreatives i culturals dels associats jubilats.

• Associació Provincial de Pensionistes (UDP)

• Casal Reguerenc de Jubilats i Pensionistes: finalitats recreatives i culturals dels associats jubilats.

• Casal de Jubilats Sant Francesc

• Casal d’Avis

• Club Tercera Edat de Remolins

Salut

• ADC (Associació de Diabètics de Catalunya) Delegació del Baix Ebre: informar, aconsellar, ajudar i de-

fensar el diabètic.

• ADITE (Associació de Distonia i Ictus de les Terres de l’Ebre): oferir informació, fomentar i potenciar la 

investigació i donar suport a malalts i familiars afectats.

• AFATE (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre): organització que tre-

balla contra els efectes i les conseqüències de la malaltia d’Alzheimer.

• AFCISQUIM (Associació d’Afectats de Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple 
de les Terres de l’Ebre): desenvolupament, promoció de la lluita contra la fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.
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• AHIDA TE (Associació de Nens Hiperactius amb Dèficit d’Atenció de les Terres de l’Ebre): donar 

resposta a les necessitats socioeducatives d’aquests nens afectats pel trastorns del dèficit d’atenció amb hiperactivitat o 

sense.

• ASIFTE (Associació de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre): informar i assessorar les 

famílies amb fills i filles amb discapacitats diverses.

• Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre: protecció dels malalts mentals i de-

fensa, promoció i desenvolupament dels seus drets.

• Associació Parkinson Terres de l’Ebre: facilitar, millorar i controlar l’assistència als malalts de Parkinson.

• Associació Viu lo Reiki: promoure l’aplicació terapèutica del reiki en l’àmbit sociosanitari, així com difondre els 

avantatges d’aquesta forma de teràpia bioenergètica.

• EMATE (Esclerosi Múltiple Associació de les Terres de l’Ebre): associació de persones afectades per 

aquesta malaltia.

• Inmunitas Vera (Associació d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex de Catalunya): millorar la qualitat de vida 

dels afectats i les afectades i les seves famílies.

• Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre: realitzar activitats que millorin 

el control i la prevenció del càncer a la població.

• Voluntariat de l’Hospital de la Santa Creu Compartim: acompanyament de la gent resident a l’Hospital de 

la Santa Creu de Jesús.

Socioassistencial

• Associació Sant Roc Pro Persones Disminució Psíquica: millores per integrar persones amb disminució.

• Bida

• Blanquerna

• Cáritas Interparroquial Tortosa

• Creu Roja
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• Fundació Tutelar Terres de l’Ebre: vetllar per la qualitat de vida d’aquelles persones tutelades.

• SILECOM: serveis d’inserció laboral de persones amb discapacitat.

Veïnatge

• Ass. de Veïns del Barri de la Lloma: foment i promoció del barri.

• Ass. de Veïns Barri Santa Rosa: conservació, manteniment necessitats del barri.

• Ass. de Veïns de la Carretera Simpàtica: defensa i promoció del barri.

• Ass. de Veïns del Casc Antic de Tortosa: defensa i promoció del barri.

• Ass. de Veïns Centre-Nucli Històric de Tortosa: defensar i fomentar millores del barri.

• Ass. de Veïns Divina Pastora: agrupar els veïns per defensar i millorar la pedania.

• Ass. de Veïns Ferreries-Sant Vicent: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns del Garrofer: defensar els interessos dels veïns del barri.

• Ass. de Veïns de l’Horta de Pimpi: defensar els interessos de l’Horta de Pimpi.

• Ass. de Veïns Ilercavònia Sant Josep de la Muntanya: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns Jesús-Catalònia: agrupar els veïns de Jesús i fomentar activitats.

• Ass. de Veïns Montcada-Santa Clara: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns L’Oliva: promoure i defensar Bítem.

• Ass. de Veïns Pintor Casanova de Remolins: promoure i defensar interessos del barri.

• Ass. de Veïns del Rastre de Tortosa: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns dels Reguers: cooperació veïnal.

• Ass. de Veïns Sant Llàtzer: defensar i promoure el barri.
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• Ass. de Veïns del Temple Horta: defensar i promoure el barri.

• Ass. de Veïns 13 de Gener i Horta: defensar els interessos comuns dels associats, fomentar les festes populars 

i col·laborar a millorar el barri.

• Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa: defensa dels interessos generals dels veïns. 

Altres

• Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa: organitzar i fomentar les activitats del programa de 

Setmana Santa de Tortosa.

• Amics de la Botifarra de Tortosa: activitats relacionades amb el joc de cartes conegut com a «botifarra».

• Amics de Festes Marxosos: organització de tota mena d’actes lúdics, culturals i recreatius.

• Amnistia Internacional: contribuir a defensar els drets humans.

• Associació d’Amics de l’Ermita del Coll de l’Alba: restauració, conservació, manteniment i promoció de l’er-

mita del Coll de l’Alba.

• Associació d’Antics Alumnes i Amics dels Estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus 
Terres de l’Ebre de la URV: vinculació de la URV dels antics alumnes i amics, per potenciar les relacions i promoci-

onar tot tipus d’activitats.

• Associació Comerciants, Empresaris i Serveis de Campredó: desenvolupament econòmic i empresarial 

de la població.

• Associació de Comerciants del Temple: coordinació, representació, gestió, foment i defensa dels comerciants 

adherits.

• Associació per a la Conservació dels Camins del Barranc del Torrent: conservació i millora dels camins 

del barranc del Torrent.

• Associació Defensa Campredó i Entorn: protecció i defensa medi ambient.

• Associació d’Empresaris de Restauració de Tortosa Platigot: defensa i promoció de l’hostaleria.
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• Associació Francesc Gil de Frederich de Tortosa.

• Associació Gastronòmica Carpe diem: potenciar la gastronomia popular, tradicional i moderna. Promocionar 

activitats gastronòmiques.

• Associació Mossèn Ovidi Tobias Dóna’m la mà: mantenir viu el record de Mn. Ovidio Tobias.

• Associació Promotora de la Segregació de Campredó: segregació.

• Associació de Sevillanes Ferreries-Sant Vicent A Nuestro Aire: taller de sevillanes, aprendre la tècnica i el 

ball de sevillanes i demostracions de ball.

• Associació 4x4 Terres de l’Ebre: defensar, conscienciar sobre el món dels 4x4.

• Blocaires Ebrencs: promoure, difondre i potenciar l’ús dels blocs a les Terres de l’Ebre.

• Casal Popular Panxampla: espai de trobada de teixit associatiu i moviments socials, amb l’objectiu d’oferir una 

alternativa d’oci i de lluita, i crear un espai de llibertat en el qual poden sorgir noves maneres d’organitzar-se i treballar.

• Espai Coll de l’Alba: potenciar i dinamitzar l’ús de la finca del Coll de l’Alba desenvolupant activitats relacionades 

amb la cultura, l’art, el medi ambient i la vida rural.

• Grup Filatèlic i Numismàtic de Tortosa i Roquetes: l’estudi i el foment de la filatèlia i numismàtica.

• Grup Recerca Científica Terres de l’Ebre: recerca científica sobre aspectes geològics, biològics, naturalístics...

• Museu del Vent: gestionar, mantenir i promocionar el Museu del Vent.

• ONG Delwende al servicio de la vida: promoció i desenvolupament persones del Tercer i Quart Món.

• Penya Taurina La Tradició: foment de la festa popular dels correbous i actes taurins.

• Progat Tortosa: protecció, ajuda i control de les colònies de gats al carrer.

• Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta: foment del culte públic i la devoció a la Mare de Déu de 

la Cinta.
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Annex 2 - Llistat de participants als col·loquis

Seguidament es recull la llista concreta i anònima del perfil dels tres protagonistes participants en els 
col·loquis (individuals i grupals): institucions públiques i grups polítics locals, recursos tècnics públics 
i privats, i ciutadania, individus, entitats, associacions...

 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 Executiva local Convergència

 Executiva local Unió

 Executiva local PSC

 Executiva local ERC

 Executiva local ICV

 Executiva local PPC

 Executiva local PxC

REPRESENTANTS INSTITUCIONALS

RECURSOS TÈCNICS MUNICIPALS

Grup Policies Locals de Proximitat

Consergeria Instal·lacions Esportives

Ràdio Tortosa

Punt Jove

Servei Brigada. Neteja

Equip de treballadors/ores i educadors/
ores socials

Servei d’Atenció Primària

Alcalde

Regidora Àrea Atenció a les Persones, Ajuntament de Tortosa

Director ST Generalitat Ensenyament

Directora ST Generalitat Benestar Social i Família

Director ST Generalitat Salut

Directora ST Generalitat Interior

Directora ST Generalitat Esports

Directora ST Institut Català de les Dones

Centre Obert Sant Francesc

Centre de Formació Ocupacional

Unitat de Diversitat Cultural

GUMTSA

Espai Obert d’Aprenentatge

Oficina del Nucli Antic

Escola Municipal de Música

Policia Local

Punt de Trobada

Tortosa Esport

Acció Social

Ensenyament

Atenció a les Persones

Biblioteca Municipal
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    RECURSOS TÈCNICS ESTATALS 

Escola d’Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona

Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona

INEM

Correus

RECURSOS TÈCNICS AUTONÒMICS

CRAE Coll de l’Alba
Consorci per a la Normalització Lingüística
Política Lingüística
Departament d’Ensenyament.Pla educatiu d’entorn
Docent IES Ebre
Claustre Escola La Mercè
Agència de Salut Pública
Professionals diversos Departament de Salut
Professionals diversos especialitzats en salut i joves

Docents Edifici Seminari

Fundació Escola de l’Esplai

Esplai Blanquerna

Espai Patronat

Atzavara-arrels

Càritas

Creu Roja

Col·legi Educadores i Educadors Socials de les Terres de l’Ebre

RECURSOS TÈCNICS PRIVATS

Farmàcia barri Ferreries

Farmàcia barri El Temple

Farmàcia barri Eixample

Farmàcia barri Remolins

CCOO

UGT

Amigues i Amics de la UNESCO Tortosa

Obre’t’Ebre
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CIUTADANIA NO ORGANITZADA

CIUTADANIA  ORGANITZADA

Veïna del Pakistan

Veí de l’ètnia gitana

Veïna de l’ètnia gitana

Veí de Catalunya

Veïna de Catalunya

Veïna jubilada

Alumnes secundària IES Ebre

Alumnes secundària IES Cris-
tòfor Despuig

Alumnes curs habilitats socials

Casal Popular Panxampla

Associació Comerciants Nucli Antic

Associació Veïns del Temple

Associació Veïns de Ferreries

Associació Veïns de Remolins

Associació Veïns del Nucli Antic

Associació Veïns de Santa Clara

Associació Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
de Ferreries

Veí Europa de l’est

Veïna Europa de l’est

Veí de la Xina

Veïna de la Xina

Veïna d’Amèrica

Veí del Marroc (amazic)

Veïna del Marroc (amaziga)

Veí del Marroc (àrab)

Veí de l’Àfrica Sud-Saharià

Veí del Pakistan

Culte evangèlic Remolins

Culte evangèlic Temple

Culte musulmà

Culte ortodox

Bisbat de Tortosa

Futbol Club Atlas Tortosa

Entitats immigrants (Abu baker, Ajuts sense fronte-
res, Romaneses de tot arreu, Alaresp, Amazan, Se-
negalesos de Tortosa)

Entitat Cultural i Juvenil 7 Cervells

Unió Excursionista de Catalunya

Alumnes Atzavara—arrels

Alumnes curs SEFED

Alumnes curs Coneixement de l’entorn

Usuàries Càritas

Casal Gent Gran Ferreries

Joves musulmans

Joves amazics

Dones marroquines

Dones amazigues

Homes amazics
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