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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
¢

¢

Aquest informe neix de la necessitat de conèixer i
analitzar l'estat de la qüestió de la Bisbal
d'Empordà en relació a la inclusió i la convivència
des del punt de vista de les relacions
interculturals.
La principal missió d'aquest diagnòstic és dotar
de marc per tal de planificar les accions
pràctiques concretes en pro d'una millor
convivència a la Bisbal de l'Empordà.

ACCIONS I ENFOCAMENT
Analitzar, amb atenció preferent sobre col·lectius
d’origen divers, les condicions de vida, accés a
béns i serveis, drets i garanties, en els següents
àmbits: laboral, econòmic, polític, educatiu,
residencial, sanitari, relacional, identitari i
simbòlic.
¢ Utilitzar l’anàlisi del context de sociabilitat per
ajudar a definir la realitat local.
convivència,
coexistència
hostilitat
¢ Identificar, mitjançant mètodes participatius, les
febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats per a
la convivència.
¢

METODOLOGIA EMPRADA:
LES EINES I INSTRUMENTS
¢

Fonts secundaries: estadístiques

¢

Fonts secundàries: lectura selectiva

¢

Tècniques qualitatives:Grups de discussió

Tècniques quantitatives: enquesta a la
població
¢ Tècniques participatives: Grup tècnic
¢

LA DIVERSITAT INTERCULTURAL A LA
COMARCA
¢

¢

¢

Tradicionalment el Baix Empordà ha estat una
comarca amb una població d’origen estranger
força important.
Avui aquesta població representa un 19,8% del
total de la població comarcal, mentre que a
l’àmbit català el percentatge és del 14,5%.
El Baix Empordà és la tercera comarca de
Catalunya amb més població estrangera, després
de l’Alt Empordà i de la Segarra.

ANÀLISI DEL FET MIGRATORI A LA BISBAL
D’EMPORDÀ
¢

¢

¢

A gener de 2015 a la Bisbal resideixen 2.070
persones nascudes a l’estranger, i representen un
19,2% de la població total.
A diferència de l’increment de població d’origen
divers viscut a partir de l’any 2000, la tendència
en els últims cinc anys, 2010-2014, és a la baixa.
Això es relaciona amb la situació socioeconòmica
que viu el país i als processos de naturalització.
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CARACTERÍSTIQUES DE LES ENQUESTES
A LA POBLACIÓ
¢

Sexe de les persones enquestades:

55% dones.
45% homes.
¢ Origen de les persones enquestades:
55% població d’origen divers.
45% població autòctona.
¢

Edat de les persones enquestades:

25% de 24 a 34 anys.
35% de 35 a 44 anys.
30% de 45 a 64 anys.
10% més de 65 anys.

ESTRUCTURA D’ANÀLISI AMB LES FONTS I
TÈCNIQUES EMPRADES
¢

Anàlisi del fet migratori

¢

Anàlisi de l’aspecte social i relacional

¢

Anàlisi de la participació social i les
identitats

¢

Anàlisi de l’àmbit educatiu i nivell formatiu

¢

Anàlisi de l’àmbit laboral i de l'economia

¢

Anàlisi sobre la discriminació, l’hostilitat i
el rebuig

CONCLUSIONS
Fet migratori
¢ La Bisbal és històricament un territori on els
moviments migratoris han estat molt presents,
però no per això esdevé una població d’acollida
d’entrada.
¢ La crisi ha irromput de manera notable en el
saldo migratori.
¢ No obstant, veiem que les ganes, per part de la
població d’origen divers de romandre al mateix
municipi en el qual resideixen són positives. Això
ja ens direcciona cap a una possibilitat
d’intervenció a llarg termini, ja que existeix un
generalitzat desig de permanència en la localitat,
així com un alt nivell de satisfacció amb el lloc de
residència.

CONCLUSIONS

Aspecte social i relacional
¢ El fet de la diversitat cultural es veu com una
nova realitat social que ho impregna tot, però que
generalment no és atesa per ningú.
¢ La hipòtesi de la coexistència és contrastada amb
l'opinió de la població, i sorgeix una motivació per
a valorar l'escenari com de coexistència hostil.
¢ En el terreny de les relacions socials els resultats
més destacats són que, malgrat l'evident
pluralitat existent, semblen existir grans abismes
entre població autòctona i al·lòctona en els seus
marcs relacionals.

CONCLUSIONS

Participació social i identitat
¢ Desigual sentiment de pertinença pel que fa a la
localitat entre la població autòctona i estrangera.
¢ En general, hi ha una valoració neutra de la
pluralitat religiosa, encara que, analitzant els
discursos recollits, són freqüents les
representacions negatives de la pràctica religiosa
islàmica.
¢ Desigual participació, materialitzada a través
d'un menor nivell generalitzat de participació en
activitats i associacions per part del col·lectiu
d’origen divers.

CONCLUSIONS

Educació i nivell formatiu
¢ Algunes escoles de la Bisbal tenen un volum
poblacional molt alt d’alumnat d’origen divers. La
importància de l'idioma esdevé una clau, atès que
un nombre molt alt d’alumnat té un idioma
matern diferent al curricular.
¢ Existència de dinàmiques favorables a la
convivència que poden reconèixer-se com a bones
pràctiques.
¢ Apareix en el diagnòstic un significat i
preocupant nivell d'analfabetisme entre la
població d’origen divers i dificultats en l’idioma,
fins i tot en la seva pròpia llengua.

CONCLUSIONS

Àmbit laboral i economia
¢ La crisi suposa una pressió centrífuga, amb
desigual impacte entre població autòctona i
immigrada.
¢ La ubicació d'aquesta última a l'espai de la
vulnerabilitat es troba principalment
determinada per la falta d'ocupació.
¢ El treball apareix com a requisit fonamental per
a la integració; és una font d'integració, però no
exclusivament econòmica sinó també per
l’aprenentatge d'idioma, relacions properes, etc.
En conseqüència, la falta de treball es perfila com
el principal problema entre la població
immigrada.

CONCLUSIONS
Serveis públics i programes municipals
¢ Entre els ítems d'opinió (existència de
vestimentes diferents, presència de diversos
idiomes, pràctica de religions múltiples, etc.) el
relatiu a les ajudes a persones estrangeres
apareix com un element d’especial preocupació.
¢

Els discursos de la població autòctona apunten
cap a l'aprofitament per part de la població
al·lòctona i les situen com a una de les causants
de l'atracció de persones d'altres països.

CONCLUSIONS
Discriminació, hostilitat i rebuig
La majoria de persones d’origen divers
consideren que al carrer són mirades o tractades
de manera diferent pel fet de ser estrangeres.
¢ Resulten especialment problemàtics els àmbits
de la segregació territorial i l’accés a recursos i
drets.
¢

¢

¢

Ens trobem amb un escenari preocupant davant
la diversitat cultural: pors, actituds de ràbia, etc.
Es recullen actituds positives cap a expressions
de pluralitat en els escenaris culturals i
associatius, així com a l’escola i en l’àmbit de

