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0. AGRAÏMENTS 
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Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

Yohanka Guerra Orellane. Tècnica d'Orientació Laboral. Dispositiu d'inserció laboral i formació 
"Treballs als Barris".  

Sònia Blanco. Tècnica de l’àrea de Promoció i desenvolupament local. 

Lola Casademont. Tècnica de l’àrea de Cultura.  

Nuria Trilla. Tècnica de l’àrea d’Ensenyament.  

Elisabet Esteva. Educadora Social de l’àrea d’Ensenyament.  
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Elena Aguilera, Coordinadora de Joventut.  

Jordi Vicens Perpinyà. Tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.  

M. Dolors Figueras Bruguera. Oficina de Català de la Bisbal. CPNL Girona. 

 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Mariona Aurell i Mundet. Educadora Social SBAS 1 de la Bisbal d’Empordà. 

Neus Gómez Gonzalo. Servei d’Informació i Atenció a les Dones. Pla d’Igualtat Comarcal. 

Isabel Oller. tècnica de Polítiques Migratòries del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

 

Càritas Diocesana de Girona 

Esther Marino. Assessorament Jurídic de l’àrea d’estrangeria. Servei d’assessorament per a 
Immigrants (SAI).  

 

Mossos d’esquadra de la Bisbal d’Empordà 

Manel Domènech. Interlocutor amb la comunitat MMEE de la Bisbal d’Empordà. 

 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
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Altres entitats i serveis participants: 

Escola Joan de Margarit 

Escola Empordanet 

Escola Mas Clarà 

Institut  la Bisbal. 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Equip d’Atenció Primària de la Bisbal d’Empordà. 

Servei d’atenció a les famílies -Creu Roja. 

Servei d’acollida- Càritas Diocesana de Girona. 

 

També agraïm als veïns i veïnes de la Bisbal que van participar a les diferents sessions de 
debat i als que van contestar les enquestes i entrevistes per aquest estudi.  
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1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

Aquest informe neix de la necessitat de conèixer i analitzar l'estat de la qüestió de la Bisbal de 

l'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. 

Des d'aquesta lògica impulsora, la materialització tècnica d'aquesta voluntat sol·licitava articular 

un diagnòstic social fonamentat en sòlides metodologies participatives que combinin tècniques 

de recerca diverses. Aquestes tècniques han estat escollides en base al desenvolupament 

d'una metodologia per realitzar diagnòstics de convivència social i intercultural en territoris 

d'alta diversitat. La fonamentació teòrica habilita la identificació de l'estat de la convivència d'un 

municipi en un de les tres situacions de sociabilització de la comunitat que detallaré en el marc 

teòric, i que són: convivència, coexistència i hostilitat (Giménez, 2005). 

 

Alhora, el desenvolupament del diagnòstic respon a les necessitats que es deriven de pensar 

en la realització d'accions inclusives en el marc d'un context on la pluralitat d'orígens i la 

diversitat ètnica es presenten com una realitat quotidiana. Aquesta afirmació es planteja des del 

punt de vista del volum de persones d'altres nacionalitats presents en el municipi. Encara que 

aquest fet no és l'únic indicador necessari per desenvolupar intervencions com les que descriu 

aquest treball, evidencia els reptes per a una articulació social cohesionada. 

Aquesta sèrie de necessitats han estat ateses en diversos marcs legals d'àmbit internacional 

(Declaració Universal de la UNESCO sobre Diversitat Cultural o IV Conferència Ministerial 

Europea sobre Integració – Declaració de Saragossa), estatal (Llei Orgànica 2/2009, II Pla 

Estratègic de Ciutadania i Integració 2011-2014, etc.) o regional (Pla per a la Integració Social 

de la Població Immigrant, etc.), amb l'objecte d'incorporar-les a les noves polítiques migratòries. 

Com a resultat, la igualtat i no discriminació com a equiparació de drets i obligacions, l'accés a 

la ciutadania mitjançant la plena participació, la inclusió mitjançant la superació dels 

desavantatges socials o la gestió positiva de la diversitat com a mecanisme d'interacció positiva 

entre persones de diferents orígens i cultures apareixen entre els camps prioritaris d'actuació. 

En definitiva, el fenomen de la immigració demanda que tant les administracions com la 

societat en el seu conjunt articulin estratègies dirigides a la integració i a la promoció de la 

cohesió social i la convivència, com bé apunta aquest Diagnòstic per a l'elaboració del Pla 

d'inclusió social i convivència intercultural. 
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Aquest estudi respon a l'articulació de les dimensions descriptiva i analítica, amb el propòsit 

que sigui útil per a la reflexió sobre la realitat relacional, així com el d’impulsar mesures 

concretes per millorar la convivència; i, com hem dit, ha estat dissenyat per avaluar les 

relacions quotidianes en municipis on la presència de població d'origen estranger és 

significativa i on es produeixen intensos processos de multiculturalitat que suposen un repte per 

a la convivència entre població autòctona i estrangera. 

 

En un exercici de concreció per transformar aquest estudi en una eina pràctica, desgranem els 

objectius i accions per diagnosticar la convivència intercultural a la Bisbal d'Empordà. Alhora, 

aquests serviran de guió per al desenvolupament del mateix. 

 

1. 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. 

2. Utilitzar l’anàlisi del context de sociabilitat (convivència, coexistència i hostilitat) per 

ajudar a definir la realitat local.  

3. Identificar, mitjançant mètodes participatius, les febleses, amenaces, fortaleses i 

oportunitats per a la convivència. 

4. Connectar la xarxa i aprofitar els recursos existents. 

5. Identificar i implicar diferents agents socials en la creació de les dinàmiques 

participatives proposades. 

6. Analitzar i avaluar participativament les accions empreses fins a l'actualitat. 

7. Revaloritzar les diversitats existents. 

8. Recollir i canalitzar demandes i propostes de millora i intervenció que han resultat del 

diagnòstic. 

9. Establir la interculturalitat com a marc d'acció i identitari vàlid. 

10. Reforçar el paper clau de les entitats i l'administració com a agents clau per la 

convivència intercultural. 
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11. Promoure iniciatives que millorin les condicions de vida dels veïns i les veïnes de la 

Bisbal de l'Empordà en termes d'igualtat d'oportunitats. 

12. Dinamitzar les iniciatives encaminades en la direcció de crear estructures estables 

participades. 

13. Concertar una definició compartida sobre la realitat de la Bisbal d'Empordà. 

14. Assessorar a la planificació estratègica del procés i els seus projectes derivats. 

Seguidament, en la definició de l'aproximació metodològica i les tècniques escollides, 

connectarem aquests objectius i accions amb la metodologia per tal de fer efectiu aquest 

procés, que ens ha de donar un resultat òptim per tal d'emprendre accions concretes i 

conjuntes, així com acostar-nos a l'aproximació teòrica que fonamenta l'estudi. 
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2.CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI 

Copsar la realitat territorial ens permetrà endinsar-nos en les característiques 

sociodemogràfiques des d'una mirada més àmplia.  

 

2.1 Descripció del territori 

2.1.1 Situació geogràfica 

La Bisbal d'Empordà és el centre geogràfic del Baix Empordà, comarca situada al nord-est de 

la península Ibèrica, separada del Pirineu per la comarca de l'Alt Empordà i limitant a l'est amb 

la mar Mediterrània1. 

El terme municipal té una superfície de 20,62 km2 i una altitud de 39m sobre el nivell del mar; 

limita al Nord amb Corçà i Ullastret, a l’Est amb Vulpellac i a l’Oest amb Cruïlles, Monells i Sant 

Sadurní de l’Heura. Comprèn, a més de la ciutat de la Bisbal, el veïnat del Vilar, el poble de 

Sant Pol de la Bisbal i el poble de Castell d’Empordà2.  

La Bisbal té una superfície inferior a altres municipis de la comarca, com Torroella de Montgrí, 

Calonge o Palafrugell. De fet, si bé la Bisbal és la capital administrativa de la comarca del Baix 

Empordà, l’exercici real de la capitalitat està compartit amb aquestes altres poblacions, que 

amb el pas del temps han anat consolidant una dinàmica social i econòmica més notable, en 

part gràcies a la potent indústria del turisme, essent el veritable motor de la franja litoral de la 

comarca3. També hem de fer menció al municipi de Palamós, què és menor en superfície que 

la Bisbal d’Empordà, però té una importància destacada com a referent dintre del conjunt de 

municipis de la comarca, ja que és allí on s’ubica l’hospital que dona cobertura a tota la 

població del Baix Empordà. 

La població de la Bisbal es concentra principalment al nucli urbà i secundàriament al nucli de 

Castell, al veïnat de Sant Pol i en habitatges dispersos dins els límits del sòl rústic.4 

 

 

 

                                                
1
 Pàgina web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà http://www.labisbal.cat/ 

2
 Gran enciclopèdia catalana. Enciclopèdia.cat [en línia]. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010212.xml 

3
 Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà PALS 2002.http://www.labisbal.cat/pals/document.htm 

4 Ídem. 

http://www.labisbal.cat/
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010212.xml
http://www.labisbal.cat/pals/document.htm
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2.1.2 Clima 

Situada al vessant nord del massís de les Gavarres, la Bisbal d’Empordà es troba a l'extrem 

meridional de la plana empordanesa. Té un clima mediterrani, amb trets característics de la 

zona prelitoral, de caràcter subhumit amb matisos marítims. Les temperatures són més 

extremes que a la franja costanera. Oscil·len, normalment, entre els 30/35º C de màxima a 

l'estiu, i els 0/-5º C de mínima a l'hivern. La mitjana anual és de 15º C.  

La tramuntana -vent del nord- és el vent dominant i més característic, però manté un pols amb 

el llebeig -sudoest-, que, tot i no superar-la en intensitat, sí la sol igualar en presència. La 

velocitat mitjana del vent és de 6 km/h, amb puntes que ronden i poden sobrepassar els 100 

km/h. 

El règim de precipitacions es caracteritza per la seva irregular distribució, com correspon al 

clima mediterrani5. 

 

2.1.3 Estructura urbana i barris 

L’estructura urbana de la Bisbal té els seus orígens en el casc medieval emmurallat que encara 

conserva, i en el qual hi destaca la majestuosa figura del Castell-Palau de la Bisbal (s. XI), una 

de les mostres més importants del romànic civil empordanès. Durant el segle XVIII, a l’igual que 

tota la comarca, la ciutat entra en una fase d’esplendor i obre les muralles que l’havien 

mantingut durant anys aïllada. Es projecta la connexió del centre urbà amb els barris perifèrics 

a partir de l’eixamplament dels camins de ronda6. 

Amb l’auge de la indústria del suro creix la importància de les comunicacions amb els altres 

centres productors i amb la zona portuària de Palamós, guanyant així rellevància les carreteres 

de Girona a Palafrugell i Palamós, de la Bisbal a Calonge i de la Bisbal a Cassà de la Selva. 

Amb la inauguració del “carrilet”, la Bisbal entra de ple a la revolució industrial, amb un caràcter 

més mercantil que productor. La seva imatge urbana és aleshores la d’una gran urbs,  

reforçada amb el traçat de “Les Voltes” i el Passeig, que preval sobre els aspectes més humils 

de la població desplaçats als barris perifèrics.    

La indústria de la terrissa pren molta importància en el municipi, sobretot durant el segle XX. 

Actualment, les indústries més importants són la de la ceràmica i les rajoles. En aquest sentit, 

cal destacar l'adquisició per part de l'Ajuntament, el 1997, de l’antiga fàbrica Manufacturas de 

                                                
5
 Pàgina web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. http://www.labisbal.cat/ 

6
 Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà PALS 2002.http://www.labisbal.cat/pals/document.htm 

http://www.labisbal.cat/
http://www.labisbal.cat/pals/document.htm
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Terracota, i la posterior reconversió d’aquesta en l’actual Terracota Museu de Terrissa; també 

la creació, l’any 1972, de l’Escola de Ceràmica. 

A finals dels anys quaranta es construeix un tímid grup d’habitatges socials en un dels millors 

barris (Passeig Agustí Font), donant lloc a un nou concepte d’habitatge. La forta immigració 

comporta l’ocupació improvisada de les mansions burgeses abandonades. Aquest salt 

demogràfic hagués hagut d’anar acompanyat d’una ordenació urbana i social, però en canvi es 

va produir una expansió força incontrolada de la ciutat. 

Durant els anys seixanta es van construir dos grups d’habitatges promocionats pel mateix 

Ajuntament de la Bisbal, a través del Patronat Provincial de l’Habitatge, i l’“Obra Sindical de la 

Llar”; però no es va plantejar una alternativa urbanística capaç d’absorbir de manera coherent 

l’expansió de la ciutat.   

A finals de la dècada dels seixanta, trobem el màxim exponent del fenomen especulatiu amb la 

construcció de la Torre Bisbal, emparada per una aplicació contradictòria i dubtosa de la llei del 

sòl.   

Simultàniament, s’inicia la venda de terrenys per promocionar una “ciutat-jardí”, en el sector 

nord-est del terme municipal, sense una ordenació legalment aprovada, la qual cosa comporta 

un teixit inconnex i amb manques d’equipaments. D’altra banda, poc abans, es realitza la 

parcel·lació dels terrenys de la zona sud del casc urbà, que havia d’enllaçar el sector del 

convent amb el nucli antic.   

També com a resposta al dèficit d’habitatges va néixer una illa suburbana al sud-est de la ciutat 

(La Guardiola) que podia constituir l’Eixample de la ciutat.7 

Actualment la Bisbal d’Empordà és essencialment un únic nucli urbà compacte, si bé dins del 

terme municipal de la Bisbal també s'inclouen els pobles de Castell d'Empordà i Sant Pol. El 

primer d'ells es troba situat al nord del nucli, al capdamunt de la muntanya del Remei. Va ser 

annexionat el 1970, i comprèn els nuclis de Sant Martí de Llaneras, amb una església gòtica 

decorada amb ceràmica vuitcentista, i el nucli de Castell d'Empordà o el Remei, que és el poble 

que va créixer dins de les muralles de l'antic castell dels comptes d'Empúries. Aquest aplega 

uns 10 – 15 habitatges, si bé només 2 o 3 d’ells són de residents. Per la seva banda, Sant Pol 

es troba al sud, a cinc quilòmetres de la Bisbal, en un pla enlairat al bell mig del massís de les 

Gavarres. Hi viuen unes 8 o 9 famílies escampades pels masos o al voltant de l'església 

romànica del segle XI.  

Pel que fa al nucli urbà, el concepte de barri s’utilitza poc, tot i que hi ha alguns sectors amb 

identitat pròpia de barri, i en algun cas amb denominació com a tal.  El nucli antic o teixit 

                                                
7
 Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà PALS 2002.http://www.labisbal.cat/pals/document.htm 

http://www.labisbal.cat/pals/document.htm
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històric (segons la classificació del PGO) es troba al centre del nucli urbà, al costat del riu Daró. 

El teixit urbà s’estén de forma allargassada de nord a sud, amb diferents eixamples, i una zona 

de “ciutat-jardí”, la “Terrera”. Cal destacar un creixement més important a l’est del nucli antic, ja 

que a la franja oest, el riu Daró ha esdevingut una barrera, amb l’excepció de la zona de 

l’Aigüeta, que ha crescut al voltant de l’eix vial més important de la Bisbal, que connecta Girona 

amb Palamós. A la zona de l’Aigüeta s’ubica la zona industrial.8 

No existeix una delimitació administrativa per barris, però a partir de l’any 2015 es va proposar 

crear regidories de barri i es va fer una delimitació de 7 barris identificats per la seva estructura. 

 

 

Imatge 1. Delimitació dels barris de la Bisbal d'Empordà. Any 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nucli antic de la Bisbal, lògicament la part més antiga del nucli urbà, té carrers curts i estrets, 

i en alguns casos amb formes corbes. Engloba el recinte emmurallat amb ordenació en illa 

compacta, i les zones d’Eixample i creixement lineal al llarg dels caminals tradicionals d’accés 

al nucli antic. Són típicament construccions de 2-3 plantes i comerços als baixos.    

                                                
8
 Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà PALS 2002.http://www.labisbal.cat/pals/document.htm 

Font: Ajuntament de la  Bisbal d’Empordà 

 

http://www.labisbal.cat/pals/document.htm
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L’Eixample entre mitgeres correspon a una edificació contínua de més recent creació, amb 

carrers una mica més amples i de formes més rectilínies, més separats entre ells fent illes més 

grans de cases, de tres i en algun cas de quatre plantes.    

L’Eixample en blocs aïllats comprèn diferents àrees de sòl urbà amb ordenació volumètrica 

especial, fruit de promocions públiques i privades. És el cas, per exemple, dels blocs aïllats 

promoguts per l’Obra Sindical de la Llar i el Patronat Provincial de l’Habitatge. La tipologia 

d’edificacions en aquests eixamples és diversa, si bé dominen les cases baixes amb planta, o 

dues plantes. Els blocs de pisos són escassos i dispersos per diferents carrers de la vila, sense 

seguir cap patró de distribució. Tot i que la majoria de blocs no tenen molta alçada (quatre 

plantes), destaca la Torre Bisbal que, per la seva alçada desproporcionada, trenca 

l’homogeneïtat del municipi.  

Finalment l’Eixample en edificació aïllada comprèn els sòls urbans consolidats en base a una 

trama de ciutat-jardí, concentrada sobretot a la zona nord-est del nucli urbà. Correspon a 

habitatges unifamiliars adossats o individuals9.   

 

2.2 Història del territori  

El rei Carles el Calb reconegué en un diploma datat el 844 el domini de la mitra de Girona 

sobre la cel·la monàstica de Sant Climent de Peralta amb la seva rodalia, que comprenia les 

vil·les de Fonteta i Abellars i que devia comprendre també el que més tard seria la Bisbal, ja 

que aquests llocs pertangueren al seu terme fins al segle XIX. El 904, el bisbe Servusdei 

consagrà la nova església dedicada a Santa Maria, sant Miquel i sant Joan, la qual fou 

convertida aleshores en parròquia. S'identifiquen sense dificultat Fontanet (la Bisbal), Fonteta i 

Abellars. 

El nom de la Bisbal, inicialment referit només a l’església, prevalgué i anul·là el de Fontanet.  

La vila es trobava en una situació que esdevingué estratègica a l’edat mitjana, centre dels rics 

dominis de la mitra gironina al Baix Empordà i fronterera amb les possessions dels comtes 

d’Empúries i de la casa de Cruïlles, enemics tradicionals dels bisbes. Aquests nomenaren un 

batlle representant i administrador que governava la vila juntament amb el consell elegit pel 

poble. La dualitat de poders produí nombrosos enfrontaments, però la sobirania feudal total era 

dels bisbes. 

                                                
9
 Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà PALS 2002.http://www.labisbal.cat/pals/document.htm 

http://www.labisbal.cat/pals/document.htm
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Pere de Portugal dominà la vila li canvià el nom pel de Camp-reial. Al segle XVII la batllia de la 

Bisbal comprenia també els pobles de Matajudaica, Sant Iscle d’Empordà i Fontanilles. Durant 

la guerra dels Segadors la població encunyà moneda. 

Al segle XVIII la vila cresqué en importància i s’expandí. Alguns cavallers i senyors territorials 

de la comarca, enriquits per les rendes del camp, s’establiren a la Bisbal i construïren llurs 

casals. A partir del període de la Il·lustració, els viatges d’alguns petits nobles comerciants i 

menestrals a França i al París de la Revolució posaren el ferment per a la introducció de les 

idees revolucionàries. 

Al segle XIX, amb l’expansió de la revolució industrial, la població es modernitzà. Hi proliferaren 

les idees federals, s’hi crearen nombroses associacions mutualistes, successores dels antics 

gremis. El 1834 la Bisbal fou nomenada cap de partit judicial (amb l’establiment d’un jutjat de 

primera instància, registre de la propietat, etc.), i el 1851, cap d’arxiprestat. La població es 

configurava com a cap de la comarca. Durant la revolta federalista, el 6 d’octubre de 1869, es 

produí l’anomenat foc de la Bisbal: s’enfrontaren les tropes del governador militar de Girona i 

una força republicana de 2000 homes que s’havien fet forts a la vila, procedents sobretot dels 

centres tapers de la comarca, que havien constituït una junta revolucionària dirigida pel diputat 

guixolenc Pere Caimó, junta que havia proclamat la República Democràtica Federal. L'any 

1906 la Bisbal rebé per Reial Decret d'Alfons XIII el títol de ciutat.10 

 

2.3 Anàlisi demogràfica 

2.3.1 Evolució històrica de la població 

La Bisbal va estar poblada des del Paleolític: a la comarca es conserven dòlmens i menhirs. En 

aquesta zona, es conserven ciutats ibèriques, gregues, romanes, medievals, modernes, etc. 

Els àrabs gairebé no van arribar a establir-se al territori gironí, tret d’una setantena d’anys, i no 

en queden restes al poble. Anava passant gent d’arreu, però la població es barrejava sense 

delimitar comunitats. Una excepció va ser la de la comunitat jueva, molt arrelada i important a 

Catalunya, que va ser expulsada alhora que els àrabs d’Al-Àndalus. Encara conservem a La 

Bisbal el record dels seus carrers i barriada: el Call. Els jueus es van establir com a mínim a la 

vila de la Bisbal, ja a la primera meitat del segle XIII –la primera referència del Call és de l’any 

1285, quan és saquejat amb motiu de la invasió de Felip l’Ardit de França i procedien en la 

seva majoria del barri jueu de Girona11 

                                                
10

 Gran enciclopèdia catalana. Enciclopèdia.cat [en línia]. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010212.xml 

11
 ALBERACH, Ramón/ ARAGÓ Narcís-Jordi, Els Jueus a les Terres Gironines, Quaderns de la Revista de Girona vol. 1, Diputació 

de Girona-Caixa de Girona, 1988. 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010212.xml
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La població va tenir als segles XIV i XV un increment moderat, amb fortes regressions 

causades per la pesta i, més endavant, per les conseqüències de la guerra dels remences: 

tenia 79 focs/llars vers el 1370 (unes 355 persones) i 100 focs/llars (unes 450 persones) el 

1438. La recuperació durant el segle XVI  va ser lenta a causa també de les calamitats (pesta, 

guerres, fam, aiguats), especialment durant la primera meitat, en què es registra fins i tot un 

descens (228 focs el 1515 i 225 focs el 1553). A partir dels segles XVI i XVII, especialment des 

del 1620, s’inicia un augment d’una certa consideració originat, en part, pel corrent immigratori 

de gent occitana fugitiva de les persecucions religioses franceses (hugonots) i atreta per l’alça 

dels jornals12. 

Entrat el segle XVIII, l’absència de guerres, la prosperitat i el millorament de tècniques 

agrícoles i ramaderes, l’activitat dels menestrals i la intensificació del comerç produïren un 

creixement demogràfic molt important arribant a tenir 2643 h el 178713. Al llarg d’aquest segle la 

població va créixer també amb motiu de l’emigració francesa provocada per la Revolució del 

1789, que va fer que moltes famílies s’establissin a la Bisbal. 

Més endavant, al final del segle XVIII, arriba un contingent important de població gitana; és 

població que es va a establir bàsicament en els carrers forans de La Bisbal, que en aquella 

època eren sobre tot el Padró i el Morró, i és un altre cas de població que al igual que la 

occitana s’integra profundament en la Bisbal. 

Després del trasbals de la guerra contra Napoleó, l’augment de població continuà al llarg del 

segle XIX fins al primer decenni del XX. Va ser un augment afavorit per la industrialització. A la 

Bisbal, la industrialització iniciada al segle XVIII va duplicar la població, que va passar de 1557 

habitants l’any 1718 a 3389 habitants el 1787, tot i que no hi va haver moviments migratoris 

importants. El segle XIX va tenir un creixement sostingut, com a resultat de la industrialització i 

l’increment d’exportacions cap a Amèrica. 

Arribant a finals del segle XIX, a Catalunya en general s’experimenta l’arribada -es diu que a 

partir de  la demanda de mà d’obra que suposà l'exposició universal de l'any 1888- de població 

aragonesa i del País Valencià; a mesura que va avançant el segle van arribar altres contingents 

de població, es tracta de gent que prové del sud del País Valencià i de Múrcia i no serà  fins 

passada la guerra que arribarà una gran onada d'immigració d'Andalusia, seguint aquest efecte 

de taca d’oli que cada vegada atreu gent de més lluny a Catalunya. 

Es va experimentar un descens provocat per la crisi econòmica a la fi de la Primera Guerra 

Mundial, la qual va incidir especialment en la indústria surera, recessió agreujada amb la 

Guerra Civil espanyola. 

                                                
12

 Gran enciclopèdia catalana. Enciclopèdia.cat [en línia]. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010212.xml 

13
 Ídem. 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010212.xml
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A partir de 1936, com tantes altres poblacions, la Bisbal va acollir un nombre important de 

refugiats. La seva situació d'interior la feia menys vulnerable als bombardeigs que  Palamós o 

Sant Feliu (les bombes no van caure a la Bisbal fins al final, dies abans de l’entrada dels 

nacionals). Estava, a més, a prop de la frontera, i era una ciutat petita on la tasca de trobar 

menjar podia ser més senzilla. L’estudi de diversos autors fet per al llibre “La Revolució i la 

Guerra Civil a la Bisbal” explica que, segons el cens, entre 1936 i gener de 1939 van arribar 

161 famílies refugiades, de les quals unes 70 van venir de fora de Catalunya14.  

El fenomen d’immigració que prové d’Andalusia i Extremadura comença a ser important als 

anys 50, però sobretot als anys 60, i coincideix que aquí hi ha una demanda important de mà 

d’obra i que en canvi en aquestes zones del sud de la península Ibèrica s’allarga un procés de 

falta de desenvolupament econòmic que obliga que molta gent hagi de marxar-ne. 

Entre 1940 y 1950, per tant, l’increment net de població (200 habitants) és atribuïble 

majoritàriament als immigrants andalusos: 151 originaris dels voltants de Cuevas Bajas i 24 

d’altres llocs d’Andalusia, és a dir, 175 nous empadronats.  

El ritme temporal de l’arribada d’immigrants procedents de la zona de Cuevas Bajas apareix 

clarament a les dades. El flux s’inicia a la segona meitat dels anys quaranta, acabades la 

Guerra Civil i la mundial: l’any 1950 ja consten 40 unitats familiars que compten amb algun 

membre nascut a la zona de Cuevas Bajas, amb un total de 151 membres. La dècada següent, 

1951-1960, les xifres es multipliquen per quatre. I a la següent, 1961-1970, pràcticament es 

duplica el nombre de membres d’aquestes famílies. Durant el decenni 1971-1981, el nombre de 

famílies augmenta, però en canvi, la població total dels nascuts a la zona de Cuevas Bajas 

decreix, en ser ja superiors les defuncions a les arribades: ja no en vénen més i els fills neixen 

aquí. 

A partir de 1980, va començar a aparèixer als padrons municipals un nou tipus de població 

d’origen divers: procedents d’Àfrica –especialment Marroc i Gàmbia- i, una mica més tard, 

llatinoamericans, romanesos, xinesos, etc. 

L’arribada de gent de Cuevas Bajas i d’immigrants en general s’inicia l’any 1946 i pràcticament 

s’interromp el 1970-75: un període de gairebé 30 anys i un volum total del 14% d’habitants de 

la bisbal que pertanyen a famílies fundades per persones nascudes a la zona de Cuevas Bajas. 

                                                
14

 Diversos Autors,La Revolució i la Guerra Civil a la Bisbal, Ajuntament de la Bisbal, Arxiu Històric Comarcal, 1990. 
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L’any 1975, a la Bisbal, el 24,9% d’habitants procedien de fora de Catalunya. No era un cas 

gens excepcional a la comarca, però els altres pobles que havien acollit proporcions altes 

d’immigrants andalusos tenien un important pes del turisme al seu terme municipal15. 

Taula 1. Residents procedents de fora de Catalunya als principals municipis del Baix 
Empordà. Any 1975 

Població Població Total Procedents de fora de Catalunya 

Sant Feliu de Guíxols 14.070 45,0% 

Palafrugell 13.802 31,6% 

Palamós 11.274 31,2% 

La Bisbal d’Empordà 7,232 24,9% 

Torroella de Montgrí 5.312 17,7% 

Calonge 4.431 35,5% 

Begur 2.215 52,1% 

Pals 1.674 43,5% 

 

 

Taula 2. Lloc d'origen dels empadronats a la Bisbal d'Empordà. Padró de 1981 

Girona (província) Màlaga (província) Barcelona (província) Badajoz (província) 

5.306 840 241 119 

72% 11,4% 3,4% 1,60% 

 

 

 

Al 1981, s’estimen uns 840 veïns nascuts a la província de Màlaga, la majoria, però no tots, 

nascuts al voltant de Cuevas Bajas. Un altre nombre important era el de les persones nascudes 

a la província de Barcelona que havien anat instal·lant la serva residència aquí, per raons 

professionals o com a elecció d’un entorn de vida més amable. El tercer grup, per l’origen, el 

formaven les persones nascudes a Extremadura, un nombre molt inferior però també 

significatiu al poble. 

 

D’acord amb la recerca de Manuel Lara i Lluís Maruny16, el nombre real de bisbalencs nascuts 

a la zona de Cuevas Bajas estaria al voltant de 700 persones que van emigrar. 

                                                
15

 LARA, Manuel i MARUNY I CURTO, LLuís , De Cuevas Bajas a la Bisbal d’Empordà 1940-1980, Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, 2010. 

Font: Lara, Manuel i Maruny, Lluís (2010) 

 

Font: Lara, Manuel i Maruny, Lluís (2010) 
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2.3.2 Evolució recent de la població 

Les dades estadístiques d’aquest apartat fan referència al padró municipal del 2015, juntament 

amb els darrers censos editats per l’Institut d’Estadística de Catalunya i les dades de població 

del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la Diputació de Girona. 

La població de la Bisbal d’Empordà el 2015 va ser  de 10.759 habitants, la qual cosa 

representa una densitat de 521,8 hab/km2.  

En relació a la resta de poblacions del Baix Empordà, la Bisbal d’Empordà presenta una 

densitat de població alta, essent el quart municipi de la comarca de major densitat, i amb un 

valor 2,5 vegades superior a la mitjana comarcal.  

 

Taula 3. Els municipis amb més de 10.000 habitants de la comarca del Baix Empordà . 

Any 2015 

Municipi Població Superfície (km
2
) Densitat (hab./km

2
) 

Palafrugell 22.733 26,9 845,7 

Sant Feliu de Guíxols 21.586 16,2 1.330 

Palamós 17.911 14 1.281,20 

Torroella de Montgrí 11.388 65,9 172,7 

La Bisbal d'Empordà 10.759 20,6 521,8 

Castell-Platja d'Aro 10.589 21,8 486,8 

Calonge 10.520 33,6 313,4 

 

Taula 4. Evolució de la població de la Bisbal d'Empordà. Anys 2000-2015 

Any Població Any Població 

2000 8.264 2008 10.488 

2001 8.369 2009 10.788 

2002 8.337 2010 10.900 

2003 8.683 2011 10.820 

2004 8.989 2012 10.922 

2005 9.354 2013 10.964 

2006 9.624 2014 10.828 

2007 10.016 2015 10.759 

 

                                                                                                                                                       
16

 LARA, Manuel i MARUNY I CURTO, LLuís , De Cuevas Bajas a la Bisbal d’Empordà 1940-1980, Ajuntament de la Bisbal 

d’Empordà, 2010. 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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Gràfic 1. Evolució de la població de la Bisbal d'Empordà. Anys 2000-2015 

 

 

 

L’any 2000 la població total de la Bisbal era de 8.264 habitants, i va anar experimentant un 

creixement sostingut fins que a partir de l’any 2013 va començar a perdre població. 

Hi ha força equivalència en la proporció de sexe masculí i femení de la població,  

aproximadament  la meitat de la població per cada sexe. 

L’increment del nombre de naixements, vinculat a l’augment d’immigració interior i exterior 

rebuda a partir de l’any 2000, va ser un dels factors explicatius del creixement de la població de 

la Bisbal viscut fins el 2010. No obstant això, la tendència actual, marcada per la crisi 

econòmica entre d’altres, ha tingut un efecte en el creixement natural. Entre 2010 i 2012 tant el 

municipi com la comarca van experimentar una clara disminució de la natalitat. Actualment al 

municipi es veu una recuperació a dades en positiu, mentre que al conjunt de la comarca ha 

continuat disminuint. 

 

Taula 5. Moviment natural de la població 2010-2014. Comarca del Baix Empordà 

 
Moviment natural 

 
2010 

 
2012 

 
2014 

Variació absoluts 

 2010 - 
2012 

2012 - 
2014 

 Naixements 1.520 1.314 1.172 -206 -142 

 Defuncions 1.039 1.162 1.105 123 -57 

 Creixement natural 481 152 67 -329 -85 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
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Taula 6. Moviment natural de la població 2010-2014. La Bisbal d'Empordà 

 
Moviment natural 

 
2010 

 
2012 

 
2014 

Variació absoluts 

 2010 - 
2012 

2012 - 
2014 

Naixements 140 112 121 -28 9 

Defuncions 91 95 94 4 -1 

Creixement natural 49 17 27 -32 10 

 

 

Taula 7. Estructura de la població de la comarca del Baix Empordà 2011-2015 

 
Estructura de la població 

 
2011 

 
2013 

 
2015 

Variació punts 
percentuals 

2011-
2013 

2013-
2015 

 Població de 0-15 anys 16,66% 16,86% 16,82% 0,19 -0,04 

 Població de 16-64 anys 66,62% 65,88% 65,11% -0,74 -0,77 

 Població de 65 i més anys 16,72% 17,27% 18,07% 0,55 0,80 

 Edat mitjana de la població 41,12 41,58 42,17 0,46 0,59 

 Taxa de joventut 9,09 8,82 8,70 -0,26 -0,12 

 

 

Taula 8. Estructura de la població de la Bistal d'Empordà 2011-2015 

 
Estructura de la població 

 
2011 

 
2013 

 
2015 

Variació punts 
percentuals 

2011-
2013 

2013-
2015 

Població de 0-15 anys 18,07% 19,02% 19,02% 0,95 0,00 

Població de 16-64 anys 65,86% 65,52% 65,06% -0,34 -0,46 

Població de 65 i més anys 16,06% 15,45% 15,92% -0,61 0,47 

Edat mitjana de la població 39,76 39,74 40,22 -0,02 0,48 

Taxa de joventut 9,77 8,93 8,89 -0,83 -0,05 

 

 

 

A 2015, la Bisbal d’Empordà té un percentatge de població infantil entre 0-15 anys superior al 

percentatge de tota la província de Girona i de la comarca del Baix Empordà (al voltant de dos 

punts percentuals més); en canvi, el percentatge de població major de 65 anys es de 16%, un 

punt menys que al conjunt de poblacions gironines i dos respecte a la comarca. La taxa de 

joventut de la Bisbal és lleugerament inferior a la de la comarca. 

  

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
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2.4. L’economia del territori 

La Bisbal d’Empordà s’ubica dins l’arc mediterrani, en una de les àrees econòmiques més 

productives del país, tant per la incidència del turisme a la franja litoral com per la proximitat 

dels corredors d’infraestructures. 

A mig camí dels dos pols d’atracció se situa la capital empordanesa, i tant pel que fa a la 

mobilitat generada per motius de treball com per altres serveis de caire comarcal, la capitalitat 

de la Bisbal d’Empordà ha estat sempre condicionada per aquests dos factors. 

Amb les dades municipals de distribució de la població activa per sectors veiem que l’economia 

bisbalenca es troba notablement terciaritzada, amb clar predomini del sector serveis i la 

construcció, tot i que, en realitat, bona part de la població activa de la ciutat dedicada al sector 

secundari ho fa en polígons industrials d’altres municipis de l’àrea urbana, la qual cosa fa que 

es distorsioni l’escenari de distribució de l’activitat econòmica al municipi. 

L’elevada taxa de dependència exterior és en part explicada per aquest fet, i també per la 

proximitat als pols turístics de la Costa Brava o l’àrea urbana de Girona, que fan incrementar 

notablement la mobilitat de la població per motius laborals. 

Arrossegada per la tendència global de crisi econòmica, la població activa desocupada va 

assolir l’any 2010 uns valors sense precedents; els sectors terciari i de la construcció són els 

capdavanters en el nombre d’aturats. 

Al mateix temps la tipologia dels contractes de treball són temporals en una alta proporció, 

conseqüència de l’estacionalitat que pateixen sectors com el turisme de temporada. Aquest fet 

genera un augment notable en el nombre d’altes en la Seguretat Social durant els mesos de 

juny a setembre de cada any. 

El percentatge de població ocupada tant a la Bisbal d’Empordà com al conjunt de la Comarca 

del Baix Empordà  l’any 2011 era del 44%, respecte a la població de 16 anys i més. 

Els serveis són el sector que més població bisbalenca va ocupar durant el primer trimestre del 

2016, amb un 76,7%, igualment que al conjunt de la comarca, amb un 81,27%. 

Podem observar una evolució clara dels tipus de contractació tant en l’àmbit comarcal com 

municipal. El 2006, a la comarca del Baix Empordà els contractes de durada indeterminada i 

indefinits representaven un 40,6% de les contractacions; per contra, el 23% de contractes eren 

d'1 a 3 mesos. El 2016 els contractes indefinits i de durada indeterminada representen un 

26,6%, mentre que els contactes de 1 a 3 mesos representen el 46,95%. A la Bisbal d’Empordà 

veiem el 2016 que els contractes d'1 a 3 mesos representen ja el 60% del total de les 

contractacions, percentatge que s’incrementa durant els mesos de juny a setembre.  



Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

23 
 

En l’àmbit municipal, el primer trimestre de l’any 2016 s’hi comptabilitzen un total de 2.420 llocs 

de treball, 1.583 dels quals són assalariats i 837 de treball autònom. En el mateix període, la 

població en edat de treballar (entre 16-65 anys) és de 5.037 persones. Així, la relació entre els 

llocs de treball i la població en edat de treballar se situa en el 48%. 

Es pot afirmar que la relació entre els llocs de treball localitzat i les persones en edat de 

treballar és considerablement baixa si la comparem amb el conjunt del Baix Empordà, on 

aquesta relació és del  67% durant el primer trimestre del 2016. En  termes  generals, hi ha 

més oportunitats laborals als municipis costaners i durant la temporada alta de turisme juliol-

setembre. 

Es  tracta  d’un  territori amb  una important  presència  del  treball autònom;  el 34%  dels llocs  

dels treballs generats són en aquesta modalitat. 

 

Taula 9. Població activa local registrada. La Bisbal d'Empordà. Primer trimestre 2016 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 148 164 312 

De 25 a 34 anys 571 481 1.052 

De 35 a 44 anys 797 677 1.474 

De 45 a 54 anys 722 587 1.309 

De 55 a 64 anys 496 394 890 

TOTAL 2.734 2.303 5.037 

 

 

Taula 10. Població assalariada per sectors. La Bisbal d'Empordà. 2016 

Sector Assalariats % 

Agricultura 14 0,9% 

Indústria 109 6,9% 

Construcció 246 15,5% 

Serveis 1.214 76,7% 

TOTAL 1.583 100% 

 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
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Gràfic 2. Població assalariada per sectors. La Bisbal d'Empordà. 2016 

 

 

 

 

Taula 11. Població en règim d'autònoms pers sectors. La Bisbal d'Empordà. Any 2016 

Sector Autònoms % 

Agricultura 20 2,4% 

Indústria 110 13,1% 

Construcció 159 19% 

Serveis 548 65,5% 

TOTAL 837 100% 

 

La taxa d’atur registrada el maig de 2016 se situa al conjunt de la Bisbal en un 16,33%, mentre 

que al mateix mes de l’any 2008 era del 9,6%. L’increment registrat durant aquest període ha 

estat de 6,7 punts percentuals. Es tracta d’una taxa d’atur 2,72 punts superior a la del conjunt 

de la comarca del Baix Empordà.  

Dins del context de la província, la Bisbal és, dels municipis de més de 5 mil habitants, un dels 

que té te taxes superiors, més del 15% junt amb poblacions com Salt o Blanes. 

 

Taula 12. Atur registrat. La Bisbal d'Empordà. Període 2011-2016 

Sexe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Homes 610 657 667 563 510 404 

Dones 486 482 484 478 496 406 

Total 1.096 1.139 1.151 1.041 1.006 810 

0,9% 

6,9% 

15,5% 

76,7% 

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Font: Elaboració pròpia amb dades del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
 

Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
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Gràfic 3. Atur registrat. La Bisbal d'Empordà. Període 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

Taula 13. Taxa d'atur per sexes a la Bisbal d'Empordà, maig 2016 

 

 

La  mitjana  de  persones  desocupades  registrades  a  les  oficines  de  treball  durant  el  mes 

de maig  ha  estat  de  810 persones. 

La taxa d’atur de les dones es més de dos punts percentuals més alta que el dels homes. Els 

col·lectius més afectats són els joves entre 16 i 24 anys, amb una taxa d’atur del 17,68%, i el 

grup de gent amb edats compreses entre els 55 i 64 anys, amb un 20,11%. Pel que fa al 

conjunt de la província, la taxa és de 14,30% i 18,59% respectivament. 
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2.5. Moviment associatiu i participació 

A la Bisbal d’Empordà hi ha un teixit associatiu important: actualment el municipi compta amb 

unes 45 entitats culturals i 15 relacionades amb l’esport.    

Tot i que una part molt important de l’activitat cultural s’impulsa des de l’Ajuntament, les entitats 

del municipi també organitzen anualment una gran quantitat d’actes. No obstant això, 

cadascuna d’aquestes entitats funciona de forma molt independent, i resulten molt escassos els 

actes organitzats per més d’una entitat a la vegada.  També hem de tenir en compte que 

pràcticament cap entitat o associació té local propi; podem constatar que existeix una evident 

necessitat d’espais per al desenvolupament de les activitats associatives. 

L’any 2011 es va crear un Consell d’Entitats, que no és actiu, ja que es van celebrar les 

reunions prèvies, però el consell no es va acabar de constituir.La forma d’organització de les 

diverses entitats es a partir de reunions puntals  per la coordinació de festes, iniciatives i altres 

activitats.  

Pel que fa a les entitats esportives, existeix un Consell Esportiu Municipal, que és un òrgan 

permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, amb l'objecte de facilitar la 

participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d'activitat 

pública municipal que afectin o es refereixin a l'esport.  

El Consell de l'Esport desenvoluparà el seu objecte exercint funcions d'informes i, en el seu 

cas, propostes relacionades amb l'àrea d'esports, a través del seus òrgans, en relació amb les 

iniciatives municipals relatives al sector esportiu, així com també les previsions pressupostàries 

de l'Ajuntament en cada exercici vinculades a aquelles.  

 

2.5.1 Subvencions a entitats 

L’any 2015, la partida de subvencions per conveni a les diferents entitats de la Bisbal va ser de 

poc més 185.000 euros. El repartiment d’aquest import s’efectua en base a uns criteris 

establerts. Així, a finals d’any les entitats han de presentar la proposta d’activitats per realitzar a 

l’any vinent amb el corresponent pressupost d’ingressos i despeses, i posteriorment l’Àrea de 

Cultura, en funció de diversos criteris, determina quina és l’aportació anual a cadascuna d’elles. 

Durant l’any 2015, el nombre d’entitats que varen sol·licitar i rebre subvenció va ser 57.  
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2.6. Activitats socials d’interès general 

Les celebracions més importants de la població són la Fira Mercat al Carrer  pel Primer de 

Maig; el popular aplec de la Sardana, que s’escau el segon diumenge de juny; la festa de Sant 

Pol, el darrer diumenge de juliol; la Festa Major de la Vila durant la segona i tercera setmana 

d’agost; l’aplec del Remei, a Castell d’Empordà, el segon diumenge d’octubre; i la marxa de 

l’Arboç o dels Dòlmens, de 30 km, el tercer diumenge d’octubre. Al desembre es fa, el segon 

diumenge, l’aplec de Santa Llúcia, i, el tercer diumenge, la Fira Dolça de la Bisbal, celebrada 

des del 1980, on es poden comprar productes culinaris casolans. Cal mencionar la reconeguda 

Fira de Circ, un esdeveniment internacional que es fa el tercer cap de setmana de juliol i que 

atrau molta població de tot l’Estat i de l’estranger.  

Recentment s'han iniciat altres convocatòries internacionals per donar projecció a la ciutat: el 

Festival Internacional de Música de Torre Maria, que es fa un cop per setmana durant el mes 

de juliol, i per primer cop aquest mes d’agost 2016 es va celebrar el Festival Internacional de 

Curtmetratges de la Bisbal d’Empordà. També des de fa dos d’anys, l’activació d'associacions 

veïnals i de carrer ha generat nous esdeveniments populars i festes populars, com la Festa del 

Padró, la castanyada del barri del Convent i d’altres propostes.  

Finalment s’han activat diverses iniciatives, com el programa gastronòmic Tastaolletes i 

diferents fires comercials, per tal de potenciar el petit comerç de la ciutat. En l’àmbit de la 

convivència intercultural, l’any 2015 es van portar a terme les primeres jornades “La Bisbal, 

Ciutat Viva” enfocades a donar valor a la diversitat cultural de la Bisbal i a promoure activitats 

per una convivència intercultural positiva i activa, i amb la voluntat de sumar i fer xarxa amb el 

conjunt d’entitats i associacions. 

 

2.7 Història administrativa i política 

Pel que fa a la participació a les eleccions municipals existeixen diferents elements que 

mereixen ser comentats. En primer lloc, cal destacar una pèrdua de mobilització electoral per a 

les eleccions municipals, que ha anat baixant del 62% de participació obtingut en els comicis 

del 2007 fins al 55% de les passades eleccions municipals, celebrades el  passat 2015. 

En les eleccions municipals del 2011, els percentatges de participació de la Bisbal d’Empordà 

han estat inferiors als percentatges registrats tant al Baix Empordà com a Catalunya. Tot i això, 

la participació a les eleccions al Parlament de Catalunya  del 2015 va ser de 77,5%, un 

percentatge lleugerament superior al conjunt del Baix Empordà i de Catalunya. 
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3. ENFOCAMENT I MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL D'INCLUSIÓ I CONVIVÈNCIA 

INTERCULTURAL 

El present diagnòstic està desenvolupat a partir de dues realitats descrites com a eixos centrals 

per al seu desenvolupament: la inclusió social i la convivència. D'altra banda, el diagnòstic situa 

ja en el seu desplegament metodològic un principi clau en l'abordatge de la convivència a La 

Bisbal d'Empordà. Aquest és la promoció de la metodologia participativa, que habilita, 

simultàniament, l'emergència d'informació qualitativa amb la coproducció de coneixement i 

mecanismes per la dinamització del teixit social en un marc intercultural des de la perspectiva 

interseccional. És a dir, en el diagnòstic es combina l'exercici investigador i l'impuls de la 

convivència.  

El punt de partida que es pren és el de les relacions quotidianes en espais locals on la 

presència de població d'origen estranger és significativa i on es produeixen intensos processos 

d'interrelació entre la diversitat; es pretén així copsar els reptes per a la convivència entre 

població autòctona i estrangera. El marc per avaluar aquest fenomen es fonamenta teòricament 

en la proposta analítica del Professor Titular d'Antropologia Social i Director del Programa 

Migració i Multiculturalitat de la Universitat Autònoma de Madrid Carlos Giménez Romero, 

descrita, entre altres textos, en l'article “Convivència: Conceptualització i suggeriments per a la 

praxi”.  

En aquest sentit cal recalcar que s'han combinat elements d'estudi sociodemogràfic i sociològic 

entorn la convivència i la inclusió social amb una conceptualització avalada per la seva 

implementació al llarg d'anys a altres territoris de l'estat.  

L'informe respon a una necessitat de realitzar un anàlisi de La Bisbal d'Empordà i la seva 

població amb la finalitat de caracteritzar el territori, identificar les problemàtiques, necessitats i 

demandes principals i, finalment, identificar els recursos existents. Aquest exercici dona peu a 

fer una primera aproximació a les propostes i recomanacions d'accions futures per abordar la 

situació emergent de l'estudi.  

 

La proposta identifica tres situacions de sociabilitat: convivència, coexistència i hostilitat. 

Aquestes situacions responen a uns arquetips, les expressions dels quals no es produeixen 

sempre en estat pur sinó en graus i fases depenents de variables com, per exemple, la 

dimensió temporal. D’aquesta manera una situació de convivència pot variar en un període de 

temps cap a una situació de coexistència i a la inversa. Observar la realitat a partir d’aquestes 

tres situacions tancades ens permetrà copsar en quin punt està la societat dins d’aquest 

paradigma.  
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Entre les raons principals per a la selecció d'aquesta proposta analítica es troba la ruptura amb 

la tradicional dualitat entre convivència i conflicte. Destacar la realitat de coexistència com a 

fórmula relacional freqüent mostra que la no articulació de la convivència no ha necessàriament 

d'expressar-se mitjançant el conflicte. És a dir, és possible una coexistència que no impliqui 

necessàriament el conflicte. 

 

En aquesta direcció, el diagnòstic atén els principis fonamentals o factors constitutius de tot 

estat de sociabilitat per mesurar el grau de convivència existent en el municipi, per tal de 

respondre a la classificació en relació als esmentats tipus ideals: convivència, coexistència i 

hostilitat.  

Les dimensions abordades en aquest anàlisi són:  

La dimensió relacional: existència o no d'interacció social i interpersonal. Es refereix també a la 

naturalesa de l'esmentada interacció.  

 La dimensió normativa: coneixement i acceptació de les normes. Adequació normativa.  

 La dimensió axiològica: valors i finalitats compartides. Reconeixement i respecte d'allò 

no compartit.  

 Participativa: presencia en els àmbits decisoris. Sentiment o no de ser part d'alguna 

cosa. Implicació de la vida social conjunta.  

 Dimensió comunicacional: comunicació existent. Pautes i espais de comunicació. 

Eficàcia.  

 Dimensió conflictual: tractament de la conflictivitat latent i manifesta. Comportaments 

pacífics o violents. Negociació versus intervenció de tercers.  

 Dimensió actitudinal: respecte cap a l'altre i a la naturalesa de la tolerància. Voluntat 

d'inclusió o d'exclusió.  

 Dimensió identitària: identitats compartides i no compartides. Sentiments de pertinença.  

 

Aquesta tasca d'operacionalizació ha permès identificar fins a nou dimensions 

interrelacionades per a la convivència, la coexistència o l'hostilitat, que van començar a 

dibuixar-se en l'àmbit de l'Observatori de les Migracions i la Convivència Intercultural de 

l'Ajuntament de Madrid, i que van anar explícitament formulats en el marc del Projecte CIEN 

(Promoció de la Convivència Ciutadana en barris de set països d'Europa).  
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L'aportació principal d'aquestes dimensions i els següents aspectes centrals és la seva 

operativització a través d'indicadors socials que n'habiliten l'anàlisi. Una altra de les raons per a 

la selecció d'aquesta tipologia es troba en el seu caràcter dinàmic i transformador. Els arquetips 

esmentats ideals descriuen estadis susceptibles d'evolució i transformació. En la majoria de les 

ocasions, aquests canvis poden resultar d'una “combinació i retroalimentació de les influències 

externes i de les dinàmiques internes” (Giménez, 2005). Per exemple, en el terreny dels factors 

externs se situarien els canvis econòmics, polítics, legislatius o els conflictes ètnics. 

Actualment, el període de crisi econòmica representaria un exemple manifest d'aquesta 

potencial influència. D'altra banda, els factors interns s'associarien a fenòmens com la inversió 

del pes sociodemogràfic, l'articulació del poder local, incidents locals, etc. 

 

L'atenció sobre els diferents factors incidents habilita la identificació de detonants, impulsors o 

amenaces presents en els diferents trànsits d'un estadi a un altre. Entre aquells considerats en 

el present diagnòstic es troben les especificitats (entorn, distribució poblacional, etc.) lligades a 

la localitat, que protagonitza aquesta anàlisi. La referida possibilitat de transicions entre estadis 

té una implicació fonamental per a l'objecte del present diagnòstic: permet dissenyar i articular 

estratègies que habilitin transformacions.  

 

En aquesta línia, i considerant l'assenyalada importància d'altres factors d'índole 

socioeconòmica, recolzada en altres treballs (Setién 1993; Adell Argilés 1998; Alberich 1998; 

INE 1999, Laparra et al., 2007) permet complementar el diagnòstic mitjançant indicadors 

incidents en la convivència (ocupació, educació, salut, serveis socials, etc.). És per això que el 

diagnòstic centra la seva mira també en factors que tenen a veure amb la inclusió social, ja que 

tenim en compte processos de vulnerabilitat i risc social que remeten a l'existència d'una 

població que reuneix una sèrie de problemàtiques (baix nivell de empleabilitat, baix nivell 

educatiu o manca d'estudis, problemes greus d'habitatge, nivell de salut deficient, etc.) que li 

impedeixen accedir als béns i serveis bàsics i a la participació social plena.  

 

És de vital importància començar reconeixent el caràcter multifactorial i multinivell de la inclusió 

social, i la seva lògica processal. Per tant, convé d’entrada defensar una noció d’inclusió que 

reconegui que els factors que hi incideixen i la determinen són molt diversos, que no tenen 

necessàriament a veure amb la disponibilitat de recursos econòmics i que, sovint, tenen més a 

veure amb aspectes de caràcter immaterial: culturals, socials o polítics (Subirats,2010). 
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La inclusió social, igual que l’exclusió, pot tenir múltiples formes i pot ser experimentada i 

viscuda de formes diferents per individus distints. Tot i això, generalment, per comprendre 

globalment el fenomen, podem vincular la seva dinàmica a la interacció i les determinacions 

que hi ha en els tres grans àmbits, en què operen els diferents nivells i camps de la desigualtat 

social: l’esfera de l’estat (o de producció de drets), l’esfera econòmica (o de la producció de 

valor) i l’esfera social (o de producció de relacions socials i interpersonals).  

 

Des del punt de vista de l’estat i del marc jurídic-polític, la inclusió es produeix amb l’efectiu 

compliment i la garantia de diversos drets associats a la ciutadania: 

- Els drets civils de reconeixement de la ciutadania nacional 

- Els drets polítics de sufragi i representació democràtica 

- Els drets socials sanitaris, educatiu, d’habitatge i protecció social 

I a aquests tres drets, encara poden sumar-s’hi els anomenats “nous drets socials”: el dret al 

propi cos, el dret a la ciutat, el dret a la gestió dels temps, el dret a l’accés a la cultura lliure i les 

noves tecnologies, el dret a la seguretat alimentària, o tots aquells drets relacionats amb el 

reconeixement de la diversitat social i cultural, que formen la complexitat dels anomenats “drets 

col·lectius”. 

 

Les possibilitats que tenen les persones d’una comunitat de mantenir un cert tipus de relacions 

amb l’esfera de producció i generar valor social és el que defineix l’economia per inclusió 

social. És a dir, que mesurem la capacitat de la reproducció social, i per tant, de garantir unes 

cures, una participació activa en la comunitat, etc., a partir de l’anàlisi del lloc de treball. En el 

mercat laboral, la segmentació entre llocs de treball estables i ben remunerats ha generat, per 

una banda, un nucli dur de treballadors amb certs drets, cada vegada més reduït, i, per altra, un 

gran grup de llocs de treball, precaris, temporals i/o de baix salari que, sumats a la forta crisi 

que estem travessant, deixen enrere molts grups socials que veuen com s’incrementa la seva 

inestabilitat econòmica i social, i com s’expulsa a molts d’altres, que ja estaven en els marges o 

exclosos de l’economia formal o el sistema productiu. En aquest sentit, l’anàlisi no és només de 

la composició del mercat laboral sinó també de la qualitat del mateix, i els impactes que genera 

en l’àmbit reproductiu.  

 

Des del punt de vista de les relacions i les xarxes socials, familiars i comunitàries, la inclusió 

també implica la construcció d’una identitat i la pertinença arrelada a un marc comunitari de 
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referència. Les xarxes en què les persones es desenvolupen compleixen un paper en el pla 

simbòlic (cultural o psicològic) i material, amb entramats de solidaritat i de protecció social que 

constitueixen un element clau en el moment d’explicar els mecanismes de contenció davant la 

pobresa i la exclusió social.  

 

Aquestes tres esferes, constituents del que podríem anomenar les dinàmiques d’inclusió social, 

es corresponen, en gran mesura, amb les possibilitats d’exercir una ciutadania activa i una 

convivència intercultural com la que s’ha plantejat anteriorment. La inclusió social, la 

convivència intercultural i la ciutadania, des d’aquest punt de vista, operen amb lògiques 

diferents, però estretament vinculades; una és condició i possibilitat de l’altra. És en aquests 

encreuaments i en les seves múltiples fronteres materials i simbòliques que es delimita l’accés 

de les persones als espais i recursos més ben valorats, on es produeixen les dinàmiques més 

radicals de l’exclusió social que, mitjançant la intervenció transformadora, poden arribar a 

articular-se. 

 

Per tot l'anterior, a més de l'anàlisi discursiva i de p ercepció, aquesta anàlisi relativa a l'espai 

on es vol realitzar una intervenció es fa imprescindible per enunciar les situacions socials més 

rellevants en aquest espai social i territorial, i els processos que estan ja en marxa i que es 

volen propiciar; i és per això que cal dotar-nos d'informació relativa al context sociodemogràfic i 

econòmic local.  

 

En mesurar l'impacte de l'exclusió social, aquesta es pot reduir des de polítiques públiques com 

la que volen emergir d'aquest diagnòstic. Això pot incrementar el grau de cohesió social i 

d'igualtat i autonomia de les persones.  
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4. METODOLOGIA EMPRADA 

 

Aquest diagnòstic és per la seva naturalesa  un diagnòstic participat, i en aquest cas s'ha volgut 

incidir en la participació des d'un punt de vista tècnic, per tal que sorgeixin compromisos i 

corresponsabilitat al voltant de les accions i mesures emergents del Pla d'Inclusió Social i 

Convivència Intercultural.  

 

En aquest sentit, davant d'una tradicional metodologia participativa centrada en la participació 

social, ens trobem en aquest cas desenvolupant una metodologia participativa basada en la 

incidència. Aquesta decisió metodològica parteix de l'evidència empírica, observada en les 

entrevistes exploratòries, de la necessitat de consensuar un diagnòstic per part de l'aparell 

tècnic i polític, així com altres representants d'entitats socials, per tal d'implementar les mesures 

i abordar la realitat d'una forma coordinada i corresponsable. A més, aquesta metodologia de 

treball sacseja la tradicional relació subjecte/objecte que ha condicionat habitualment el 

desenvolupament de la recerca en les ciències socials.  

 

L'aposta per aquesta metodologia ha permès el compliment dels objectius descrits a l'apartat 

anterior. En primer terme, el desenvolupament d'un procés de diagnòstic participat ha habilitat 

el protagonisme de la població en el procés de construcció del coneixement. En aquest sentit, 

resulta destacable la contribució del Grup Tècnic, conformat per persones referents en l'àmbit 

local considerades clau en el desenvolupament de la convivència com, per exemple, els i les 

professionals de diferents serveis (socials, sanitaris, educatius, etc.), representants de l'àmbit 

polític i de l'espectre associatiu de la Bisbal d'Empordà. 

 

En segon lloc, l'adequat disseny i desenvolupament dels grups de discussió s'ha orientat, en 

essència, a construir escenaris on la diversitat no sigui obstacle per materialitzar espais de 

convivència. És a dir, el disseny metodològic s'ha instituït en clau integradora, posant en valor 

la diversitat cultural, i prenent-la per tant com a punt de partida i d'arribada. 

 

Finalment, més enllà de l'espai temporal que ocupa aquest treball, s'ha incidit en la necessitat 

de crear grups amb suficient autonomia perquè es responsabilitzin de la continuïtat del treball 

contribuint a construir valuosos espais de reflexió, programació i acció en relació als reptes de 

convivència identificats. Entenem que aquesta fórmula participada, com a metodologia de 

recerca integral i integradora, ha subministrat el necessari enfocament holístic que reclama el 
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fenomen de la diversitat cultural i, al mateix temps, ha permès reforçar els processos d'inclusió 

social.  

 

4.1 Les eines i instruments 

 

Tota metodologia precisa una sèrie d'eines i instruments que permetin el seu desenvolupament. 

Els diagnòstics participats es caracteritzen per l'ús de tècniques de recerca que combinen, amb 

flexibilitat i contínua adaptació a les necessitats del procés, la recerca quantitativa i qualitativa 

clàssiques amb altres conductes ajustades a processos d'autoreflexió i aprenentatge col·lectiu. 

 

El projecte dut a terme ha desplegat uns camps de treball que es corresponen amb els 

objectius de la recerca. Aquests han format una seqüència que ens ha marcat la temporalitat 

del procés de producció col·lectiva de coneixement, recopilació i explotació d'informació i 

finalment presa de decisions i planificació estratègica. La seqüència ha estat la següent: 

 

En primer terme, la delimitació discursiva i analítica a patir de la reflexió dels agents que 

impulsen el diagnòstic, els quals impulsaran les mesures i accions encaminades a la 

transformació.  

En segon lloc, habilitem la recollida del discurs a través de tècniques qualitatives concretes 

com els grups de discussió. De la mateixa manera, realitzem una aproximació a elements 

quantificables a través del qüestionari.  

En tercer lloc, es complementa tot aquest procés amb una precisa quantificació i delimitació 

exacta de realitats a través de tècniques com l'anàlisi de fonts secundàries. 

Finalment, proposem i impulsem escenaris col·lectius compartits on siguin exposades, 

discutides, reflexionades i acordades possibles línies d'actuació d'acord amb els objectius 

exposats. En essència, aquest últim eix impregna el conjunt del diagnòstic, la qual cosa el 

converteix en una dimensió transversal.  

Cal evidenciar que el present diagnòstic ha estat guiat per un equip de coordinació format per 

Maite Bravo Rodriguez, Regidora d'Acció social, Cooperació i Habitatge, Carolina Astudillo, 

Directora Departament d'Interculturalitat i Gènere de QSL Serveis Culturals, Martha Pelayo 

Villegas, Dinamitzadora Comunitària, i Carla Alsina i Muro com a investigadora principal. 

Aquest equip conforma un cinquè element del procés que, vinculat amb el darrer, esdevé 

també transversal i clau en la definició i redefinició d'aquest. L'equip de coordinació ha validat 
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els instruments d'anàlisi i metodologia del present diagnòstic territorialitzant la demanda i 

contextualitzant constantment el procés. És aquest mateix equip qui ha realitzat un seguiment i 

un suport fonamental per tal que la recerca s'hagi pogut efectuar en condicions òptimes.  

4.2 Tècniques emprades 

 

El desenvolupament del treball de camp ha contemplat diferents àmbits i tècniques de 

diagnòstic que s'exposen amb detall als següents apartats. A més, hem desgranat les 

tècniques escollides per a acomplir cadascun dels objectius que persegueix el present 

diagnòstic. En conjunt entenem que el resultat final de l'informe, és a dir, la combinació de 

tècniques, respon primordialment a l’objectiu 11: concretar una definició compartida sobre la 

realitat de la Bisbal d'Empordà. D'aquesta manera, a partir del marc teòric i el desenvolupament 

conceptual de les tècniques i les sessions, concretarem l'objectiu 7: establir la interculturalitat 

com a marc d'acció i identitari vàlid.  

Finalment, el present informe tracta de respondre a la necessitat reflectida en l'objectiu 9: 

promoure iniciatives que millorin les condicions de vida dels veïns i les veïnes de la Bisbal de 

l'Empordà en termes d'igualtat d'oportunitats. I ha estat també un exercici per acomplir l'objectiu 

12: assessorar a la planificació estratègica del procés i els seus projectes derivats. 

Enumerem seguidament les fonts escollides i la descripció d'aquestes per tal d'endinsar-nos en 

la metodologia que hem utilitzat en el present treball.  

 

4.2.1 Fonts secundaries: estadístiques 

Consulta de fonts estadístiques informatives que ens proporcionen dades eminentment 

quantitatives i ens permeten realitzar un estat de la qüestió sociodemogràfica en l’àmbit local. 

Algunes d'aquestes fonts són el cens,  el padró continu, etc.  

El diagnòstic es nodreix en profunditat de dades provinents de fonts secundàries, que en la 

majoria dels casos serveixen per emmarcar i contextualitzar el conjunt de l'anàlisi.  

 

Aquesta tècnica és correlaciona amb l'objectiu 1: 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. 
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4.2.2 Fonts secundàries: lectura selectiva 

Consulta i anàlisi parcial de documentació al voltant de la convivència i la inclusió a la Bisbal de 

l’Empordà; documentació que doni resposta o parli sobre algun dels aspectes respecte als 

quals hem detectat alguna necessitat, o sobre alguna bona praxis a la qual ens volem remetre. 

Alguns d'aquest documents són:  

 

 Memòries de treball, avaluacions, informes de l'administració o organitzacions socials.  

 Decrets i notificacions de l'administració local.  

 Estudis anteriors específics o generals sobre la temàtica abordada.  

 Estudis o memòries d'organitzacions.  

 Articles de mitjans de comunicació local.  

 

4.2.3 Tècniques qualitatives 

Tenen com a objectiu localitzar grups específics dels quals no es disposa informació i als quals 

és difícil accedir a través d'altres tècniques utilitzades.  

 

Aquestes tècniques es correlacionen amb l'objectiu 2: utilitzar els tipus ideals de sociabilitat 

(convivència, coexistència i hostilitat) per definir la realitat. Tenen a veure també amb l'objectiu 

4: identificar i implicar diferents agents socials en la creació de les dinàmiques participatives 

proposades, així com amb l'objectiu 6: revaloritzar les diversitats existents. Igualment, l'objectiu 

7: recollir i canalitzar demandes i propostes de millora i intervenció resultants del diagnòstic, es 

correspon amb l'ús d'aquestes tècniques; i finalment cal mencionar al respecte l'objectiu 10, 

dinamitzar les iniciatives encaminades en la direcció de crear estructures estables participades. 

 

4.2.3.1 Grups de discussió  

La tècnica del grup de discussió se sol utilitzar a fi de reproduir una situació de conversa 

espontània, en la qual a través de la conversa entre persones amb característiques similars 

emergeixen les seves percepcions i problemàtiques. La tècnica requereix, per tant, definir 

grups homogenis.  
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Utilitzarem, d'aquesta manera, els grups de discussió per reproduir les dinàmiques que s'han 

detectat prèviament en l’àmbit territorial, i per tant segregarem la població entre població 

autòctona amb arrelament cultural català (1) i població immigrant amb arrelament cultural 

divers (2). Ambdós grups busquen la representativitat de variables com el sexe, l'edat, la 

nacionalitat, etc.  

 

El disseny dels grups s'ha dut a terme per mitjà d'una articulació acurada de la composició dels 

mateixos. En ella es va tenir en compte una combinació de les principals variables 

sociodemogràfiques que es van considerar fonamentals en la construcció discursiva entorn de 

la convivència. La selecció de les persones convidades ha estat una tasca que han dut a terme 

conjuntament les persones que anomenem del Grup Motor del diagnòstic.  

Les variables sociodemogràfiques en les quals es va basar el disseny dels diferents grups de 

població autòctona i immigrada van ser diverses, així com ho va ser el desenvolupament dels 

diferents grups. 

 

4.2.4 Tècniques quantitatives 

 

Com a tècnica quantitativa principal s'ha dut a terme una enquesta representativa en la 

localitat, un dels elements distintius de la qual, com s'avançava prèviament, és que ha estat 

desenvolupada de forma participada. Les persones que conformen el Grup Tècnic han 

participat activament en el disseny i revisió del qüestionari. 

 

Aquesta eina ha estat emprada per a la quantificació i articulació de fórmules comparatives 

entre les realitats emergents; s'utilitzarà un qüestionari amb continguts bàsics relatius a les 

realitats convivencials quotidianes.  

 

Aquestes tècniques es correlacionen amb l'objectiu 2: utilitzar els tipus ideals de  sociabilitat 

(convivència, coexistència i hostilitat) per definir la realitat. També l'objectiu 7: recollir i 

canalitzar demandes i propostes de millora i intervenció que han resultat del diagnòstic. 
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Els detalls tècnics sobre les dades i els indicadors específics creats s'han introduït als apartats 

d'anàlisi dels resultats amb la finalitat de facilitar la comprensió al moment de la seva 

interpretació. 

 

Des del punt de vista tècnic es va dissenyar la mostra sota el criteri bàsic de representativitat. 

Els perfils de persones enquestades va ser escollit per tal d'assegurar la diversitat i, en certa 

manera, la aleatorietat de la mostra.  

Malgrat la voluntat de assegurar la diversitat i la aleatorietat de la mostra, tenint en compte el 

nombre limitat d’entrevistes realitzades, hi ha segments de la població i situacions que no es 

veuen representats. Tot i l’anonimat dels participants i el conseqüent tractament de les seves 

dades, vam tenir dificultats per trobar representants de la població d’origen divers disposats a 

contestar una enquesta en la qual quedarien registrades dades sobre la seva experiència en 

situacions de discriminació laboral o social per motius d’origen. Aquestes dades es 

complementaran amb les dades estadístiques i els estudis que fan referència a les situacions 

laborals i socials de la població tant autòctona com d’origen divers al territori. 

 

4.2.5 Tècniques participatives  

 

En el cas del present diagnòstic, en ser un procés amb implicació comunitària, totes les 

tècniques emprades tenen un component participatiu i de procés. 

En el cas de posar el focus en les tècniques participatives, aquestes es constitueixen com una 

eina de recollida de dades però, a més, com un mecanisme que articula i materialitza la 

convivència. En aquest mecanisme tenen cabuda totes les persones disposades a treballar per, 

a reflexionar sobre i a submergir-se en una dinàmica de convivència. 

Aquestes tècniques es correlacionen amb l'objectiu 3: identificar, mitjançant mètodes 

participats, les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la convivència. També amb 

l'objectiu 4: connectar la xarxa i aprofitar els recursos existents. Es relacionen també amb 

l'objectiu 5: identificar i implicar diferents agents socials en la creació de les dinàmiques 

participatives proposades. A més a més, amb l'objectiu 6: analitzar i avaluar participativament 

les accions empreses fins a l'actualitat; i conjuntament amb l'objectiu 10: reforçar el paper clau 

de les entitats i l'administració com a agents clau per la convivència intercultural. Finalment, es 

correspon amb l'objectiu 11: dinamitzar les iniciatives encaminades en la direcció de crear 

estructures participades estables. 
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4.2.5.1. Grup tècnic 

Es un grup format per professionals de diferents serveis municipals i comarcals (serveis socials, 

atenció primària, ensenyament, joventut, esports etc.) i entitats socials amb atenció a la 

ciutadania de la Bisbal d'Empordà. Aquest grup també respon a la necessitat d'articular un 

espai de trobada entre els diferents agents que desenvolupen un paper actiu i intencionat en el 

marc de les intervencions convivencials presents i futures.  

 

 

 

 

Les dues sessions realitzades han tingut un total de 6 hores de durada i alhora s'ha realitzat un 

qüestionari amb preguntes obertes on poder bolcar informació sobre polítiques i programes 

locals per conèixer els reptes i les oportunitats.  

  

Imatge 2. Primera sessió de treball tècnic. Juny 2016 
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5. DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA A LA BISBAL DE L’EMPORDÀ.  

La presentació dels resultats desplega una estructura fonamentada en els diferents àmbits 

tractats a través de les diferents tècniques utilitzades. Mantenint la perspectiva que subministra 

la fonamentació teòrica adoptada, però amb el propòsit de concedir protagonisme a l'ordre 

d'aparició de la informació recollida, s'ha prioritzat una exposició que atengui a les dimensions 

que han aparegut amb major freqüència en el desenvolupament del diagnòstic participat. 

 

La lògica expositiva aspira a subministrar una perspectiva general de la localitat (en el cas de 

les dades secundàries, buscant una ubicació en el context de Navarra) però detenint-se en les 

possibles especificitats i trets distintius. Per a això es materialitza la combinació de les diverses 

tècniques quantitatives i qualitatives prèviament exposades que han protagonitzat el present 

diagnòstic. 

 

Cadascun dels apartats presentats disposa generalment una estructura expositiva que 

s'articula de la següent manera: en primer terme, una aproximació quantitativa recolzada en els 

resultats obtinguts a partir de l'explotació de fonts secundàries i del qüestionari. Aquesta 

presentació descriptiva s'acompanya dels discursos i informació qualitativa obtinguda de 

tècniques com els grups de discussió, el Grup Tècnic o el Grup Obert. Els grups de discussió 

són assenyalats com “(GDD)” en el cas del corresponent a la població d’origen divers i “(GDA)” 

per a la població autòctona. Pel que concerneix la informació obtinguda del Grup de Treball 

Tècnic, que identificarem com a “(GTT)”, s’incorpora com a destacat el resultat de la sessions 

de treball que es van desenvolupar utilitzant la tècnica DAFO i que fa referència als aspectes 

positius i negatius de la convivència en la localitat. 

Els apartats es tanquen amb una bateria de propostes vinculada a cadascun dels àmbits i 

recollides també a través de diverses tècniques amb el Grup de Treball Tècnic que van 

efectuar en una segona sessió d'avaluació del diagnòstic i propostes. En aquest sentit, s'ha 

prioritzat una exposició literal del conjunt d'aportacions realitzades. 

 

5.1. Anàlisi del fet migratori 

 

Un dels aspectes centrals per a la comprensió de la realitat migratòria present requereix 

atendre l'espai dels fluxos migratoris. En aquest apartat s'exposen algunes de les dades que 

defineixen aquest escenari des de les fonts secundàries consultades, així com altres dades 
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obtingudes en el desenvolupament del treball de camp que ens ajuden a desplegar una 

perspectiva futura. 

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. 

El percentatge de població estrangera ha experimentat un augment significatiu  en els darrers 

15 anys a la Bisbal, passant de poc més del 2% a més del 21% el 2008, encara que a partir del 

2013 es va registrar un descens que respon tant a població que ha marxat com a població que 

ha adquirit la ciutadania espanyola durant aquests anys.  

D’aquesta manera, al 2015 la població estrangera representa un 19,2%, una tendència que és 

similar a la viscuda a la comarca i Catalunya. 

A gener de 2015, segons el Padró municipal de la Bisbal d’Empordà, resideixen 2.070 

persones nascudes a l’estranger, i això representa un 19,2% de la població total. 

 

Taula 14. Població espanyola i població estrangera de la Bisbal d'Empordà, any 2015 

Població espanyola Població estrangera Total població 

8.689 2.070 10.759 

 

 

A diferència de la situació en la dècada dels 90, quan els moviments migratoris generaven 

saldos negatius, la Bisbal d’Empordà viu, a partir del 2000, un increment considerable en 

aquest sentit, i s’equipara a la situació comarcal (amb saldos positius ja durant els anys 90). 

Al 1991 només 86 persones nascudes a l’estranger residien a la Bisbal d’Empordà, la qual cosa 

representava només un 1,1% de la població. El 2009 el percentatge de  població estrangera 

arribaria al seu punt més alt, representant el 25,54% de la població, i a partir d’aquest moment 

va començar un descens progressiu causat per diferents processos.  

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. Durant els últims anys 

hi ha hagut un fort increment de les concessions de nacionalitat. Les concessions del 2013 

gairebé tripliquen les del any anterior. 

  

Font: Elaboració pròpia amb dades del Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya)  
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Taula 15. Evolució de la població estrangera a la Bisbal 2000-2015 

Any Homes Dones total 
percentatge sobre la població 

total 

2000 263 191 454 5,49% 

2001 367 251 618 7,38% 

2002 386 286 672 8,06% 

2003 572 439 1011 11,64% 

2004 713 534 1247 13,87% 

2005 876 634 1510 16,14% 

2006 1018 768 1786 18,56% 

2007 1211 907 2118 21,15% 

2008 1427 1069 2496 23,80% 

2009 1602 1153 2755 25,54% 

2010 1593 1186 2779 25,50% 

2011 1506 1172 2678 24,75% 

2012 1489 1163 2652 24,28% 

2013 1471 1190 2661 24,27% 

2014 1229 1034 2263 20,90% 

2015 1076  994  2070  19,2% 

 

 
  

Font: Elaboració pròpia amb dades del Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya)  
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Taula 16. Nombre, sexe i nacionalitat de la població estrangera a la Bisbal d'Empordà, 

any 2014 

NACIONALITAT HOMES DONES POBLACIÓ %TOTAL 

BELGICA 3 3 6 0,27 

BULGARIA 1 2 3 0,13 

FRANÇA 9 17 26 1,15 

GRECIA 2 3 5 0,22 

IRLANDA 0 1 1 0,04 

ITALIA 9 13 22 0,97 

PAISOS BAIXOS 5 13 18 0,80 

POLONIA 4 2 6 0,27 

PORTUGAL 2 2 4 0,18 

GRAN BRETANYA 8 8 16 0,71 

ALEMANYA 6 4 10 0,44 

ROMANIA 200 171 371 16,39 

SUISSA 0 1 1 0,04 

UCRAINA 11 10 21 0,93 

LETONIA 0 1 1 0,04 

GEORGIA 1 2 3 0,13 

LITUANIA 1 0 1 0,04 

REPUBLICA TXECA 2 1 3 0,13 

ARMENIA 0 1 1 0,04 

RUSSIA 2 10 12 0,53 

BURKINAFASSO 4 1 5 0,22 

ARGELIA 3 2 5 0,22 

CONGO 1 0 1 0,04 

GAMBIA 144 32 176 7,78 

GHANA 1 0 1 0,04 

GUINEA 16 8 24 1,06 

MALI 8 2 10 0,44 

MARROC 605 513 1118 49,40 

NIGERIA 2 1 3 0,13 

SENEGAL 16 3 19 0,84 

TANZANIA 1 0 1 0,04 

ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA 1 1 2 0,09 

MEXIC 0 4 4 0,18 
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NACIONALITAT HOMES DONES POBLACIÓ %TOTAL 

CUBA 2 1 3 0,13 

DOMINICA 2 1 3 0,13 

GUATEMALA 2 2 4 0,18 

HONDURES 37 66 103 4,55 

REPUBLICA DOMINICANA 13 17 30 1,33 

ARGENTINA 6 5 11 0,49 

BOLIVIA 26 40 66 2,92 

BRASIL 2 5 7 0,31 

COLOMBIA 4 9 13 0,57 

XILE 1 2 3 0,13 

EQUADOR 11 8 19 0,84 

PARAGUAI 0 1 1 0,04 

PERU 4 0 4 0,18 

URUGUAI 7 5 12 0,53 

XINA 22 16 38 1,68 

FILIPINES 13 17 30 1,33 

INDIA 7 5 12 0,53 

PAKISTAN 1 2 3 0,13 

TURQUIA 1 0 1 0,04 

TOTAL 1229 1034 2263 100,00 

 

 

Gràfic 4. Percentatges de població estrangera per procedència, any 2014 
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De  la Unió Europea, la nacionalitat amb més presencia es Romania. De l’any 2000 al 2008 la 

població amb aquesta nacionalitat va créixer constantment. A partir del 2008 va decréixer, i 

desprès va recuperar població i va a tornar a créixer. 

Marroc també va decréixer el 2011, i actualment té aproximadament la mateixa població a la 

Bisbal d'Empordà que l’any 2007. Gàmbia també ha disminuït la seva població a l'equivalent de 

l’any 2008. 

El col·lectiu d'Equador decreix amb molta força a partir de 2005. La comunitat boliviana també 

experimenta una forta disminució de població. 

França, Països Baixos i Itàlia tenen una presencia femenina molt més elevada que la 

masculina. 

Rússia també presenta una proporció femenina clarament superior a la masculina. 

Hondures, República Dominicana, Bolívia i Colòmbia també observen una proporció de 

població  femenina més elevada que la masculina. 

Tots els països d’Àfrica tenen una major proporció de població masculina. Gàmbia, Guinea, 

Mali i Senegal  tenen aquesta diferencia fortament marcada. 

La població infantil estrangera entre 0 i 14 anys representa el 25,3% del total de la població 

infantil en aquesta franja. 

La franja d’edat més extensa és la que es troba entre els 25 i els 45 anys i correspon a  la 

població activa i en edat de treballar. 

La franja dels 0 als 4 anys és la franja més gran en la població infantil. 

En la franja entre els 60 i els 79 anys hi ha més proporció de dones que d’homes.. 

La població major de 80 anys es gairebé inexistent. 
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Gràfic 5. Estructura de la població estrangera per sexe i edat, any 2014 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Característiques de les enquestes a la població 

Un cop exposades les dades que subministren les fonts secundàries, podem utilitzar el 

qüestionari per aproximar-nos a donar explicació concreta a algun dels fenòmens descrits. 

Com s’explica al apartat metodològic, la tècnica quantitativa principal és una enquesta 

representativa en la localitat, que ha estat emprada per a la quantificació i articulació de 

fórmules comparatives entre les realitats emergents. Es tracta d’un qüestionari amb continguts 

bàsics relatius a les realitats convivencials quotidianes.  

Des del punt de vista tècnic, es va dissenyar la mostra sota el criteri bàsic de representativitat. 

Els perfils de persones enquestades són escollits per tal d'assegurar la diversitat i, en certa 

manera, la aleatorietat de la mostra.  
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S’han realitzat un total de 20 enquestes a veïns i veïnes de la Bisbal d’Empordà amb les 

següents variables de representativitat: 

 

Sexe dels enquestats: 

 55% dones. 

 45% homes. 

Origen dels enquestats: 

 55%  població d’origen divers. 

 45% població autòctona. 

Edat dels enquestats: 

 25% de 24 a 34 anys. 

 35% de 35 a 44 anys. 

 30% de 45 a 64 anys. 

 10% més de 65 anys. 

Malgrat la voluntat de assegurar la diversitat i la aleatorietat de la mostra, donat el nombre 

limitat d’entrevistes realitzades, hi ha segments de la població i situacions que no es veuen 

representats. Aquestes dades es complementaran amb les dades estadístiques i estudis que 

fan referència a les situacions socials i laborals de la població tant autòctona com d’origen 

divers al territori. 
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5.1.3 Perspectives de trànsits futurs 

Les dades obtingudes del qüestionari ens indiquen que, respecte a la pregunta “a on 

t’agradaria viure d’aquí a 5 anys” veiem en general un percentatge molt alt de preferència per 

continuar vivint a la Bisbal (75%), mentre que només a un 15% li agradaria viure en un altre lloc 

de Catalunya, i al 10% en altres llocs. Encara que en diferent grau, la possibilitat de nous 

moviments forma part de l'horitzó de les persones d’origen divers. 

 

 

Gràfic 6. A on li agradaria viure d'aquí a 5 anys 

 

 

 

Com s'aprecia en el següent gràfic, la comparativa entre els desitjos de la població autòctona i 

al·lòctona mostra diferències significatives. La primera aposta majoritàriament per la 

permanència en el municipi, essent testimonial la suma d'opcions que impliquen trànsit. Enfront 

d'aquesta realitat, la població d’origen divers incorpora el trànsit com una opció en el seu 

horitzó de possibilitats i en les seves diferents expressions.  

 

Encara que les persones d’origen divers que apunten la possibilitat del canvi del lloc 

d'assentament (36,4%) no supera aquelles a qui els agradaria continuar vivint en el municipi en 

el qual resideixen (63,6%), no és menyspreable l'alt percentatge d'indeterminació pel que fa al 

lloc de residència. Aquest fet subratlla especialment la inestabilitat vital d'aquest col·lectiu.  
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Gràfic 7. A on li agradaria viure. Comparativa 

 

 

Les motivacions expressades de tots els enquestats per escollir com a residència permanent la 

Bisbal d’Empordà són, en ordre d’importància: 

 presència de la família i els amics 

 satisfacció en general amb el lloc 

 arrelament a partir dels anys viscuts 

 feina, entorn i cultura. 

Per una altra banda, les motivacions per anar a un altre lloc de Catalunya són:  

 personals 

 motivades per l’entorn 

 motivades principalment per la feina  

Cap enquestat autòcton va escollir la possibilitat de marxar fora de Catalunya, mentre que la 

població d’origen divers que ha contestat l’opció “altres” va dir que es quedaria aquí o marxaria 

a un altre lloc depenent de la possibilitat de trobar feina. 

El qüestionari va ser dissenyat buscant la possible distància existent entre el desig i la 

possibilitat d'assentament. En aquest sentit, no existeixen grans diferències sobre aquest tema 

en el cas del conjunt de la població. És a dir, el desig casa generalment amb la creença. 
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Es mostra amb claredat ser conscient d'un dels aspectes centrals que han limitat les tornades i 

que guarda estreta relació amb el desenvolupament dels processos d'integració: l'arrelament. 

En aquesta direcció, i tal com era avançat en la contextualització del diagnòstic, es reconeix 

que els vincles familiars mitiguen, malgrat les enormes dificultats que poden existir, els desitjos 

de retorn, ja que aquest implica elevats costos, especialment en el cas de la descendència. En 

tot cas, com es comprova a continuació, és visible la presència de discursos estigmatitzadors 

en la descripció dels fenòmens esmentats. 

 

 Hi ha una cosa, que és una desgràcia i és que mentre la comunitat marroquina era més 

petita, era més fàcil. Ara són molts i hi ha una sensació d'invasió (GDA). 

 I un dels factors principals també és el dels  immigrants. Han vingut una quantitat 

d'immigrants… van marxant... ja una miqueta per cent estan marxant ja. Encara que els 

moros i això es queden, però equatorians i aquests… se n'han anat (GTT). 

 També es veritat que amb la crisi va marxar molta gent i això també és un canvi (GDA). 

 

5.1.4 Satisfacció amb el lloc 

A continuació, amb la cerca dels factors explicatius de les realitats descrites, la satisfacció amb 

el lloc de residència és un element important per comprendre els trànsits. 

Com es comprova en el següent gràfic, el nivell general de satisfacció (“molt bé” i “bé”) amb el 

lloc de residència és especialment elevat (85%) i, de forma recíproca, molt reduït el grau 

d'insatisfacció (5%). 

Gràfic 8. Satisfacció amb el lloc 
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Si analitzem la comparativa del grau de satisfacció amb el lloc de residència entre població 

d’origen divers i autòctona, veiem que la població autòctona la valora entre bé i molt bé, mentre 

que la població d’origen divers té més matisos i encara que la valoració de bé i molt bé sumen 

el 66,6%, també tenim una valoració indiferent del 22,2% i una valoració molt negativa del 

11,1%. 

 

 

Gràfic 9. Satisfacció amb el lloc. Comparativa 

 

 

 

Finalment, el conjunt de resultats que han estat exposats tornen a corroborar-se amb altres 

preguntes del qüestionari, en les quals es demanava assenyalar el nivell d'acord amb una sèrie 

d'afirmacions. Quan s'ha preguntat a bisbalencs i bisbalenques si la Bisbal és un “bon poble per 

viure”, els resultats evidencien novament uns elevats nivells de satisfacció, que es materialitzen 

a través de la majoritària elecció (80%) de les opcions “molt d'acord” i “d'acord”. En la mateixa 

direcció, el percentatge de desacord és minoritari (5%). Sorprèn, però, trobar el 15% 

d'ambivalència. 
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Gràfic 10. La Bisbal és un bon poble per viure 

 

 

La població d’origen divers es mostra d’acord i molt d’acord en un 100% que la Bisbal és un 

bon poble per viure, mentre que la població autòctona mostra més matisos, ja que, encara que 

el 55,6% està molt d’acord que és un bon lloc per viure, el 33,3% es mostra ambivalent i un 

11,1% gens d’acord. 

 

Gràfic 11. La Bisbal és un bon poble per viure. Comparativa 

 

 

 

5% 

15% 

10% 

70% 

gens d'acord

ambivalent

d'acord

molt d'acord

11,1% 

33,3% 

55,6% 

18,2% 

81,8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

gens d'acord ambivalent d'acord molt d'acord

Població
autòctona

Població
d'origen
divers

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
 



Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

53 
 

Aquests resultats també poden veure's corroborats amb els testimoniatges recollits en els grups 

de discussió. La presència perllongada al territori és clarament incident en l'arrelament i 

inclinació per la localitat de la població d'origen divers. Aquest fet, com s'indicava prèviament, 

rubrica el desig de permanència malgrat la difícil situació econòmica que estem travessant en 

l'actualitat: 

 Jo he nascut al Marroc, però em sento d’aquí... (GDD). 

No obstant això, comencen a ser evidents els forts impactes que la situació present 

(desocupació, escassetat de recursos, etc.) estan tenint sobre la població d'origen estranger, la 

qual generalment es trobava en situació de major vulnerabilitat per la seva precarietat i 

inestabilitat  laboral. 

El següents fragments poden ser presos com a exemple per explicar des del discurs les 

esmentades distàncies existents entre el nivell de satisfacció de les persones autòctones i les 

d'origen estranger. Com pot comprovar-se, el nivell d'inestabilitat vital del col·lectiu el trobem 

reflectit a partir de la discrepància entre les expectatives i la realitat amb la que han de 

conviure: 

 Jo vaig arribar aquí amb la idea d'estudiar més i no ho vaig poder fer per un tema de 

diners (GDD). 

 Si bé, jo també volia continuar els estudis i no es va poder (GDD). 

  Jo no espero que ningú truqui a la meva porta, no estat més d’un mes a l’atur, he fet de 

pintor, de cambrer, de camioner, del que hagi fos.. jo he obert empreses, he obert 

botigues i les he tancat. Ara, m’he mogut... he vingut amb una motxilla a l’esquena com 

tothom (GDD). 

 Al meu pare li ha costat moltísim buscar-se un treball perquè per començar no sabia 

l’idioma, i les costums..el meu pare es pot aixecar a les 6 del mati, però ha de resar..no 

se com explicar-ho (GDD). 

 

Pel que fa a les propostes recollides en aquest àmbit, pot assenyalar-se que les especials 

característiques d'aquest impedeixen una recollida significativa, si bé destaca la importància de 

rescatar, per exemple, les experiències migratòries prèvies i comprendre-les. En aquest sentit 

apareix com intervenció molt positiva el projecte de l'àrea d'acció social i ciutadania de 

l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà “La Bisbal, ciutat viva”, i en concret el projecte audiovisual 

"Històries d'integració", on es recuperen diverses d'aquestes experiències i es dóna un valor 

positiu al trànsit migratori. 
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5.2 Anàlisi de l'aspecte social i relacional 

El següent apartat contempla una sèrie de dimensions centrades a l'espai social en la seva 

més àmplia extensió. Entre elles es troben el de les relacions socials, la convivència, la 

tipologia relacional i l'espai dels conflictes o problemes d'índole social. A continuació es realitza 

una aproximació detallada als principals àmbits assenyalats. 

5.2.1 Convivència/Coexistència/Hostilitat 

Com pot comprovar-se en el següent gràfic, i rescatant el plantejament teòric que domina el 

present diagnòstic, és a dir, l'assenyalament de tres tipus d'escenaris per definir les relacions 

socials (hostilitat, coexistència i convivència), els resultats del qüestionari confirmen la hipòtesi 

manejada inicialment referent a la definició majoritària d'un escenari de coexistència (60%) molt 

per sobre del de convivència (20%) i el d'hostilitat (20%).  

 

Gràfic 12. Relacions entre els i les veïns i veïnes 

 

 

En l’àmbit discursiu aquesta vivència de l'hostilitat s'incrementa I es fa manifesta. D'entrada 

trobem diversos discursos que parlen sobre una transició en les relacions amb el canvi de 

composició social. No obstant, els lligams són dèbils:  

 Vint anys enrere hi havia una comunitat marroquí majoritària, però que interactuava molt 

amb nosaltres; vull dir que la gent tenia botigues, tornàvem, ens saludàvem, quan algú 

va morir les dones van venir a donar el condol, tot molt correcte, ells feien el ramadà, ja 

ho sabies i tot bé. vam tenir la mesquita al mateix carrer,i l’imam quan es va posar la 

mesquita el primer que va fer va ser parlar amb tots els veïns cristians i va explicar que 

es posaria la mesquita, que de tant en tan veuríem mes gent que ve a resar però que no 

ens causarien cap mena de problemes, si hi ha algun problema, jo sóc l’imam i m’ho 
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dieu a mi i es va fer referent amb els veïns. Actualment el centre s’ha deshabitat, ara els 

veïns no ens coneixem (GDA). 

 Ens saludem i sabem dels fills que hem vist créixer, ara que hi ha molts més, ara res... 

en tot cas em saluden els senyors i pares d’alumnes... vaig a comprar i em saluden els 

senyors... i perquè soc professora també, a les senyores no aconsegueixo conèixer-les 

(GTT). 

En el camp del conflicte èxplicit ens trobem amb diversos discursos que tenen relació amb el 

que en l’àmbit conceptual s'anomena islamofòbia de gènere. Més endavant, en altres àmbits 

d'anàlisi, com per exemple, els factors de discriminació, aprofundirem en aquests missatges; no 

obstant, en el marc de les relacions socials ens trobem amb discursos arrelats a la inferioritat o 

subeditació de les dones musulmanes de la Bisbal, contextualitzada en una manca de vincle 

personal amb aquestes:  

 Amb les dones amb vel sempre hi ha un enfrontament o un discurs per part nostre i per 

part d’elles, nosaltres que creiem que viuen supeditades al seu col·lectiu... hi ha 

prejudici... jo crec que nosaltres no aprenem d’ells i ells tampoc de nosaltres... veig que 

si cadascú es tanca al seu col·lectiu ningú no sap què passa aquí i des d’aquí no sabem 

el que passa allà i així no podem trobar la forma de superar [la separació] d’alguna 

manera (GDA). 

 Als espais íntims si que hi ha relació amb dones d’aquí i dones nouvingudes, però pel 

treball veig que continua havent una parcel·lació i que es continuen relacionant amb la 

seva pròpia comunitat; això no vol dir que estiguin tancades, sinó que no s’ha fet cap 

actuació on es pugui propiciar l’apropament i això és molt delicat, i molt lent (GTT). 

 Coincidim, ens saludem però no parlem, jo no sé com es diu ella, sembla que tenen dos 

fills. Ens trobem però no parlem perquè no tenim el mateix idioma, potser no hi ha 

ganes per part meva, però a vegades també em fa por de posar-la en un compromís 

amb el seu home, que jo comenci a parlar-li així... no sé... ella tampoc em parla a mi, 

només el bon dia.. No sé si no seria correcte que jo li donés conversa, estàs a 

l'expectativa. No vull que tingui un problema, els nostres nens tenen la mateixa edat i de 

vegades si que podríem tenir temes comuns. Em fa por, el seu home també crida molt, 

potser tenen problemes...o potser criden i no es discuteixen; algun marroquí m’ho ha dit, 

de vegades cridem molt però no ens estem discutint, estem parlant. Per una altra 

banda,  tinc altres experiències amb alguna dona russa que parla perfectament català i 

és diferent (GDA). 

 Les dones musulmanes sempre es queden a casa i són invisibles (GDA). 
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 Si tu com home parlessis amb una dona marroquí no sé si la posaries en un problema 

(GDA). 

En la mateixa direcció s'assenyalen els diversos discursos, els prejudicis I desconeixement com 

a dificultat per al vincle social:  

 Moltes vegades són els prejudicis que tenim cadascú i la falta de comunicació, quan 

tens prejudicis deixes de relacionar-te amb el veí (GDA). 

 Per l’aspecte que tens, per exemple... jo porto mocador i ja diu una cosa de mi, i llavors 

en el moment en què una persona et tracta, ja té uns prejudicis, perquè són prejudicis, i 

et tracta de x manera, però quan hi ha aquest primer contacte i et coneix una mica ja 

canvia la percepció i obre una mica les portes a conèixer-te (GDD). 

Trobem en els discursos moltes percepcions sobre la integració, alguna vinculada amb aquesta 

com a forma d'assimilacionisme per tal d'adaptar-se en l’àmbit social. En altres ocasions, com a 

peatge per tal de poder tenir una xarxa i fins i tot trobar una feina.  

 Té a veure també amb l’origen, hi ha un tipus d’immigració que s’integra més i d’altres 

que s’integren menys, els costa més. Parlo per exemple dels marroquins, que s’integren 

menys, en contrast amb els romanesos que estan perfectament integrats (GDA). 

 Jo crec que la gent se sap relacionar sempre, el problema és quan cada cultura 

funciona a part, i aquí es generen els problemes; en canvi, quan poses a tots en relació, 

coneixes més l’altre i aprens més de l’altre i hi ha menys problemes (GDA). 

 Es normal, som nosaltres qui venim de fora, quan vens t’adaptes... vosaltres, encara 

que heu nascut aquí, els magrebins teniu una altre cultura que... (GDD). 

 El sentiment que pugui tenir jo... jo no sento que la gent m’hagi acollit, ha sigut el meu 

propi interès, perquè m’agrada la cultura catalana i determinades manifestacions d’aquí, 

em criden molt l’atenció les festes del foc, sóc jo qui he fet per participar (GDD). 

 Tu pots tenir curiositat i inquietuds... i altre no, però això no vol dir que l’ajuntament posi 

els espais per integrar les diferents cultures que conformen la ciutat (GDD). 

 

No obstant, la població diversa apunta en la direcció de la necessitat d'un canvi de paradigma 

respecte la idea d'integració:  

 Des del meu punt de vista la integració sempre es cosa de l’immigrant; jo crec que la 

població autòctona hauria de reconèixer la diversitat que hi ha, jo no dic acceptar les 

meves maneres de fer. S’ha de tenir present que a la Bisbal no només hi ha catalans de 
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la resta d’Espanya, sinó que hi ha catalans també d’origen marroquí, catalans d’origen 

gambià, d’origen romanès... (GDD). 

 Jo veig que aquí en general la integració s’atribueix molt més a l’immigrant que als 

autòctons, és l’immigrant qui s’ha d’integrar, sempre es l’immigrant que ha de fer, 

sempre... (GDD). 

 Jo penso que l’immigrant, com diu ell, s’ha d’adaptar allà. Però sense deixar la seva i 

aquí entra un respecte mutu (GDD). 

Trobarem més endavant un anàlisi sobre la zonificació de la Bisbal d'Empordà que genera una 

segmentació territorial discriminatòria. En tot cas, el context de coexistència amb matisos 

d'hostilitat també s'extreu en l’àmbit territorial per la diferenciació de les diverses zones del 

municipi i la presència en elles de població diversa:  

- El meu pare, que ha viscut allí, veig que no ha canviat tant a dins, potser a fora, sí 

que es veu mes desendreçat; jo veig una bona convivència, com a mínim de 

respecte, integració es veritat que no, però respecte. No hi ha conflicte. Els meus 

pares no han viscut mai una situació de conflicte real..(GDA). 

- Però a pisos de Sant Marti, la Pau i Sant Francesc hi ha conflicte clar (GDA). 

- Si passem per davant de la mesquita, em molesta una mica que hi hagi tants 

marroquins, però si un dia trobo als romanesos fent una festeta jo diré... mira 

aquests que bé s’ho passen. O la noia dominicana que posa música a tope al seu 

pis... penses ai que feliç que ens alegra amb la música... però si al marroquí se li 

acudeix posar una musiqueta d’aquestes que potser sigui igual de divertida, però 

només que se senti que es marroquina... llavors allí mira aquest!... la percepció 

aquesta hi és... no fotem (GDA). 

 

En aquest exercici de definició de l'escenari de les relacions socials resulta especialment 

significativa la comparació entre població d’origen divers i autòctona.  

 

-La diversitat dona un enriquiment cultural molt gran per a cada persona (GDD). 

 

La valoració d'aquesta última és substancialment pitjor i és, per tant, reflex d'una conflictivitat 

latent. La comparativa que es presenta a continuació ens permet també comprovar que un alt 

nivell de població autòctona percep que: quasi no hi ha relació (55%) o que hi ha tensió i 
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hostilitat (45%), en canvi la població d’origen divers considera que quasi no hi ha relació (64%) 

o hi ha bones relacions (36%). Veiem llavors que la població autòctona presenta una tendència 

a veure poca o mala relació entre els veïns de diferents cultures, mentre que la població 

d’origen divers no veu tensió i hostilitat. 

 

Gràfic 13. Relacions entre els i les veïns i veïnes. Comparativa 

 

 

Els discursos recollits en els grups de discussió accentuen de forma manifesta la definició d'un 

escenari de coexistència:  

 Això durant un temps és normal... tothom s’ajunta amb qui s’identifica per una qüestió 

de seguretat. Però s’ha de poder avançar cap a una mena d’integració amb la comunitat 

d’aquí... quant a valors i maneres de fer, sobre tot quant a l'idioma també (GDA). 

 A casa son 4 escales, hi ha molta gent de Marroc, uns són berbers, altres que no, 

autòctons som dos, quatre famílies gambianes. Nosaltres tenim molta relació (GDA). 

 Però veig que costa una mica entrar-hi, són tancats... no diguem que són tancats de 

ment, primer diran qui ets, com ets... i desprès t’obren la porta, un cop et coneixen sí. Al 

meu país per fer relació amb un veí, el convides a casa a prendre un cafè... som més 

oberts en aquest sentit, aquí es diferent, un cop et coneixen i t’accepten després 

t’obren... és la meva experiència, no sé si us ha passat a vosaltres (GDD). 
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 No comparteixen espais els nanos, eh? malgrat siguin nascuts aquí i malgrat hagin 

viscut sempre a la Bisbal. Ni espais, ni activitats. Són puntuals els casos que els nanos 

participin en un futbol i desprès se’n vagin de festa tots... (GTT). 

 Els més petits potser es troben al parc, per exemple...(GTT). 

 En un primer moment penses... no hi ha relació...  a títol petit si que hi ha.. sí que ens 

veiem, ens truquem, ens trobem... hi ha un intercanvi però és petit... potser les petites 

sumen, no es veu perquè son relacions interpersonals...(GTT). 

Es detecta una gran diferència en parlar de la comunitat marroquina respecte de les altres 

comunitats migrants. És a dir, els prejudicis, dificultats, etc. s’atribueixen principalment a 

aquesta comunitat:  

 Parlem tota l’estona de la comunitat del Marroc, amb els veïns sud-americans o 

romanesos, veiem una millor integració? o és que ens fan mes gràcia, o els veiem més 

propers a nosaltres per fisonomia o llengua... i els veiem més integrats, o que? és de 

veritat o no (GDA). 

 Jo visc en un pis a Santa Maria del Puig i a baix hi ha un bar de nois marroquins, i he 

sentit de tot tipus de bestieses, mil històries... i jo que visc a dalt no he tingut cap 

problema amb aquesta gent; tot el contrari, he vingut carregada i sempre s’han ofert a 

ajudar-me, correctes. Més aviat he sentit una persona d’aquí fotent crits racistes molt 

greus a la gent que no està fent res (GDD). 

Veiem una realitat de reconeixement de la diversitat originada per la recepció de persones de 

diferents orígens però escassetat de contactes quotidians. Aquest fet es constata de forma 

nítida en el desenvolupament del següent apartat. 

 

 em considero una persona oberta, però em costa, trobo que jo tinc les meves barreres i 

ells també tenen les seves... (GTT). 

 des de la meva percepció, sí que tinc contacte amb persones que no són autòctones, la 

meva filla juga i ha anat a casa seva, poc a poquet, i des del desconeixement, perquè 

em considero una persona oberta... (GTT).  
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5.2.2 Cercle de relacions 

Per comprendre amb detall la descripció realitzada sobre l'escenari de sociabilitat, cal atendre a 

la manera en què s'estableixen les citades relacions. En aquesta direcció, el cercle de relacions 

mostra una articulació fonamentalment endogàmica dels vincles relacionals. És a dir, en termes 

generals, les relacions s'articulen principalment entre persones de la mateixa nacionalitat. Com 

a resultat d'aquesta pràctica, les possibilitats d'establir relacions d'amistat entre persones 

autòctones i immigrades es redueixen considerablement. Un fet que també ha estat 

discursivament constatat a través de les diferents tècniques empleades. 

Dintre del col·lectiu de joves podem trobar nous relats relacionals, com veiem en l’audiovisual 

“Connectades”17, una producció de noies joves que expliquen les seves relacions i espais 

d’interacció, amb una visió d’integració més naturalitzada. 

El següent gràfic mostra que el cercle d'amistats més proper es troba majoritàriament 

conformat per persones que comparteixen una mateixa nacionalitat. Veiem que el 75% han 

respost que totes o la majoria de les seves relacions d’amistat més properes són amb persones 

de la mateixa nacionalitat, mentre que el 25% restant han respost que només algunes o cap 

amistat propera és del mateix origen. 

 

Gràfic 14. Amics i amigues més properes de la seva mateixa nacionalitat 

 

 

Una perspectiva comparada mostra un majoritari percentatge de població autòctona que 

manifesta no tenir en el seu entorn més proper relacions amb persones d’origen estranger. 

Aquest fet rubrica l’anteriorment avançada dominància d’un escenari de coexistència. El major 

                                                
17

 Audiovisual “Connectades” presentat pel grup de dones de la Bisbal el passat 8 de març de 2016 en el marc del dia de la dona 

treballadora. 

25% 

50% 

20% 

5% 

tots

la majoria

alguns

cap

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
 



Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

61 
 

nombre de relacions amb persones d’una altra nacionalitat des del punt de vista de les 

persones d’origen estranger pot ser interpretat en una doble direcció. D’una banda, els vincles 

amb persones d’una altra nacionalitat són lògics en donar-se la inserció en un entorn on la 

majoria de les persones no comparteixen origen. D’altra banda, com ha estat comprovat en 

diversos estudis, és freqüent que persones que han experimentat un mateix procés vital, com el 

trànsit migratori, estableixin vincles encara que no comparteixin nacionalitat. Així veiem com la 

població d’origen divers té més relacions amb persones de diferents orígens, ja que només el 

18% considera que les seves amistats més properes són de la seva mateixa nacionalitat, front 

el 33% de la població autòctona. Per exemplificar aquest fenomen:  

 Jo tinc relació amb els romanesos però no tinc necessitat de ser amics, només perquè 

som del mateix lloc (GDD). 

 Veig que es relacionen dintre del mateix col·lectiu, moltes vegades per l’idioma, si jo no 

entenc el que m’està dient l’altre, això crea barreres que dificulten la comunicació (GTT). 

 

 

Gràfic 15. Amics i amigues més properes de la seva mateixa nacionalitat. Comparativa 

 

 

Les tècniques qualitatives ens subministren suports discursius a les realitats mostrades 

prèviament a través del qüestionari. Pel que fa el cercle d'amistats, els següents testimoniatges 

recullen, en primer lloc, una tendència de la població d'origen divers a articular vincles dins del 

propi col·lectiu (encara que no siguin de la mateixa nacionalitat). En segon terme, s'aprecia que 
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aquestes relacions també estan condicionades per aspectes incidents en les dinàmiques 

quotidianes com, per exemple, la religió practicada. Finalment, l'absència de relació, com podrà 

comprovar-se als següents apartats, està associada a realitats de conflictivitat, però 

fonamentalment, a escenaris de coexistència: 

 

 Jo no sóc gaire positiva i em sap greu... però jo veig que funcionem i no només a la 

Bisbal sinó també en altres llocs, com a comunitats a part. Aquí els catalans de tota la 

vida, aquí els romanesos, aquí els marroquins... com si fossin comunitats a part (GDA). 

 A la que coneixes gent de diferents col·lectius, la relació d’amistat hi és... (GDA). 

 

És així mateix manifest que l'accés al mercat laboral suposa, en la majoria de les ocasions, una 

porta d'accés a un nou espai relacional. És a dir, habilita la trobada amb altres persones i 

permet els intercanvis. No obstant això, novament es reflecteix com les diferències culturals i la 

no convergència en pràctiques socials pot comportar que no sempre sigui possible materialitzar 

aquests vincles . A més, en moltes ocasions poden ser contactes que es limiten exclusivament 

a l'espai laboral i que moltes vegades no tenen una projecció a l'espai relacional quotidià: 

 

 Jo en conec perquè hi treballo, a veure, coincidir sí que coincidim, tampoc és que no 

ens veiem, molta gent els troba a la feina, al carrer... (GDA). 

 

Són diversos els discursos que rubriquen les realitats assenyalades quant a les dificultats 

declarades per la població d'origen divers per conformar i desenvolupar vincles sòlids. El 

següent testimoniatge recull amb nitidesa que l'establiment de contactes puntuals o superficials 

pot ser possible, però no uns altres que podrien definir-se com a duradors i que, en última 

instància, són els comuns per al conjunt de la població autòctona com, per exemple, la lògica 

relacional en forma de colles: 

 

 Uns dels problemes que tenim, al qual podríem posar fi si volguéssim, és la falta de 

relació entre nens catalans i nens magrebins, gambians, etc. A mi, quan era petita, la 

meva mare em deixava anar on jo volia i ajudava a fer els deures a qui ho necessitava; 

vaig veure arribar a la única nena magribina que hi havia a la meva classe i li costava 

fer els deures i si no vaig anar 15 vegades a casa seva... i vaig ser la única que vaig 

ajudar aquesta nena a fer els deures i que vaig anar a casa seva i vaig poder veure que 
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la seva família era súper diferent a la meva, que la seva casa era diferent, els lavabos 

eren diferents que el tracte era diferent, sóc la única... (GDA). 

Per concloure amb aquest apartat, l'èmfasi sobre l'anàlisi de la tipologia de relacions 

establertes és summament important, ja que no s’ha d’ometre la transcendència que 

l'establiment de xarxes té, per exemple, en l'accés a possibles suports que són especialment 

valuosos en el cas del col·lectiu d'origen divers per la seva, generalment, major vulnerabilitat en 

el terreny relacional, econòmic, etc.  

En aquest sentit, l'absència de xarxes relacionals estables o consolidades té, per exemple, un 

gran impacte en un aspecte central com és l'accés al treball, que d'altra banda, com podrà ser 

comprovat en successius apartats, és un dels factors d'integració més importants i, en la 

majoria de les ocasions, l'element central que va impulsar els trànsits migratoris de les 

persones d'origen estranger que resideixen actualment a la Bisbal d'Empordà. Aquesta 

discriminació en l'accés a l'ocupació, com podrà detallar-se, és un tema sobre el qual hi ha 

consens entre la població immigrada. En general, a pesar que es mostra cert malestar respecte 

a això, resulta cridanera la interiorització d'aquestes situacions i la seva naturalització. Semblen 

empatitzar amb la població autòctona en assumir com a normal la contractació de persones de 

la seva xarxa d'amics/es i familiars. 

Aquesta assumpció de la normalització de la preferència per contractar persones més properes 

deixa en evidència la consciència sobre la limitació que representa la manca de contactes i 

relacions amb empresaris/àries que demanden treball, la qual cosa porta a assumir aquesta 

discriminació en l'accés com a resultat d'un problema propi: la falta de contactes. En definitiva, 

l'espai relacional conforma un eix central i tota manca té importants costos, i tota alteració en 

aquesta dimensió pot ser vivenciada com a traumàtica. Per això, com ha tractat d'assenyalar-se 

en aquest apartat, la seva atenció és prioritària. 

 

5.2.3 Importància de les normes 

Un dels aspectes centrals des del punt de vista de les interaccions quotidianes és el 

compliment de les normes que, precisament, habiliten i permeten el desenvolupament 

d'aquestes trobades socials. 

En primer terme, i a través de les preguntes dels grups de discussió, les normes o regles que 

es consideraven bàsiques per a una bona convivència, per part de la població diversa, tenen a 

veure amb el respecte en les seves diferents variants: mutu, col·lectiu, etc. Això conforma 

l'element central en la definició dels escenaris de convivència. Aquest element es troba 

clarament distanciat d'altres propostes que tenen a veure amb un model assimilacionista cap a 



Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

64 
 

la població immigrada, perquè respecti les normes de la localitat, element que també ha sorgit 

en més d'una ocasió.  

 Estic segura que ara passa exactament el mateix: no ens barregem, des de petits hi ha 

un desconeixement brutal, em pregunto quants bisbalencs han estat al Marroc; 

aleshores és impossible saber com funcionen, quines són les seves normes, que 

entenguem perquè coi escupen a terra els senegalesos, no ho entén ningú... jo li vaig 

fer una menjada d’olla al meu home per dir-li no ho facis, no escupis a terra, porta 

sempre kleenex, però allà es fa i punt, no és res insultant, ni horrorós, ni greu, és un 

costum que tenen des de bebès i la fan i clar, a mi un home que acabava d’arribar em 

va fer un rot a una classe un dia que em va agafar un atac de cor, i jo he anat allà i veus 

que fan rots mentre parlen... i jo li vaig fer una bronca total, però potser fa falta saber 

que no ho va fer com a falta de respecte cap a mi, sinó que ho va fer perquè ho va fer i 

punt (GDA). 

 

En aquesta mateixa direcció, una vegada realitzada la identificació de les normes i regles 

bàsiques per a la convivència, el qüestionari preguntava sobre si es produïa un respecte 

generalitzat de les mateixes o existien persones o col·lectius que les incomplien. Segons els 

resultats obtinguts, es dibuixa clarament que les normes no es respecten igualment per totes 

les persones (25%) i que hi ha algunes que les respecten més que unes altres (75%). 

 

Gràfic 16. Respecte de les normes.  

Diria que totes les persones de la Bisbal respecten per igual les normes de convivència? 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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Recorrent novament a la lògica comparativa entre els dos grans col·lectius que protagonitzen 

aquesta anàlisi, pot comprovar-se que existeixen diferències significatives entre les respostes 

de la població autòctona i les de les persones d'origen estranger. 

 

Gràfic 17. Respecte de les normes. Comparativa 

 

 

 

Una vegada demostrat que les persones entrevistades indiquen un desigual compliment de les 

regles i normes, ha sigut d’interès en el diagnòstic indagar sobre qui són les persones o grups 

que protagonitzen aquests incompliments. Tot i que hi ha alguna persona que apunta a 

l'incompliment per part de tot tipus de gent:  

 Hi ha gent que es passa les lleis per forro i és d’aquí (GTT). 

 

Els resultats indiquen que, segons les persones participants dels grups, qui menys les 

respecten, són, principalment, les persones d'origen divers, utilitzant-se diferents 

denominacions però principalment: immigrants, persones “de fora”, marroquines, musulmans, 

etc. En tot cas, tots els assenyalaments fan evident el tradicional exercici d'assenyalament de 

l'“altre” com a responsable de la ruptura amb les normes o regles bàsiques establertes a la 
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 Necessiten un procés d’interioritzar que aquí les coses funcionen de certa manera, s’ha 

de fer veure la importància de l’escola, de tenir els materials... coses que potser no feien 

(GTT). 

 Jo tinc molt integrada la nostra normativa... m’agradi o no, però entenc que hi ha gent 

que no entengui perquè no pot jugar pilota en una plaça. Jo puc entendre des de la 

perspectiva de com vivim nosaltres el perquè, perquè estic construïda aquí... però 

potser per a altres persones la normativa costa més d’entendre, potser no ho entenen... 

i s’ha de plantejar (GTT). 

 El que si que trobem és que hi ha més activitats en que els nens de fora no tenen un 

referent adult, van més sols, en això som diferents... (GTT). 

 Jo procuro la integració i intentem parlar i explicar perquè no, però llavors hi ha l’insult... 

s’encaren... (GTT). 

 Els valors són diferents naturalment, entre cultures i entre persones de la mateixa 

cultura... la diferència és que si entre nosaltres tenim valors molt diferents, ells tenen els 

valors molt marcats i es transformen en normes... (GTT). 

 

En concret amb la població musulmana hi ha més demandes cap a ells i elles; segons els 

diversos discursos, aquesta població necessita canvis o té més dificultats respecte a les 

normes, i es fan propostes de caràcter assimilacionista i alhora també de rebuig a l'Islam:  

 

 També veus gent que es voldria integrar en temes com treure’s el vel o fer piscina i la 

família i els referents no li permeten (GTT). 

 Als nois i noies els costa molt complir normes bàsiques nostres. Però per exemple quan 

arriba el Ramadà són molt estrictes... és a dir, no és una incapacitat del nano, hi ha una 

cosa més. I després és molt difícil fer comprendre a les famílies unes normes bàsiques 

del funcionament i dinàmica escolar, això sí que em planteja un gran interrogant. Quan 

veus que a les onze van cap al pavelló per resar, i fan estricte el Ramadà, però no pots 

comptar amb que vindran a una activitat o que portaran el material... (GTT). 

 Sobre el tema de l'Imam que abans es parlava jo volia dir una cosa, tant de bo els 

nanos de 14-15 anys anessin a la mesquita, perquè veig una falta d’educació bestial i 

no falta d’educació cap a la família, que també, que hi ha una part que sí... però cap als 

autòctons... si han de robar un bolso al veí el roben, i no parlo de tots però... jo penso 

que potser aquests nanos si anessin a la mesquita potser no farien això (GDA). 
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 No et demanen què tal el Ramadà, però si diuen “moro de merda” això que és? això és 

racisme (GDD). 

 

5.2.4 Existència de problemes i origen d’aquests 

Un altre dels aspectes centrals a l'espai de la sociabilitat que, a més, serveix per comprendre la 

definició realitzada sobre l'escenari relacional, és l'existència de problemes i el seu origen. Ha 

de subratllar-se que aquests problemes no es refereixen exclusivament a l'espai relacional 

existent entre població autòctona i al·lòctona, sinó que són extensibles a les dinàmiques 

quotidianes d'interacció que es produeixen en tot entorn social. Per això és important rescatar 

les frases que apareixen més amunt i apuntar a una direcció de discriminació al voltant de les 

persones musulmanes, que està apareixent recurrentment en l'anàlisi:  

 

 Hi ha una cosa que es una desgràcia i és que mentre la comunitat marroquina era més 

petita, era més fàcil. Ara són molts i hi ha una sensació d'invasió, una sensació de gueto 

i de cosa tancada (GDA). 

 

A l'hora d'assenyalar si s'ha tingut personalment, o algú del nucli familiar, algun problema amb 

alguna persona o grup de la Bisbal, les respostes recollides expressen una realitat general 

definida per la presència de problemes (70%). Aquest fet és un indicador fonamental per 

assenyalar que l'escenari social podria, de moment, ser definit com a conflictiu, amb les 

consegüents apreciacions que es realitzaran posteriorment. No obstant això, tampoc és 

menyspreable el percentatge de persones que indiquen no haver tingut cap problema amb 

persones o grups del municipi (30%).  
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Gràfic 18. Problemes amb alguna persona o grup del municipi 

 

 

 

L'anàlisi detallada i l'atenció a la variable origen expressa que existeixen diferències molt 

preocupants i significatives en l'assenyalament de problemes. El 89% de la població autòctona 

diu haver tingut algun problema amb persones o grups del municipi, mentre que vora el 50% de 

persones d’origen divers també ho manifesta.  

 

Aquests alts percentatges de conflictivitat podrem llegir-los en clau discursiva més endavant o 

veurem com la població bisbalenca atribueix la molèstia per la presència, per exemple, a una 

situació de conflictivitat. D'aquesta manera el factor alarmant pren matisos, però no per això 

deixa de ser menys important.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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Gràfic 19. Problemes amb alguna persona o grup del municipi. Comparativa 

 

 

 

Entre les persones que assenyalen haver tingut algun problema, i amb les reserves degudes a 

una excessiva desagregació de les dades, aquests se centren a l'espai relacional. Destaquen 

també problemes lligats habitualment a l'entorn residencial com, per exemple, sorolls (36%), o 

usos inadequats dels espais comuns per brutícia (21%). Com a tercer gran focus trobem el 

masclisme, amb un 14% de respostes, cosa que apareix també en el fet discursiu com a 

quelcom de “l'altra” cultura, és a dir, associat amb el fet diferencial cultural.  

 

Gràfic 20. Motiu dels problemes 
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Per això resulta d'interès tenir en compte la comparativa entre població autòctona i al·lòctona. 

Mentre que entre la població autòctona el principal motiu dels problemes resideix en la brutícia i 

l'ús de l'espai públic, en el cas de la població d’origen divers el principal motiu dels problemes 

és el soroll, i en segon terme el masclisme. Cal destacar que aquesta relació gràfica de l'origen 

dels problemes no indica si la persona és objecte o subjecte del problema. Si fem un registre 

d’aquesta variable veiem que el 100% de la població autòctona és objecte del problema, es a 

dir, és la part que acusa l’altre de tenir una actitud incívica o il·legal, mentre que en la població 

d’origen divers només el 33% és objecte de la problemàtica, i el 66% es subjecte i qui rep una 

acusació respecte a conflictes de convivència i a incompliment de la legalitat. 

 

Gràfic 21. Motiu dels problemes. Comparativa 

 

 

 

L'escenari descrit ens porta a assenyalar que la conflictivitat té una certa expressió explícita 

significativa. A més, ha de considerar-se que existeix un important nivell de conflictivitat latent 

que no adquireix projecció pública i que, no obstant això, pot ser confirmat a través dels 

diferents discursos recollits, i que estan acompanyant la present exposició. 

L'anàlisi d'allò que passa exactament en la situació conflictiva presenta, a més de les lògiques 

dificultats d'una excessiva desagregació, molta diversitat de realitats (ocupació de l'espai públic, 
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menyspreus, etc.). En aquest espai és també freqüent la combinació de diversos d'aquests 

factors que, com a resultat, provoca una intensificació dels seus efectes. 

Un aspecte important després de la detecció de l'existència d'aquests problemes és comprovar 

si són enfrontats i resolts pacíficament, tal i com hauria d'ocórrer en un escenari caracteritzat 

per la convivència, o en canvi romanen enquistats. Les dades indiquen que, entre aquelles 

persones que van assenyalar algun conflicte, un 50% el van resoldre i l'altre no. 

 

Gràfic 22. Resolució del problema. Es va resoldre el problema? 

 

 

Es constata que la incidència és desigual en cadascun dels col·lectius analitzats, sent la 

resolució dels problemes més freqüent en la població d'origen estranger (66'7%) que en la 

població d'autòctona (37'5%). 

 

Gràfic 23. Resolució del problema. Comparativa 
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Centrant l'atenció en els problemes resolts, i reiterant els problemes de desagregació avançats, 

destaca que les vies de caràcter policial tenen una forta presència; de totes maneres són 

superades per les que impliquen una gestió social del conflicte, com són la mediació amb una 

persona de referència de les persones o grups en conflicte i el diàleg amb els implicats; tenint 

en compte que la Bisbal no té un servei de mediació específic ni educadors o educadores de 

carrer que facin aquesta tasca. Tant en el percentatges de resolució dels problemes com en les 

vies de resolució tenim de nou la necessitat d’aclarir que el 100% de la població autòctona és 

qui fa la acusació i per tant la que busca més formes de resoldre el problema, mentre que la 

població d’origen divers és en un 66% subjecte de l’acusació i en aquest sentit moltes vegades 

ha sigut part passiva de la resolució o no resolució del conflicte. 

 

Gràfic 24. Via de resolució del problema. Comparativa 
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 Hi ha un grup reduït que es dedica a delinquir (GTT). 

 Jo crec que sí hi ha un problema de delinqüència... Hi ha famílies que es dediquen a 

traficar i estan a la presó. Dades no n’hi ha, però preguntes te’n fas moltes. Ningú 

treballa a la família i van fent, van ben vestits, parles amb serveis socials i no els 

coneixen o no tenen prestació. Però no està suposant un conflicte (GTT). 

 Jo veig afinitat entre col·lectius quan tenen un interès comú, com per exemple quan té a 

veure la delinqüència, quan van a robar i són de diferents orígens...(GTT). 

 

En l’àmbit discursiu s'apunten diverses direccions respecte a l'existència de problemes i origen 

dels mateixos. Per un cantó tenim l'explicació per la diferència cultural i els elements 

diferencials:  

 Jo diria que és cultural...(GDA). 

 Amb la dona marroquí, ja ho intentem. No és ella, sinó la persona que té al seu costat, 

que no deixa que passem la barrera... és diferent (GTT). 

 Veig que es relacionen dintre del mateix col·lectiu, moltes vegades per l’idioma, si jo no 

entenc el que m’està dient l’altre, això crea barreres que dificulten la comunicació (GTT). 

 Es que aquí hi ha dos problemes afegits, un és que per la pròpia cultura, ja les dones 

les tenen considerades diferents i llavors hem de lluitar contra dues coses, nosaltres 

intentar que arribi però també des de la família (GTT). 

 I s’associen a determinades cultures amb determinats comportaments dolents. Tu ets 

d’allí, llavors per descomptat que faràs això i això... (GDD). 

 Veig més problema de religió, unes diferències religioses molt grans i de llengua (GDA). 

 El que trobo i em preocupa es el problema de la igualtat, parlem de moltes cultures i 

casi totes s’integren però hi ha un cas que no, pot ser cultural però a mi em xoca i és la 

dona magrebí, però no per culpa d’ella, sinó perquè no hi ha cap igualtat (GTT). 

 

Aquesta explicació moltes vegades no té en compte altres factors que tenen més a veure amb 

el respecte i valoració cultural de la diversitat, cosa que diverses persones autòctones 

reconeixen:  

 Per exemple si estàs fent amb unes comunitats i s’està fent el ramadà i saps que és a 

partir del 9 del vespre que es comencen a relacionar, has d’entendre que aquells dies 

fins les 12 hi haurà mes merder al carrer i a tot arreu, això també ho has d’entendre, 
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igual que entens quan hi ha la festa major, i se senten les barraques fins les 6 del matí, i 

també l’has d’entendre... sempre i quan sàpigues que al mateix temps que estàs fent 

això i ha una gent que treballa, ha d’haver un diàleg de, ep quan ho celebreu? doncs 

mira demà comencem... doncs ah... És un diàleg, una conversa entre veïns, la típica 

conversa entre veïns que has de fer també per interès, ha d’haver un interès però això 

no existeix, el que existeix és el “mecagonlaputaya estan los putos moros” , i aquesta és 

la història que te trobes constantment al barri .No hi ha diàleg. No existeix aquest diàleg 

(GDA). 

 Hi ha també tots els prejudicis: “és que mentre fan el Ramadà no fan x, és que mentre 

fan el Ramadà els nens no se què... crec que hi ha molts prejudicis que tenim molt a 

dintre (GDA). 

 

No obstant trobem una resposta bastant clau a l’origen dels problemes, i que una altra vegada 

assenyala cap a elements com poden ser la islamofòbia, si entenem que la por és un element 

que de vegades en l’àmbit social ens porta al rebuig i la discriminació:  

 Jo crec que la gent té la percepció que acabaran controlant allò que és seu, -que no si 

es seu o no- amb una cosa sui generis... que et diuen això és meu... i tu dius el què? 

doncs no ho sé però és meu... tinc la sensació que la gent té por que els agafin alguna 

cosa que tampoc saben ben bé què és... el protagonisme? la vida del dia a dia? No no... 

La meva vida personal no ha canviat en res, perquè hi hagi hagut la comunitat 

marroquina més forta o més fluixa.. la dels meus pares tampoc, que porten una vida 

molt més llarga, tampoc penso que hagi canviat en res.. ni a nivell d’oportunitats ni a 

nivell de comunitat o nivell de vida, no ha canviat en res, no ho percebo i jo els conec 

als dos de tota la vida i els veig igual. Si ara em pregunten, en què ha influenciat la 

comunitat marroquina en el vostre dia a dia? (GDA). 

 Són coses més grans i que responen a lògiques que van més amunt, és a dir, la 

publicitat, premsa, polítiques internacionals, això influeix molt en els prejudicis o en la 

imatge que tenim de certes cultures... (GDD). 

 

Altre vegada la segregació residencial també és present en els discursos, donada la major 

presència i identificació d'un col·lectiu amb l'ocupació d'un territori i de l'espai públic en general. 

Un altre element és la visibilitat dels col·lectius diversos, sobretot si al·ludeixen a col·lectius 

fàcilment diferenciables tant per color de pell com per elements de la vestimenta que permeten 

generar alteritat:  
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 Per exemple, on visc jo, als pisos de la Pau, hi ha molta diversitat de gent de tot arreu. 

Hi ha gent d’aquí, gent gambiana, molts marroquins... per exemple jo tinc un veí 

(autòcton), que quan el meu germà petit que tenia 10 anys i començava a baixar les 

escales per anar a jugar i el veí no se com ho detectava, sortia directament al balcó a 

cridar-li “que no juegues nunca más aquí, que no quiero que juegues”, el nen és que no 

podia ni baixar les escales que l’escridassava, i el meu germà ja no sortia de casa 

(GDD). 

 Jo del convent no ho sé perquè no hi vaig gaire, però en el barri vell, el conflicte es l’ús 

de l'espai públic, l'ocupació de las cantonades, les voreres; no baixa ningú als carrers 

estrets que ocupen l'espai, tenim el carrer de la Rectoria on hi ha un bar que es posen a 

banda i banda i no es mouen per res, o en aquelles cantonades del carrer ample... 

(GTT). 

 Al carrer Sant Jaume, carrer ample, diumenge a la tarda la gent que ve a passejar et 

diran que esta ple de “moros”, i tenen raó... i jo no dic res perquè visc allí i ens saludem 

però això genera una animadversió (GTT). 

 El meu marit, per exemple, si passegem al gos i vull caminar per allí em diu: per aquí 

vols passar? té aquesta sensació d'inseguretat. I això que no es mouen, no és veritat, jo 

vaig amb la meva mare que té mobilitat reduïda i si s’han de moure es mouen...(GTT). 

 A mi sí que la gent que ha vingut al mercat em diuen això que hi ha aquesta percepció 

que hi ha molta immigració, molts “mocadors” a la Bisbal. (GTT). 

 

5.3 Anàlisi de la participació social i les identitats 

El següent apartat comprèn una sèrie d'aspectes vinculats a diverses de les dimensions 

proposades en el model teòric que fonamenta el present diagnòstic. Els àmbits en els quals es 

materialitzen aquestes dimensions són, entre altres, el sentiment de pertinença i identitat 

col·lectiva, religió, oci i activitats, participació associativa i costums. 

 

5.3.1 Sentiment de pertinença i identitat col·lectiva 

Com ha estat assenyalat en les característiques de l'entorn local, l'arrelament al municipi i la 

seva valoració positiva és un dels distintius més característics. És discursivament assenyalat 

amb bastant assiduïtat i es reflecteix amb nitidesa en les dades generals sobre el sentiment de 

pertinença, on la suma de les opcions “Molt” i “Bastant” representa un 81% de les respostes. 
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Gràfic 25. Sentiment de pertinença a la Bisbal d'Empordà 

 

 

 

 

 

Gràfic 26. Sentiment de pertinença a Catalunya 
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Gràfic 27. Sentiment de pertinença a Espanya 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 28. Sentiment de pertinença al país d'origen 
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Gràfic 29. Sentiment de pertinença a la Bisbal d'Empordà. Comparativa 

 

 

 

Gràfic 30. Sentiment de pertinença a Catalunya. Comparativa 

 
  

10% 

20% 

25% 

45% 

18,2% 18,2% 18,2% 

45,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

poc indiferent bastant molt

Població
autòctona

Població
d'origen
divers

22,2% 

77,8% 

18,2% 

9,1% 

36,4% 36,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

molt poc poc indiferent bastant molt

Població
autòctona

Població
d'origen
divers



Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

79 
 

Gràfic 31. Sentiment de pertinença a Espanya. Comparativa 

 

 

 

A l'espai de la identitat, la introspecció qualitativa ha mostrat una clara representació de la 

alteritat en l'imaginari col·lectiu, dibuixant-se, com ja ha pogut ser constatat en diferents 

fragments aportats, una notòria distinció entre un “ells” representats per les persones diverses i 

un “nosaltres” representats pels autòctons. Fins i tot en el Grup de Treball Tècnic, on hi havia 

una participació de població d’origen divers i no només autòctons, també es fa palesa aquesta 

distinció i la població diversa pren una distància respecte al “ells”, nombrant-se “nosaltres”.  

 S’ha acabat el món que vam conèixer fa 20 anys, que només érem els BTVs18, els 

bisbalencs de tota la vida (GDA). 

 Sempre necessitem algú oposat... i abans érem els catalans i els andalusos i això va 

existir molt temps, fins que es va barrejar la gent... i ara és els BTVs amb els que venen 

de fora. Això fa que nosaltres tinguem una identitat, el fet que hi hagi el contrari (GDA). 

 No crec que hi hagi una sensació d'un bisbalenc de tots, una bisbal de tots... això no ho 

veig encara(GTT). 

 

En aquesta direcció, resulta interessant també observar la manera en la qual aquest tipus de 

qüestions es materialitzen en les pràctiques quotidianes com la salutació i les mirades, que 

                                                
18

  BTV és una expressió utilitzada per alguns dels participants del grup de discussió de població autòctona, que fa referència al 

concepte Bisbalencs de tota la vida.  
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ocupen un lloc molt important en localitats de grandària mitjana com La Bisbal. La salutació, en 

aquests espais, pot considerar-se com un element simbòlic de reconeixement de la relació 

existent entre les persones. En aquest sentit, no saludar o no creuar mirades es considera 

gairebé una provocació o la materialització d'una enemistat. 

Al seu torn, la població es fragmenta donant com resultat una gradació en funció de l'origen. Els 

grups de discussió de població autòctona han estat una font molt rica per a l'apreciació 

d'aquestes catalogacions. Però també ha estat evident en aspectes com el que més agrada de 

la Bisbal o les normes bàsiques de convivència. En ambdues preguntes s'ha mostrat amb 

nitidesa aquesta distinció i, fins i tot, en ocasions, enfrontament entre les diverses visions. 

 Però la diferència entre nosaltres i els andalusos no era tan gran segurament, i la 

facilitat que ens ajuntéssim (...). Veig difícil que hi hagi aquesta relació entre la població 

BTV amb la comunitat marroquina... aquesta unió... la veig difícil més enllà de casos 

puntals (GDA). 

 A l’escola són com dos móns i no es parla, amb mi que sóc l'educadora de vegades ho 

fan, però veuen que la seva cultura no és de tots... no és de la Bisbal (GTT). 

Es manifesta que no hi ha un sentiment conjunt de pertinença i moltes vegades és pel 

desconeixement de la diversitat, altres es manifesta a través de les poques sinèrgies o per la 

no identificació d'algú amb un color de pell o vestimenta concreta amb algú que pot ser nascut 

a un territori com la Bisbal:  

 Hem d’aconseguir que els nens i joves se sentin de la Bisbal. “Es que jo sóc de la Bisbal 

i me l’estimo”. A veure qui t’ho diu, no hi ha sensació de pertinença. No hi ha sentiment 

de pertinència una vegada surts de casa teva, i aquest és el problema que tenim en el 

barri, que una vegada surts per la porta, t’importa tres pepinos lo altre, si tires un paper 

a terra o has de robar un mòbil perquè vols un mòbil, el robes... si et trobes 50 euros a 

l’escala no aniràs a preguntar de qui són, i això es ...és un problema greu, molt greu... 

perquè ells no s’identifiquen com a bisbalencs, ells s’identifiquen com a marroquins, 

senegalesos, gambians, etc..que viuen a la Bisbal (GDA). 

 Ells s’identifiquen com a ciutadans dels països àrabs (GDA). 

 Portem molt poca història, portem poc temps encara... molt pocs anys d’història... fa 

quants anys que va arribar el primer marroquí a la Bisbal? (GDA). 

 En el moment que... ella ha nascut aquí... jo he nascut al Marroc, però també em sento 

d’aquí... en el moment que et pregunten, d’on vens... ara mateix no té sentit fer aquesta 

pregunta, perquè si no ja no t’estan integrant (GDD). 
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 Jo veig que existeix un xoc d’identitats, jo mateixa he passat per aquest conflicte de no 

saber bé qui ets... i no se sap treballar aquest xoc... llavors passa això, que hi ha nens 

que són d’aquí però no se senten d’aquí i no avancem (GTT). 

 

5.3.2 Religió 

L'espai religiós és un lloc central des del punt de vista del simbòlic i l’ identitari. Per tant, 

conforma un aspecte d'obligada atenció per a la comprensió dels processos d'integració. 

Considerant les respostes generals sobre la religió professada, i tal com caldria esperar des de 

l'heterogeneïtat que conforma la localitat, es materialitza l'existència d'un escenari religiós plural 

on destaquen tant la religió catòlica i cristiana (45% en total) i la musulmana (30%). No obstant 

això, en el context de societats cada vegada més secularitzades, el percentatge de persones 

agnòstiques o atees adquireix també un significatiu protagonisme (25%). Cal recordar que, 

donada la paritat proporcionada en l’origen que s'ha realitzat per efectuar l'enquesta, trobem 

que aquestes dades no són extrapolables, ni en aquest, ni en altres casos, al conjunt de la 

població.  

 

Gràfic 32. Religió que professa 

 

 

 

Desplegant novament una comparativa entre els dos col·lectius que protagonitzen les anàlisis 

en aquest document, el següent gràfic reflecteix amb nitidesa que el grup de persones d'origen 

estranger és majoritàriament musulmà (45,5%), enfront del protagonisme del catolicisme en el 

cas del col·lectiu autòcton (67%). Com ha estat assenyalat, l'opció ateu/agnòstic és 

significativa, però fonamentalment triada per la població al·lòctona (27,3%). 
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Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

82 
 

Gràfic 33. Religió que professa. Comparativa 

 

 

El cercle d'amistats també comparteix, generalment, una mateixa religió i subratlla, de nou, la 

tendència al fet que les relacions presentin un marcat caràcter endogàmic. 

 

Gràfic 34. Relacions de la mateixa religió 
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De la mateixa manera, comparant entre persones autòctones i estrangeres, torna a repetir-se el 

patró de diferències clares i, en certa mesura, naturals, que han de ser interpretades des de la 

lògica de l'establiment preferent de relacions entre persones d'un mateix origen i confessió. 

 

Gràfic 35. Relacions de la mateixa religió. Comparativa 

 

 

Segons les dades obtingudes en el qüestionari, pot afirmar-se que la pràctica religiosa plural és 

positivament valorada per la majoria (75%) de la població de la Bisbal. És destacable el 

percentatge d'indiferència (20%) que podria respondre a l'assenyalat creixent caràcter 

secularitzador que han adquirit les societats modernes. 

Gràfic 36. Opinió sobre la pràctica de diferents religions 
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La comparativa entre orígens explicita que les opinions més favorables a la pràctica religiosa 

diversa es concentren en la població diversa, si bé és significatiu el percentatge corresponent a 

la població autòctona. No obstant, la comparativa entre la consideració negativa deixa en mal 

lloc a la població autòctona, fet que es manifestarà per part de la població diversa en l'àmbit 

discursiu. Trobem en aquest àmbit ja una mostra d'indicadors d'una potencial islamofòbia, que 

emergeix en el discurs seguidament.  

 

Gràfic 37. Opinió sobre la pràctica de diferents religions. Comparativa 
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a dir, són precisos certs matisos a la declarada tolerància religiosa en un escenari de 

gradualitat en l'acceptació que, com es reflecteix en els següents testimoniatges, resulta 

evident. 

En els discursos es produeix, al seu torn, un fenomen comú que és el de sobreestimar la 
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la pràctica religiosa és utilitzada per realitzar una nítida distinció en el si del mateix col·lectiu 

immigrant: 

 Precisament jo crec que es al revés, allà s’han ajuntat els valors, cultura i govern. Aquí 

pots tenir una cultura nosequè i no ser de cap religió per exemple, i tots tenim el mateix 

govern, però allà esta lligada la religió amb el govern i la cultura, tenir una religió, i està 

més compactat fins i tot teòricament (GDA). 

 No és imposar, és respectar que una persona pot tenir una religió que no es la mateixa 

dels altres (GDD). 

 Una cosa és la religió i una altra és la cultura, jo ho separo... segons sé, la religió 

predica unes coses que no sempre segueixen, jo tampoc entenc molt de la religió 

musulmana però no te perquè anar sempre lligat no? la gent és oberta o no (GDA). 

 

Es valora la religió com un problema d'integració i per a la integració:  

 Hi ha molt problema a l’escola, per exemple amb els nanos amb la festa del xai que 

tothom se’n va i no van els nanos a classe (GDA). 

 Hi ha com una certa al·lèrgia a lo religiós (GDD). 

 

Es manifesta una dificultat important amb l'Imam de la Bisbal, ja que se'l vincula amb el 

radicalisme i el masclisme.  

 Els col·lectius també varien d’un temps a l’altre, i han variat molt, i al menys el col·lectiu 

marroquí ha canviat molt no només amb l’origen, que es molt més rural i sí és berber o 

àrab, sinó també té a veure amb el representant de la mesquita, amb l’Imam... (GDA). 

 Jo penso que l’Imam és un problema, penso que és molt radical (GDA). 

 Jo crec que es percep el conflicte amb l’Imam a partir que les dones van més tapades 

amb el vel (GDA). 

 Amb el tema vel per exemple, deu fer 8 o 9 anys va haver un canvi i va arribar el primer 

Imam radical, que era quan jo era regidora, però no me’n recordo com es deia i va haver 

un canvi substancial... no sé si és el mateix (GDA). 

 

Alhora que es fa palesa la necessitat dels referents comunitaris per a l'aproximació a la 

comunitat musulmana:  
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 Nosaltres necessitem a l’Imam per ajudar-nos amb els conflictes que hi ha allà, es així 

de clar (GDA). 

 Si, ells valoren l'Imam com a autoritat (GDA). 

 

Trobem també alguna percepció positiva respecte la diversitat religiosa, tot i que sempre dins el 

paradigma de l'alteritat:  

 També cadascú té la seva pròpia personalitat, coneixes famílies molt i molt religioses 

que són més obertes i d’altres no tan religioses que són més tancades... (GDA). 

 

Finalment, en el terreny d'allò religiós, és destacable que alguns dels discursos estableixin 

comparacions amb escenaris similars que es produïen en la pròpia localitat en èpoques 

passades. 

 

5.3.3 Manteniment i adopció de costums 

Un dels espais de conflicte latent més freqüents en els escenaris d'interacció entre les 

persones autòctones i al·lòctones es troba en la demanda de participació social, entesa en 

termes generals com a exigència d'incorporació social, des d'un exercici que demanda al 

col·lectiu d'origen divers la renúncia als seus costums i, per extensió, a la seva cultura. 

Davant la pregunta sobre la importància de mantenir els costums de les diferents cultures 

d'origen que es donen cita en la Bisbal, els resultats mostren que les opcions “molt bé” i “bé” 

agrupen el 80% de les respostes. Aquest fet és interpretat com un reconeixement explícit de la 

importància de la dimensió identitària i una important fita per aconseguir escenaris de 

convivència. 
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Gràfic 38. Importància de mantenir costums de la cultura d'origen 

 

 

Gràfic 39. Importància de mantenir costums de la cultura d'origen. Comparativa 
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 Però de vegades, la teva cultura pot agredir l’altre sense voler, i en aquest moment ha 

d’haver-hi un diàleg perquè si no hi ha un respecte, comença la guerra... (GDD). 

 

El qüestionari ens concedeix l'oportunitat de seguir aprofundint en aquesta direcció a través de 

les respostes obtingudes en preguntar sobre la opinió sobre la vestimenta diversa. Aquí trobem 

un percentatge alt de valoració positiva, però més baix que l'anterior que es relacionava amb la 

cultura. També trobem un augment del rebuig, essent aquest d'un 25%. En l’àmbit comparatiu 

trobem un resultat bastant igualat a l'anterior.  

Gràfic 40. Opinió sobre la vestimenta diversa 

 

 

Gràfic 41. Opinió sobre la vestimenta diversa. Comparativa 
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Si seguim aprofundint en aquest aspecte trobem com per al total de la població enquestada és 

important adoptar costums del lloc. Aquest fet, que ja era manifestament reflectit en l'atenció a 

les normes bàsiques de convivència considerades com a principals, reflecteix una exigència 

explícita de realitzar els esforços necessaris perquè les persones que provenen d'altres països 

adoptin els costums del lloc. 

 

 

Gràfic 42. Importància d'adoptar costums del lloc d'acollida 

 

 

 

 

Aquesta corroborada demanda, desplegant la següent comparativa, és contundentment 

expressada per ambdues poblacions diferenciades, veient en aquesta dinàmica una voluntat i 

compromís per part de les dues en l'acollida. Altrament es pot fer la lectura d'una adaptació 

assimilacionista per part de la població d’origen divers.  

 Precisament per ser un poble petit, la gent s’hauria d’ajuntar més i no que uns fan una 

cosa, i altres altra, i així... s’haurien de fer coses en les quals tothom puguem barrejar-

nos (GDD). 
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Gràfic 43. Importància d'adoptar costums del lloc d'acollida. Comparativa 
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prejudici... jo crec que nosaltres no aprenem d’ells i ells tampoc de nosaltres... veig que 

si cadascú es tanca al seu col·lectiu ningú no sap què passa aquí i des d’aquí no sabem 

el que passa allà i així no podem trobar la forma de superar-ho d’alguna manera (GDA). 

 Per l’aspecte que tens, per exemple..jo porto mocador i ja diu una cosa de mi, i llavors 

en el moment que una persona et tracta, ja té uns prejudicis, perquè son prejudicis, i et 

tracta de x manera, però quan hi ha aquest primer contacte i et coneix una mica ja 

canvia la percepció i obre una mica les portes a conèixer-te. (GDD). 

 

La interiorització d'aquesta exigència està especialment estesa i, en moltes ocasions, recolzada 

en enunciats amb significada càrrega estigmatitzadora. També ha de recalcar-se la freqüent 

classificació en el si del propi col·lectiu estranger entre grups assenyalats com més proclius a la 

integració (fonamentalment els de origen llatinoamericà per l'existència d'un mateix idioma) i 

uns altres més poc inclinats (principalment els grups procedents del nord d'Àfrica).  

 

S'identifica una manca d'espais de trobada entre la diversitat de la població de la Bisbal 

d'Empordà, i també es fa una valoració sobre les formes de promoció de la participació 

intercultural:  

 Tampoc no existeixen espais on això es pugui donar, es a dir, ningú no els propicia 

aquests espais. Jo entenc que això ha de sorgir per si sol amb el temps, però tampoc hi 

ha cap política, ni hi ha cap espai on això passi. Mirant des del punt de vista de 

l’associacionisme, les associacions de la Bisbal incorporen amb comptagotes les 

comunitats que no son bisbalenques, amb comptagotes i perquè potser passa que es el 

novio d’algú... com a molt, però les comunitats... (GDA). 

 No, penso que no es un tema d’origen, l’únic que aquí a la Bisbal hi ha una manca des 

de l’Ajuntament de promoure projectes per convidar a la fusió o a la convivència real, no 

només viure al mateix carrer (GDD). 

 La relació que hi ha és des dels espais quan són administratius, la gent no participa i no 

funcionen, són de dalt a baix. Ha de ser una cosa més natural. S’explica des del poder. 

(GDA) 

 Però en les extraescolars no, per exemple... en música, pintura, les acadèmies, aquest 

tipus d’interrelació no existeix, no es troben en aquests espais... es troben al parc. I a 

les associacions tampoc... la presència de nouvinguts al teixit associatiu també és molt 

baixa (GTT). 
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 Ara hi havia al Joan de Margarit aquests espai de fer cuines no? aquest era un bon 

espai, no sé quina participació va tenir. Però llavors caus en actes molt folklòrics i 

mostres la cultura però participa sempre la mateixa gent que ja està prou conscienciada 

en aquest aspecte no? (GDA). 

 Tampoc no existeixen espais on això es pugui donar, es a dir, ningú no els propicia 

aquests espais. Jo entenc que això ha de sorgir per si sol amb el temps, però tampoc hi 

ha cap política, ni hi ha cap espai on això passi (GDA). 

 Els espais potser són aquests espais i aquests moments de trobada, però també 

hauríem de pensar quin és el objectiu real, si pensem de vegades en aquesta integració 

total no sé si es l’objectiu real, tampoc sabem si és l’objectiu d’ells... quina percepció 

tenen ells de nosaltres, les diferents comunitats, potser és fer diners, estar aquí i trobar 

una feina, saps? a vegades ens sentim culpables nosaltres que no som capaços 

d’integrar i no sabem si hi ha aquesta voluntat... (GDA). 

 La gent d’aquí parla d'integració i de falta d’integració, i la gent que ve de fora potser es 

vol integrar... però les accions que es fan potser no son les correctes. Però per exemple, 

fem un dinar popular i posem porc, això és una barrera a la participació... els horaris... 

pensar en els horaris del que ve de fora... al club de la feina veiem que a l’horari d’anar 

a resar no hi va ningú. Llavors hem de revisar les accions que fins ara no han donat 

resultat i canviar aquesta forma de fer (GTT). 

 Hem de treballar des de l’àmbit educatiu i pedagògic com treballar aquest xoc... que 

arriben a un nou país on tot es diferent... van a l’escola i es una cosa, arriben a casa i 

es una altra... són molts canvis i s’han de gestionar (GTT). 

 

En l'àmbit de l'esport es realitza una valoració concreta sobre les possibilitats d'aquest espai 

com a forma d'integració:  

 Potser els nens subsaharians sí que participen una mica de l’esport, els marroquins 

potser sí, en aquell moment d’esport, però fora de les associacions esportives, a les 

associacions lúdiques... a nosaltres a l’esplai que vingui un, però no, no ens ve gent. 

Primer hauria d’haver la voluntat de les diverses comunitats d'ajuntar-se... i jo no puc 

parlar per ells, però jo diria que per nosaltres segur que no, perquè si hi hagués la 

voluntat... potser en l’àmbit de barri, potser... perquè si estàs en el dia a dia i tens 

contacte amb algú d’aquella comunitat potser si que estableixes una relació (GDA). 

 Penso que l’esport és integrador, i també crec que encara falten més mitjans (GDA). 
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 Potser també tot el tema de l’esport és molt masculí... amb les dones no sé quina 

oportunitat tenen (GDA). 

 

 

D'altra banda les opcions de participació als espais tradicionalment d'autòctons semblen 

tenir els seus límits:  

 Ara, tinc la sensació que tots aquests grups de manifestació cultural catalana 

pròpiament dites, són, trobo jo, com una mena de gueto. En 12 anys mai no m’he sentit 

convidada a participar a les sardanes, o als geganters. És clar que fan tot això al poble i 

pots anar a veure-ho, però potser a mi m’agrada fer correfoc, que és una cosa que em 

crida molt l’atenció, i participar més profundament d’això, però no veig que sigui una 

cosa oberta que estigui a l’abast de tothom Si és la manifestació cultural d’un poble, 

hauria de ser més oberta. (GDD) 

 No veig que sigui una cosa popular, ja d’entrada, em sembla que les tradicions quan les 

subvenciones ja no són tradicions, val? deixen de ser-ho... però més enllà de això, que 

es una opinió personal meva... he d’anar jo, quan se suposa que és una manifestació 

cultural d’un poble que es fa a tot arreu, hauria de ser més oberta i integradora (GDD). 

 Una manera de que ens puguem enterar de les coses... Jo estic d’acord, perquè jo per 

fer una activitat de l’Ajuntament, jo no me entero, perquè a mi no m’arriba la informació, 

jo què sé, has de passar per l’Ajuntament o fer alguna cosa; per exemple, aquí a la 

Bisbal quan fan això que diu ella, quan fan correfocs o fires... les meves cosines 

participen, però la meva germana s’ha enterat per la meva cosina que està bastant 

integrada, però és això... no és una cosa que tota la Bisbal ho pugui saber. Jo veig que 

en aquest tipus de coses de vegades no ens integren a la Bisbal (GDD). 

 

I concretament en matèria de participació en l'àmbit polític i als espais de decisió de la ciutat no 

trobem, en els espais de discussió, molta consonància. Tot i que sabem que la participació 

Dificultats de l'àrea d'esports i el projecte Futbol.net:  

Segons l'àrea d'esports seria important poder informar les famílies sobre l'importància de 

l’esport. Creuen que no hi ha prou informació. Troben que en les dones i noies hi ha 

barreres perquè facin algunes activitats. 

 Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris d’auto diagnòstic fets per tècnics municipals  
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política de les comunitats diverses és ínfima per qüestions administratives, també ens cal 

remetre'ns a la manca d'informació de la qual parlàvem abans:  

 La gent que té la formació per participar de la vida política potser és molt jove encara. 

La gent que pot participar d’un partit polític, o ve molt formada de fora o potser s’ha 

d’esperar als que s’ha format aquí que tinguin la possibilitat. Jo no tinc la sensació que 

no estiguin integrats, però tampoc no sé què vol dir això d’estar ben integrats... (GDA). 

 Ells que pensen que no tenen dret i no voten... però sí que poden sol·licitar votar a les 

municipals. No hi ha informació sobre la participació política (GDA). 

 

Continuant amb la lògica expositiva que caracteritza la presentació de resultats, s'incorporen 

les diferents propostes de millora. 

Finalment, continuant amb la lògica d'emfatitzar la dimensió propositiva que caracteritza el 

present diagnòstic, s'exposen en la seva literalitat les propostes recollides a través del 

qüestionari que tenen vinculació amb aquest espai de la identitat i la participació social. Cal 

destacar l'especial èmfasi de les propostes en la creació de llocs i activitats de trobada, 

coneixement mutu i integració. 

En aquest sentit, també és destacable que moltes de les propostes despleguin una articulació 

molt concreta que habilita una materialització real. No obstant això, tampoc ha d'escapar a la 

nostra atenció que algunes de les propostes s'impregnen de l'assenyalat esperit 

assimilacionista que aposta per un exercici de renúncia. Com a resultat, la recopilació de 

propostes és, al seu torn, un nou element per completar el diagnòstic corresponent a l'apartat 

d'identitat i participació social: 

 Hem d’aprofitar molt mes els mitjans que tenim. Escola, escola d’adults, oficina de 

treball, esport i d’altres espais on estem junts (GDA). 

 Jo crec que això... buscar aquests espais de socialització que ja venen donats de tota la 

vida, aprofitar-los molt més, que serien el treball, l’escola, l’escola d’adults, esports 

(GDA). 

 Hi ha d'haver unes polítiques des de l’Ajuntament i no n’hi han... l’Ajuntament les ha 

d’acostar... perquè nosaltres individualment podem anar fent moltes feines al barri, les 

festes, l’associacionisme en principi no tanca les portes a ningú... a menys que sigui per 

un tema econòmic (GDA). 

 Des de baix ja ho fem, potser amb els granets que podem amb poc recursos, poc 

organitzats, potser ens hem de trobar més i parlar una mica més però ja es fa. Però de 
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l’altre costat hi ha absència, potser s’hauria de fer alguna cosa, ni que sigui el suport 

econòmic perquè la gent de base faci coses... (GDA). 

 Fer conèixer les cultures que hi ha aquí, fer activitats... per exemple, jo vaig estar a 

Finlàndia i es feia el divendres de la cultura japonesa, el divendres de la cultura àrab, el 

divendres de la cultura del Brasil, saps? feien així cada divendres, feien com un dia, una 

jornada en la qual es convidava la gent de la ciutat a conèixer les cultures (GDD). 

 L’any passat vam fer la festa del final de Ramadà amb no gaire temps de preparar-la, 

aquest any directament no vam tenir temps i és un error per part nostra, perquè és una 

història molt valenta, quan s’acaba el dejú fem això... l’any passat va ser molt precipitat 

però va anar molt bé, i dius ostres... és una cosa valenta que abans ja s’havia fet a la 

Bisbal, però que s’ha de fer, quan veus els rètols en àrab i amb el segell de l’associació 

de veïns, són coses que s’han de fer... perquè ens importen tres pepinos els prejudicis, 

no en tenim i si no en tenim doncs tirem-ho endavant perquè en tenim moltes ganes i 

s’ha de fer (GDA). 
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5.4 Anàlisi de l’àmbit educatiu i nivell formatiu 

L'educació a la qual es refereix aquest apartat representa aquella emmarcada en el sistema 

educatiu i es materialitza majorment als centres educatius de la localitat. Espais que fomenten 

la interacció, la relació entre nens i nenes de diferents orígens i el seu coneixement mutu; punts 

de trobada en els quals es produeix l'aprenentatge de, almenys, un idioma en comú. En 

definitiva, es tracta d'escenaris nuclears que poden convertir-se en estendards de la 

convivència a la Bisbal. 

En aquest apartat pretenem arribar a conèixer com es configuren aquests espais, l'opinió que 

els seus habitants tenen sobre la diversitat en aquest àmbit i la valoració general que els 

mereixen. 

També tindrem presents qüestions relacionades amb dificultats sobre el nivell educatiu per a la 

població d’origen divers.  

 

5.4.1 Volum d'alumnat estranger en centres educatius 

A la Bisbal hi ha 3 escoles públiques, l’Escola Joan de Margarit, l’Escola Mas Clarà i l’Escola 

Empordanet, i un Institut d’ESO, batxillerats i cicles formatius. També trobem una escola 

concertada, el Col·legi Cor de Maria, que imparteix educació infantil, primària i ESO.   

En tots els centres, la presència d’alumnat estranger és important, i totes han fet esforços per 

acollir aquests nous alumnes. A data d’avui, segons dades de les mateixos centres, aquest 

curs escolar 2015-2016 veiem que el percentatge d’alumnat d’origen estranger del total del 

centre és el següent:   

- Escola Mas Clarà: 25%, dels quals els magribins representen un 20%.  

Dificultats en l'àmbit educatiu: 

Les dificultats que s'expressen tenen a veure amb la comunicació amb les famílies, el 

nivell d'instrucció de les famílies, el compromís i la constància, ja que amb les famílies 

estrangeres costa més d'explicar els procediments que es demanen.  

Expliquen que hi ha poc coneixement de la diversitat de la Bisbal per part dels 

professionals de la comunitat educativa, no hi ha un coneixement profund de l'alumnat.  

Alhora també expressen dificultats alhora d'aconseguir un procés d’'alfabetització òptim, 

els resultats són a llarg termini.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris d’auto diagnòstic fets per tècnics municipals  
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- Escola Joan de Margarit: 44,1 %  d'alumnat estranger. 

- Escola Empordanet: 50 %  d'alumnat estranger. 

- Escola Cor de Maria: 16 % d'alumnat estranger. 

 - INS: al voltant d’un 35 % d'alumnat estranger. 

Si relacionem la situació administrativa de la residència d’aquest alumnat estranger amb el seu 

entorn sociolingüístic i nivell de coneixement i ús de les llengües oficials, trobem les següents 

situacions:   

- alumnes amb nacionalitat estrangera que han arribat recentment a Catalunya i no coneixen 

les llengües d’acollida.  

- alumnes amb nacionalitat estrangera que parlen i coneixen les llengües oficials, el català i el 

castellà.  

- alumnes amb nacionalitat espanyola que no tenen ben assolit el coneixement de la llengua 

catalana ni castellana.  

Davant d’aquesta diversitat, les escoles expressen que alguns alumnes tenen la nacionalitat 

espanyola però el seu entorn lingüístic i cultural no és ni el català ni el castellà, i això es nota en 

la minvesa del seu vocabulari, la dificultat per expressar-se correctament, el poc bagatge 

cultural, etc.19 

 Essent la diversitat una característica destacable a l'espai educatiu, quina opinió mereix 

aquesta realitat a la població en el seu conjunt? És igualment percebuda per la població 

autòctona i l'al·lòctona? És el que tracta de mostrar-se al següent apartat. 

5.4.2 Opinió sobre la diversitat en el col·legi 

Atenent a les dades, un percentatge majoritari (90%) considera favorable, en els seus diferents 

graus, aquesta diversitat. Aquesta dada es considera una oportunitat des del punt de vista de la 

convivència, tenint en compte la potencialitat d'enriquiment i centralitat dels centres educatius 

com a punts clau en el desenvolupament de la sociabilitat interètnica. 

  

                                                
19

 Informe tècnic de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya relatiu a la necessitat de disposar d’Aules de Suport Lingüístic i Social (ASLS) als centres educatius del 

municipi, any 2016. 
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Gràfic 44. Opinió sobre la diversitat en el col·legi 

 

 

La comparació de les opinions entre població autòctona i al·lòctona evidencia que és aquesta 

última la que mostra un sentiment més favorable sobre aquest tema. D'altra banda, la 

insignificància sobre la diversitat als centres educatius prové gairebé exclusivament de la 

població autòctona. 

 

Gràfic 45. Opinió sobre la diversitat en el col·legi. Comparativa 
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Atès que la diversitat té una de les seves màximes expressions a l'espai educatiu i les actituds 

negatives estan esteses de manera notable entre la població autòctona, es considera que 

aquest ha de ser un terreny de treball preferent en el camí de la convivència. 

En l’àmbit discursiu l'opinió sobre la diversitat a escoles i instituts es veu majoritàriament com a 

oportunitat per a l'interrelació, integració i convivència:  

 Ara nosaltres tenim molts alumnes a l’escola i a nivell de convivència, crec que hi ha 

una bona convivència... sí que hi ha un tema d’integrar millor les diferents tradicions de 

les diferents cultura a l’escola, però jo dic, ara ja han passat generacions de nens que 

ara són adults, la esperança era amb els nanos joves que s’han escolaritzat aquí, i que, 

per tant, han estat integrats... però a on són ara? haurien de ser els que fossin la nova 

generació d’exemple d’integració als seus fills, i jo no tinc la sensació que aquesta 

generació existeixi, o han marxat, o quan surten de l’escola es tanquen un altre cop 

(GDA). 

 A la meva escola, els nens de sisè per final de curs van buscar un dia i un lloc que 

poguessin venir totes les famílies immigrants i que cadascú portés alguna cosa i a fi que 

tots els nens de sisè puguin venir al acte de fi de curs (GDA). 

 El meu fill ja té 21 anys i té amics marroquins, que són nanos bàsicament del món de 

l’escola i els coneix de l'esport; i això fa uns lligams i relacions fortes. I això sí que s’ha 

aconseguit, a l’escola, al pati juguen tots i no deixen ningú arraconat (GDA). 

 A l’escola primària, la relació entre nanos es fluïda, i quan arriben a l’insititut és quan 

comencen les distàncies. (GDA) 

 L’escola...  perquè quina és l’arrel de la societat, la base? doncs la cultura... si tu 

ensenyes als petits a veure les coses de manera més oberta... (GDD). 

 

En els grups de discussió també s'han apreciat discursos diferenciats pel que fa a la realitat 

escolar. D'una banda, aquells dels quals es deriva que el col·legi, com a punt de trobada, ha 

resultat positiu per a la convivència. No obstant això, també s'apunta que aquest èxit en els 

processos d'integració no s'ha estès al conjunt de les generacions. Per tant, consideren que en 

els escenaris de diversitat existeixen encara algunes dificultats per completar els processos 

d'integració, especialment en el cas de pares i mares.  

 L’Ampa sí que intenta que la gent immigrant entri a l’Ampa i participi, però és veritat que 

costa molt. Si fas una sortida de final de curs, on els pares van a caminar... i cada 

vegada hi ha més gent de fora que ve, però costa molt que vinguin, per la cultura o pel 
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que sigui, però penso que sí que es fan coses per intentar-ho, penso que sí, però és el 

que dius, costa, però s’ha de continuar. (GTT). 

 A l’institut podríem dir que potser hi havia més interrelació abans que no pas ara. A la 

mesura que ha anat creixent la immigració, des del institut es tracta a tothom igual i 

s’afavoreix d’interrelació, i a dins no hi ha problemes de convivència, però una vegada 

pasades les portes de l’institut s’acaba. 

 Nosaltres sí que tenim un percentatge molt baixet d’immigració a cada classe, que sí 

que hi ha unes famílies que intenten apropar-se i que volen participar en les activitats 

que es fan a nivell de poble i el cap de setmana, però són una o dues famílies, 

diguéssim que tenim per grup d’aula... i són famílies potser més obertes, més 

participatives també a les activitats de l’escola (GTT). 

 

Les dificultats que es detecten en l’àmbit de la diversitat a les escoles tenen a veure amb la 

manca de participació de les famílies d’origen divers i també sobre els reptes per adaptar-se a 

diverses cultures tant en l’àmbit de comunicació com en l’àmbit de promoció cultural.  

 Igual que a les escoles quan es prohibeix portat mocador a les escoles o instituts. La 

noia pensa, jo per poder estudiar haig de perdre la meva identitat, el que jo sóc, no? 

(GTT). 

 A l'escola participen més les mares, però amb les excursions i les colònies p. ex. l’ultima 

paraula la té l'home, en la cultura marroquí. Les altres cultures estan més obertes... amb 

el tema de les excursions i colònies, aquest any ens ho hem trobat i hem de posar-ho a 

sobre de la taula (GTT). 

 La escola i l’esport són àmbits que hi ha interacció, i detectes que hi ha problemes 

segons quin tipus d’immigrants... jo parlo del que diuen els directius i els altres pares, 

que si no paguen la quota, no venen a portar el nen, no venen a veure els partits... si fa 

10 anys que porten el nen i no han vingut mai... és la falta d’implicació dels pares 

(GDA). 

 Això ens trobem nosaltres també, que no venen a les reunions, no venen als festivals, 

costa que vinguin. Una mica sí, alguns venen, però hi ha un problema de llengua que, 

això... (GDA). 
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5.4.3 Nivell d'estudis 

En general, la comparativa mostra un nivell d'estudis considerablement menor entre la població 

al·lòctona. D'igual manera, resulta preocupant el nombre de persones immigrades que 

manifesten ser analfabetes.  

 

Gràfic 46. Nivell d'estudis 

 

 

 

Gràfic 47. Nivell d'estudis. Comparativa 
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En els grups de discussió han estat recollides al·lusions indirectes a l'espai educatiu i formatiu 

en termes generals. En concret, la població d'origen estranger indica que la població autòctona 

considera que els seus nivells educatius són mínims. Com a resultat, algunes de les conductes 

discriminatòries que seran posteriorment detallades són, en part, explicades per aquesta 

definició social que menysvalora les competències educatives de la població d’origen divers. 

D'altra banda, també hi ha una realitat força present, que és la dificultat de comunicació pel 

nivell educatiu d'alguna població d’origen divers.  

 Hi ha gent que és analfabeta en el seu propi idioma i per molt que els fem arribar 

segons quins documents o el que sigui... aviam, avui quan sortíem... una senyora gran a 

qui donava un paper, hem tingut feina per entendre’ns (GDA). 

 Si abans venien d’un nucli urbà, ara venen de poble, i els nivells culturals són molt 

baixos i la integració és molt més difícil. Jo parlo sobre les dones, que a mi 

m’interessen, estan molt més tancades a casa i tenen fills constantment, estan tancades 

i l’únic que fan es procrear, no? per desgràcia... no per res, però veig que deixen de fer 

altres coses... (GDA). 

 Jo de la gent del Marroc que conec amb una carrera, la majoria són dones. Els homes, 

passen l’ESO i se’n van a buscar feina (GDA). 

 En la comunitat marroquina la dificultat és l’idioma, aquí els que parlen català són els 

joves que van arribar de petits, en canvi la gent adulta no parla bé l’idioma, i això és una 

barrera que ells s’han creat, es una barrera que un immigrant es posa (GDD). 

 Normalment la gent adulta es gent analfabeta i no te el costum d’estudiar, 

d’aprenentatge i després, clar, la diferència és gran. no te res a veure el català o el 

castellà amb l’àrab (GDD). 

 La formació de la població que tenim aquí a la Bisbal, pel que veig jo des de l'institut, hi 

ha molta gent analfabeta en la seva pròpia llengua i això dificulta molt la integració i és 

una dificultat afegida al fet migratori (GTT). 

 Hi ha noies que quan han tingut accés a una educació, encara que després s’hagin 

aturat perquè s’han casat i tenen una limitació, però participen més, en canvi potser les 

senyores que no estan alfabetitzades en la seva llengua i tenen un marit o per elles 

mateixes... però queden més tancades, i és en aquest món on no hi accedim perquè 

són les que costa més que vinguin (GTT). 

 Si una persona no està alfabetitzada ni en la seva llengua, i fan cursos en una altre 

llengua i ha d’anar als serveis públics, per exemple al metge, en llocs tècnics, van amb 

por potser que el homes s'imposin, o elles mateixes es neutralitzen. Això ens va passar 
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quan teníem una xarxa de mediadores culturals, que semblava que si no havia la 

mediadora no podien anar al metge, quan es va acabar el servei per pressupost, tothom 

se’n sortia força bé. A vegades hi ha aquesta por d’aprendre una nova llengua, però si 

que si no han estat alfabetitzades, no sabem com estan entenent o com es movien en la 

seva llengua en el seu país, a vegades estem demanant alguna cosa que ni elles en el 

seu àmbit farien (GTT). 

Es fa molt explicita la dificultat de comunicació i informació a partir de l'idioma, el qual, com 

hem vist abans, és una de les barreres més grans per a la interacció positiva:  

 Com gent gran d’aquí que no s’ha educat en català, i no el sap escriure..i això no ha 

sigut una barrera per a ells... saps què vull dir? ho sé pels meus veïns que són a una 

franja d’edat, que són grans... els meus veïns que són marroquins que no parlen gens i 

els que parlen son els néts, i que de vegades han d’explicar (...) a la seva mare, i al 

metge. (GDD) 

 L’idioma és important, el meu pare que va venir aquí per treballar i per tirar endavant 

amb la seva família... encara que és president de l'associació islàmica... el català, el 

parla bé però no ho fa tan fluït com jo, li costa. L’ha aprés (GDD). 

 L’idioma és el més important per la integració, com et comuniques, com t’expliques; jo 

parlo de mi mateixa... tota la família del meu marit es tota catalana, jo parlava portuguès 

i castellà... si hi ha una xerrada i comencen a fer bromes, tu no t’enteres de res, si t’ho 

han de traduir ja no té gràcia..per integrar, com?... a través de la informació, com fas 

arribar la informació s’hauria de pensar com arribar a tota la diversitat des de la llengua. 

(GDD) 

 El tema llengua crec que s’ha d'ensenyar, no només a la gent que està a l’atur..cursos 

bàsics... no, no... la llengua s’ha d’ensenyar a molta gent diferent, molta gent de diferent 

nivell cultural. Això jo ho trobo important per a la gent gran. I un espai on convergeixin 

les cultures i puguin enriquir-se mútuament, es a dir, auspiciat per l’Ajuntament... que es 

pugui saber el que es fa al Brasil, al Marroc, i fer pública aquesta informació, que arribi a 

cada persona... invitació als avis per parlar de... jo que sé. Que l’Ajuntament divulgui les 

diferents nacionalitats que hi ha i que informi a tots plegats. Que sigui l’Ajuntament com 

institució que accioni sobre això... dic... diferents som tots. (GDD) 
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D'altra banda, existeixen altres discursos (recollits fonamentalment en el grup de persones 

al·lòctones) que, malgrat no assenyalar conflictes a l'espai educatiu, expliquen una realitat de 

manca d'accés a drets i de comprensió del sistema educatiu:  

 a partir que t’arriben els nens a l’escola vam començar a treballar amb serveis socials, 

per les situacions... per sol·licitar un mediador quan has de parlar amb un pare que no 

pot entendre el que li vols explicar... (GTT). 

 Això ens planteja diferents estadis... no només per origen, sinó per grups d’edat... Què 

es fa els nens de primària, què es fa amb els de l’ESO, què es fa amb la gent jove que 

esta com despenjada que queda com un sector mig perdut, què es fa amb les mares de 

família amb nens petits, o què es fa amb les dones que estan a casa seva tancades, 

falta un estudi del que hi ha i el que falta... no? (GDA). 

 

Emergeixen també discursos que tenen a veure amb propostes de millora recollides en l'àmbit 

de l'educació; moltes lligades a l'idioma i altres també a la formació d'adults:  

Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris d’auto diagnòstic fets per tècnics municipals  
 

Dificultats detectades al Consorci per la Llengua: 

La dificultat principal varia segons el col·lectiu. Amb els alumnes d’Amèrica central o 

del sud la dificultat principal és la continuïtat. Hem de pensar que tenen el castellà 

com a llengua materna i que, ens agradi o no, pots viure perfectament a Catalunya 

sense saber català. Com a societat tenim el mal costum de parlar a totes les 

persones nouvingudes en castellà, tant si són xinesos, com canadencs, com 

senegalesos. Això dificulta que puguin practicar i que vegin la necessitat d’aprendre 

la nostra llengua. Evidentment, hi ha hagut alumnes d’aquesta procedència que han 

arribat a obtenir fins i tot el nivell C, però no són la majoria. 

Amb els alumnes marroquins, la dificultat en molts casos és la falta de motivació. Un 

percentatge dels alumnes vénen perquè cobren algun ajut i han de fer-ho. Però la 

falta de motivació i el nivell cultural baix fan que la progressió de l’aprenentatge 

d’aquestes persones sigui quasi nul. 

Dins d’aquest col·lectiu destacaria la voluntat de les dones, més motivades perquè 

tenen l’estímul dels fills, de poder-los ajudar amb les tasques de l’escola. Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris d’auto diagnòstic fets per tècnics municipals  
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 Jo crec que la gent hauria de tenir la possibilitat d’aprendre català de l’edat que sigui i 

amb les circumstancies que siguin... no només amb una propaganda que no els arriba. 

Hi ha un problema lingüístic. La gent hauria de tenir la possibilitat real d’aprendre català 

(GDA). 

 jo veig que l’idioma és la base perquè la gent es pugui comunicar has de parlar català o 

castellà per entendre’ns, si no és més difícil, la llengua és molt important per tenir una 

relació (GDA). 

 S’hauria de pensar la diversitat  (lingüística) que existeix (GDD). 

 No tenim un centre obert que fa 18 anys que reclamem perquè no hi ha hagut voluntat 

política, ni recursos, perquè hi ha una biblioteca tancada, estupenda i magnífica... 

perquè hi ha hagut un conflicte polític... (GTT). 

 

 

5.5 Anàlisi de l'àmbit laboral i economia 

L'espai de l'econòmic representa un altre dels eixos centrals que vertebren el tema de la 

convivència. Cal tenir en compte, d'una banda, que els fluxos migratoris arribats en els últims 

anys han tingut fonamentalment un caràcter econòmic, sent l'ocupació el principal factor 

d'atracció a l'estat espanyol i Catalunya (Ceba Boado i González Ferrer, 2008) i, d'altra banda, 

que l'ocupació ha estat el mecanisme d'integració social (Rinken i Escobar, 2011) més 

important. 

En aquest apartat també es parteix de l'exposició dels resultats de l'explotació de les dades 

secundàries bàsiques en aquest àmbit, per continuar amb dades pròpies construïdes a partir 

del qüestionari i els grups qualitatius de treball. 

 

5.5.1 Situació laboral de la població estrangera a Catalunya 

D’acord amb l’informe 2016 sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya  del 

Centre d’estudis i recerca sindical (CERES)20, veiem la següent evolució general: 

La situació de la població estrangera en el mercat de treball de Catalunya durant l’any 2015 ve 

marcada d’una banda per la tendència general a la recuperació de l’ocupació a partir del segon 

                                                
20

  Garrell Ballester, Daniel, Situació Laboral de la Població Estrangera a Catalunya, Informe 2016,  Centre ‘Estudis i Recerca 

Sindicals. 2016  
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trimestre del 2013, que l’any 2015 afecta per primer cop a la població estrangera i, d’una altra, 

per la continuació de la reducció de població estrangera en edat de treballar. 

 La pèrdua de població estrangera en edat de treballar continua, però a un ritme molt inferior al 

dels anys anteriors. En general, podem dir que els indicis de millora en el mercat de treball, que 

l’any anterior només beneficiaven a la població de nacionalitat espanyola, comencen a notar-se 

també en la població estrangera.  

Per grans zones d’origen, només perden població en edat de treballar dos col·lectius. D’una 

banda el col·lectiu llatinoamericà, i de l’altre el col·lectiu africà. En el primer cas, la pèrdua es 

concentra en els col·lectius equatorià i colombià, i en el segon cas es tracta majoritàriament de 

marroquins/nes. Tant els uns com els altres perden més població inactiva que activa i, 

d’aquesta darrera, la reducció afecta només la població aturada, atès que en tots dos casos 

augmenta la població ocupada. Aquest moviment de població produeix una millora de la seva 

situació en el mercat de treball, atès que augmenta la seva taxa d’ocupació i redueix la seva 

taxa d’atur. 

Guanyen efectius respecte l’any anterior la població europea comunitària i la no comunitària i, 

especialment, el col·lectiu asiàtic, en concret la població xinesa i pakistanesa. Aquest increment 

d’efectius és més de població activa que inactiva, i de la població activa en tots els casos 

augmenta la població ocupada, però en el cas de la població comunitària i asiàtica també 

augmenta la població aturada. Només la població europea no comunitària presenta una 

reducció de la població aturada.  

Amb aquests moviments de població, s’incrementa la taxa d’ocupació, excepte en el col·lectiu 

comunitari, i es redueix la taxa d’atur, excepte en el col·lectiu comunitari i l’asiàtic.  

En el 2015, la recuperació de l’ocupació estrangera es produeix sobretot a l’hostaleria i el 

comerç, però també a la construcció. Mentre, en general, es continuen perdent llocs de treball a 

la construcció; en canvi, s’incrementa l’ocupació estrangera en aquesta activitat. 

 Durant el 2015 s’incrementa l’ocupació i la major part de la nova ocupació és temporal, amb la 

qual cosa torna a créixer la temporalitat, tant en la població de nacionalitat espanyola com en la 

població estrangera. La temporalitat continua tenint més a veure amb la nacionalitat que amb el 

sexe. Els homes i les dones estrangers presenten taxes de temporalitat superiors a la dels 

homes i les dones de nacionalitat espanyola.  

S’incrementa la irregularitat laboral en la població extracomunitària durant l’any 2015. Aquest 

increment de la irregularitat de la població extracomunitària es deu al fet que, en aquest 

col·lectiu, augmenta més la població ocupada que l’afiliació a la Seguretat Social. Per tant, en 

un moment de recuperació de l’ocupació, en el col·lectiu extracomunitari aquesta nova 
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ocupació és especialment precària, atès que augmenta la seva temporalitat i la seva 

irregularitat laboral. 

5.5.2 Situació laboral de la població estrangera a la Bisbal d’Empordà 

Les dades estadístiques d’aquest apartat fan referència al padró municipal del 2015, juntament 

amb els darrers censos editats per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IdesCat) i les dades de 

població del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la Diputació de Girona. 

En aquest apartat veurem l’evolució de les dades específiques de la situació laboral de la 

població estrangera i les dades comparatives amb el conjunt de la població a la Bisbal 

d’Empordà. Dades que en general segueixen la tendència indicada en les dades referents a 

Catalunya. 

 

Taula 17. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal i nacionalitat. 2012-

2016 la Bisbal d'Empordà 

Any Pob. Espanyola Pob. Estrangera Total 

2012 3173 609 3782 

2013 3063 560 3623 

2014 3085 533 3618 

2015 3224 555 3779 

2016 3351 587 3938 

 

L'impacte de la crisi es reflecteix no solament en el volum de l'atur registrat, sinó a més en la 

disminució de les altes en la Seguretat Social.  

Com podem observar a les taules i gràfics, la població estrangera encara no té una recuperació 

del nombre d’afiliats en la Seguretat Social al nombre que hi havia l’any 2012; en canvi, en la 

població espanyola sí que hi ha hagut un augment progressiu, i això fa que el nombre d’afiliats 

del municipi tingui una recuperació. Això pot estar donat no només per la desigualtat en l’accés 

a la feina com per la disminució de població estrangera, que ha passat de representar el 20,9% 

de la població el 2014 a representar el 19,2% el 2015.  

  

Font: Elaboració pròpia amb dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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Font: Elaboració pròpia amb dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Gràfic 48. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal i nacionalitat.  

2012-2016 la Bisbal d'Empordà. 

 

 

 

Taula 18. Evolució de l'atur registrat en la població estrangera per sexe. La Bisbal 

d'Empordà 2008-2016 

Sexe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Homes 125 228 257 288 302 283 242 229 177 

Dones 62 99 133 192 189 186 173 186 155 

Total 187 327 390 480 491 469 415 415 332 
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Font: Web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
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Gràfic 49. Evolució de l'atur registrat en la població estrangera. La Bisbal d'Empordà 

2008-2016 

 

 

 

Taula 19. Comparativa del percentatge de població activa i taxa d'atur absolut per 

població total, estrangera i espanyola 2015 

  
ESTRANGERS 

 
ESPANYOLS 

 
TOTAL 

Població total 2070 8689 10759 

Població activa 1606 3580 5186 

% població activa 77,6% 41,2% 48,2% 

Atur registrat 415 591 1006 

Taxa d’atur absolut 25,84% 16,51% 19,40% 

 

 

Si analitzem les dades comparatives de població activa en relació a la taxa d’atur, veiem que la 

població estrangera té un percentatge de població activa de un 77,6%, mentre que la població 

autòctona és de un 41,2%; això és degut a una concentració major en les franges d’edat 

incloses entre 16-64 anys en la població d’origen divers. Per l’any 2015, la taxa d’atur absolut 
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Font: Elaboració pròpia amb dades del web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
 

Font: Elaboració pròpia amb dades del web del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)  
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(aturats registrats/població activa) és del 25,84% en la població estrangera, mentre que en la 

població autòctona és del 16,51% i del 19,40% en el conjunt de la població. És a dir, que la 

població estrangera té una taxa d’atur absolut 9,33 punts per sobre de la població autòctona, la 

qual cosa confirma aquesta situació de precarietat més acusada en el col·lectiu de persones 

d’origen divers. 

En l’àmbit del qüestionari trobem com un gran percentatge de la població enquestada està en 

situació d'atur.  

 

 

Gràfic 50. Ocupació 

 

 

 

Quan mirem la taula comparativa veiem com hi ha un percentatge més gran de població en 

situació d'atur d’origen divers, que autòctons.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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Gràfic 51. Ocupació. Comparativa 

 

 

Com s’ha analitzat en els apartats dedicats a la situació laboral de la Bisbal veiem que es  

tracta  d’un  territori amb  una important  presència  del  treball autònom,  que representa un 

16,6% dels llocs  dels treballs generats, i un 31,4% de treball assalariat. Malgrat això, la 

inexistència en els qüestionaris de referència a població autòctona amb treball assalariat pot 

estar relacionada amb diferents variables que, com hem explicat en la metodologia, deixen fora 

una part de la realitat. Aquestes variables poden ser àmbit territorial de l’estudi, horaris de les 

enquestes, etc. 

 

L'àmbit laboral, i especialment la preocupació per la situació econòmica que s’entravessa en 

aquests moments, apareix com el tema de major presència en els grups de discussió, tant en 

persones autòctones com població d’origen divers. És, amb diferència, el tema al que més 

temps li dedica el grup de discussió de població diversa. A més, com ocorre en el cas de la 

Bisbal, la seva aparició és immediata després d'iniciar-se el grup de discussió i, a més, les 

referències són clares cap a un escenari d'escassetat i obstacles per a l'accés a l'àmbit laboral 

de la població diversa.  

 

 També es veritat que amb la crisi va marxar molta gent i això també és un canvi (GDA). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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La falta d'accés al treball remunerat es percep com un problema pels grups de població 

diversa, on s'expressa nítidament el sentit que el treball dóna als seus processos migratoris. En 

ocasions, el tema de la convivència passa a tenir un paper secundari davant la que es 

considera una necessitat bàsica: el treball. En aquest sentit, s'observa:  

 

 Al meu pare li ha costat moltísim buscar-se un treball perquè per començar no sabia 

l’idioma, i els costums... el meu pare es pot aixecar a les 6 del mati, però ha de resar..no 

se com explicar-ho (GDD). 

 

Un consens entre població autòctona sobre el vincle entre treball i integració, entenent el primer 

gairebé com un requisit per al segon. La lògica discursiva que vincula procés migratori amb 

objectius laborals, moltes vegades porta a part de la població autòctona a concloure que en un 

moment de recessió en el qual hi ha una absència de treball tan notable, l'alternativa lògica per 

a la població immigrada és el retorn als seus països d'origen, qui apareix en el seu imaginari 

col·lectiu com una càrrega per a la societat que també interioritza la població d'origen divers. 
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Dificultats del Servei d’Assesorament per a Immigrants de la Bisbal d’Empordà: 

Amb la crisi econòmica existent des de fa uns anys a Espanya, el grau de vulnerabilitat de les 

persones estrangeres que viuen a casa nostra ha augmentat sobremanera. Sovint ens trobem amb 

problemàtiques molt diverses: 

 Llarga espera per poder complir amb tots els requisits que marca la normativa 

d’estrangeria per tal d’aconseguir una autorització de residència i poder accedir a un 

estatus de regularitat. 

 Cronificació de determinats usuaris que no disposen de documentació i que no podran 

accedir a una situació administrativa regular en molt de temps. 

 Poques o quasi nul·les possibilitats de trobar un contracte de treball d’acord als 

requeriments de la normativa d’estrangeria.  

 Estacionalitat de les ofertes de treball i precarietat dels contractes de treball existents. 

 Dificultats per poder complir amb totes les exigències legals per poder modificar o renovar 

autoritzacions de residència i de residència i treball.  

 Baixes competències en el coneixement i el domini de les llengües oficials i manca d’oferta 

adequada en temes d’alfabetització, sessions d’acollida i coneixement de l’entorn. 

 Baix nivell de formació i qualificació dels treballadors estrangers amb escasses 

oportunitats d’una inserció laboral. 

 La percepció negativa de la immigració com a causa de la crisi econòmica, però també 

arran dels darrers atemptats terroristes patits al nostre continent i per la situació d’Orient 

Mitjà amb la crisi de refugiats.  

 

Dificultats del Dispositiu d’Inserció Laboral i Formació i les Oficines de Treball: 

Ens trobem una gran barrera com l’idioma, però no només per parlar. La nostra tasca és complexa 

en quant a conceptes i aquests sovint no s'entenen; moltes vegades pensem que és una qüestió 

cultural. 

També tenim problemes amb l’ idioma per poder comunicar-nos, és clar. Alhora la motivació per 

part dels usuaris.  

Finalment ens trobem amb un baix nivell cultural i formatiu. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris d’autodiagnòstic fets per tècnics municipals 
 

Font: Memòria  2015 del Servei d’Assessorament per a Immigrants- La Bisbal d’Empordà (Càritas Diocesana de Girona i 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà)  
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Un tema que cobra importància en l'àmbit laboral és el de la competència per un recurs que 

s'ha convertit en escàs. Es detecta una igualació a la baixa en el nivell d'acceptabilitat de les 

condicions laborals entre població autòctona i immigrada, la qual cosa suposa competir per 

treballs que abans eren rebutjats per la població autòctona. Qüestió, aquesta última, que 

provoca un malestar entre el col·lectiu al·lòcton i un augment de les actituds manifestes de 

rebot i hostilitat cap a les persones immigrades. Malgrat això, moltes de les persones 

ocupadores mantenen la seva aposta salvant les pressions existents, tot i que podem constatar 

el lligam entre el manteniment de costums i l'accés al mercat laboral, factor que incideix en una 

possible discriminació per raons de diversitat cultural:  

 A la feina també passa, hi ha contextos en els que has de renunciar a part de la teva 

identitat per poder estar en una situació d’igualtat (GTT). 

 De vegades per trobar un lloc de treball t’has de vestir d’una determinada manera que 

potser no va amb tu... potser s’ha de treure el pírcing en aquest moment, per a 

l’entrevista, però potser quan estigui dintre i demostri se'l tornarà a posar (GTT). 

 L’altre dia parlava amb una nena marroquina que vol ser mosso, i em preguntava, 

m’hauré de treure el vel? Li costava entendre això (GTT). 

 La imatge depèn dels contextos, no només la imatge sinó el nom i el cognom. Vam tenir 

una oferta de treball, i dues de les que es presentaven eren nouvingudes i just va ser al 

moment dels atacs terroristes del Bataclan i jo vaig pensar... ai... en aquest cas no va 

afectar i l'empresa es va quedar amb qui realment era competent... però afecta... moltes 

vegades el primer que et demanen és: que sigui d’aquí, i jo sempre dic... què vol dir ser 

d’aquí? has d’anar trencant motllos. És anticonstitucional i no gestionaríem una oferta 

que demanés només nacionals... ho tinc claríssim. Quan el nom és clarament estranger 

costa... de vegades hi ha una clara discriminació. Poques vegades seleccionen qui es 

mes adient (GTT). 

 

Molts estudis reconeixen que les persones d'origen estranger han estat emprades en activitats 

precaritzades i poc reconegudes. Malgrat això, a aquesta població se la responsabilitza d'un 

empitjorament generalitzat de les condicions laborals del conjunt de la ciutadania.  

En síntesi, es produeixen obertes i directes manifestacions de sentiments de competència i 

rebuig derivades de la competència laboral que, en alguns casos, s'aproximen a expressions 

de racisme explícit. És, per tant, fàcilment detectable el malestar entre la població autòctona 

per la competència derivada del canvi del nivell d'acceptabilitat del col·lectiu estranger. El 

següent fragment sintetitza i rubrica perfectament l'escenari i els processos descrits: 
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 Quan les empreses demanen qüestions discriminatòries, nosaltres presentarem just 

aquesta persona i apostarem per ella... però som una entitat pública i hem de fer molta 

pedagogia amb les empreses i amb els treballadors. Sempre que diuen... una vegada 

vaig contractar una persona de x i vaig tenir problemes, jo dic a tothom que contesti... 

mai has tingut un problema amb algú d’aquí? per favor. són arguments que no 

s’aguanten per enlloc. Ara bé, aquesta pedagogia costa molt (GTT). 

 

5.6 Anàlisi en l’àmbit dels serveis públics i programes municipals 

El següent apartat agrupa serveis que eren introduïts de forma transversal en les diferents 

tècniques per a la seva posterior anàlisi, atès que representen espais d'atenció preferent des 

del punt de vista de la condició ciutadana i els processos d'integració. Es mostra de forma més 

explicita serveis socials, donada la gran intervenció que efectua amb població d’origen divers.  

En l’àmbit general ens trobem que hi ha una percepció, que també correspon amb la realitat, 

d'una manca de línia de treball específica en qüestions relacionades amb la convivència 

intercultural.  

 No hi ha hagut una línia transversal de municipi per atendre aquesta diversitat, qui son, 

d’on venen, quina cultura tenen, quines llengües parlen, quines religions hi ha a la 

Bisbal. No ho sabem, ni es difon (GTT). 

 Si parlem de la política municipal no hi ha una línia transversal, aquí hi ha molta 

immigració i aquesta és la primera experiència, que jo ho veig com un debat... i aquí 

hauríem de preguntar a regidors i regidores, perquè... no hi ha hagut mai... i des de les 

àrees, es com si no anés amb ells... amb cultura... encara que aquest any és diferent... 

no hi ha aquesta perspectiva (GTT). 

En no haver-hi un espai de treball ni monogràfic ni transversal, amb aquesta perspectiva els 

diferents programes i serveis municipals s'han trobat amb una manca de direcció, i com bé 

apunten:  

 Hem creat xarxes per necessitat, amb serveis socials, amb el CAP, amb les altres 

escoles,amb l'oficina de treball... vull dir... xarxes donades per necessitat, però ningú 

ens han vingut a donar una línia, una coordinació... només si de cas han fet alguna 

exploració per saber què pensàvem, però després s’ha acabat. (GTT). 

Això genera que en l’àmbit tècnic hi hagi una sensació de desemparament davant d'una realitat 

que moltes vegades supera el marc dels mandats concrets que té cada servei:  

 Com a mínim és la tercera que fem que no ha portat enlloc... la taula social... (GTT). 
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 Adaptes la teva feina a la realitat que et va venint, jo parlo des de la meva feina. Tu 

t’adaptes al col·lectiu que et ve... i aquest servei que fas estandarditzat i veus que no el 

pots fer així, llavors l’adaptes... que tinc els meus dubtes que sigui bo o dolent, ja 

entrem en reflexions d’una altre mena. Però penso que tothom en el nostre terreny hem 

anat per davant, perquè això ha vingut per quedar-se, en el bon sentit de la paraula... de 

diversitat, ja que estàvem acostumats a treballar d’una determinada manera i hem hagut 

d’adaptar la manera de treballar... i el que mana arriba molt més tard, llavors t’espaviles 

(GTT). 

 En sanitat sí que es fan coses, però sempre són d’inici, m’explico: acollida als 

nouvinguts per el funcionament de les vacunes, introducció al funcionament de salut, 

formacions professionals -una formació puntual d’un any, màxim tres- però no hi ha 

continuïtat ni avaluació del que s’està fent (GTT). 

 En l’àmbit municipal, tenim un pla d'acollida del 2001, hi ha un desert; fins el 2016 no 

s'ha inclòs dins de les decisions o les polítiques municipals, o com ho fem... tots han 

anat fent lo seu, institut ha fet lo seu, català ha fet lo seu... 

 Hi ha d’haver darrera una voluntat política i ganes de fer coses, i sobre tot recursos 

(GTT). 

 Hi ha consciència del que passa, però cada 4 anys canvien els polítics, i tornem a 

començar a explicar-los... el que hi ha a la Bisbal, hi és des de fa temps... però no els 

interessa (GTT). 

 

 

Dificultats del Servei d’Acollida Comarcal del Baix Empordà: 
  

La principal dificultat que tenim a La Bisbal d’Empordà és que el Servei de Primera 

Acollida no estigui més vinculat amb les oficines del Padró Municipal. Passar pel servei 

d’acollida hauria de ser el segon pas que ha de fer una persona una vegada s’ha 

empadronat a un municipi. 

Per altra banda, l’itinerari formatiu que fa la persona que vol seguir un procés d’acollida 

està cada vegada més lligat amb uns procediments d’estrangeria. Les accions 

informatives i formatives que s’ofereixen des d’aquest servei se certifiquen oficialment i, 

per tant, tenen una eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens 

locals per demostrar l’esforç d’integració que ha fet la persona. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels qüestionaris d’autodiagnòstic fets per tècnics municipals 
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Aquest fet també provoca que la població en general tampoc tingui espais institucionals de 

referència que disposin d'aquesta mirada, i alhora crea una sensació d'aïllament que no es 

constata si és real o forma part d'una dinàmica general en l’àmbit municipal.  

 El tema de l’informació, com diu ella... si ets d’una comunitat marroquina o d’on sigui, si 

no tens un contacte directe amb algú d’aquí, la informació no t’arribarà (GDD). 

 Jo penso que això de la informació ja és una cosa del poble mateix, potser no m’arriba 

la informació a mi que sóc immigrant, i no arriba a un català o un castellà (GDD). 

 A mi com a veïna del centre, per exemple amb el pla de barris... mai m’han convocat a 

una reunió per compartir i parlar aquests temes (GTT). 

 Jo crec que ha de sortir de les institucions aquest factor integrador, perquè tenen la 

informació de quanta gent hi ha de la Bisbal censada, quants són del Marroc, quants 

Dificultats del Servei d’Assessorament a Immigrants de La Bisbal d’Empordà de 

Càritas 

En línies generals, els temes que més ens preocupen, pel volum i la gran dificultat que 

comporta poder donar respostes a curt o mitjà termini, són els relacionats amb 

l’arrelament social i la irregularitat sobrevinguda. Tots dos impliquen l’existència 

d’estrangers en situació administrativa irregular i en risc d’exclusió social, fets que 

compliquen la seva inserció social i laboral. 

També hem pogut constatar que a les poblacions petites existeix una manca d’oferta de 

cursos de català, de coneixement de l’entorn i d’inserció sociolaboral. Altres vegades, els 

recursos no donen resposta al nivell, possibilitats i capacitats de les persones a les que 

se’ls ofereix. Hi ha un baix ús del català en l’àmbit social, que preocupa, tot i l'exigència 

per part de la Generalitat a l'hora de fer els informes d'arrelament social i d’integració. 

D’alguna manera, tot aquest cúmul de situacions va dificultant els processos d’acollida i 

d’integració de les persones estrangeres, complicant el seu assentament social, cultural i 

laboral al nostre país. La situació es complica encara més quan persones ja establertes e 

integrades al país es veuen abocades a una situació d’indefensió total al moment de 

demanar la nacionalitat espanyola per residència a causa de com s’ha plantejat el nou 

procediment per aquest efecte. 

 
Font: Memòria  2015 del Servei d’Assessorament per a Immigrants- La Bisbal d’Empordà (Càritas Diocesana de Girona i 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà)  
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són d’Argèlia. Si ells amb la informació no fan res... jo no... jo puc ser la teva amiga, 

interessar-me per la teva cultura, integrar-te al meu món, compartir... Però perquè tingui 

una contundència social, la institució ha de donar l’espai... l’Ajuntament no és la casa de 

tots, se suposa? és també dels marroquins, dels japonesos, dels uruguaians que som 

aquí, perquè també paguem els impostos, per lo qual aquesta gent ha de fer arribar la 

llengua catalana als vostres avis, que són aquí, que han vingut i han treballat, i el mateix 

per tots, ha de ser l’Ajuntament qui acosti aquestes coses a la gent (GDD). 

 

Finalment torna a aparèixer de fora col·lateral la dificultat amb la que es troben molts 

treballadors municipals i tècnics i tècniques de programes específics per a comunicar-se amb la 

població que no domina la llengua i la necessitat de serveis específics en aquest sentit.  

 Nosaltres som una font important d’alumnes de l’escola d’adults i nosaltres ens 

plantegem si no fossin usuaris de serveis socials, subjectes d’una prestació econòmica, 

realment anirien a d’altres activitats tipus català, tipus espai nadó, tipus créixer en 

família, LOF, tots els projectes que s’estan fent a la Bisbal... molta de la gent que ja està 

anant, penja d’una ajuda econòmica i penja d’un pla de treball de serveis socials, si no 

hi hagués aquest pla de treball, realment ens plantegem si ells per iniciativa pròpia hi 

anirien. Una cosa és el que pugui passar a l'escola, que és un espai on va tothom i la 

barreja és natural, d’alguna manera, i una altra cosa és el que facin a fora, però 

nosaltres realment hi ha un pes importat que és una prestació econòmica i un pla de 

treball que hi ha darrera que s’ha de complir, i això condiciona (GTT). 

 Segons la llei d’acollida, diu que ningú no pot tenir papers, si no té com a mínim alguna 

de les dues llengües oficials, a la llei d’acollida catalana... (GDA). 

 Hi va haver una acollida als nous grups que arribaven, els fèiem una acollida 

institucional i llavors se’ls informava de quines eren les possibilitats que tenien 

d’aprendre la llengua i es derivaven als diferents serveis, al TALC de Càritas, al servei 

d’alfabetització de l’Ajuntament, aviam, no sé si s’ha deixat de fer perquè ara estic una 

mica despenjada, però això hi era i com que a nivell de papers necessitaven un certificat 

que demostrés que sabien alguna llengua, ja venien, la gent venia força... jo no sé si 

tots o pocs o molts o uns quants eh? (GDA). 

 

Apareix poques vegades en el discurs de les persones autòctones tot el que té a veure amb la 

pressió administrativa al voltant de la llei d'estrangeria i alhora tots els entrebancs que tenen les 
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persones que han d'aprendre el funcionament del sistema burocràtic i de l'administració pública 

del territori d'acollida:  

 Ells estan més castigats amb les normatives i les lleis d'estrangeria i repercuteix en com 

ho reben... els procediments normatius que han de passar per poder tenir un permís de 

residència, en renovar, els entrebancs que els posen, ja no dic el trobar feina i els altres 

itineraris que han de fer... és brutal (GTT). 

 

5.6.1 Serveis socials 

L'espai dels serveis socials s'ha mostrat amb freqüència com a conflictiu. Un cantó del 

problema deriva freqüentment de l'assenyalament cap a la població d'origen estranger d'un 

exercici d'aprofitament de les ajudes existents i la identificació de les mateixes com un pol 

d'atracció de fluxos migratoris. Per altra banda, també hi ha el conflicte de manca de recursos 

específics destinats cap a la població i d'un context de crisi que no facilita les polítiques socials.  

Hi ha alguns discursos al voltant de l'interrelació dels serveis amb el propi col·lectiu d’origen 

divers, i la percepció que els professionals tenen d'ells que ens mostren el caire assistencial i 

les dificultats de promoció de l'autonomia. Alhora algunes percepcions de la població autòctona 

remeten a la idees d'aprofitament de recursos i ens mostren com els discursos força vegades 

son estereotipats.  

 O tinc usuaris de serveis socials que cobren una prestació, i sempre s’intenta educar, en 

el fet que han d’aprendre per superar-se, però un cop deixen de cobrar la prestació, ja 

no tornen, però això em passa amb usuaris de serveis socials (...) esperen que els 

truquis per una oferta de formació o de feina, no aprofiten els recursos que oferim com 

el club de la feina i altres que oferim per conectar-se i fer xarxa... no, se’n van a casa i ja 

està (GTT). 

 Hi ha una feina darrera, perquè amb les persones que tenen molt arrelada una manera 

de funcionar, costa, i penso que la nostra aposta ha de ser per les noves generacions, i 

tots coneixem joves també amb aquesta mentalitat de si no me dónes no faig... el 

concepte d’inversió, el llarg termini, costa (GTT). 

 En general... és a dir, hi ha gent que pensa que només té drets però no obligacions, i 

això és nouvingut, no nouvingut, diguem-li com vulgueu (GTT). 

 Jo veig que no és fa cap actuació amb el tema d’immigració des de serveis socials, mes 

enllà de repartir pirmis, i tenen la gran oportunitat de fer coses perquè elles reben les 
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eines i podrien ser l’aglutinador, però en canvi no veig que es faci gran cosa, són una 

màquina de repartir pirmis... són elles les que reben a la població (GDA). 

 Si tu els coneixes una mica i tens bones experiències, doncs llavors molt bé, però la 

gent que no coneix i parla des de la inexperiència generalitza sempre; parlarà 

malament. Hi ha molta desinformació que diu que els serveis socials i l’ajuntament els 

paguen tot... (GTT). 

 Quan per alguna raó no pots donar un servei per normativa, quasi immediatament diuen 

que als estrangers si que el donaries, i et trobes explicant la normativa en molts casos 

(GTT). 

 

En aquest sentit també trobem discursos de la població d’origen divers que s'adscriu a la idea 

que la intervenció assistencialista no promou l'autonomia:  

 Jo crec que donar les coses fetes a la gent no funciona, no li dónes el valor... les 

beques, han de ser amb una cosa a canvi, bones notes... que sigui just. Que hi hagi 

corresponsabilitat en les ajudes (GDD). 

 La gent s’ha de posar una mica les piles per fer les coses per si mateixa. Hi ha els 

mitjans si els vols buscar... (GDD). 

 

Tot i la voluntat de fer explicites en un següent apartat de recomanacions les propostes en 

relació amb polítiques, iniciatives i mesures que pot fer l'administració municipal. En els grups 

de treball qualitatius també s'han evidenciat alguns elements que es poden tenir en compte si 

pensem en pal·liar algunes de les desigualtats i alhora per a promoure la convivència 

intercultural. En molts casos han estat nombrades com a propostes de millora de serveis 

públics i en altres ocasions com a propostes cap a l'administració i entitats.  

 És preguntar: quines carències trobes per fer aquesta adaptació més fàcil, aquesta 

integració o acostament més fàcil..i a partir d’aquestes dificultats fem un pla per millorar 

a integrar-nos tots plegats. A l’arribar aquí que es troba a l’escola, al servei social. Cada 

país es diferent, jo vaig perdre la plaça de la guarderia de la nena, ja que com que a 

Brasil les dates de vacances són diferents, jo era de vacances quan havia de fer la 

matriculació... no ho sabia... potser era falta d’experiència... (GDD). 

 Per explicar i fer entendre..aquí som així..perquè molta part és el desconeixement. Que 

es digui, aquí funcionem així, la nostra cultura es així, treballem d’aquesta manera, 

tenim aquests horaris, les coses funcionen així. (GDD). 
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 Acaba de passar el mes del Ramadà i ningú no sabria què és el Ramadà si no fos 

perquè moltes persones anàvem a resar al pavelló (GDD). 

 Un servei d’acollida als nouvinguts, i connectar el servei d’acollida al servei de 

mediació... tampoc dir d’arribar a l’extrem de tractar als immigrants com un cas 

especial... però sí que es poden facilitar els recursos des de un servei d’acollida i que a 

la vegada estigui connectat amb escoles, instituts... (GDD). 

 Es que és això, el millor ha d’anar als barris més degradats i s’ha de fer així per trencar 

amb tot això... (GDA). 

 Ara vindrà una dona magribina a treballar al CAP, però és el que toca, ha d' haver-hi 

metges magribins, com tot... però això és una excepció... (GTT). 
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5.7 Anàlisi sobre la discriminació, l’hostilitat i el rebuig 

La valoració d'una situació de coexistència hostil té la seva fonamentació, en part, en l'extensió 

dels sentiments d'hostilitat, amb manifestacions latents i manifestes trobades. En general, han 

estat més les expressions de malestar per la situació actual entre població autòctona que entre 

la diversa, majors les mostres de rebuig des d'els i les autòctones que l'agitació per la 

discriminació que pot sofrir la població diversa. La situació econòmica viscuda entre la població 

d'origen divers pot estar copant l'espai dels seus malestars, restant importància a altres 

situacions socials. 

La pregunta recollida en el qüestionari sobre discriminació soferta posa en evidència algunes 

qüestions que ja s'aprecien en estudis anteriors en l'àmbit català. En general, la discriminació 

sembla produir-se en menor mesura en les situacions i relacions intervingudes per institucions 

(educació, cossos de seguretat, centres sanitaris, ajuntaments, serveis socials) i per contra 

tendeixen a ocórrer majorment en àmbits més privats com són en l'accés a l'habitatge, en els 

establiments com bars, botigues, etc. 

No obstant això, com ja ha pogut avançar-se en apartats anteriors, les dades obtingudes a 

través del qüestionari i els grups de treball qualitatius, a la Bisbal d'Empordà, ens mostren que 

la discriminació està present de manera notable en gairebé tots els àmbits.  

D'entrada en l’àmbit laboral trobem el 36% de la població d'origen divers enquestada que 

afirma haver patit alguna discriminació per accedir a una feina.  

 

Gràfic 52. Problemes per accedir a una feina pel fet de ser estranger 

 

 

D'altra banda, és igualment destacable que alguns discursos de la població d'origen divers 

mostren el sentiment de ser mirada al carrer i tractada de manera diferent per ser estrangera. 

63,6% 

36,4% 

mai

alguna vegada

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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Aquesta sensació de les persones diverses de ser tractades amb desconfiança està molt 

estesa també en altres espais privats amb accés públic com  bars, botigues o supermercats. En 

aquesta mateixa línia resulta destacable que diversos discursos de població d'origen divers 

manifestin haver tingut problemes amb persones autòctones per l'ús de llocs públics. 

 Anàvem a resar al pavelló, i això és una altra molèstia, perquè com que hem d’anar a 

resar al pavelló, aquella hora de resar ja molestem als veïns que estan allà. Com pot ser 

que en aquestes hores de la nit passin per allà i els nens comencin a cridar i molestar... 

(GDD). 

 Hi ha molta gent que es conté, i quan té una idea de consens, es deixa anar. Jo anava a 

un bar i un home va pensar que havia consens entre les seves idees i les meves i es va 

deixar anar, jo aquest home el considero un nazi... (GDD). 

 

Un altre dels espais especialment problemàtics resulta el dels establiments privats, com són els 

bars, supermercats, discoteques, etc.  Aquests espais són significatius tant pels problemes en 

l'accés com en el tracte. 

Gràfic 53. Discriminació al carrer/establiments 

 

 

Des dels testimoniatges recollits en els grups de discussió, la discriminació és explícitament 

assenyalada com un fenomen vivenciat en les realitats quotidianes. A més, s'utilitza també 

literalment la noció “racisme” per marcar el grau de discriminació que pateixen, sobretot la 

població racialitzada.  

 Hi ha comunitats més castigades, Jo crec que sí, els marroquins, els negres, també 

perquè són els que tenen més presencia demogràfica (GDD). 

 Hi ha comentaris que semblen entre moltes cometes “innocents” però no ho són. (GDD). 

63,6% 

27,3% 

9,1% 

mai

alguna vegada

en moltes ocasions

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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 A mi, de veritat, no m’agrada parlar de racisme... és difícil saber si una persona està 

sent racista o simplement és un maleducat i per això et parla d’aquesta manera... saps 

el que vull dir, un ignorant... no sé fins a quin punt atribuir certes actituds al racisme 

(GDD). 

 És que el racisme precisament ve de la ignorància (GDD). 

 Per això, a mi m’han fet mal per aquesta tonteria... a l’escola tothom sap que jo he 

nascut aquí però he hagut de fer un gran esforç, igual que un immigrant, per integrar-

me. Com que jo sóc diferent pel color o jo què sé, pel que sigui, directament haig de fer 

aquest esforç d’integració. Amb els nens sóc jo qui ha d’anar amb ells, intentar parlar 

amb ells i jugar amb ells, i si ells no em volen em poden fer fora perfectament, en 

qualsevol activitat has de fer un esforç. Ha de ser mutu (GDD). 

Les últimes paraules accentuen també l'esmentat sentiment de frustració que s'associa amb la 

noció d'integració assimilacionista. Podem contrastar això sobretot a través d'una expressió de 

ser “mal vistos” que sol ser freqüent en la descripció d'escenaris discriminadors. Un altre dels 

aspectes importants a destacar és que aquesta realitat es fa extensible al conjunt del col·lectiu. 

És a dir, els discursos han mostrat, com podrà també detallar-se en els següents paràgrafs, 

que no són realitats puntuals sinó que existeix un sentiment de rebuig i hostilitat declarada que 

és extensible al conjunt de la localitat. Els següents fragments indiquen aquesta generalització 

de les realitats discriminadores en relació a la diversitat d'identitats, cultures i religions:  

 Quan més llunyana, quan més diferent és la cultura del teu país d’origen, hi ha més 

discriminació i prejudicis (GDD). 

 Per l’aspecte que tens, per exemple... jo porto mocador i ja diu una cosa de mi, i llavors 

en el moment que una persona et tracta, ja té uns prejudicis, perquè son prejudicis, i et 

tracta de x manera, però quan hi ha aquest primer contacte i et coneix una mica ja 

canvia la percepció i obre una mica les portes a conèixer-te. (GDD) 

 Sembla que la integració és que una persona vingui i digui, jo no sóc marroquí, jo no 

soc musulmà, jo no sóc, jo no sóc... i ara sóc això, i que segueixi els paràmetres d’aquí i 

ara sí que es considera una persona integrada. En canvi una persona integrada dins de 

la societat que participa i és activa en els temes socials però que conserva la seva 

cultura no se la considera una persona integrada (GDD). 

 Per poder ser integrada s’ha de perdrel’identitat (GDD). 

 Amb el vel, hi ha una discriminació per part tant de empresaris com de gent del carrer 

(GTT). 
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 Per exemple, quan veus una dona amb mocador ja fas un judici cap a aquella dona, que 

no te llibertat... quan ni la coneixes... i aquesta dona rep el rebuig del col·lectiu en 

general (GTT). 

 

La discriminació sentida s'amplia quan aquesta té a veure amb les institucions, les quals 

haurien de ser garants de la igualtat d'oportunitats. Els següents fragments evidencien el 

sentiment d'impotència i les dificultats per completar processos d'integració en relació a les 

dificultats administratives d'algunes persones d’origen divers:  

 

 Jo anava a presentar-me a la llista, però no vaig poder presentar-me perquè no estava 

censat (GDD). 

 Jo vaig fer la nacionalitat, perquè quan has d’anar a Girona a fer els papers, sembla que 

hagis matat, robat... (GDD). 

 Amb tot el tema dels papers, et sents un delinqüent (GDD). 

 Has de comprovar que el teu casament es real constantment.. en el meu cas... (GDD). 

 tens limitacions legals, discriminacions, t'has de casar si o si, no pots votar... etc. (GDD). 

 Les persones immigrades no poden votar, fins que no tenen un DNI o no porten 5 anys 

amb documentació de llarga durada. Això també és un missatge que afecta a les 

persones que viuen aquí però no poden decidir qui l’ha de representar, que no se sentin 

part de la vida política. (GTT). 

 Relacionat amb el tema de la igualtat. Jo vinc de fora, i em vaig casar amb un home 

d'aquí, el meu NIE tenia el seu nom. O si vull que vingui la meva família, encara que el 

pis és dels dos, el meu marit ha de fer una carta conforme accepta que vingui la meva 

família. Hi ha una sèrie de dificultats que s'afegeixen (GTT). 

En la mateixa direcció dels obstacles que estan sent assenyalats, també són destacades les 

al·lusions en el si del col·lectiu d'origen estranger a les limitacions per al trànsit que imposa la 

legislació i que obstaculitza el manteniment normalitzat dels vincles amb el lloc de procedència. 

Són múltiples els àmbits on es descriuen aquestes lògiques discriminatòries. Una de les que 

preocupa en l’àmbit de l'administració i de les possibilitats de mobilitat vertical de la població 

d’origen divers és la possibilitat d'accés a recursos:  

 Sí que hi ha un grup que se sent marginat, no poden accedir a certes activitats i els crea 

una sensació de diferència... no tenen el mateix accés als mateixos recursos... i 
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justifiquen la delinqüència entre 15 i 18 anys... hi ha un fracàs repetit, estan atrapats en 

una misèria i en la perspectives de futur. Pel fet de ser de fora se senten diferents que 

els d’aquí, m’han dit “home, com no vols que vengui marihuana, que no tinc més opció 

per comprar-me una Coca cola” (GTT). 

 Els joves d'aquí tenen altres recursos. Accedeixen a altres recursos i no només els que 

fomentem des de l’administració. Tenen familiars a fàbriques i proven de treballar allà, 

etc. (GTT). 

 Han fet tots els programes, garantia juvenil, papi, etc. i sempre fracassen. I no poden 

agafar un autobús i anar-se’n a Girona a fer altres coses (GTT). 

 

L'àmbit de l'habitatge i l'espai del veïnat apareixen com a problemàtics per a una part important 

de la població d’origen divers. Entorn d'un 30% afirma que ha tingut algun problema a causa 

del seu origen. I és que hi ha diversos fenòmens associats a aquesta idea.  

Hem d’explicar quan et venen a parlar del col·lectiu magrebí i sobre les ocupacions per 

exemple, perquè potser per algú s’està aprofitant i està fent negoci. Hem de fer pedagogia i 

conèixer els casos perquè la gent ja no fa distinció entre ocupes o no, posa a tots els 

immigrants al mateix sac. Si realment tots fossin “vagos i maleantes” aquí estaríem en guerra i 

la policia no pararia d’anar d’un lloc a l’altre i aquesta no és la realitat... (GTT). 

 

Gràfic 54. Discriminació en l'accés a l'habitatge 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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5.7.1 Segregació residencial i la guetització 

Un dels fenòmens associats a l'habitatge és la segregació residencial, fet que es mostra 

present en tots els espais de debat i discussió del present diagnòstic. 

 És que estem parlant del barri del Convent, de l’Atalaia, Sant Francesc, que en 30 anys 

ha patit un canvi d’immigració total, és a dir, que va passar de la immigració del sud 

d’Espanya, que quan jo era petit i vivia allà, de marroquins i gambians potser n'hi havia 

algun. Però jo tinc la sensació que tota aquesta gent immigrada del sud quan va poder 

assentar-se bé va vendre el pis i se’n va anar... no sé si a Sant Francesc hi havia ja una 

mica, però els pisos han passat de... sobre tot l’Atalaia i l’Atalaia sud, ha canviat 

totalment, encara que hi ha alguna escala que encara conserva la gent de tota la vida 

com l’Atalaia nord on vivia el meu pare. Els pisos de la Pau s’han convertit totalment 

(GDA). 

 A veure a la zona sud, s’ha concentrat allí perquè allí havia la població andalusa i se 

n’han anat. Allà els pisos eren més petits... i la població està concentrada allà... va 

costar molt posar l’escola allà. Es va picar molta pedra per a l’escola. (Empordanet) 

(GDA). 

Directament la població parla de guetos per descriure la segregació que pateix el municipi.  

 Depèn de la zona, hi ha més cultures que una altra... Si hi ha guetos, hi haurà més 

dificultat d’integrar (GDD). 

 Els guetos estan al barri del Convent, i és un problema de recursos... és més fàcil 

agafar un pis als pisos de Sant Martí que al Remei per exemple... no té res a veure, jo 

crec que és més per la economia en aquest cas. Es busca el més econòmic... no tant 

perquè hi visqui el seu cosí, sinó perquè es més barato (GDD). 

 Si la majoria de gent del Marroc viu en aquesta zona, els nens de la escola han d’anar 

per llei a la mateixa escola no? Així no hi ha barreja... (GDD). 

 Hi ha barris que estan abandonats (GTT). 

També es fa referència a l'aïllament i la manca de serveis i recursos d'algunes zones, elements 

característics del desplaçament per segregació. Alhora també s'apunta a la qualitat dels serveis 

i dels habitatges; també dels recursos que l'administració local ha destinat a aquestes zones.  

 En aquest barri del Convent hi ha molt a fer, si milloressin les condicions es on hi ha 

més negres i més marroquins, saps? estan com aïllats, seria important integrar-los. El 

convent és així... on vius? als pisos de la Pau... ah... on viuen els negres... necessiten 

saber que són part de la Bisbal (GDD). 
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 si parlem dels pisos de la Pau o li dius “negrolandia” o “morolandia” o jo que sé... ara ja 

és el terme popular... per dir gueto. Són les maneres que la gent es refereix (GDD). 

 Tu veus la distribució de la Bisbal... el barri del Remei, petites cases... tens un camp de 

futbol estupendo, tens el pavelló d’esports, tens la biblioteca, el teatre, el passeig, el 

centre... te’n vas cap allà i tens l'Escola Empordanet, una pista de bàsquet petita i 

pisos... pisos degradats, que no se sa zona, no crec que se senti en igualtat amb qui viu 

a una altra zona... Els equipaments no estan distribuïts equitativament, els que viuen 

allà potser se senten diferents (GTT). 

 Tota aquesta zona no té el serveis que hauria de tenir (GDA). 

 I ara sí que parlem de l’Ajuntament, i parlem de política, en un barri que falta de tot, com 

és que no hi ha inversió en aquest barri. Aquí és on entra la política, perquè fa 40 anys 

que no es fa res allà (GDA). 

 Cal anar amb molta tranquil·litat, no s'aconseguirà un mestissatge ni una Bisbal de 

tothom, encara hi ha parcel·les de segregació (GTT). 

 

El nivell de consciència sobre aquest tipus d'escenaris és tan manifest que, fins i tot, són 

recollits testimoniatges en els quals s'indica la necessitat d'organització per enfrontar aquestes 

realitats. Aquest fet és un clar indicador del nivell d'hostilitat existent en la localitat i l'extensió 

d'aquesta sensació de “portes tancades” (des de la perspectiva social i institucional) per a la 

població d'origen estranger.  

En resum, ha d'atendre's en aquest terreny. Amb aquest propòsit, a continuació es presenten, 

de forma literal, les propostes vinculades amb la discriminació recollides a través dels grups de 

treball qualitatius.  

 

 

5.7.2 Propostes de millora recollides en relació a la  discriminació 

 Jo veig que el fet de la integració el veiem com si fos un paradigma, com si haguéssim 

d’assolir la integració, jo crec que la integració com tal sempre serà imperfecta, sempre 

hi haurà imperfecció, sempre hi haurà algú que no estigui d’acord, que digui... de mi no 

se’n fan càrrec, a mi no m’han dit això... bueno... és així, vivim en una societat 

imperfecta. No hi ha una que sigui perfecta... (GDD). 

 Jo vinc d’un país on van exterminar a tots els indis... tots som immigrants. Hi ha una 

comunitat de negres molt gran, jo estic orgullosa del meu país i de la cultura negra. Es 
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un orgull com pels catalans que els castellers siguin un patrimoni cultural. No sé què es 

el racisme perquè al meu país hi ha  libanesos, jueus, negres, comunitat russa... en 

l'escola hi havia un negre, un ros... però aquí hi ha racisme, i és una barrera molt 

grossa. Com ho expliquem, com ho resolem? Crec que a partir de les iniciatives de les 

institucions i s’ha de consultar a les persones, perquè dels mateixos grups socials ells 

saben les seves pròpies necessitats. No pots decidir, gastant molts diners, sense parlar 

amb la gent (GDD). 

 si als catalans els han volgut treure la llengua, els costum es normal que lluitin perquè 

no desaparegui, però així com ells entenen això no poden arrancar del altre el seu... és 

aquí... una mena de planificació i informació (GDD). 

 Aquesta planificació s’hauria de fer amb la consulta de totes les comunitats 

representades en el territori (GDD). 

 No hi ha un servei municipal de mediació per conflictes en qualsevol àmbit. 

 Tenim un barri una mica revolucionat, amb ganes de canviar les coses, el barri del 

convent, que es un barri -així com tenim un pla de barris que està actuant al casc antic, 

un pla de barris al sector sud seria molt necessari (GTT). 

 La estratègia municipal ha de tenir en compte aquests punts al menys per oferir com a 

mínim que hi hagi els mateixos espais, jo sí que fa temps que ho veig i ho dic... ho tenim 

tot aglutinat en un sector del poble i l’altre no sabem perquè, fa poc que s’ha aprovat un 

POUM, no té aquests serveis (GTT). 

 Ara nomes queda gent gran perquè no es poden moure i algun despendolat... però la 

majoria són immigrants. Nosaltres vam proposar el pla de barris allà dalt, però el govern 

de torn va dir que no (GTT). 

 Les imatges i els pamflets de l’Ajuntament no hi són en varies llengües ni hi ha imatges 

que representin totes les comunitats (GTT). 
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Taula 20. Propostes dels enquestats per a millorar la convivència a la Bisbal d'Empordà. 

CULTURA/EDUCACIÓ Més cultura Educació 
per a 
tothom 

Que tothom 
tingui accés al 
català 

 

VALORS  

Més respecte 

Discreció  
(respectar  
l’intimitat i la 
vida privada 
dels veïns i 
veïnes) 

Espai per 
explicar als 
nouvinguts els 
valors normes 
de convivència 
d’aquí  

 

ECONOMIA Facilitar feina i 
papers a les 
persones 
d’origen divers 

   

PARTICIPACIÓ Que es fomenti 
la participació 
ciutadana 

   

EQUIPAMENTS Un centre cívic 
com cal 

Espais 
públics de 
trobada i 
activitats 

Espais i 
activitats lliures 
per conviure 

Espais de 
lleure 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta representativa de la població  
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6.CONCLUSIONS 

En aquest últim capítol s'exposen sintèticament les principals conclusions articulades a partir 

dels resultats obtinguts en el diagnòstic, mantenint la mateixa estructura temàtica seguida a 

l’apartat de l’anàlisi de resultats. La presentació de les conclusions tracta d'incorporar una 

bateria d'idees que rescatin els aspectes més destacats de cadascun dels apartats. 

6.1 Fet migratori:  

Podem assegurar que s'ha produït un canvi de cicle en matèria migratòria. És a dir, es produeix 

la confirmació de la hipòtesi que plantejàvem respecte a l’increment poblacional, a raó que s'ha 

produït un fre de les arribades, però no de les sortides. Alhora també comprovem com les 

nacionalitzacions poden portar a infraestimar les dades de la població migrant. 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, com es reflexa en el nombre de 

persones que entren a partir del 2008. 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.  

 

6.2 Aspecte social i relacional 

En primer lloc, pel que fa a la pregunta que iniciava el diagnòstic: “existeix convivència, 

coexistència o hostilitat?” s'ha comprovat la centralitat del tema de la convivència en l’àmbit 

local i la seva impregnació en les relacions de la vida quotidiana. A més, es presenta com un 

espai d'atenció preferent entre els diferents equips professionals que treballen en la localitat. 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. És, per tant, necessari respondre a la següent pregunta: 

qui ha d'atendre i intervenir qüestions de convivència? 

Cal destacar els efectes que ha tingut la construcció d'un escenari de sociabilitat fonamentat en 

una arribada completament vinculada a allò laboral, on la població d'origen estranger era 

situada en un espai reservat. Aquest fet s'ha traslladat, per extensió, de l'àmbit laboral al social. 

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. És a dir, es confirma la hipòtesi 

del predomini de la coexistència, però amb gran protagonisme de l'hostilitat. 
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 Els discursos, com a aproximació espontània a la realitat, apuntarien especialment a aquest 

escenari d'hostilitat. Es descobreix una interiorització per part de població d’origen divers del 

discurs estigmatizador sostingut per població autòctona. Existeixen diferents perspectives i 

interpretacions segons la població autòctona i al·lòctona: la valoració de l'escenari de 

convivència és substancialment pitjor en el cas d'aquesta última. 

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. Alhora, es produeixen poques relacions properes, tot i que la població 

autòctona manifesta no tenir en el seu entorn més proper relacions amb persones d'origen 

estranger. Són declarades grans dificultats per part de la població d'origen divers per conformar 

i desenvolupar vincles sòlids o primaris amb la població autòctona. 

En moltes ocasions es redueix la interacció positiva en l’àmbit microsocial, la importància de les 

expressivitats quotidianes de sociabilitat com l’encreuament de mirades, la salutació, etc. 

Existeix una falta de normalització en les relacions, i destaca la lectura vergonyant que certa 

població autòctona realitza de les relacions amb persones d'origen estranger. 

Ha d'assenyalar-se que l'establiment d'un espai relacional no és qüestió només d'amistat o 

conversa quotidiana. Les xarxes són elements centrals per a la cohesió social. Les xarxes 

tenen també un paper important com a font de suports i accés a recursos; per exemple en 

l’àmbit econòmic, en moments de dificultat, impagaments, etc. Són especialment importants en 

moments de manques materials com el present. També en l’àmbit laboral, l'absència de xarxes 

dificulta l'accés al treball, considerat el principal factor d'integració. 

En l’àmbit de la conciliació, la manca de xarxes implica una desigualtat important per al 

manteniment del mercat laboral. I en l’àmbit de la participació política, la manca de xarxes 

implica una desinformació que dificulta aquesta participació.  

Els problemes assenyalats se situen principalment a l'espai de les relacions personals, i 

procedeixen, en gran mesura, d'aspectes com l'incorrecte tracte personal;  emergeixen també 

de conflictes en l’espai públic. Alhora, s'identifica un enquistament dels problemes; és visible la 

diferència en les vies de resolució de conflictes. Malgrat les dades del qüestionari, la resta de 

tècniques indiquen que la conflictivitat té una expressió significativa, especialment manifesta en 

els discursos de la gent. En diverses ocasions s'assenyala que el nivell de conflictivitat explícita 

ha descendit en els últims anys, però s'ha incrementat la seva presència latent. 

 

 

 



Diagnòstic d’inclusió social i convivència intercultural. La Bisbal d’Empordà. Octubre 2016 

 

133 
 

6.3 Participació social i identitat 

Es produeix un desigual sentiment de pertinença pel que fa a la localitat entre la població 

autòctona i estrangera. Existeix una clara representació de l'alteritat en l'imaginari col·lectiu: 

nítida distinció entre nosaltres, bisbalenques i bisbalencs, i ells, persones d’origen divers 

representades majorment per “població marroquina”. Alhora, aquestes representacions es 

materialitzen en pràctiques quotidianes com la salutació i les mirades. 

És evident la presència d'un escenari religiós plural, on destaquen la religió catòlica i la 

musulmana. 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, sobretot manifestada a partir del desconeixement, indiferència explícita i 

animadversió, i concretament criminalització en el cas de l’afectació pròpia de les dones 

musulmanes. 

No obstant això, destaquen també discursos que empatitzen amb aspectes no compresos de la 

pràctica religiosa, que són assemblats a temps passats de la pròpia localitat. S’identifica que, 

generalment, no hi ha coincidència entre tots dos col·lectius en les activitats realitzades o en la 

seva ubicació física. Aquest fet suposa un evident risc per a les relacions entre persones 

autòctones i d’origen divers.  

A més, es produeix una desigual participació, materialitzada a través d'un menor nivell 

generalitzat de participació en activitats i associacions per part del col·lectiu d’origen divers. El 

factor econòmic té incidència també en aquesta manca de participació. 

L'arrelament apareix com a element distintiu dels pobles, per la qual cosa qualsevol mínima 

alteració és viscuda com a amenaça, especialment des de la perspectiva autòctona.En aquesta 

direcció, s'exigeix respecte als costums importats, però també es demanda l'adopció dels 

existents en clau assimilacionista. En aquest sentit, i contradictòriament, es manifesta amb 

força la importància de mantenir els costums de les diferents cultures d'origen per part de la 

població d’origen divers. De la mateixa manera apareix una tensió respecte la importància 

d'adaptar-se a la normativa del lloc.  

En l’àmbit de participació existeix un gran biaix en la presència en l'escenari associatiu entre 

població autòctona i al·lòctona. El desconeixement i la falta d'opcions associatives a les quals 

se sentin pròxims i oportunitats d’activitats culturals pròpies són els principals motius per a la no 

participació de la població d'origen divers. No obstant, es recull també una aportació 

característica que és la manca de necessitat associativa que manifesta la població d’origen 

divers.  
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6.4 Educació i nivell formatiu 

Els centres educatius emergeixen com a punts obligats de trobada: escenaris nuclears que 

poden convertir-se en estendards de la convivència de la Bisbal. 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. 

Es dibuixa en aquest àmbit un escenari d’oportunitat versus conflicte. Això es manifesta en la 

potencialitat d'enaltir les possibilitats enfront dels problemes. En aquest sentit, s'ha pogut 

constatar l'existència de dinàmiques favorables a la convivència que poden reconèixer-se com 

a bones pràctiques, com per exemple en l’esport. En general, es produeixen opinions 

favorables sobre la diversitat en el col·legi.  

Respecte al nivell d'estudis es produeixen significatives diferències entre la població autòctona i 

la població d’origen divers. 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.  

6.4 Àmbit laboral i economia 

La realitat present és herència d'un model d'acolliment funcionalista que imposava una 

acceptació condicionada a les condicions de necessitat d'un mercat laboral emergent en època 

de bonança. 

En l'actualitat existeixen 1006 persones aturades a La Bisbal, de les quals estan sobre-

representades les que són d’origen divers (415), amb una taxa d’atur absoluta de més de 9 

punts per sobre de la taxa d’atur absoluta de la població autòctona.  

Es produeixen situacions de desocupació però també desprotecció: entorn de 1200 persones 

majors de 16 anys es troben aturades i sense cap tipus de prestació. 

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. Han estat recollits nombrosos testimoniatges sobre la 

centralitat del treball en la vida quotidiana. 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.  

Les conseqüències de la visió pragmàtica heretada, expressada en el vincle entre procés 

migratori i treball, condueix actualment a la representació de la tornada com a natural entre 
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població autòctona. Al mateix temps, són constatables les conseqüències de la igualació a la 

baixa en el nivell d'acceptabilitat de les condicions laborals; conflictes per competència de 

treballs i en conseqüència invisibilització de l’acceptació de feines en condicions de molta 

precarietat per part de població d’origen divers.  

 

6.5 Serveis públics i programes municipals.  

Entre els ítems d'opinió manejats (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. 

S'identifica un sentiment de discriminació institucional per part de diferents serveis, sobretot en 

no tenir en compte les diverses llengües. 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. 

 

 

6.6 Discriminació, hostilitat i rebuig.  

Parlar d’aquests aspectes és un tema molt seriós que afecta de ple a l'articulació social, a 

l'ordre social, a la vida quotidiana, a la qualitat de vida en la localitat. Té una transcendència 

individual molt important. 

Generalment, la discriminació es produeix en menor mesura en situacions i relacions 

intervingudes per institucions (educació, cossos de seguretat, centres sanitaris, ajuntaments, 

serveis socials) i per contra tendeixen a ocórrer majorment en àmbits més privats com l'accés a 

l'habitatge, o en els establiments (bars, botigues, etc.). No obstant això, destaquen 

comparativament les manifestacions de discriminació soferta en el marc d'institucions públiques 

locals en el cas de les dones musulmanes o racialitzades.  

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. És tan necessària l'atenció als exercicis de discriminació com a les raons per exercir 

aquesta discriminació.  
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Això es fa extensiu als sentiments d'invasió, a les opinions que “hi ha massa població d’origen 

divers”. Aquest fet té gran reflex en els discursos en aspectes com la sobreestimació del volum 

de persones d’origen divers, la percepció distorsionada, les mirades en la distància que 

pertorben el més proper (pors, recels, etc.). Els discursos funcionalistes (acceptació 

condicionada) en contextos d'escassetat de treball es converteixen en discursos excloents-

expulsors del tipus “s'hauran d'anar” de diferents àmbits, del mercat laboral, del sistema de 

protecció social, basat, de vegades, en prejudicis sobre abús de serveis, discriminació positiva, 

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 comerç.  
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7. PROPOSTES I MESURES 

 

Continuant amb l'assenyalada dimensió propositiva, també es realitza una petita síntesi de les 

possibles propostes que podrien ser articulades en cadascun dels àmbits que han conformat el 

present informe diagnòstic. Per a això, s'utilitzen les dades obtingudes en el diagnòstic a partir 

del treball amb el Grup de Treball Tècnic, així com noves propostes aportades des de l'equip de 

recerca del present diagnòstic.  

7.1 Fet migratori 

• Donar a conèixer o transmetre al conjunt de la població aquesta transformació del cicle 

que s'està produint. 

• Sessions formatives, exposicions, etc. 

• Utilitzar recursos de caràcter històric narratiu per facilitar l'empatia i millorar la disposició 

cap a les poblacionsd’origen divers. 

• Taules d'experiències migratòries. 

• Vídeos i compilacions documentals d'experiències migratòries existents en la localitat, 

material de lliure accés i difusió a les escoles.  

 

7.2 Aspecte social i relacional 

 

 Necessitat d'un nou contracte social inclusiu. 

 Necessitat de naturalitzar el conflicte (reconeixement dels conflictes i necessitat de 

tractament pacífic dels mateixos). 

 Que la convivència sigui abordada per equips multidisciplinaris (continuïtat del Grup 

Tècnic com a referent amb projecció aperturista). Finalitat:  

 Continuïtat amb el procés iniciat. 

 Actualització del procés de diagnòstic. 

 Establiment de l'agenda per la convivència local (planificació d'activitats, objectius, 

reflexió, etc.). 

 Constitució de figures de mediació locals (establint límits per evitar sobrecàrregues). 
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 Espai de referència per al tractament dels conflictes de convivència en l’àmbit local amb 

suports puntuals (formació de l'equip en resolució alternativa de conflictes). 

 Espais de trobada i activitats gratuïtes. Considerar que els espais no poden ser només 

de trobada, han de tenir contingut reflexiu perfectament dissenyat. 

 En l’àmbit macro: creació de la “Xarxa de pobles per la convivència a l’Empordà”. Amb 

el requisit del diagnòstic i una xarxa d'intercanvi d'experiències, pràctiques, iniciatives, 

preocupacions i informació. 

 Establir un protocol de detecció de persones en estat d’aïllament social. 

 Fer un treball a les comunitats de veïns, fer un servei “escales” per treballar a dins la 

comunitat.  

 Detectar líders comunitaris i potenciar-los per millorar la convivència i integració. 

 

7.3 Participació social i identitat 

 Necessitat d'espais de trobada d'accés gratuït. 

 Promoure i potenciar la creació d’entitats de diverses cultures. 

 Promoure el copagament d’activitats.  

 Crear un servei o agent que promogui la informació sobre participació.  

 Acompanyar la participació de població diversa.  

 Crear una figura d’educació de carrer per dinamitzar i mediar.  

 Fomentar accions conjuntes en situacions assenyalades tipus el Ramadà, Nadal, 

etc.  

 Generar un servei específic i temporal d’acompanyament per a la participació 

política en l’àmbit electoral.  

 Acostar les associacions als centres escolars per incentivar la participació. 

 Convenis entre entitats i ajuntaments per la promoció de la diversitat cultural. 

 

7.4 Educació i nivell formatiu 

 Atenció preferent als problemes derivats de la falta d'alfabetització. 

 Desenvolupament de cursos d'idiomes (gratuïts i en horaris adequats). 
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 El col·legi com a centre de dinàmiques conjuntes per la convivència, rescatant les 

iniciatives que han mostrat ser reeixides. 

 Divulgar experiències i activitats positives en l'àmbit educatiu dins del marc local i tractar 

d'estendre aquestes dinàmiques. 

 Promoure les escoles de pares i mares per a la convivència intercultural.  

7.5  Laboral i Economia 

 

• Aprofundir en la centralitat del treball i buscar fórmules col·lectives  d'empleabilitat que 

mitiguin les conseqüències de la desocupació. 

• Fer una campanya per mitigar prejudicis i rumors a les empreses. 

• Incentivar la inclusió laboral de persones amb atur de llarga durada. 

• Generar un programa d’acompanyament i apoderament emocional. 

• Repensar els criteris i agilitzar els accessos a recursos com la PIRMI. 

• Que hagi una mena de voluntariat per la gent gran en risc d’exclusió, la gent que te 

problemes per trobar feina. 

 

7.6 Serveis Públics i programes municipals 

 

• Informació sobre els serveis, sobre els criteris per concedir ajudes. 

• Aprofundiment dels serveis en el Grup Tècnic i treball conjunt en els aspectes que 

competeixen. 

• Abordatge de la salut des de la seva dimensió pública sociosanitària. 

• Treballar sobre estereotips i prejudicis amb professionals dels diferents serveis públics. 

• Crear un servei de mediació municipal multidisciplinari o una oficina d’atenció al ciutadà 

com es proposava al Pla d’acció municipal per a l’acollida (2001).  

• Un espai d’atenció municipal de primera arribada per explicar a la població nouvinguda 

les possibilitats d’acollida de manera transversal: educació, salut, laboral, etc. També 

que aquest sigui un espai de recollida de dades per tenir més informació sobre la 

població atesa (origen específic, nivell educatiu, composició familiar, etc.) per poder 

dissenyar eines més específiques d’acord a les necessitats. Aquest primer punt 
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d’acollida hauria de tenir informació en diversos idiomes, i/o possibilitat de l'ajuda d'una 

persona que pugui fer d’intèrpret. 

• Crear un centre cívic o un espai per al conjunt de la ciutadania on fer activitats, on hi 

hagi dinamitzadors i programació d’activitats. 

• Transversalitzar la interculturalitat a les polítiques municipals en general, alhora que als 

serveis i a les intervencions que es duguin a terme.  

• Posar criteris a les subvencions des de la perspectiva intercultural.  

• Generar taules socials temàtiques amb els professionals i agents implicats amb vocació 

comunitària i de coproducció de polítiques socials.  

• Dinamitzar espais públics, tipus el parc infantil.  

• Promoure l’edició dels materials informatius locals en diverses llengües. 

• Promoure valors i normes cíviques a partir d’una campanya intercultural. 

 

7.7 Discriminació, hostilitat i rebuig 

 

• Continuar amb processos que treballin la convivència en l’àmbit local. 

• Enfrontar estereotips, utilitzar espais de trobada i fomentar el coneixement mutu. 

• Generar un procés participatiu amb els veïns i veïnes dels barris segregats del municipi. 

• Crear equipaments socials, culturals i esportius a les zones pobres en equipaments. 

• Promoure una política urbanística que mitigui la segregació.  

• Fer extensiva una cultura cívica del conflicte a partir de l’anàlisi permanent  

d'aprenentatges, la promoció de sistemes alternatius de resolució de conflictes i la 

creació de protocols d’actuació davant incidents de conflicte racial o intercultural. 

• Fer una campanya per mitigar prejudicis i rumors. 

• Fer mesures d’acció positiva cap a la població d’origen divers.  

• Mesures per a superar dificultats i desigualtats d’accés a l’habitatge. 

• Mesures contra la hiperconcentració espacial i guetització. 

 

Amb aquest llistat propositiu concloem el present document, que té la voluntat de ser una guia 

útil per a l’elaboració de mesures, programes, accions i iniciatives que promoguin la 
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convivència intercultural a la Bisbal d’Empordà. Finalment, es preveu que per engegar 

aquestes propostes caldria l’elaboració d’ un pla d’acció municipal per a l’acollida i la 

convivència intercultural que ajudés a desenvolupar el conjunt d'aquestes. 
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ANNEX 1: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats a la Bisbal d'Empordà  

Seguidament trobem, recollits i ordenats, els aspectes que suposen una debilitat, una 

amenaça, una fortalesa i una oportunitat a la Bisbal d'Empordà en matèria de convivència 

intercultural. Aquest llistat ens ha permès, posteriorment, treballar amb una segona sessió 

d'avaluació i treball amb el Grup de Treball Tècnic per tal d'extreure propostes i iniciatives en 

matèria antidiscriminatòria, també en l’àmbit preventiu. A més a més, es tenen en compte 

qüestions que poden enfortir la població i per tant són aspectes diagnosticats que es volen 

conservar, aquelles accions que s’estan “fent bé”, i finalment s'ha treballat en base a allò que 

volem aconseguir i per tant en l’àmbit d'iniciatives i estratègies creatives i innovadores.  

Totes les frases que apareixen a continuació estan extretes dels diferents grups de treball 

qualitatius, on s'han seleccionat discursos de professionals i de població de la Bisbal autòctona 

i d’origen divers.  

Quins aspectes negatius cal superar a La Bisbal d'Empordà?  

 Alt índex d’atur. 

 Futur incert per als joves. 

 Por i recels cap a la gent immigrant. 

 No es respecta que una persona pugui tenir una religió que no es la mateixa dels altres. 

 Els obstacles en la comunicació per la dificultat en l’àmbit lingüístic.  

 Desconeixement de l'entorn. 

 Baix nivell educatiu.  

 Barreres per realitzar les activitats, a causa de temes culturals/religiosos. 

 Poca comunicació per part de l’administració amb els diferents col·lectius. 

 Manca d’incentius a la participació a col·lectius minoritaris. 

 Manca d'integració de col·lectius de cultures diverses en la cultura popular i tradicional 

catalana.  

 Població fragmentada.  

 Manca d’estratègies per apropar els col·lectius minoritaris a la dinàmica social. 

 Poques accions facilitadores de la mediació. 

 Les limitacions legals per votar i regularitzar la situació legal fan perdre el temps per a la 

integració. 
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 Els equipaments estan tots al vesant nord de la Bisbal.  

 Manca d’espais culturals, casals de trobada, espais socials.  

 Gent immigrada pensa que no tenen dret i no voten, però sí que poden sol·licitar votar a 

les municipals. No hi ha informació sobre la participació política. 

 Les activitats culturals que s’han organitzat no han considerat la diversitat o tots els 

interessos que poden existir. 

 Fer activitats als equipaments com al Mundial i que siguin de pagament també és una 

barrera. 

 Polítiques assistencials que no potencien l’autonomia de l’individu i no permeten veure 

el funcionament global dels aspectes quotidians. 

 No es pensa prou en la diversitat lingüística que hi ha a les escoles.  

 Falten recursos i eines per derivar els nouvinguts als cursos des del primer moment de 

contacte amb l’administració. 

 Hi ha com una certa al·lèrgia a allò religiós. 

 La poca participació a les associacions. 

 No s’ha treballat específicament. 

 Famílies amb moltes feines que no estan regularitzades i que viuen aquí.  

 Quan parlem de la comunitat marroquí el que veiem són famílies nombroses que viuen 

a la zona sud, el nivell d'instrucció és baix, les feines són precàries, o no tenen feines. 

Tenen molt de seguiment a Serveis Socials.  

 En l’àmbit de la inserció social serà molt difícil inserir molta d’aquesta població, ja que 

tenen més de 50 anys i la integració laboral serà molt difícil . Amb els hondurenys també 

passa, però les dones tenen el recurs de la llengua per fer feines a cases. Es veuen 

potser més dones llatinoamericanes que accedeixen al mercat laboral, les dones del 

Marroc no tant.  

 Tenen poca xarxa relacional.  

 L'idioma es un altre problema . 

 Tenim una gran desigualtat d’ingressos. La Bisbal té un 20% d'atur i la temporalitat 

d'atur és al voltant d’un 80%, que en els joves arriba gairebé al 100%, estem parlant 

d’atur de llarga durada i de població en general. 
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 Les persones d’origen divers pregunten quines son les ajudes... i no com poden sortir 

d'aquest cicle. 

 Hi ha gent que no es podrà inserir mai més, amb els nivells culturals molt baixos tant en 

població autòctona i de fora que no hi ha qui pugui fer-los inserir, ja que les empreses 

volen ser competitives.  

 Només hi ha entitats de caire religiós. Ara no n’hi ha de caire cultural, abans n’hi havia i 

ja no n’hi ha. No hi ha entitats que treballin amb inclusió i interculturalitat. No hi ha 

programa intercultural municipal específic.  

 

Quines realitats negatives cal evitar?  

 Formació de guetos tancats. 

 En general la integració s’atribueix molt més als immigrants que als autòctons, és 

l’immigrant qui s’ha d’integrar, sempre es l’immigrant que ha de fer.  

 La desinformació (espontània o interessada) que incrementa la sensació d’inseguretat.  

 En un context de crisi econòmica i social hi ha una necessitat de buscar culpables a les 

pròpies frustracions.  

 Baix nivell cultural de la població. 

 Baix nivell socioeconòmic de la població. 

 Existència de prejudicis socials i culturals associats a alguns col·lectius. 

 Poc domini de la llengua en alguns col·lectius. 

 Por a la gent que és musulmana. 

 Discriminació a la gent de pell de color negre. 

 El jovent que veus que està al carrer i no hi ha ningú que els faci de guia o que vetlli per 

ells. 

 No hi ha un seguiment per als nens que estan al carrer 

 Crec que la població autòctona hauria de reconèixer la diversitat que hi ha, jo no dic 

acceptar les meves maneres de fer. S’ha de tenir present que a la Bisbal no només hi 

ha catalans de la resta d’Espanya, sinó que hi ha catalans també d’origen marroquí, 

catalans d’origen gambià, d'origen romanès... 

 Si no hi ha un seguiment o si no es donen oportunitats pot ser més greu. 
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 No hi ha oportunitats laborals. 

 Mala comunicació de transport. 

 Hi ha bon rotllo però no hi ha participació. 

 Les entitats moltes vegades funcionen com a colla d’amics, no veig que sigui fàcil 

encara que estiguin oberts. 

 De vegades no són conscients de la importància de fer un esforç per accedir als 

recursos de l’ensenyament.  

 Porto mocador i ja diu una cosa de mi, i llavors en el moment que una persona et tracta, 

ja té uns prejudicis, perquè són prejudicis, i et tracta de X manera, però quan hi ha 

aquest primer contacte i et coneix una mica ja canvia la percepció i obre una mica les 

portes a conèixer-te. 

 Guettització en barris, edificis i escoles.  

 Hi ha un assetjament o una separació per raó d'origen, a una aula tu vas allà i sí que es 

fa servir la raça, l'origen, per discriminar.  

 Enfrontament de la ciutadania per temes de diversitat -la mesquita? El govern no dóna 

permisos, hi ha un recel però no un enfrontament clar.  

 Amb el pavelló sí que hi ha hagut conflictes, quan es fa servir a la gent no li agrada.  

 S’associen a determinades cultures amb determinats comportaments dolents. Tu ets 

d’allí, llavors per descomptat que faràs això i això... 

Quins escenaris volem conservar?  

 L’associacionisme de caire cultural, esportiu, veïnal... 

 Hi ha participació, encara que són una minoria. 

 Hi ha una voluntat política d'impulsar projectes més inclusius. 

 Treball en xarxa dels diferents agents socials en el territori. 

 Propostes inicials de generar espais i trobades d’integració. 

 Creació recent d’algunes associacions de barris que potencien activitats i espais de 

participació. 

 Es fan molts actes al carrer, i aquest és un espai de trobada, són activitats gratuïtes i la 

gent que passa se n’entera. 
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 El parc infantil està ben ubicat per donar servei i es un espai de trobada fora dels horaris 

escolars. 

 Hi ha voluntat política i s’aposta per projectes educatius i socials. 

 Tendència a regularitzar o formalitzar els estudis. 

 Intentar que els cursos derivin en un reconeixement oficial. 

 Es vol que es facin activitats menys segregades, introduir els joves en risc d’exclusió a 

l'espai reglat el màxim possible. 

 Ajudar les escoles, que tothom pugui accedir a cursos de natació (projecte neda). 

 Sembla que hi ha un augment de recursos específics. 

 La fortalesa es que som un poble, hi ha un únic institut, sempre hi ha un moment que 

ens trobem. 

 La gent coneix els recursos, sap on és l’Inem, Serveis Socials, etc... L'entorn. 

 La gent aprofita l'entorn per fer passeigs i recollir espàrrecs.  

 Festes en què participen: el tió, els reis. Quan podem representar la diversitat cultural sí 

que hi participen.  

 Quan hi ha poca gent la barreja és mes fàcil; les entitats han desaparegut. Entitats no 

n'hi ha. Associació de veïns: El Convent, El carrer del Padró. Ampes n'hi ha però Ampes 

multiculturals no... 

 Les mares que volen participar sí... però no troben la manera. L'expressió de la 

multiculturalitat la trobem al mercat, a la peixateria, als llocs comuns. En l’associació de 

comerciants no hi ha representació de persones d’origen divers. 

 

Quins escenaris de futur es volen aconseguir?  

 Els centres educatius són llocs ideals per fomentar la convivència entre cultures. 

 Les associacions veïnals també poden ajudar a la convivència. 

 Promoció d’activitats tendents a la participació de la diversitat. 

 Detecció de líders dels col·lectius implicats. 

 Espais d’escolta interactiva dels diferents col·lectius. 

 Potenciar la visibilització dels col·lectius. 
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 En l’àmbit polític sembla que hi ha voluntat. 

 Existeix el treball en xarxa per conèixer els recursos per informar la població, però s’ha 

de millorar. És necessari millorar els recursos. 

 Les noves generacions que no han tingut fracàs escolar tenen interès per continuar i 

millorar la seva formació i poden fer de pont intercultural. 

 En ser un poble petit pots fer intervencions que són assumibles. Món associatiu molt ric 

-es podrien fer polítiques d'inclusió. 

 Hi ha voluntat de participar. 

 Possibilitat d'aplicar la transversalitat aprofitant la xarxa que ja existeix. 

 Aprofitar els trets culturals –visibilitat positiva. 

 Hi ha una sèrie d'activitats al llarg de l'any, no cal fer de noves... sinó des de les que hi 

ha, Reis, Fira del Circ, veure que hi hagi participants. 
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