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A

mb el Pla d’Immigració de Barcelona 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona referma la seva participació en el repte comú de seguir construint una Barcelona
intercultural. Un repte de tots i totes que implica fer, en definitiva, una ciutat
cohesionada, inclusiva amb la seva diversitat i que sigui el marc de referència comú
d’identitats i d’expressions culturals plurals.
Barcelona és diversa, en bona part, a causa dels canvis deguts a les migracions, que
històricament han contribuït al creixement demogràfic i econòmic de la nostra ciutat, i també al de la resta de Catalunya.
Com més diversa és Barcelona, més s’enriqueix socialment. Per això cal potenciar
la interacció positiva, el contacte, el diàleg i el coneixement mutu entre els ciutadans
i les ciutadanes. I en aquest sentit, cal evitar els rumors i els prejudicis, que escampen percepcions negatives i falses del fet migratori, i que dificulten la normalització
de la diversitat.
La Xarxa BCN Antirumors, que aplega nombroses entitats i actors socials de la ciutat,
treballa des del 2010 al costat de l’Ajuntament en la construcció d’aquesta Barcelona intercultural. I ho fa col·laborant en l’elaboració de materials i campanyes que
fomenten el coneixement i la reflexió.
Blanca Rosita Barcelona forma part d’aquests materials i es nodreix també de les
valuoses aportacions creatives de l’il·lustrador Miguel Gallardo. L’objectiu d’aquesta col·lecció de còmics és ajudar a trencar, amb rigor i des de la proximitat, alguns
tòpics i estereotips sobre la diversitat cultural. A les seves pàgines trobareu, doncs,
arguments per desmentir falsos rumors, que segurament heu sentit més d’una vegada i que no ajuden a facilitar la convivència en una Barcelona més diversa que mai.

SABIES QUE...
No obstant això, cal no deixar-se endur per
les visions alarmistes que sobre aquest tema
escampen els rumors i estereotips. L’enquesta
sobre convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat (”la Caixa”, 2012) conclou
que el 77 % de persones enquestades afirmen
que les relacions entre persones de diferents
cultures són positives i de respecte.
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Davant dels problemes
de convivència, el Servei
de Suport a les Comunitats de
Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana proposa una eina tan òbvia
com poc utilitzada: xerrar i trobar
acords comuns entre els veïnes
i les veïnes.

Implicar tothom en la millora de la convivència
als barris exigeix també reforçar el sentiment
de pertinença. En aquest sentit, l’enquesta de
”la Caixa” ofereix una dada prou positiva perquè
puguem construir conjuntament una ciutat
cohesionada: en territoris d’alta diversitat,
el 78 % de les persones enquestades afirmen
que es troben a gust al barri. Més concretament,
el 81 % diuen que tenen molt o força sentiment
de pertinença la barri.

A Catalunya es parlen més de 250 llengües que
interactuen amb el català: segons els Baròmetre
de la Comunicació i la Cultura 2011, el 40 % dels
estrangers residents a Catalunya parlen català.
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La llengua és un element de cohesió,
i així ho percep la majoria de la població
estrangera resident a la ciutat: l’any 2012,
33.243 persones van estudiar català al
Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona, el doble que fa cinc anys
.

Segons Biblioteques
de Barcelona, prop
del 25 % de carnets
d’usuari pertanyen
a veïns i veïnes
d’origen estranger.

La diversitat cultural ha
definit i defineix la cultura
i la vida quotidiana de la
ciutat a través de la barreja
i la interacció: a Barcelona
ja hi ha més llars mixtes que
llars on solament resideixen
persones estrangeres.
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