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Introducció
❖ Veure la multiculturalitat i la convivència, no considerant-ho com un problema social, sinó com una oportunitat per
avançar cap a una societat més cohesionada i més justa.
❖ Analitzar la convivència del Barri Antic de Valls entre diferents cultures més pròxima, quotidiana i qualitativa,
allunyada dels conflictes.
❖ Captar les pràctiques de solidaritat i els trets més favorables de la multiculturalitat, ja que en moltes ocasions
passen desapercebuts.

Pregunta de recerca
Com és la convivència multicultural al Barri Antic de Valls?

Marc teòric
HIPÒTESIS

Identitats múltiples (Amartya Sen)
Multiculturalitat (Michel Wieviorka)
Convivència multicultural i marc
sociourbà

H1: Tot i la multiculturalitat i els
discursos negatius que s’hi associen,
existeix un respecte mutu entre els veïns.

H2: El respecte a la diversitat cultural fa
possible la convivència entre cultures.

Solidaritat

H3: Es donen més pràctiques de

Metodologia

convivència i de solidaritat que de xoc
cultural, que generen més cohesió social.

Per què el
Barri Antic?
1. Centre històric
ciutat de Valls.

de

la

2. Representatiu i simbòlic
pel
discurs
polèmic
existent.
3. D’acord amb les dades
demogràfiques, hi conviu
tot un ventall cultural
molt divers.

❖ Tècnica recollida de dades: l’entrevista.
❖ Participants:
1. Regidors de serveis a les persones
2. Associacions i persones implicades al
barri

3. Residents del barri → Eix central
❖ Anàlisi de dades
❖ Limitacions

Resultats
Què es fa des de l’administració?
❖ PLICS i Servei Social Casa Caritat.
Què aporta viure al Barri Antic de Valls?
❖ Ambient social indissociable d’un marc sociourbà específic.
❖ Existeixen conflictes que no són pròpiament culturals.

Conclusions
1. Segons els resultats, els conflictes que hi ha no es
deuen a la diversitat cultural, sinó a comportaments
individuals independentment de la seva procedència o
cultura.
2. El fet de donar llibertat a les persones d’escollir les
identitats, afinitats i grups facilita la convivència.
3. Les pràctiques de solidaritat desmenteixen les teories
del xoc de civilitzacions.

Diferents amb bona convivència
❖ Convivència pacífica però distant; se saluden per educació.
❖ En algunes situacions, els veïns s’ajuden entre ells.
❖ Es necessita alguna excusa o connexió per relacionar-se.
Un pas més quan ens ajuntem
❖ Necessitat d’espais de convivència per fer més relació.
❖ Es tenen exemples de solidaritat entre cultures.

4. Quan hi ha espais conjunts es dona l'oportunitat de fer
un pas més i interaccionar.
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