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En moltes ocasions s’ha associat erròniament multiculturalitat amb conflicte. En aquest           
treball empíric es vol veure fins a quin punt, aquesta associació, correspon a la realitat o és                 
una imatge intencionada. El que pretén el treball d’investigació és analitzar la convivència i              
les pràctiques de solidaritat entre diferents cultures més pròxima i quotidiana a partir de la               
visió dels veïns i veïnes en un determinat barri de la ciutat de Valls. Les dinàmiques socials                 
entre cultures són el punt on se centra aquest estudi. L’objectiu es focalitza en la següent                
qüestió: Com és la convivència multicultural al Barri Antic de Valls? 
 
Pel que fa al lloc on es realitza l’anàlisi, l’escollit ha estat el Barri Antic de Valls, on he                   
nascut i on sempre he viscut. S’ha triat el barri vell per dos motius. Primerament, es tracta                 
d’una zona on predomina un discurs polèmic, sobretot pel que fa a la seguretat i la                
convivència. I, com a segon motiu, es tracta d’un barri amb persones de diferents              
procedències i tot un ventall cultural divers, tal com ens mostren les dades. 
 
El propòsit de fer un estudi de la multiculturalitat és d’interès per poder veure una               
panoràmica que permeti captar-ne els trets més favorables, ja que en moltes ocasions passen              
desapercebuts. Per tant, el tret distintiu presentat en aquest treball és el canvi que se li                
atribueix a la convivència, és a dir, la utilització d’un punt de vista diferent. 
 
La coexistència de diversos estils o tradicions —que existeix en una mateixa comunitat— ha              
donat pas a l’estudi de les identitats dels éssers humans. Seguint amb la idea que les persones                 
tenen múltiples identitats, i que una convivència positiva passa inevitablement pel respecte de             
les mateixes i a la llibertat individual a prioritzar-les o visibilitzar-les com es vulgui, es               
generen pràctiques solidàries i es troben aquelles identitats compartides. 
 
La tècnica qualitativa usada per recollir les dades ha estat l’entrevista. S’han realitzat dos              
tipus d’entrevistes. Un tipus correspon a la posició professional que ocupen les persones, on              
s’hi han inclòs una regidoria i les associacions i persones implicades al barri. Pel que fa a la                  
resta d’entrevistes, corresponen als residents del barri, que són l’eix central del treball. En              
aquest segon tipus d’entrevistes és on s’ha dut a terme una anàlisi de les respostes obtingudes,                
tot realitzant una taula amb els conceptes, les dimensions i els indicadors corresponents. Cal              
tenir en compte que, pel que fa a les limitacions, aquest estudi no és representatiu ni                
generalitzable i, per tant, els resultats no es poden extrapolar al conjunt del barri —el que es                 
diu a l’estudi és el que diuen únicament les persones entrevistades. 
 
Els veïns i veïnes entrevistades porten a considerar exemples que prioritzen compartir el barri              
i les preocupacions, tot i que poden pensar o haver estat socialitzats de formes molt diferents.                
Així doncs, pel que fa a les respostes de les persones entrevistades, podem observar que les                
situacions conflictives són generades a partir de característiques que tenen certs habitants al             
barri, com el fet de viure en habitatges petits i vells o tenir problemes econòmics. Més enllà                 
d’aquests conflictes, però, la gent és respectuosa. 
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També s’hi ha pogut percebre que al barri hi existeix un doble vessant. Per una banda, sí que                  
s’hi han pogut percebre algunes pràctiques de solidaritat i situacions favorables entre            
cultures. Per altra banda, també hi ha cert distanciament: no sempre hi ha una voluntat per                
part dels residents de comunicar-se amb la resta. Per tant, hi ha una bona convivència —com                
afirmen gairebé tots els entrevistats i entrevistades— però, alhora, és distant, ja que es              
necessita alguna excusa o connexió per relacionar-se. 

Es conclou exposant els quatre resultats principals. En primer lloc, els conflictes que hi ha no                
es deuen a les cultures, sinó individus que no respecten les normes de convivència              
independentment de la seva procedència. En segon lloc, el fet de donar la llibertat d’escollir a                
les persones facilita la convivència. En tercer lloc, les pràctiques de solidaritat desmenteixen             
les teories del xoc de civilitzacions. Finalment, cal destacar que és quan hi ha espais conjunts                
que es dona l'oportunitat de fer un pas més i interaccionar. 

Per tant, es mostren exemples empírics del barri vell de Valls que desmenteixen associar              
conflicte amb multiculturalitat: les diferents cultures no tenen per què estar enfrontades i,             
encara més, es poden generar pràctiques de convivència. És a dir, quan es donen les               
condicions oportunes perquè les persones puguin escollir lliurement, no té per què haver-hi             
conflicte, ja que es poden potenciar aquelles identitats que ens uneixen. 
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