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APORTACIONS A LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL, DESDE LA 

CULTURA I L'ASSOCIACIONISME DE LES VEÏNES I VEÏNS ARRIBATS 

D’ARREU DEL MÓN  

“Quan vas a un país on tots ballen amb el 

peu esquerre, imita’ls, però ensenya’ls també que és possible ballar amb el peu dret.  

Llavors, quan tothom hagi après a ballar amb ambdós peus,  

cadascú tindrà la plena llibertat de ballar amb el peu que li vagi millor  

i nosaltres serem part de la seva cultura i ells de la nostra” 

 

proverbi africà
1
 

 

El llenguatge és un poderós conformador de la realitat. Recordem una taula rodona 

organitzada a Lleida a finals dels noranta. Algú va preguntar: quan deixareu de ser 

immigrants?  l’aleshores president del Centre Llatinoamericà va respondre: “quan 

deixin de veure’ns com a immigrants”. Per això, ens hi referim com el que són: dones, 

homes, infants i joves, veïnes i veïns.   

Delors afirmava que descobrir l’altre passa per descobrir-se un mateix.
2
L’arribada de 

grups de població de fesomies, maneres de vestir, parlar, resar, interpretar el món 

distintes ens ha motivat a “remirar-nos”i fer-nos adonar com reduïm la realitat 

simplificant-la: immigrants, catalans, espanyols, europeus, romanesos,africans, 

marroquins...Cap plural és homogeni, ni ho ha estat mai.  

L’impacte de la immigració és un tema de permanent interès, tractat des de tots els 

àmbits. Especialment, s’investiga i es debat sobre tot allò que afecta l’estructura de la 

societat d’arribada: problemàtiques, canvis, pèrdues, tensions...El que porta en positiu 

queda sovint en segon pla. Aquest article pretén contribuir a visibilitzar-ho amb 

exemples de contribucions a la convivència intercultural. Per raons d’espai, és només un 

tastet.
3
  

Cada ciutat, poble, barri té una dimensió poblacional i una estructura que el fan únic; és 

en els espais quotidians on cada dia bastim, o no, el (con)viure entre uns i 

                                                           
1
 Carrión Sablich, E. (2008:91) citat a  Abderrafi Et talydy Bahij (2021). L’associacionisme dels immigrants marroquins 

a Catalunya. Tesi de doctorat. Universitat de Lleida,  p. 23 
2
 Jacques Delors (1994) Los cuatro pilares de la educación a La educación encierra un tesoro. México. El correo de la 

Unesco, 91-103 
3
 La tipología de les aportacións és molt més àmplia del que podem tractar en l’espai que disposem. Abasta, si més 

no, l’equilibri de la piràmide d’edat, àmbit econòmic i professional (emprenedoria, serveis socials, atenció a les 
persones, educació, medicina, universitat, traducció, investigació, etc.), voluntariat, tercer sector, àmbit polític 
(nacional, autonòmic, local...)… 
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altres.Volgudament la mirada és local: Lleida. Agrupem els exemples en Iniciatives 

individuals i Iniciatives des de l’associacionisme. Totes impacten en dos direccions: cap 

al conjunt de la societat de la qual formen part i cap als seus compatriotes. 

Iniciatives individuals  

Per comprendre la realitat cal observar, analitzar des de l’objectivitat i les diferents 

dimensions i perspectives. La reflexió assagística, literària, investigadora feta per 

persones que han viscut el procés migratori, que aporten anàlisi sobre les cultures en 

contacte té un extraordinari valor i interès. Visibilitzen temes clau que observen amb 

una mirada particular i específica, crítica i/o reivindicativa. Tal vegada, només ells/elles 

la poden tenir amb la força que té: el coneixement directe, com a individu i com a 

membre d’un o diferents col·lectius, de les claus socials i culturals de banda i banda, –

origen,viatge/espais d’arribada i assentament-, de vivències i problemàtiques múltiples.  

Les escriptores i activistes catalanes del tot (re)conegudes Remei Sipi, Laia Karrouch i 

Najat el Hachmi són veus paradigmàtiques en aquest sentit. Especialistes en temes de 

gènere, implicades socialment, la seua producció assagística, literària i divulgativa 

trenca motllos i corretges. Tot posant en valor lo bo del llegat cultural amb què han 

arribat, la seua reconstrucció i aportacions, denuncien les discriminacions, paranys i 

atacs que pateixen les dones, joves i grans, allà i aquí, des d’allà i des d’aquí. Ho fan 

amb lletra,veu, dades, fets i evidències, defensant els drets, la llibertat de pensament i 

acció per a totes, infants, joves i grans, hagin nascut on hagin nascut i visquin on 

visquin.
4
  

Paral·lelament a la tasca de referents nacionals, és important identificar la de persones 

que, a nivell local, investiguen, estudien, aporten reflexió, context i mirades al 

coneixement i comprensió de la realitat social i cultural de la seua comunitat d’origen o 

referència, allà i aquí. Joves i adults d’origen immigrant o ja nascuts a Catalunya, 

estudiants, que hi dediquen les seues primeres recerques o treballs. Joves i més grans 

encara que arriben amb estudis superiors, que els continuen o amplien aquí, 
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 Hem aprofundit en aquest tema a Dolors Mayoral, Paquita Sanvicén-Torné (2012). Présence et contribution des 

femmes africaines d’Espagne. Les cas spécifique de la Catalogne, a Papa Demba et Jordi Garreta (eds). Les 
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tópico de la jovialidad. Barcelona: ediciones Wanafrica ;  Nahat el Hachmi (2019). Sempre han parlat de nosaltres. 
Barcelona : edicions 62 ; Laia Karrouch (2021). Que Alá em perdoni. Barcelona: Columna.  
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professionals, estudiants de màsters, doctorands, professorat que fan treballs finals, tesis 

doctorals des d’una mirada macro o micro.  

 Insistint en la idea que per conviure realment cal que ens coneguem i que vulguem 

conèixer què fem, què no fem, què som i què no som, per què, què tenim en comú, què 

cal millorar, etc. és informació i anàlisi de gran valor.  També  per al disseny de les 

accions locals. Els repositoris de les universitats són una interessant font de descobertes 

en aquest sentit. Dels molts exemples possibles, citem un TFM proper, el de Rachida El 

Badaoui, de 2012, Segregación e Interacción Intercultural: Análisis del barrio de 

Balàfia que va aportar dades i informació valuosa a l’Associació de Veïns i va estar a la 

base de treballs posteriors.
5
  En el mateix sentit, esmentem dos tesis doctorals 

defensades recentment a la Universitat de Lleida sobre associacionisme. Reflexions i 

anàlisis objectives, desmitificadores, innovadores, documentades i crítiques des de la 

investigació científica i l’experiència directa en els àmbits que tracten: la situació de 

l’associacionisme marroquí a Catalunya, en el cas d’Abderrafi et Talydy i  

l’associacionisme religiós reproductor de les celebracions marianes liderat per dones 

procedents de Bolívia, Equador i Perú, en el cas de Teresa Torres.
6
 

Iniciatives  des de l’associacionisme  

És un fet que “la diversitat d’associacions és l’expressió de la riquesa i pluralitat de la 

societat”. Així ho recull la Guia d’Acollida de la Generalitat de Catalunya, la qual 

afegeix “ participar ens permet expressar les nostres preocupacions i afavoreix la 

convivència. És una via per fer aportacions al conjunt de la societat catalana..”
7
  

L’associacionisme fa funcions d’empoderament, trobada, suport, manteniment i 

visibilitat dels arrels i trets d’on provenen, de reivindicació pensant en els compatriotes, 

                                                           
5
 Fidel Molina-Luque (dir), Paquita Sanvicén-Torné, Marc Garcia-Alias (2017).  El barri de Balafia de Lleida. 

Radiografia de la población general i específica en relació a les característiques de l’alumnat de l’escola pública de 
Balàfia i de l’associacionisme del barri. Informe inèdit. GESEC.UdL 
6
 Abderrafi Et talydy Bahij (2021). L’associacionisme dels immigrants marroquins a Catalunya. Tesi de doctorat. 

Universitat de Lleida.; Teresa Torres González (2021). Los procesos de reproducción y transmisión de costumbres 
religiosas en contextos migratorios. Profiguración, identidad y socialización intergeneracional.  Tesi doctoral. 
Universitat de Lleida. Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida 
7
 Generalitat de Catalunya. Guia d’Acollida. El món associatiu. Consultat el 04.09.2021. 

http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Participaciociutadana/Mon_associatiu.jsp@pag=tcm_

393-87760-64&pagindex=tcm_393-87758-64.html 

http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Participaciociutadana/Mon_associatiu.jsp@pag=tcm_393-87760-64&pagindex=tcm_393-87758-64.html
http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Participaciociutadana/Mon_associatiu.jsp@pag=tcm_393-87760-64&pagindex=tcm_393-87758-64.html
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etc.
8
 Alhora, actuen per al conjunt de la població interelacionant-se amb les entitats 

generalistes i amb les d’altres orígens.
9
 

Segons la Guia d’Entitats del Departament de Justícia, a Catalunya n’hi ha 2.089 i 30 

federacions. A Lleida, en són el 9,52% (84 de 882). Cadascuna té la seua història, 

personalitat i circumstàncies. L’observació de detall i les relacions, a nivell local, 

permeten copsar la tipologia (culturals, socials, religioses, esportives...); les diferències 

(d’activisme, projectes, objectius, components, interessos, representativitat,  poders, 

etc.), les tensions, interrelacions,  problemàtiques...; les absències -procedències que no 

tenen entitat constituïda encara o que, tot i estant-ho, roman inactiva- i els acords per a 

fins comuns que fan entre elles. A tall d’exemple local, citem Integra Lleida definida 

com “una agrupació d’associacions, col·lectius i persones físiques, unides per complir 

amb l’objectiu de la integració i convivència en el nostre municipi: Lleida.”Les accions 

miren present i futur: “nuestro presente es reciente y lleno de desafíos y el futuro es que 

este proyecto acabe en las manos de nuestros hijos (...)para seguir trabajando y 

navegando en la misma dirección y con los mismos fines.” 
10

 

Tant o més important és constatar la progressiva incorporació, cooperació i coordinació 

per afrontar problemes comuns (amb) entitats generalistes i també sumant-hi les 

d’immigrants. Cal tenir en compte alhora el paper de canalitzador, de pont, d’impulsor 

d’espais de trobada, exercit, tècnicament i política, per les administracions, 

especialment les d’àmbit local i comarcal. La convivència intercultural està explícita en 

les polítiques de participació, drets civils i ciutadania, per tant  la participació e impuls 

institucional és present en el conjunt d’actuacions.. En aquest sentit, citem el Fòrum 

Ciutadà per la Cohesió Social, (FOCCS) sorgit al 2013 a recer de l’Àrea de Cooperació 

Internacional de la Paeria de Lleida. Ara agrupa una seixantena de col·lectius d’origen 

immigrant. Les accions que protagonitza potencien el coneixement intercultural, la 

participació en el conjunt de la ciutat, el diàleg i el treball col·lectiu. 

                                                           
8
 Dolors Mayoral, Fidel Molina ; Paquita Sanvicén (2019). El ágora compartida. Democracia y asociacionismo de 

inmigrantes. Lleida:Milenio 
9
  En aquest sentit, tot i que és una publicació de 2011, és interessant la lectura de la Guia d’experiències per al 

foment de la convivencia des del teixit associatiu, publicat per la Generalitat de Catalunya. Departament de 
Benestar i Família. Consultable a 
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/suport_a_entitats/guia_experiencies_convivencia_t
eixit_associatiu/ 
10

  Més informació a la seua web oficial https://integracio.webnode.es/ 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/suport_a_entitats/guia_experiencies_convivencia_teixit_associatiu/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/suport_a_entitats/guia_experiencies_convivencia_teixit_associatiu/
https://integracio.webnode.es/
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 La suma i la unió són aportacions rellevants de diàleg, fortalesa i capacitat d’influència. 

A tall d’exemple: La Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya
11

 iniciada al 1995 

fins l’actualitat. Organitzada pel Centre Llatinoamericà de Lleida, la Paeria i el 

Departament de Cultura de la Generalitat, relaciona una colla d’entitats col·laboradores. 

Posar en valor el patrimoni artístic, els seus agents reconeguts, donar-los a conèixer i 

que siguis valorat en lo local i més enllà, és sens dubte una aportació molt rellevant.  

El Maridatge Literari Intercultural, trobada anual a Lleida, des de 2013. Impulsat pel 

Centre Llatinoamericà, el FOCCS, la Paeria i altres entitats d’immigrants i generalistes. 

Escriptores i escriptors, lectores i lectors, dansaires dels diferents grups de persones que 

conviuen a la ciutat, comparteixen balls, poemes i fragments llegits en la llengua 

materna.
12

 És bàsic (re)conèixer el contingut el patrimoni cultural propi i del que tenim 

en comú, i posar-ho en valor. 

Afegim dos accions recents: la unió d’ agents associatius i institucionals en pro de la 

convivència del conjunt de la població: creació de la Comissió de Cultura d’un dels 

consells de zona“ amb l’objectiu de promoure la diversitat cultural del barri i fer-ne 

d’aquesta un element excepcional.”
13

. El Cicle de contes arreu del món, on participa el 

FOCCS i altres sorgit d’aquesta iniciativa
14

.El projecte Conviu al barri, amb persones 

mediadores de les diferents procedències del barri. L’objectiu és “promoure els circuits 

saludables per la zona i la convivència entre veïns i veïnes.”
15

 

De manera paral·lela, és rellevant la tasca de les dones. Tanmateix, les estratègies de 

participació, presència i  lideratge de les dones d’origen immigrant sovint queden 

invisibilitzades. Del conjunt d’exemples locals, podem destacar la tasca per l’entesa 

                                                           
11

  L’inici era Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida, al 2009 va passar a dir-se de Catalunya. Es pot consultar 
tota la informació a la web oficial http://www.mostradelleida.com/ca/comunicacio/mostradelleida 
12

 Un exemple: nota de prensa de la trobada de 2017 
https://www.cpnl.cat/media/upload/pdf//e_maridatge_literari_editora_128_18927_1.pdf 
13

 Nota de prensa oficial consultable a 
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=35509&Dia=-1&Mes=-
1&Any=2021&IdDepartament=-
1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=2 
14

 Més informació es pot consultar a Lleida participa de la Paeria de Lleida. Consultable a 
https://www.lleidaparticipa.cat/ 
15

 Nota de prensa oficial consultable a 
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticiesplens.asp?Detall=True&IdNoticia=35471&Dia=-1&Mes=-
1&Any=2021&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticiesplens.asp 

http://www.mostradelleida.com/ca/comunicacio/mostradelleida
https://www.cpnl.cat/media/upload/pdf/e_maridatge_literari_editora_128_18927_1.pdf
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=35509&Dia=-1&Mes=-1&Any=2021&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=2
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=35509&Dia=-1&Mes=-1&Any=2021&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=2
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=35509&Dia=-1&Mes=-1&Any=2021&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=2
https://www.lleidaparticipa.cat/
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticiesplens.asp?Detall=True&IdNoticia=35471&Dia=-1&Mes=-1&Any=2021&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticiesplens.asp
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticiesplens.asp?Detall=True&IdNoticia=35471&Dia=-1&Mes=-1&Any=2021&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticiesplens.asp
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intercultural pares-equip directiu- professorat, que porten fent des de fa anys lleidatanes 

procedents de diferents països, presidint i treballant activament en AMPA.
16

  

Torres, per la seua banda, visibilitza en la seua investigació doctoral com lideren aquí 

les celebracions marianes des d’entitats de caràcter religiós i els beneficis que 

comporten per al capital social (Torres: 2021). Altres presideixen entitats mixtes com 

l’Associació Cultural Romanesa Miorita de Lleida o impulsen entitats de dones d’origen 

immigrant. Destaquem Hawa, un projecte innovador i diferent. Dones fortes, inquietes, 

formades, han combinat la tasca com a entitat amb la redacció i divulgació de Hawa, 

primer revista i després monogràfic en un diari local. L’objectiu dirigit cap a la 

convivència: reconstruir la imatge mediàticament distorsionada de la dona marroquí 

musulmana. I sumen, sent part activa d’entitats representatives de ciutat, com 

DonaBalafia que aplega lleidatanes diverses nascudes aquí, a la península, al Marroc, a 

Llatinoamèrica... 

Concloem remetent-nos al proverbi africà que encapçala l’article. Les aportacions 

citades fan forts els fonaments de la convivència que sintetitza el proverbi: diàleg, 

respecte, drets i deures, coneixement mutu, entesa, comunicació, col·laboració, 

implicació, igualtat, projectes comuns i suma entre persones que basteixen les seues 

vides. Vides que, tot i ser diferents, en el fons, no ho són tant. 
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