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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...
Actualment, el 16,7% del padró de Barcelona són
persones de nacionalitat estrangera. La xifra creix
fins al 22,2% si es comptabilitzen les persones
empadronades que han nascut a l’estranger.

A partir del 2006, les arribades s’estabilitzen
i el reagrupament familiar es consolida com
el principal motiu d’entrada.

Durant l’any 2
00
la primera dis 9 es produeix
minució real
del
nombre total
d’e
dents a la ciu strangers resita
a la baixa que t, una tendència
es manté.

Del total d’estrangers, el
51% són homes i el 49 %
dones, i la mitjana d’edat és
de 33,1 anys, mentre que la
del conjunt de la ciutat és
de 44 anys.

Les nacionalitats
estrangeres més
na
nombroses a Barcelo
són la italiana,
pakistanesa, xinesa,
,
francesa, marroquina
,
na
ria
boliviana, equato
,
na
peruana, colombia
filipina, romanesa
i alemanya.

La diversitat cultural és un signe d’identitat de la ciutat:
s’hi parlen més de 200 llengües i els matrimonis amb
un dels cònjuges d’origen estranger signifiquen un 30%
del total.

El període en què van arribar més
estrangers a la ciutat va ser entre l’any
2000 i el 2006, que es va passar d’un
3,5% a quasi un 16% d’estrangers
respecte del total de la població.

Tots els districtes de
Barcelona superen l’11 %
de residents de nacionalitat
estrangera, i el districte amb
més residents estrangers és
l’Eixample, seguit de Ciutat
Vella, Sant Martí i SantsMontjuïc.

Al conjunt de la ciutat,
el 21 % dels barcelonins
són més grans de 65 anys,
mentre que només
el 2,7 % dels estrangers
superen aquesta edat.

La crisi econòmica ha comportat
un canvi en els fluxos migratoris:
s’ha incrementat el retorn voluntari
al país d’origen, i hi ha un incipient
flux migratori de joves catalans que
han d’emigrar a altres països a la
recerca d’oportunitats laborals.
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