
Santa Coloma és una ciutat acollidora a la qual durant 

la segona meitat del segle xx van arribar molts immi

grants de l’estat espanyol i en els darrers anys han 

arribat persones de molts països del món. Per això, la 

nostra ciutat té una gran riquesa cultural. Els milers 

de persones que han arribat a la nostra ciutat s’hi han 

incorporat i han col·laborat en el seu progrés.

No obstant això, l’aparició d’alguns partits racistes, el 

tractament inadequat dels mitjans de comunicació i la 

manca de polítiques efectives de convivència han fet 

que una part de la ciutadania cregui els falsos rumors 

que circulen en contra dels immigrants més recents. 

Això afavoreix certa tensió i provoca que la ciutadania 

sigui més permissiva davant de les discriminacions 

patides pels estrangers. 

I en l’actual situació de crisi que patim, les persones 

més febles econòmicament estan en risc de quedar al 

marge de la societat. A sobre, es justifica la discrimina

ció per raons d’origen.

Per abordar aquesta situació, un grup d’organitzacions 

de la ciutat hem creat Santa Coloma Conviu. Santa 

Coloma Conviu creu que és responsabilitat de totes 

i tots aconseguir una societat més igualitària, en la 

que siguem tractats com a iguals sense que per això 

hàgim de renunciar a ser diferents.

Santa Coloma es una ciudad acogedora a la que en la se-
gunda mitad del siglo XX llegaron muchos inmigrantes del 
estado español y en los últimos años han llegado personas 
de muchos países del mundo. Por eso, nuestra ciudad tiene 
una gran riqueza cultural. Los miles de personas que han 
llegado a nuestra ciudad se han incorporado y han colabo-
rado en su progreso.

No obstante, la aparición de algunos partidos racistas, el 
tratamiento inadecuado de los medios de comunicación y 
la carencia de políticas efectivas de convivencia han provo-
cado que una parte de la ciudadanía crea los falsos rumores 
que circulan en contra de los inmigrantes más recientes. 
Esto favorece cierta tensión y provoca que la ciudadanía 
sea más permisiva ante las discriminaciones sufridas por los 
extranjeros.

Y en la actual situación de crisis que sufrimos, las personas 
más débiles económicamente están en riesgo de quedar al 
margen de la sociedad. Encima, se justifica la discrimina-
ción por razones de origen.

Para abordar esta situación, un grupo de organizaciones de 
la ciudad hemos creado Santa Coloma Conviu. Santa Co-
loma Conviu cree que es responsabilidad de todas y todos 
conseguir una sociedad más igualitaria, en la que seamos 
tratados como iguales sin que por ello tengamos que renun-
ciar a ser diferentes.

Santa Coloma de Gramenet, estiu de 2012 
http://www.santacolomaconviu.wordpress.com

santacolomaconviu@gmail.com 



L’AssociAció per A LA 
Multi culturalitat, la In
formació i la Convivència 
Social, més coneguda pel 
seu acrònim AMICS, es 
va crear ara fa sis anys 
i es defineix com una 
associació té entre els 
seus objectius facilitar la 
convivència i el respecte 
per afavorir l’enteniment 
i la visibilitat multicul
tural del nostre entorn 
i donar a conèixer la 
cultura arabomusul
mana per tal d’aclarir 
conceptes i anul·lar es
tereotips. Ofereix un espai d’acollida i de trobada, de 
diàleg, participació i comunicació entre veïns i veïnes 
de diferent origen i creença i promou la igualtat de 
drets i oportunitats entre homes i dones i col·labora 

amb altres entitats que 
cerquin el respecte a la 
diversitat mitjançant la 
convivència i la defensa 
de la igualtat en drets i 
deures per a tothom.
L’ÀngeLA, unA de Les 
promotores de l’entitat, 
que ens parla en caste
llà i es defineix com a 
espanyola, andalusa i 
catalana, ens explica que 
fan diferents activitats 

per a infants, joves i adults per promoure el gaudi i 
l’enriquiment que suposa la diversitat en què vivim i 
el coneixement entre les persones amb cursos d’àrab, 
d’aprenentatge de la llengua, català i castellà, i la 
cultura d’acollida (LICA), de manualitats (dissabte de 
color), la cuina en xarxa o els tallers d’artesania i arts 
plàstiques per a dones (Matins de color), aquesta dar
rera activitat com a vehicle perquè dones d’orígens 
diversos es coneguin i convisquin i no s’estranyin de 

les diferències i que, des del res
pecte, trobin més semblances que 
diferències. 
L’AbdeLkrim, d’origen mAr roquí, ens 
explica en català que treballar per 
fer visible la diversitat del barri i 
per la convivència porta a normalit
zar una situació i a obrirse a una 
població concreta per acabar amb els 
prejudicis i crear ponts entre les di
ferents cultures. Des d’AMICS, diu, 
per exemple, «no podem entendre 
que hi hagi gent que fa 20 o 30 anys 
que és aquí i encara no parli les llen
gües del país, el català o el castellà, o 
que els seus fills, per ser aquí, perdin 

les seves llegües maternes”.

eL seu missAtge proposA que LA gent no es tAnqui en 
la seva pròpia forma de pensar, «és un fet que hi ha 
unes altres persones que són diferents i hauríem 
d’acceptarles i trobar la manera de conviure conjun
tament, perquè tots som iguals. Negar l’altre no porta 
enlloc, és com negar la realitat. El camí és crear ponts 
basats en la franquesa, en el coneixement mutu».
i, Afegeix, «jo em considero ciutAdÀ d’Aquest pAís, 
perquè ara, després del procés personal viscut els 
darrers deu anys de la meva vida, me n’he adonat 
que visc aquí, que la meva vida es aquí i, per tant, 
sóc d’aquí i si passa qualsevol cosa em sensibilitzo 
amb la gent d’aquí i és igualment normal que tingui 
també els sentiments del meu país d’orígen, així, amb 
coherència s’han de trobar lligams positius entre la 
meva cultura i la d’acollida, i això és possible». 

AMICS: la convivència com a raó de ser

«Un immigrant sent i viu la seva identitat en tant que 
“immigrant”, que és la identitat que li atribueix un 
altre immigrant que ha arribat abans que ell i que, grà-
cies a ell, deixa automàticament de ser “immigrant” 
per a passar a ser “nadiu”.» (Manel Delgado, antro-
pòleg)

Per veure el vídeo de l’entrevista:  
http://santacolomaconviu.wordpress.com 

Per contactar-hi: 
C/ Liszt, 93. 08917 Badalona 

amicscatasalam@yahoo.es
www.acollimentsantacoloma.org/AMICS



CASTELLERS: el cel a tocar

Els Castellers de Santa Coloma són una de les entitats 
amb més arrelament a la nostra ciutat, són la imatge 
de la festa, la tradició i, alhora, la modernitat. Són, 
també, unes 80 persones que viuen juntes la il·lusió 
d’assolir entre totes i tots una fita comuna, sense ex-
cloure ningú. Sempre amunt.

EnriquE dE Haro

quAn ALgú començA A reme
nar en la història dels Cas
tellers de Santa Coloma, la 
dada que crida més l’atenció 
és que sigui la primera colla 
castellera creada al nord del 
Llobregat i que els seus pri
mers anys de vida estiguin 
estretament relacionats amb 
els Castellers de Barcelona. 
VA ser josep portA brunet, 
l’Avi Porta, procedent de 
Valls, qui van fundar la 
Colla de Xiquets del Raval, a 
mitjan segle xx, a més de ser 
l’impulsor en la creació de 
noves colles barcelonines. 
ArA bé, eLs cAsteLLers de 
Santa Coloma van venir 
al món amb aquest nom 
arran d’una escissió dels 
de Barcelona l’any 1985, 
concretament el 10 de maig, 
data que marca l’aniversari 
de la colla, que celebren 
anualment en una diada en 
què també s’homenatja l’Avi 
Porta. 
peL que fA A Les fites cAs
telleres, hi ha hagut de 
tot en aquests 27 anys, èpoques de més esplendor 
i èpoques més difícils. Avui dia, però, i tal com ens 
comentaven castellers i castelleres, l’entitat passa per 
una bona època. I no tan sols perquè es tornen a fer 

castells de sis, encara que això 
també és important per a molts 
dels que hi participen, sinó tam
bé perquè les persones, el centre 
de l’entitat, el melic del col·lectiu, 
estan contentes. 
quAn entres A L’AssAig deLs cAste
llers, ho notes. Es respira com
panyonia, es palpa un bon am
bient que transpua al visitant. I 
quan els demanes que t’expliquin 
què els aporta el fet de ser cas
tellers, l’únic dubte que tenen és 
com expressar tot el que els ve 
al cap. I fan, col·lectivament un 
esforç per explicarse, per trans
metre la seva il·lusió.
«germAnor», «fAmíLiA», «compA
nyia»... són algunes de les ex
pressions que se senten. Ens 
remarquen: «Tots i ningú som im
portants. No hi ha res que recai
gui en una sola persona, sinó que 
tot recau en tota la colla». L’èxit 
final sempre és gràcies a tu, grà
cies a tots i cada un dels 80 de la 
colla. I la gent se sent així: impor
tant, estimada.  
i, en Aquest sentiment de grup, 
s’hi afegeixen altres considera

cions. La importància de la canalla, el fet de poder 
viure l’experiència en família, dóna molta alegria i 
tranquil·litat als pares i mares. 
i finALment, L’emoció (o L’AdrenALinA que es dispArA). 
L’esforç col·lectiu recompensat amb un castell es tra
dueix també en una emoció, en un sentiment de victòria. 
Molts han plorat davant d’una experiència castellera. 
i, com que som de sAntA coLomA conViu, eLs pArLem 
de convivència i, en aquest tema, què millor que els 
castellers? què millor que les emocions compartides i 
l’esforç col·lectiu? El mateix esforç col·lectiu que ens 
porta a treballar a la nostra ciutat per la convivència 
i l’entesa social també ens serveix per tocar el cel da
munt d’un castell.
 

 

EnriquE dE Haro

Per contactar-hi: 
Centre de Tradicions Populars  Catalanes Joan Pairó

C/ Mas Fonollar, 13
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 687 40 23 71 
castellersdesantacoloma@hotmail.com

http://www.castellersdesantacoloma.net



Sabies que...?    La sanitat

Encara que se sent molt 
a dir que els immigrants 
abusen de la sanitat, no-
més un 4% declara haver 
immigrat per qüestions de 
salut.(Font: Médicos del 
Mundo, 2010)

La major despesa sanitària 
se situa en la població de 
més de 65 anys, i a Santa 
Coloma només un 1,27% 
dels immigrants tenen 
més de 65 anys. 

Immigrants més grans 
de 65 anys

Població més gran  
de 65 anys

La població immigrant és jove  
i amb bona salut

0 10 20 30 40 50

47,3

31,5

Mitjana d’edat de la població autòctona, a dalt, 

i mitjana d’edat de la població estrangera, a 

baix (a Barcelona).

Les persones immigrades 
van al metge la meitat que 
les autòctones

El consum de farmàcia a 
Espanya és de 446,4 euros 
a l’any entre els autòc-
tons; entre els immigrants 
és de 96,5 euros.

Només el 7,3 % del total 
de les intervencions qui-
rúrgiques a Catalunya es 
van fer a persones estran-
geres (2009)

Les visites hospitalàries 
per cada 10 habitants i les 
vegades que s’utilitza el 
sistema sanitari és sempre 
superior en el cas dels 
autòctons.

Pel que fa als episodis per 
pacient, són de 7,65 per 
als espanyols i 5,05 per als 
immigrants. La població immigrant ha aportat, i aporta, més del que rep del sistema de benestar es-

panyol (Font: Inmigración y estado de Bienestar en España. Obra Social la “Caixa, 2001.)

Per cada 100 habitants, la 
freqüèntació hospitalària 
és de 8,0 vegades per als 
espanyols i 5,8 vegades 
per als estgrangers (Font: 
Estudi de l’Hospital 12 de 
Octubre de Madrid, 2009)
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