ENXARXA’T A 9 BARRIS ACULL
En l’actualitat estem vivint un dels processos migratoris més intens i més universal de tota la
història. De la mateixa manera que moltes de les nostres famílies en el passat, milers de
persones han hagut de desplaçar-se lluny de casa i de la seva gent per tal de poder accedir al
mercat laboral i les oportunitats que se'ls negava en els seus llocs d'origen. Les economies dels
països d’acollida s’han beneficiat durant anys d’aquesta aportació.
A Nou Barris s’ha passat dels 4.961 estrangers empadronats l’any 2001 als 27.100
empadronats en l’actualitat (un 16,3 % sobre el total de població del districte). Durant els
darrers anys, la taxa de creixement d’aquest col·lectiu ha estat una de les més elevades de la
ciutat. Gràcies a aquest nou procés migratori, la població del districte, que començava a
decréixer, ha aconseguit estabilitzar-se i ha rejovenit.
En el context d’una llei cada cop més restrictiva, aquestes persones han hagut de passar per un
itinerari kafkià per poder aconseguir els “papers”. Durant tot el procés, han patit una situació
de gran vulnerabilitat, sense drets, en risc d’explotació i en risc permanent de ser empresonats
i/o expulsats. Els que han aconseguit superar aquesta primera prova -no tots ho han fet-, han
hagut de lluitar per fer-se el seu espai en un entorn estrany i a vegades hostil.
Per la seva banda, els antics veïns i veïnes, aquells que van haver de lluitar per construir els
barris, han hagut d’adaptar-se a tots aquests canvis. Han vist com carrers, places i comunitats
s’omplien de persones amb costums diferents en alguns casos, properes en altres. I han estat
sotmesos a l’ús irresponsable que del fenomen migratori han fet grups i persones amb
interessos econòmics, ideològics i/o electorals, la qual cosa ha donat ales als rumors i als
prejudicis, enemics de la convivència.
Avui, amb l’emergència de la crisis, la realitat s’ha tornat encara més complexa. Generada pel
sistema financer i pel capitalisme salvatge, la crisi ha portat atur, retallades en polítiques
socials, congelació i retallades salarials..., mentre els veritables culpables de tot això continuen
enriquint-se. En aquest context, els portaveus del discurs xenòfob assenyalen la immigració
com a responsable de la situació, amagant l’origen real de la crisi.
Davant aquesta situació, les entitats i els veïns i veïnes de tot arreu, tenim dues alternatives:
−
−

Ens podem deixar portar i fer cas del discurs xenòfob, sense prendre consciència dels
enormes costos socials que això pot tenir a curt i llarg termini. Aquesta és l’alternativa més
fàcil.
O podem fugir dels prejudicis i les generalitzacions i treballar per fer front a la situació de
forma conjunta i buscar solucions que beneficiïn a tothom i que continuïn fen de 9 barris
un districte on la convivència sigui un dels seus primers valors. Aquesta és la via més
costosa però la que ens aportarà més avantatges en el futur, i representa tot un repte.

El respecte i la convivència han de ser el camí per superar aquesta situació. Hem de recuperar
la memòria històrica de Nou Barris i aprofitar l’experiència organitzativa que va possibilitar
superar moments passats en els quals els veïns i veïnes de llavors no tenien quasi res i, amb
molt de sacrifici, paciència, organització i solidaritat, van tirar endavant les seves famílies i van
construir els barris d’avui. Ara també necessitem de tots i totes per continuar creixent i seguir
sent un referent per a tota Barcelona.
Estem davant un canvi estructural de la nostra societat, i no hi ha fronteres ni lleis que puguin
aturar l’arribada de persones que cerquen millors condicions futures. Hem d’aprofitar la
diversitat que ara tenim com a oportunitat, com a riquesa. Com està demostrat, les societats
diverses estan més capacitades per fer front i gestionar els problemes que aquelles que són
més homogènies.
Les societats i les cultures no són fixes, sinó que estan en constant evolució fruit del procés
d’interrelació entre persones, valors i formes de vida diverses. La nostra llarga experiència de
convivència en aquests barris ha permès enriquir-nos amb l’aportació de diverses formes de
veure i viure la vida, i hem sabut treure’n profit.
La responsabilitat és nostra. Des del nostre àmbit de treball i des de la nostra agenda, hem
d’afavorir el diàleg encaminat al coneixement mutu de les diferents realitats socials. Volem
una convivència pluralista i de respecte, per fer front l’amenaça de la discriminació, la
xenofòbia, els prejudicis d’uns i d’altres, la violència i l’exclusió social.
Per això, com a entitats de la Xarxa 9 Barris Acull, assumim el compromís de treballar
activament per:







Promoure iniciatives d’acollida i acompanyament als nous veïns i veïnes que
s'incorporen als barris.
Impulsar la creació d'espais de convivència que permetin la proximitat entre persones.
Lluitar activament contra rumors, estereotips i prejudicis que amenacen la
convivència.
Fomentar actituds i comportaments que facin front a la discriminació i previnguin
actituds xenòfobes i racistes.
Promoure accions de reivindicació i/o denúncia per assolir una veritable igualtat de
drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminacions de cap tipus.
Exigir a les administracions un rol actiu en la lluita per la igualtat entre persones i a
favor de la cohesió social.

