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Introducció 
 

“Ha estat de cop i aquí ningú ens ha presentat. Ens hem col·locat  

com hem pogut, uns i altres.”  Veí del Poble-sec 

 

El present informe és el resultat de la recerca duta a terme com a part del projecte 

Estratègies de participació normalitzada de les persones nouvingudes en espais ciutadans 

barcelonins: Projecte pilot al Poble-sec. Aquest projecte s’emmarca dins de les actuacions 

aprovades per l’Ajuntament de Barcelona dins del Pla Municipal per la Interculturalitat, i del seu 

objectiu d’“incorporar la mirada intercultural ens els diferents àmbits de la política pública”.
1
 

 El projecte es proposa promocionar i incentivar la interacció sociocultural positiva entre 

nous veïns d’origen pakistanès i antics veïns al barri barceloní del Poble-sec. D’aquesta manera 

es pretén promoure la participació normalitzada del col·lectiu pakistanès en activitats culturals i 

d’esbarjo al barri del Poble-sec, a la vegada que s’estimula el reconeixement, la interrelació i 

l’enriquiment mutu entre els veïns i veïnes del barri. Volem posar l’accent en una visió justament 

‘normalitzada’ de les persones d’origen estranger que no consideri el seu origen com a requisit 

primer a partir del qual es determinin totes les relacions amb el seu entorn sinó, al contrari, 

considerar-les ciutadanes dins de la multitud de perfils diferents de ciutadans i veïns de la ciutat 

de Barcelona. Volem fomentar el fet que l’origen sigui una característica més i no la clau a través 

de la qual s’identifica el nouvingut. 

El projecte, i com a conseqüència també el present informe, s’ha dut a terme des d’un 

enfocament intercultural. En aquest sentit compartim la definició que Carlos Gimenez (2009) fa 

de l’interculturalisme com una “nova expressió dins del pluralisme cultural que, tot i afirmar no 

únicament allò diferent sinó també allò comú, promou una praxi generadora d’igualtat, llibertat i 

interacció positiva en les relacions entre subjectes individuals o col·lectius culturalment 

diferenciats” (p.40). D’aquesta manera, partim del convenciment que la participació social de les 

persones immigrades suposa l’establiment de relacions interculturals positives i una actitud 

favorable al coneixement i al reconeixement mutu.  

                                                 
1 Ajuntament de Barcelona (2009). Barcelona societat. Revista de coneixement i análisi social, nº 16, p.3. 
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 L’elecció del barri del Poble-sec està motivada per la voluntat de sortir una mica dels 

“circuits clàssics” a l’hora de tractar temes d’interculturalitat i diversitat, com poden ser el barri 

del Raval o altres zones de Ciutat Vella. Al mateix temps proposem un primer pas cap a la 

descentralització d’aquestes qüestions a punts de la ciutat on es donen situacions i realitats 

quotidianes i complexes que no sempre reben l’atenció que mereixen. Al Poble-sec hi ha 

actualment un 28,5% de població immigrada, que ha arribat al barri fa menys de deu anys. Com 

ha passat en altres barris de Barcelona, en molt poc temps, el Poble-sec ha viscut un canvi 

poblacional molt significatiu que suposa un trasbals per als seus antics habitants. Al mateix 

temps, creiem que amb una bona gestió també suposa una oportunitat de creixement i 

enriquiment del barri.  

 

 Pel que fa a la població escollida per dur a terme el projecte, els veïns i veïnes d’origen 

pakistanès que viuen al Poble sec, els motius són diversos. D’una banda és un dels col·lectius 

immigrats més nombrosos al barri, amb un total de 1.357 pakistanesos i pakistaneses
2
. D’altra 

banda, creiem que tot i la important presència a Barcelona, hi ha un gran desconeixement 

d’aquesta població i una manca d’estudis i projectes. Els i les pakistenesos van començar a 

arribar al Poble-sec l’any 2000, la majoria provinents del Raval, un barri que “canalitza i 

estructura una part important de la incorporació dels immigrants i les seves famílies a la ciutat” 

(Tolsanas, 2008), especialment dels i les pakistanesos. Anar a viure al Poble-sec suposa per 

molts d’ells una millora en les condicions de vida i de feina. Els i les entrevistades opinen que el 

Poble-sec és un barri més tranquil i més segur que el Raval. Al mateix temps està a prop del 

Raval, on molts d’ells hi tenen família, amics i coneguts, serveis (mesquites, comerços de co-

ètnics, majoristes, etc.). Segons Tolsanas (2008), el Raval és el “nòdul central d’incorporació del 

col·lectiu a la ciutat” (p.46), a partir del qual les persones pakistaneses es mouen a altres barris 

de la ciutat, com és el cas del Poble sec.  

  

 El projecte se centra en l’àmbit de l’activitat cultural i lúdica, ja que entenem que la 

participació en aquest tipus d’activitat afavoreix el coneixement mutu dels participants tant a 

nivell individual com col·lectiu. D’altra banda, des de l’inici, érem conscients que la població 

                                                 
2 Dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Informes Estadístics. La població estrangera 

a Barcelona. Gener 2009, nº 21.  
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amb que treballem porta poc temps al territori i es troba immersa en un procés d’assentament que 

és lent i complex, i que pot afectar la participació d’aquestes persones nouvingudes en aquest 

sector d’activitat. Com remarca Crespo (2009), “Pel que fa a nous veïns i veïnes, cal tenir en 

compte que estan immersos en un procés d’incorporació, en el qual cal que hi hagi una integració 

de base social i econòmica prèvia a la integració cultural” (p.21). Així, desconeixement de la 

llengua i la cultura de la societat d’acollida, diferències culturals pel que fa a la manera 

d’entendre la participació, dificultats econòmiques i laborals, etc., són factors a tenir presents a 

l’hora d’abordar el projecte.  

 

A aquests factors cal afegir-hi, a més, el context de crisi econòmica en què es 

desenvolupa el projecte. Els col·lectius d’immigrants són un dels que pateixen més durament els 

efectes d’aquesta crisi, amb unes connotacions pròpies afegides a les comuns a tots els 

treballadors. L’increment de l’atur en el sector de la construcció afecta de manera important la 

comunitat pakistanesa, amb conseqüències no només econòmiques sinó socials i de regressió en 

el projecte migratori de molts. En aquest context, la participació en activitats culturals i lúdiques 

per part dels veïns i veïnes pakistanesos pot quedar relegada a un segon pla ja que les dificultats 

econòmiques, socials i familiars que comporta la crisi són prioritàries. D’altra banda, considerem 

que la cultura pot ser una eina per a la cohesió social i una font d’idees i sinèrgies necessàries en 

temps de crisi i canvis.  

 

Pel que fa al desenvolupament del projecte, aquest s’ha articulat al voltant de tres eixos: 

1) En primer lloc, volíem conèixer la realitat i el funcionament del barri del Poble-sec. Per 

això necessitàvem primer de tot apropar-nos a la seva població mitjançant estadístiques i dades 

oficials, però també comprovar aquesta informació de primera mà sobre el terreny. També 

volíem conèixer el teixit associatiu del barri, les associacions que existeixen (de veïns, de 

comerciants, de col·lectius procedents d’altres països, d’artistes, de castellers, etc...), les 

manifestacions culturals i artístiques (fires, festivals, trobades, festes majors, etc.) que es 

desenvolupen al barri, els punts de trobada i de reunió (associacions, centres cívics, biblioteques, 

espais de districte, etc.), així com les persones responsables, els presidents de les associacions, 

els tècnics del barri, els líders, etc.  
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2) En segon lloc, volíem conèixer les característiques de les persones d'origen pakistanès 

presents al Poble-sec, les seves activitats, els seus interessos i motivacions, la seva visió del 

barri, el seus potencials, l'associacionisme, etc. Aquest coneixement era imprescindible per 

promoure la seva presència i participació en les activitats del barri.  

 

3)  En tercer lloc, conèixer el nivell d’interrelació entre antics veïns i nous veïns d’origen 

pakistanès en l’àmbit cultural i d’esbarjo (nivells de participació, bones pràctiques, experiències 

positives, fracassos, dificultats, etc.). Al mateix temps detectar activitats existents, i proposar-ne 

de noves, que promoguin espais i processos d’interacció positiva i normalitzada entre antics 

veïns i nous veïns d’origen pakistanès. Tot això amb l’objectiu d’aconseguir un canvi en les 

percepcions dels habitants del barri del Poble-sec (tant autòctons com d'origen immigrant) a 

través del reconeixement i el coneixement mutu i de la interrelació positiva. 

 

 Aquest informe presenta la informació recollida durant quatre mesos de recerca. Després 

d’explicar la metodologia utilitzada, s’exposa en primer lloc la realitat i el funcionament del barri 

del Poble-sec. Com s’ha dit abans, ens hem centrat en la vida cultural i associativa del barri. 

També s’hi inclouen les visions que tenen del barri els seus representants i els veïns i veïnes, tant 

autòctons com pakistanesos. En un segon apartat es presenta la població pakistanesa que viu al 

Poble-sec, les seves característiques i activitats principals. En un tercer apartat s’analitza el nivell 

d’interrelació entre antics veïns i nous veïns d’origen pakistanès, així com la participació dels 

últims en la vida del barri, posant especial atenció en les activitats culturals i lúdiques, i fent 

referència a les experiències positives de participació del col·lectiu al barri. Hem analitzat també 

els factors que dificulten la participació dels veïns i veïnes pakistanesos en aquestes activitats.  

 

La informació i les dades obtingudes durant la recerca ens permetran identificar i definir 

propostes i accions concretes per aconseguir els objectius del projecte: promoure el coneixement 

mutu, el reconeixement i les interaccions positives entre antics veïns i veïnes del Poble-sec i nous 

veïns i veïnes pakistanesos. El recull d’aquestes propostes seran presentades a la Direcció 

d’Immigració de l’Ajuntament per ser discutides i validades, i es duran a terme en la segona part 

del projecte que finalitza el maig del 2010.    
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Metodologia 
 

Les tècniques utilitzades per a la realització d’aquest estudi han estat primordialment de 

caràcter qualitatiu, tot i que també es nodreix de dades quantitatives (estadístiques). Pel que fa a 

les dades qualitatives, d’una banda s’ha realitzat una recerca documental a partir de bibliografia 

especialitzada i de l’explotació de fonts secundàries existents. S’ha posat especial atenció als 

estudis disponibles realitzats sobre el barri i d’alguna manera vinculats a la immigració.  També 

s’han analitzat estudis sobre la comunitat pakistanesa a l’estat espanyol i especialment a 

Barcelona. Al mateix temps s’han tingut en compte estudis relacionats amb la participació social 

i de la població immigrada. Pel que fa a fonts secundàries, s’han utilitzat fulletons i informació 

oficial diversa recollida d’associacions i entitats del barri del Poble-sec, així com el diari local 

Zonasec i notícies sobre el barri en altres mitjans de comunicació. 

 

En segon lloc, s’han realitzat entrevistes en profunditat i semidirigides amb l’objectiu de 

conèixer i aprofundir qualitativament en les visions que els i les entrevistades tenen sobre el 

Poble-sec i sobre la relació entre antics i nous veïns i veïnes. Al mateix temps ens han permès 

ampliar el coneixement sobre les activitats culturals i lúdiques que es desenvolupen al barri i el 

nivell de participació, tant d’antics com de nous veïns i veïnes, especialment d’origen pakistanès. 

Hem tractat les dificultats a aquesta participació, les experiències positives i els fracassos, així 

com propostes i alternatives. S’han entrevistat persones de tres perfils diferents: 1) representants 

d’entitats i associacions del Poble-sec, tant autòctones com pakistaneses. També s’han entrevistat 

representants d’entitats pakistaneses d’altres barris de Barcelona en què hi participen persones 

d’origen pakistanès que viuen al Poble-sec; 2) veïns i veïnes autòctons del Poble-sec; i 3) veïns i 

veïnes del Poble-sec d’origen pakistanès. La majoria d’entrevistes s’han fet individualment, però 

hi ha hagut casos d’entrevistes en grups, sobretot a entitats, i depenent de la voluntat dels 

entrevistats. També s’han fet reunions amb representants i tècnics de les institucions del districte, 

amb l’objectiu de donar-los a conèixer el projecte i el seu objectiu, conèixer les seves visions del 

barri i les intervencions en l’àmbit de la convivència i de la cultura, i les seves relacions amb la 

comunitat pakistanesa. Per últim, s’ha parlat amb investigadors en l’àmbit de la immigració i de 

la comunitat pakistanesa a Barcelona.  
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En tercer lloc, també s’han aplicat tècniques d’observació, en alguns casos no participant 

i en altres participant-hi directament, d’activitats culturals i lúdiques realitzades al barri. Algunes 

d’aquestes activitats eren obertes a la participació de tothom, altres estaven organitzades per i 

dirigides a la comunitat pakistanesa. L’objectiu d’aquestes observacions era veure de primera mà 

quina mena d’activitats culturals s’organitzen al barri, així com analitzar quin era el tipus de 

participació del públic en general, posant especial atenció a la participació per part dels veïns i 

veïnes pakistanesos. D’altra banda, també s’ha dut a terme una observació no participant a peu 

de carrer, als comerços, a les places, als equipaments públics, a les seus de les entitats, etc., amb 

l’objectiu d’analitzar dinàmiques de relació entre veïns, i de participació dels veïns d’origen 

pakistanès a la vida quotidiana del barri. 

 

Taula 1. Perfils dels entrevistats i temes tractats a les entrevistes 

Perfil dels entrevistats Temes tractats 

1.Representants d’entitats i associacions del 

Poble-sec, tant autòctones com pakistaneses 

(20 persones, de 16 entitats)3 

- Visió del barri, dels canvis ocorreguts, dels factors 

positius i les dificultats que hi ha al barri, la relació 

entre veïns  

 

- Paper de l’entitat al barri, activitats que realitza, tipus 

de difusió i de participació (tant autòctona com 

d’estrangers, especialment del col·lectiu pakistanès), 

relació amb altres entitats del barri.  

 

- Activitats culturals del barri en general, rol que hi juga 

l’entitat representada, tipus de participació. 

 

- Participació de la població nouvinguda: dificultats per 

fomentar-la, experiències positives, propostes 

 

- Coneixement de la comunitat pakistanesa del barri, de 

la seva cultura i les seves activitats 

 

2. Representants d’entitats pakistaneses 

d’altres barris de Barcelona (7 persones, de 

3 entitats) 

 

- Realitat de la comunitat pakistanesa a Barcelona 

- Objectius i activitats que realitza l’entitat 

- Participació a l’entitat de pakistanesos/es del Poble-sec 

- Relació amb entitats del Poble-sec 

- Dificultats i bones pràctiques 

- Percepció de les actuacions municipals envers a la 

participació dels membres de la comunitat 

                                                 
3 Annex al present informe hi ha un llistat de les entitats entrevistades. Pel que fa a les persones entrevistades, s’ha 

optat per l’anonimat.  
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3. Veïns i veïnes autòctons del Poble-sec 

(10 persones) 

 

- Visió del barri, dels canvis ocorreguts, dels factors 

positius i les dificultats que hi ha al barri, la relació 

entre veïns  

- Activitats culturals del barri, opinió i participació 

- Percepció sobre la participació en activitats del barri 

per part de població nouvinguda, especialment de la 

comunitat pakistanesa 

- Percepció i coneixement de la comunitat pakistanesa 

del barri: cultura i activitats que realitzen 

 

4. Veïns i veïnes d’origen pakistanès que 

viuen al Poble-sec  

(10 persones) 

 

- Trajectòria migratòria i situació personal actual 

- Visió del barri, dels factors positius i les dificultats que 

hi ha, la relació entre veïns. Percepcions sobre la 

població   

- Coneixement de les activitats culturals i lúdiques del 

Poble-sec i participació 

- Dificultats a la integració i a la participació 

- Motivacions i interessos culturals i lúdics 

- Relació amb la comunitat pakistanesa del barri i 

d’altres barris de Barcelona. Participació en entitats, 

associacions, activitats organitzades per i per a 

pakistanesos/es 

- Demandes i propostes d’activitats culturals i lúdiques 

al barri 

 

5. Tècnics i representants municipals 

 

- Visió del barri, de les transformacions recents, de les 

dificultats que hi ha i dels factors positius, de les 

relacions entre veïns 

- Accions que es duen a terme des del districte en 

l’àmbit de la convivència i la integració  

- Accions en l’àmbit de la participació cultural de la 

població nouvinguda 

- Coneixement, percepció i relació amb la comunitat 

pakistanesa del Poble-sec 
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El Poble-sec: un barri actiu 
 

“El Poble-sec és com una botifarra plana, amb pla inclinat, que fa que quan la gent surt 

de casa caigui cap al Paral·lel. Doncs perquè el Paral·lel ha sigut per nosaltres i segueix 

sent en molts aspectes l’aparador. El Poble-sec és una botiga i el Paral·lel n’és 

l’aparador... I és una botifarra perquè si mirem el plànol és un barri allargat que no té 

una centralitat molt clara sinó que té diverses centralitats, i això també respon en part a 

la divisió que hi ha interna, una divisió fictícia, però una divisió que ve de la història, i la 

història és tan important, no?” 

 

D’aquesta manera definia el barri una de les persones entrevistades per al projecte. El 

Poble-sec s’ubica dins del districte de Sants-Montjuïc i efectivament es caracteritza per ser una 

franja urbana estreta i delimitada per totes quatre bandes per la muntanya de Montjuïc, el 

Paral·lel, el carrer Lleida i el port. El barri està subdividit en tres sectors: la França Xica (proper 

al carrer Lleida), Santa Madrona (ubicat a la part central del barri) i les Hortes de Sant Bertran 

(tocant al port i també denominat com la zona de les Tres Xemeneies). A aquestes tres barriades 

cald afegir-hi el petit nucli de la Satalia que entra cap a la muntanya de Montjuïc.  

 

Mapa del barri del Poble-sec 

 

Font: Web de l’Ajuntament de Barcelona, 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652295_303652237_1,00.html 
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Història del barri 

Aquesta àrea de Barcelona va començar a poblar-se a la segona meitat del segle XIX, un 

cop enderrocades les muralles de Barcelona el 1854 i al temps que s’aprovava el Pla de 

l’Eixample. Mentre el projecte Cerdà trigava uns anys a edificar a les zones més centrals de la 

ciutat, les pressions per construir més enllà del perímetre emmurallat van trobar la possibilitat de 

fer-ho en aquesta zona del vessant nord de Montjuïc, també propera a l’antic centre.  

 

L’enderroc de les muralles va propiciar també la instal·lació de diverses indústries a la 

zona. Les Hortes de Sant Bertran, que fins aleshores havien estat la principal font de 

subministrament de productes del camp a la ciutat de Barcelona, gràcies a l’abundància d’aigua a 

la zona, es van veure afectades per la instal·lació a les Drassanes de nombroses fàbriques de 

vapor. Aleshores es van començar a sentir entre els pagesos de l’època expressions com “Això és 

un poble sec”, nom que ha acabat denominant el barri (Fundació CIREM, 2008).  

 

La presència de nombroses indústries durant l’últim terç del s. XIX i ja al llarg del segle 

XX van provocar també la constitució d’un teixit social treballador i obrer, que encara avui 

caracteritza el barri. El moviment obrer s’organitzà en associacions sindicals i de caire polític 

radical al voltant del moviment anarquista o republicà, que va viure intensament els fets de la 

Setmana Tràgica de 1909, l’aixecament del 1936, i que va patir greument els bombardejos durant 

la guerra civil. 

 

Un altre tret a destacar del barri, i comú a altres barris de Barcelona, va ser l’arribada 

massiva de persones immigrades d’altres zones de l’Estat espanyol durant els anys 50 i 60 del 

segle passat. Aquests immigrants es van assentar en barraques instal·lades a la muntanya de 

Montjuïc, fet que provocà la pèrdua durant un temps de la funció de la muntanya com a lloc 

d’esbarjo dels barcelonins. Al mateix temps, el Paral·lel es convertia en eix principal dels teatres 

i music-halls, que li donà gran fama i que actualment està en procés de transformació, tant 

urbanística com d’usos.   
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El Poble-sec avui 

 El barri del Poble-sec es caracteritza per tenir una gran densitat de població en una 

superfície petita i, com s’ha dit, limitada. Ha estat i segueix sent un barri intrínsecament obrer i 

popular, amb un nivell socioeconòmic mig-baix. Com a la resta de Barcelona, la majoria de la 

població es concentra en les franges d’edat entre 24 i 64 anys, però destaquen els alts índexs 

d’envelliment i dependència.  

 El Poble-sec ha estat sempre un barri d’acollida i recepció de població nouvinguda. Als 

anys 50, 60 i 70 va rebre persones provinents d’altres zones de l’Estat espanyol, i en els darrers 

anys provinents de l’estranger. Actualment és un dels barris de la ciutat de Barcelona amb un 

índex més alt de població nouvinguda (28,5%). Aquesta immigració ha comportat entre altres 

coses un cert rejoveniment del barri i un augment de l’activitat comercial. També ha suposat que 

convisquin al barri una diversitat de cultures que han transformat el paisatge social i incideixen 

en les dinàmiques quotidianes. En general aquesta transformació es veu com a positiva, tot i que 

comporta complexitat i genera conflictes.  

 Pel que fa a la vida associativa i cultural del barri, es caracteritza per ser molt rica i 

activa. Els veïns/es i comerciants participen en una gran quantitat i diversitat d’associacions i 

entitats, la majoria agrupades des de fa anys en la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Les 

seves activitats es basen principalment en la dinamització de les festes populars i lligades a la 

tradició, tot i que també intenten adaptar-se a la nova realitat del barri i treballen per a la millora 

de les condicions de vida i pel benestar de tots els veïns i veïnes.  

El barri en xifres 

Segons dades de gener de 2008, en aquella data vivien al Poble-sec 40.371 persones. La 

població del barri ha experimentat un creixement important en els darrers sis anys, passant de 

tenir un total de 35.130 habitants l’any 2002 als més de 40.000 que té actualment. Això suposa 

un creixement relatiu del 14,9%, un dels més alts de la ciutat de Barcelona. 
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Taula 1. Creixement de població absolut i relatiu del barri, districte i ciutat 

 Poble-sec Sants-Montjuïc Barcelona 

Pobl. total 2002 35.130 169.821 1.527.190 

Pobl. total 2008 40.371 181.432 1.615.908 

Creixement % (2002-2008) 14,9% 6,8% 5,8% 
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (gener de 2008). 

 

El Poble-sec es caracteritza per una densitat de població molt alta (552,9 hab/ha), donat 

que en poc més de 70 hectàrees es concentra una quantitat de població semblant a la de capitals 

de comarca com Vic o Figueres. Aquesta densitat de població es troba per sobre de la mitjana 

tant de la ciutat en el seu conjunt (158,2% hab/ha) com del districte (81,6 hab/ha, cal tenir en 

compte que Sants-Montjuïc és el districte més extens de Barcelona i que inclou superfície no 

habitada com del Parc de Montjuïc, el port o la Zona Franca). 

Pel que fa a la variable sexe, observem que les dones tenen un pes lleugerament superior 

en relació als homes, representant el 50,8% de la població total del barri. Aquesta distribució és 

semblant tant a la del districte de Sants-Montjuïc com a la de la ciutat de Barcelona. 

 Taula 2. Distribució de la població per sexes 

Dones

50,8%

Homes

49,2%

 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (gener de 2008). 
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En quant a la distribució de població per grups d’edat, els percentatges del barri també 

s’assimilen als del districte i la ciutat. El gruix de població es concentra en el grup d’edat 

comprès entre els 25 i els 64 anys. El segon grup més nombrós és el de població de 65 anys i 

més, amb el fet destacable que un 32% de persones dins d’aquest grup tenen més de 80 anys. 

Una altra dada a ressaltar és que el 30% de gent gran del barri viu sola. En aquest sentit les dades 

no presenten diferències amb la ciutat de Barcelona, però sí que posen de manifest una realitat 

existent d’envelliment i dependència. 

 

Taula 3. Percentatge de població per grups d’edat al barri, al districte i a la ciutat 

Edat Poble-sec Sants-Montjuïc Barcelona 

0-14 anys 10,7% 11,3% 11,9% 

15-24 anys 9,3% 10,0% 9,5% 

25-64 anys 60,7% 59,3% 58,2 

65 anys i més 19,3% 19,4% 20,4% 

Base 40.371 181.432 1.615.908 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (gener 2008). 

 

Pel que fa a l’origen de la població, el Poble-sec té un dels índexs més elevats de 

població nouvinguda de la ciutat de Barcelona. Les dades de gener del 2009 mostren que viuen 

al barri 11.588 persones estrangeres, el 28,5% del total de població. Al districte el percentatge és 

del 19,6%  i al conjunt de la ciutat de Barcelona d’un 18,1%. Si s’observa l’evolució de la 

proporció de persones estrangeres al barri es veu que han passat de representar el 8,6% l’any 

2000, el 22,1% l’any 2004 i actualment superen el 28%.   
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Taula 4. Percentage de població nouvinguda al barri, al districte i a la ciutat 

71,5%
80.4% 81,9%

28,5%
19,6% 18,1%

Poble-sec Sants-Montjuïc Barcelona

Antics veïns Nous veïns

 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (gener 2008). 

Per nacionalitat, el col·lectiu més nombrós és el de Pakistan, amb 1.341 persones, seguit 

del Marroc, amb 1.012 persones, i Filipines, amb 982 persones. A aquests col·lectius els 

segueixen els de la República Dominicana, Itàlia i Equador. En total hi ha presents al Poble-sec 

més de 40 nacionalitats diferents.    

Taula 5. Rànking de nacionalitats estrangeres al Poble-sec 
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       Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Pel que fa a les condicions de vida econòmica i sociolaboral, el Poble-sec ha estat i 

segueix sent un barri popular amb un nivell socioeconòmic mig-baix. Les rendes del barri 

oscil·len entre el 90% i el 70% de la mitjana de la ciutat de Barcelona. Segons l’informe sobre 

Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona publicat per l’Ajuntament de Barcelona 

l’any 2007
4
, el Poble-sec ocupa la vuitena posició entre els barris barcelonins on l’índex de renda 

familiar disponible per càpita (IRFD) és més baix.  

Taula 6. Renda Familiar Disponible del barri, el districte i la ciutat  

 Poble-sec Sants-Montjuïc Barcelona 

RFD (€/any) 11.664 € 13.356 € 16.555 € 

Població Resident 39.239 177.636 1.593.075 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona  

 

Des de l’aprovació de l’ajut de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya l’any 

2005, el barri ha estat sotmès a canvis urbanístics importants. Hi ha hagut inversions per 

rehabilitar façanes, s’estan reurbanitzant i arranjant els carrers (un canvi important ha estat fer el 

carrer Blai peatonal), s’han creat nous espais públics.  

D’altra banda, el fenomen migratori ha suposat un rejoveniment del barri i un augment de 

l’activitat comercial. L’obertura per part dels estrangers de botigues de proximitat (queviures, 

locutoris, perruqueries, bars, etc) està revitalitzant la trama comercial del barri que ja fa anys que 

es trobava en crisi degut a la jubilació de comerciants i a la no continuïtat familiar dels negocis 

(Zegrí at al., 2006). Darrerament també s’observa al barri un cert dinamisme artístic amb 

l’obertura de tallers i locals, generat per l’arribada al Poble-sec d’artistes i nous residents que 

responen a un perfil socioeconòmic diferent a la corrent migratòria dominant (CIREM, 2008).   

   

 

 

 

 

                                                 
4 Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona (2007), Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de 

Barcelona. 
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Principals activitats culturals i lúdiques 

 Les activitats culturals en espais públics juguen un paper fonamental en la convivència 

veïnal perquè pel seu caràcter de proximitat fomenten el coneixement mutu i la interrelació. Com 

assenyala Crespo (2009) “Les activitats al carrer afavoreixen que persones d’orígens diferents 

entrin en contacte i reforcen el paper de l’espai públic com a lloc de trobada, que possibilita el 

coneixement mutu i facilita el desenvolupament del sentiment de pertinença al territori” (p.21).   

 

Com s’ha dit, el Poble-sec és un barri amb un fort teixit associatiu i força actiu. En 

observar les activitats culturals i de lleure que s’hi desenvolupen ens hem centrat en aquelles 

organitzades per les entitats del barri de manera regular, tot i que també s’organitzen un gran 

nombre d’activitats puntuals. Com veurem, la majoria d’activitats del barri giren al voltant de la 

cultura popular i tradicional catalana. La Coordinadora d’Entitats, creada el 1989, juga un paper 

fonamental com a dinamitzadora i impulsora d’aquestes activitats. L’any 2009, la Coordinadora 

d’Entitats ha estat guardonada amb el Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, en 

reconeixement a la feina duta a terme per aquesta entitat.  

 

En primer lloc analitzarem els equipaments i espais amb què compta el barri i on es 

desenvolupen la majoria d’activitats que després destacarem. 

 

Equipaments i espais 

El Poble-sec compta amb els següents equipaments culturals: 

1. La Biblioteca Francesc Boix 

L’any 2001 es va inaugurar al carrer Blai, i després d’anys de reivindicacions veïnals, el nou 

edifici d’aquesta biblioteca, que porta el nom d’un veí il·lustre del barri. Consta de tres plantes i 

ofereix diversos serveis, entre ells el servei d’informació i préstec, de lectura de premsa i 

revistes, un espai d’internet i multimèdia i un espai infantil. La biblioteca també organitza 

activitats com clubs de lectura o tallers d’escriptura i també activitats puntuals (presentacions de 

llibres, projeccions de documentals, etc)  i cedeix la sala d’actes per activitats organitzades per 

altres entitats.  
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2. El Centre Cívic El Sortidor:  

Aquest equipament es va inaugurar l’any 2003 i està cogestionat pel districte i la 

Coordinadora d’entitats del Poble-sec. Aquest gestionament compartit suposa una important 

implicació en el seu funcionament del moviment associatiu del barri. En aquest equipament s’hi 

duen a terme la majoria d’iniciatives socials del Poble-sec. Regularment organitza tallers 

diversos, tant per adults com infantils, i ofereix una programació cultural amb diferents activitats 

regulars i puntuals. També lloga o cedeix el seus espais a entitats, empreses i particulars perquè 

hi duguin a terme activitats de caràcter cultural.  

 

3. L’equipament del Sortidor:  

En aquest equipament, a part del Centre Cívic, s’hi troben també ubicats altres serveis com la 

ludoteca i el casal d’avis. La ludoteca és un servei municipal que funciona totes les tardes de 

dilluns a divendres i dissabtes al matí i està adreçat a nens i nenes de 0 a 12 anys. El Casal de 

gent gran també és municipal i ofereix diversos serveis, a més d’organitzar activitats 

socioculturals per a persones majors de 60 anys. L’equipament del Sortidor també s’utilitza 

actualment per assajos de Castellers i Diables i també com a magatzem per diverses entitats com 

els Gegants. 

 

4. Pista Poliesportiva Municipal 3 Xemeneies:  

Aquest equipament està gestionat per la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Es tracta 

d’una pista oberta on s’hi duen a terme activitats esportives de diferents entitats del barri. 

Actualment està en obres. 

 

5. Espai 12@16:  

Es tracta d’un recurs municipal gestionat pel districte de Sants-Montjuïc i dirigit a joves entre 

12 i 16 anys del barri del Poble-sec. S’hi fan activitats les tardes de dilluns a dissabte i 

actualment hi participen al voltant de 20 nois i noies del Poble-sec, amb un percentatge de 

nouvinguts del 50%.  

En relació als equipaments amb què compta el Poble-sec i donada la gran quantitat 

d’entitats i associacions presents al barri, hi ha una forta demanda a l’administració per part 

d’entitats i veïns perquè es doti al barri de més equipaments. Es demanen sobretot equipaments 
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per joves i també perquè les entitats tinguin un lloc de reunió, trobada, assaig i magatzem. 

Actualment s’està negociant la construcció d’un nou equipament que compliria aquests requisits, 

però sembla que les parts implicades no s’acaben de posar d’acord pel que fa a la ubicació de 

l’equipament, les seves dimensions, i els usos que se’n podrien fer. També es demanen des de les 

entitats més espais municipals o subvencionats per a la pràctica esportiva. Actualment només hi 

ha una pista poliesportiva que a més és descoberta i està en obres.  

 

Principals activitats culturals i lúdiques del barri 

 A continuació fem un recull d’algunes de les activitats culturals i lúdiques que es duen a 

terme al Poble-sec. La informació s’ha recollit a través d’entrevistes a entitats del barri i de la 

seva informació en pàgines web, fulletons i altres suports. No es tracta d’un recull exhaustiu sinó 

d’aquelles activitats culturals més rellevants.  

 

 

TIPOLOGIA ACTIVITAT COMENTARI 

 

Festes Populars 

 

- Cavalcada de Reis 

- Carnestoltes 

- Sant Jordi 

- Flama del Canigó i Sant Joan 

- Festa Major 

- Nadal Solidari 

 

   Es tracta de festes populars i tradicionals catalanes que 

tenen per objectiu promoure la consciència col·lectiva i la 

tradició cultural catalana. Les activitats s’organitzen 

bàsicament des de la Coordinadora d’Entitats del barri 

que, aglutina a més de 80 entitats. Des de la seva creació 

el 1989, la Coordinadora ha jugat un paper fonamental en 

la dinamització d’unes festes que s’havien perdut o deixat 

de celebrar al barri. En l’organització de la Festa Major, 

que té lloc al mes de juliol, s’hi impliquen de manera 

especial els comerciants, així com altres entitats i 

associacions del barri. 

 

 

Cultura Popular 

 

- Castellers  

 

 

 

 

 

 

- Diables  

 

 

- Els Castellers han celebrat aquest any els seus 10 anys de 

vida. Mobilitzen unes 60 persones del barri. Organitzen 4 

diades a l’any al barri i també actuacions puntuals i altres 

activitats, com una calçotada, una xocolatada i participen 

activament en l’organització de la Festa Major. També 

organitzen tallers infantils a les escoles del barri i 

publiquen una revista quatrimestral, el Pilar sec. 

  

 

- La Colla de Diables del Poble-sec va ser fundada l'any 

1985. Actualment hi participen al voltant de 40 persones 

de manera regular. Els tabalers assagen els divendres al 

CC el Sortidor i surten amb els Diables almenys una 

vegada al mes. També organitzen activitats al barri, com 
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- Geganters i grallers 

 

una xocolatada popular o tallers infantils.  

 

- Els Geganters i Grallers del Poble-sec es van crear el 1986 

i convoquen una vintena de persones. Fan un mínim de 10 

sortides a l’any. 

 

Activitats Culturals 

 

 

- Mostra d’Entitats 

 

 

 

- Cuines del Món 

 

 

 

 

 

- Festival Internacional 

Renaixença 

 

 

- Tallers del Centre Cívic El 

Sortidor 

 

- POPS, Passarel.la Oberta al 

Poble-sec 

- Trocasec. Mercat 

d’Intercanvi 

 

 

 

- Organitzada per la Coordinadora d’Entitats, el 2010 

celebrarà la seva 20a edició. Durant un cap de setmana de 

Maig les entitats i associacions del barri mostren al carrer 

les seves activitats i projectes. En l’edició del 2009 hi van 

participar més de 60 entitats. 

- Aquesta activitat també està organitzada per la 

Coordinadora d’Entitats i es celebra al juliol, abans de la 

Festa Major. Consisteix en una mostra i degustació de 

plats de cultures diferents cuinats per persones 

nouvingudes al barri que prèviament han participat en uns 

tallers de cuina que tenen per objectiu promoure la 

interrelació i el coneixement mutu entre persones de 

diferents orígens que conviuen al barri. 

- Festival bianual organitzat pel Grup Internacional de 

Música i Dansa Renaixença, amb seu al Poble-sec. Es 

tracta d’una mostra internacional d’agrupacions 

folklòriques de dansa tradicional de diferents països o 

regions . Durant el festival també s’organitza una fira 

amb activitats lúdiques, mostres i exposicions.  

- El Centre Cívic organitza tallers trimestrals diversos i 

oberts a tothom. Destaquen els tallers gastronòmics i 

relacionats amb el teatre  

- Es tracta d’una desfilada de dissenyadors joves del barri, 

que el CC El Sortidor organitza anualment.  

- Aquest any s’ha celebrat el primer mercat d’intercanvi al 

Poble-sec, amb l’objectiu de dinamitzar el barri, 

promoure la relació entre veïns i veïnes i difondre aquesta 

manera responsable de consumir. Es tracta d’una 

iniciativa del Pla Comunitari del Poble-sec i està previst 

que se celebrin periòdicament.  

 

Activitats Esportives 

 

- Bàsquet 

- Futbol 

- Excursionisme 

- Atletisme 

- Ciclisme 

 

   Hi ha diverses entitats al Poble-sec que fomenten l’esport 

i organitzen activitats esportives: Club de Bàsquet Sant 

Antoni, Club Esportiu Terra Negra, Club Atlètic 

Running, Associació Ciclista “La Grupa”, Foment 

Excursionista de Barcelona, U.E. Poble-sec. 

   Algunes d’aquestes organitzacions utilitzen la pista 

poliesportiva de les 3 Xemeneies i també el camp de 

futbol de gespa artificial de La Satalia (que és municipal 

però cal pagar un lloguer). 

  

 

Activitats Artístiques 
- “Tallers Oberts al Poble-sec” 

- Teatre 

- Dansa 

- Un cap de setmana a l’any els artistes del Poble-sec obren 

les portes dels seus tallers al públic i mostren les seves 

activitats 

- Hi ha diverses entitats al barri que promouen les activitats 
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- Música 

- Arts Plàstiques 

artístiques, que ofereixen formació i participació: Grup 

Renaixença, Agrupació Artística i Teatral La Antorcha, 

Espai Marabal, Taller 22, Associació d’Artistes Plàstics 

del Poble-sec. 

- També cal destacar que els darrers anys s’estan instal·lant 

al Poble-sec diferents artistes que obren locals-taller i que 

estan produint un dinamisme artístic al barri. 

 

 

Activitats Infantils 

 

- Ludoteca 

 

 

 

- Centre Cívic 

 

 

- Activitats esportives: futbol i 

bàsquet 

 

 

- Espai de la Infància 

 

 

 

- Casal Xerinola 

 

 

- Compartim el Pati de 

l’escola 

- La Ludoteca és un espai municipal per a nens i nenes de 0 

a 12 anys que funciona de dilluns a divendres a les tardes 

i els dissabtes al matí. Està ubicat a l’equipament d’El 

Sortidor. 

 

- El Centre Cívic organitza activitats infantils 2 dissabtes al 

mes al matí a l’equipament d’El Sortidor. 

 

-  La C.E. APA Poble-sec, des de la Unió de Veïns del 

Poble-sec, organitza equips infantils de futbol i bàsquet. 

També es fan aquestes i altres activitats esportives des del 

Club Esportiu Terra Negra. 

 

- La Coordinadora d’Entitats impulsa aquest projecte que 

consisteix en un servei dirigit a nens i nenes de 7 a 12 

anys amb capacitat per a 30 infants amb dificultats 

d’aprenentatges, conducta i relació. 

 

- El Casal Xerinola, de la parròquia de Lurdes, organitza 

activitats culturals i de lleure per a infants del barri. 

 

- Aquest projecte s’impulsa des del districte i consisteix a 

obrir els patis de les escoles públiques del barri a les 

famílies durant els caps de setmana i s’hi organitzen jocs i 

activitats dinamitzades per un servei de monitors de 

lleure. 

 

 

Activitats per Joves 

 

- Tallers i activitats d’oci i 

lleure 

- Tarda Jove 

 

 

 

- Artescape 

 

 

- La majoria d’activitats per a joves al Poble sec estan 

organitzades des del districte de Sants- Montjuïc. A 

l’espai municipal 12@16 del Poble-sec s’hi fan activitats 

per adolescents de 12 a 16 anys totes les tardes de dilluns 

a divendres i els dissabtes es fa “La Tarda Jove” a 

l’equipament d’El Sortidor. 

 

- Una altra activitat promoguda pel districte és “Artescape”, 

que ofereix als joves un espai per a la creació artística 

amb activitats al carrer: hip hop, circ, capoeira, percussió, 

graffiti.  
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- Futbol: projecte “Prevenir tot 

jugant” 

 

 

- Moviments escoltes 

 

 

- Grups de joves a les 

parròquies 

 

- Concurs literari Terra Negra 

 

- El projecte municipal “Prevenir tot jugant” ofereix un lloc 

de trobada i entrenaments i participació en una lliga de 

futbol a joves entre 13 i 15 anys. Utilitzen la pista 

poliesportiva de les 3 Xemeneies. 

 

- Al Poble-sec hi ha dos agrupament escoltes: Agrupació 

Escoltes Baden Powell i Agrupament Escolta Boixac. 

 

- A la parròquia de Sant Pere Claver hi ha un grup de joves 

que organitzen diverses activitats culturals i de lleure. 

 

- Organitzat per la Unió de Veïns del Poble-sec a les 

escoles públiques del barri. Aquest any se’n celebrarà la 

tercera edició. 

 

 

Activitats per Gent 

Gran 

 

- Cinema 

- Ball 

- Formació i tallers 

- Teatre 

- Acompanyament 

 

- Aquestes activitats s’organitzen principalment per dues 

entitats: el Casal municipal de gent gran i el Centre 

Cultural Tomàs Tortajada, i es duen a terme 

majoritàriament a l’equipament d’El Surtidor. 

 

- Acompanyament a la Gent Gran del Barri és un projecte 

impulsat des de la Coordinadora d’entitats que té per 

objectiu buscar voluntaris que acompanyin i donin suport 

a persones grans amb problemes de mobilitat i que viuen 

soles. 

 

 

 

Visions del barri 

El contingut d’aquest apartat es basa en les entrevistes fetes a representants d’entitats i a 

veïns i veïnes del barri, tant autòctons com d’origen pakistanès.   

La majoria d’entrevistats coincideix a remarcar que el Poble-sec és un barri “molt barri”, 

on tothom es coneix i se saluda pel carrer. Es detecta un fort sentiment de pertinença al barri i de 

compartir una mateixa història i experiència. Una persona entrevistada comentava: “És un barri 

que es manté molt barri. Tothom es coneix molt, et coneixen de seguida”.  

Un altre tret ressaltat per la majoria d’entrevistats és que el Poble-sec és un barri amb un 

fort teixit associatiu i amb un alt nivell de participació veïnal, que es mobilitza per a la millora de 
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les condicions de vida i d’infraestructura del barri: “Si una cosa bona té el barri és que hi ha 

bastanta vida associativa [...]. Es fan moltes activitats i moltes enfocades al tema de la 

integració”. Una veïna, membre d’una entitat, creu que “es tracta d’un barri peculiar perquè en 

un espai físic molt reduït hi ha moltes associacions i entitats, i molta gent implicada”. 

També es coincideix en l’afirmació que el barri ha estat sempre un lloc d’arribada, 

acollida i convivència, donat el seu rol de porta d’entrada de població nouvinguda a la ciutat de 

Barcelona.  

“El Poble-sec és bàsicament un barri d’acollida, d’entrada. És un barri que tota la vida, de 

sempre, històricament, ha estat porta d’entrada de Barcelona, amb el port és lògic. I és un 

barri d’acollida i multicultural. D’acollida perquè tots els moviments migratoris que ha 

rebut Barcelona, la porta d’entrada, no és l’única, però bàsicament ha estat el Poble-sec”. 

Al mateix temps, s’afirma que el barri es troba en un procés de transformació i de canvi, 

causat sobretot per l’arribada de població estrangera en quantitats elevades en els darrers anys. 

Hi ha la sensació que aquests canvis han tingut lloc en un marge de temps molt petit i que a 

algunes persones els costa adaptar-s’hi. Un entrevistat deia: “Ha estat de cop i aquí ningú ens ha 

presentat. Aquí ens hem col·locat com hem pogut, uns i altres”.   

Sembla que la gent gran és a qui més costa aquest canvi: “Sobretot la gent gran, que 

estava tranquil·la, el barri era seu. Vivien feliços i tranquils i de cop i volta van rebre en pocs 

anys un impacte brutal. Perquè van venir en onades. I clar, això és molt difícil de pair i de 

superar. Això va trencar esquemes i creà un impacte cultural molt fort”. 

Un altre entrevistat afegia que “És una llàstima però sí que hi ha una mica de sentiment 

quan parles amb gent més gran que se sent envaïda una mica, no? Que al seu espai se sent 

incòmode, que els fa cosa passar pel mig d’un grup de sud-americans, que estan allà, que tenen 

una altra manera de fer, de parlar, i potser criden més, el que sigui, i notes que de vegades la gent 

se sent incòmode”.   

De totes maneres, s’observen diferències pel que fa a l’actitud enfront aquesta 

transformació i davant els canvis i reptes que la nova situació comporta. Per una banda hi ha una 

part de la població que adopta una actitud positiva i que veu la immigració com una oportunitat 

per al barri. Les tres cites que segueixen són un exemple d’aquesta actitud: 
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“En poc temps hem hagut d’assumir moltíssima immigració extracomunitària, un 27% 

del total d’habitants i no ha estat fàcil. Però gràcies als immigrants tenim un barri més ric. 

És normal que hi hagi problemes: com més gent hi ha, és normal, més problemes hi ha”. 

  

“La gent de tota la vida ha d’entendre que la realitat ha canviat una mica [...]. I penso que 

no els queda més remei que adaptar-se, que això ja no ho pot parar ningú. És qüestió 

d’anar-los conscienciant. De fer una mica de pedagogia, no? De veure que no són tan 

diferents de nosaltres, o els uns dels altres”. 

 

“Crec que la immigració és una oportunitat, no és un problema. Pot ser un problema si no 

es treballa, però si es treballa i es veu de forma positiva, doncs és una oportunitat de tirar 

endavant aquest barri, amb nova gent”.  

 

La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, que aglutina més de 80 entitats del barri, és la 

representant i portaveu d’aquesta actitud positiva i constructiva enfront la realitat multicultural 

que actualment i des de fa uns anys viu el barri. Des de la Coordinadora s’han engegat diversos 

projectes i propostes amb l’objectiu d’acollir la població nouvinguda i promoure la seva 

integració a la vida del barri. Un exemple n’és la Plataforma Poble-sec per a Tothom que es posà 

en marxa l’any 2001 amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social i afavorir la convivència entre els 

veïns i veïnes del barri.  

 

D’altra banda, hi ha una part de la població del Poble-sec que adopta una postura més 

negativa enfront l’arribada d’immigrants al barri. Hi ha veïns i veïnes que creuen que la 

“massificació” de la immigració al barri causa problemes d’inseguretat, soroll, brutícia, entre 

altres coses. Algun entrevistat comentava que “La gent es queixa dels sorolls, sobretot per part 

de determinades comunitats, sudamericans”. També es deia que “són massa gent. El problema és 

la massificació i la gent està molt cremada. I els petits problemes que no se solucionen el que fan 

és enfrontar la gent”. La Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec es pot considerar la 

portaveu d’aquest sector més crític de la població. Aquesta entitat es va crear el 2007 i agrupa 

quatre Associacions de Veïns del barri.  

 

Aquesta actitud diferent respecte a la immigració s’ha fet evident el mes de novembre del 

2009 quan des de la Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec s’ha engegat una campanya de 

denúncia i queixa davant el que consideren les problemàtiques actuals del barri. És una 
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campanya semblant a la que es duu a terme des de fa temps al barri del Raval, amb pancartes als 

balcons demanant un “barri digne”. Segons la Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec, 

impulsora de la campanya, des de l’entitat fa anys que denuncien “la problemàtica creixent al 

barri” i citen com a principals causes “l’incivisme, la droga i la massificació de la immigració”.
5
 

Tot i que des de l’entitat es manifesta que es desvinculen d’actituds racistes i xenòfobes, sí que 

es percep una certa culpabilització de la població nouvinguda de “les problemàtiques” del barri. 

La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec va respondre a la campanya engegada des de la 

Unió d’Associacions de Veïns amb un manifest en el qual es matisava el tema, es feien 

demandes concretes de millora i es declarava:  

“Que el nostre compromís i corresponsabilitat es desfer estereotips, prejudicis i 

recances, promovent el coneixement mutu, el respecte i el diàleg, treballant a favor 

d’actituds socials positives i constructives 

Que defensem un model de barri basat en la cohesió social, en la convivència, en els 

drets i els deures de tota la ciutadania, en la reducció de desigualtats i la igualtat de 

oportunitats, que respongui a les noves necessitats i canvis que planteja la mateixa 

diversitat que és característica intrínseca de tota societat actual”
6
 

 

 Al marge d’aquestes diferents actituds i postures més institucionals, l’opinió 

general entre els i les entrevistades és que hi ha poca relació entre autòctons i nouvinguts. Es veu 

aquesta relació com respectuosa però més de coexistència que de convivència. “Més que 

interculturalitat hi ha multiculturalitat. Hi ha poca barreja”, deia un entrevistat. Un altre afegia 

que: “Sí que hi ha un respecte pels immigrants i per tota la gent que hi viu, però tampoc és una 

relació molt directa, no?, entre la gent d’aquí i la gent immigrant”. Encara una tercera persona 

comentava:  

“Penso que no hi ha molts punts de contacte, d’activitats comunes, ja no només entre 

autòctons i immigrants sinó entre col·lectius d’immigrants. Crec que s’ha establert una 

convivència, que saps que l’altre grup està allà, convius d’una manera normal i a partir 

d’aquí doncs... Crec que ja no hi ha sorpresa però tampoc hi ha activitats conjuntes”.      

 

El que es desprèn d’aquestes declaracions és que al Poble-sec es produiria una situació de 

coexistència entre els diferents col·lectius que hi viuen més que de convivència. Segons Giménez 

(2006), “En la coexistencia las personas no se relacionan de forma activa y se vive bastante 

                                                 
5 “El Poble sec se suma al Raval de Barcelona per demanar un barri digne”, diari Avui, 17 de novembre de 2009 
6 El manifest es pot llegir a la pàgina web de la Coordinadora d’Entitats del Poble sec www.poblesec.entitatsbcn. net 
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separadamente. La relación entre los individuos es de respeto, pero de respeto más bien pasivo, 

de dejar hacer, con nulo o poco interés por el otro” (p.9). En canvi, la convivència suposa una 

interacció equitativa entre les diverses expressions culturals que existeixen en un territori: “En la 

convivencia las personas se relacionan activamente entre ellas, no se vive separadamente de 

espaldas unas con otras. Esa interacción tiene elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y 

cooperación” (Giménez, 2006, p.12). Així, tenint en compte aquestes definicions i les opinions 

de les persones entrevistades, es podria considerar que en aquests moments al Poble-sec hi ha 

més coexistència que convivència, tot i que l’actitud i els objectius, almenys d’una part de la 

població, són de treballar per la i cap a la convivència.  

 

De totes maneres, es percep també un sentiment generalitzat que la situació actual no 

“hauria d’anar a més” i es demanda a les autoritats que actuïn per evitar possibles conflictes, 

“que pacifiquin el barri”. Un dels entrevistats comentava que: “Hem de ser conscients del 

problema racista i xenòfob latent que hi ha, i que fins ara només hi ha hagut petits incidents, però 

hi podria haver problemes més seriosos”. Un altre punt de vista feia referència al fet que “degut a 

les característiques de les pròpies comunitats, el perill de tancament i de gueto és molt visible”. 

Els arguments que es donen en aquest sentit fan referència al fet que es tracta d’un barri amb un 

espai reduït, que ja té una densitat de població molt elevada i que els recursos són escassos.  

 

En aquest sentit caldria esmentar les dades de l’Enquesta de Serveis Municipals 2009 de 

l’Ajuntament de Barcelona on hi trobem més informació sobre la visió que els veïns i veïnes del 

Poble-sec tenen del seu barri. Per realitzar aquesta enquesta es van entrevistar 6.000 persones a 

tota Barcelona, 175 persones del Poble-sec. Els tres principals problemes del barri esmentats pels 

entrevistats del Poble-sec són: problemes associats a la immigració (23,4%, l’únic barri que 

assenyala aquest com el problema més greu), el segueix la inseguretat (20,6%) i, com a tercer 

problema, l’aparcament (amb un 9,7%).
7
  

Visió del barri per part dels veïns i veïnes d’origen pakistanès 

Totes les persones entrevistades coincideixen a dir que estan molt contentes de viure al 

Poble-sec, que els agrada molt perquè “es tranquilo”, “hay trabajo”, “la gente es amable, 

                                                 
7 Enquesta de Serveis Municipals 2009, Direcció de Comunicació Corporativa i qualitat, Direcció de Serveis i 

Estudis, Ajuntament de Barcelona, http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/resltatsenquestaserveis2009.129.pdf 

 

http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/resltatsenquestaserveis2009.129.pdf
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simpàtica”, “està limpio”, “aquí es la buena vida”. La majoria comparen el Poble-sec amb el 

Raval, per on han passat abans d’anar a viure al Poble-sec. Com s’exposarà més endavant, el 

Raval és la porta d’entrada principal dels i les pakistaneses a Barcelona. Després de viure un 

temps al Raval, alguns busquen altres zones de la ciutat amb l’objectiu de millorar la seva 

situació. Un dels entrevistats, que porta molt anys al Poble-sec i que va viure un temps al Raval 

ens deia:  “Esta zona (el Poble-sec) es más tranquila y más limpia que el Raval. No hay peleas 

con nadie, la gente es tranquila, educada. Yo lo pregunto a otra gente (pakistanesos) y dicen lo 

mismo”. D’aquesta manera, anar a  viure al Poble-sec suposa per molts d’ells millorar les seves 

condicions de vida i és percebut com un ascens social.  

 

Al mateix temps, un altre aspecte positiu del Poble-sec ressaltat pels entrevistats és la 

seva proximitat amb el Raval. Així, anar a viure i treballar al Poble-sec és una millora, però se 

segueixen mantenint molts vincles amb el Raval, on hi ha família i amics, comerços 

pakistanesos, venda a l’engròs, mesquites, etc. Com deia un dels entrevistat: “El Raval es el 

barrio central para nosotros. Le llamamos el centro. Cuando preguntas a alguien ‘¿Dónde has 

ido?’ y dice ‘al centro’, quiere decir el Raval”.  

 

Pel que fa a la relació amb els veïns i veïnes del Poble-sec, la majoria asseguren que és 

bona: “Muy buena, mucho respeto, siempre”, “La gente se mezcla, adaptan cada uno sus 

costumbres”. Els que tenen comerços diuen que hi ha molt bona relació amb els clients, la 

majoria gent del barri, ja que són comerços petits, de proximitat. El propietari d’un comerç ens 

deia “Tengo más amigos españoles que pakistaníes”, i quan li vam preguntar on els coneixia ens 

va dir que eren clients seus i proveïdors. Un altre comerciant ens comentava que: “Los 

comerciantes vivimos con los vecinos desde la mañana hasta las doce de la noche, siempre 

estamos aquí y entendemos al público, qué quiere, cómo lo quiere, y qué hay que hacer para estar 

bien con ellos”. Altres persones, no comerciants, ens deien que mantenen bona relació amb els 

veïns i veïnes d’escala i de carrer, que sovint són de procedències diverses.  

 

Els que porten més temps al barri, però, assenyalen que les coses han canviat una mica 

els darrers anys. El propietari d’un comerç, que porta quasi 10 anys al Poble-sec, comentava: 

“Ahora ha cambiado un poco. Ahora hay mucha mezcla, cuando hay mucha mezcla siempre 
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hay... siempre es más complicado”. Quan a les entrevistes sorgia aquest tema, la majoria feien 

referència a altres comunitats que viuen al barri: “Hay gente (llatins) que molesta a los vecinos. 

Lo primero es respetar a los vecinos, hay gente que trabaja de día y duerme pronto por la noche, 

y hay otra gente que a la 1.30h o 2h de la noche están gritando”. Encara una altra persona afegia: 

“Ahora han llegado personas, de otras culturas, que no vienen a trabajar. Vienen sólo para 

robar”. Es desprèn d’aquestes manifestacions una voluntat de distanciar-se i diferenciar-se 

d’altres minories i comunitats d’immigrants, precisament les que reben més crítiques per part 

dels veïns i veïnes autòctons. En el seu estudi sobre la comunitat pakistanesa al Raval, Tolsanas 

(2008) fa referència a aquest fenomen:  

 

“Avui, els pakistanesos que resideixen al Raval marquen la seva pakistaneïtat per no ser 

confosos amb els marroquins en base a la seva adscripció religiosa i amb indis i 

bangladeshis en base a la seva etnicitat. A Sant Roc, marquen la seva comunió amb “els 

altres musulmans” i marquen les distàncies amb les minories minoritzades de la societat 

catalana –gitanos- i amb altres minories immigrades més estigmatitzades –gitanos 

romanesos-“ (p.18). 

 

En aquesta línia, quan preguntàvem als entrevistats pakistanesos com creuen que són 

percebuts com a col·lectiu per la resta de veïns i veïnes, ens deien “Nosotros no molestamos”, 

“no hay problemas”. D’aquesta manera es desmarquen de les opinions i queixes més freqüents 

que se senten entre els autòctons del Poble-sec respecte als nouvinguts, i que fan referència al 

soroll, la brutícia o la delinqüència.   

 

Percepcions dels autòctons sobre els seus veïns i veïnes pakistanesos  

 Quan a les entrevistes es tractava aquest tema, no es demanava una opinió personal sinó 

més aviat quina era la percepció que es tenia al barri sobre la comunitat pakistanesa, que se’n 

deia. Crèiem que d’aquesta manera les persones entrevistades se sentirien amb més llibertat per 

parlar-ne. S’ha de dir que s’han recollit més opinions negatives que positives. Així, es considera 

que la comunitat pakistanesa és “un col·lectiu molt tancat”, que “es relacionen poc amb persones 

que no són de Pakistan”.  

  

Es diu que “són gent molt treballadora” i que potser en això “s’assemblen a nosaltres”, 

però que “no s’integren”. L’opinió estesa és que “han vingut aquí amb l’objectiu de treballar, de 
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buscar una feina, d’estar vivint un temps aquí i tornar a marxar. Per tant, la integració a nivell 

d’interessar-se o intentar assumir part de la cultura d’aquí els costa molt perquè no és aquest el 

seu objectiu”. 

  

La majoria d’autòctons entrevistats manifesta que compra als comerços dels pakistanesos 

del barri, que menja als seus restaurants i que utilitza altres serveis com els locutoris, i que la 

relació amb els propietaris o treballadors pakistanesos d’aquests establiments a nivell d’usuari o 

client és bona. Es considera que són gent “educada” i “respectuosa”, però s’afegeix “que et 

saluden i poca cosa més”.  

 

Una altra opinió generalitzada és que la cultura pakistanesa és molt diferent de la catalana 

i que això d’alguna manera dificulta la relació. Un dels temes que sorgeixen en parlar d’aquestes 

diferències és el del paper de la dona pakistanesa, tal com és percebut per la gent autòctona. Es 

considera de forma negativa que la dona pakistanesa “no es vegi”, “que no participi de la vida 

social del barri”. Es té la idea que a la comunitat pakistanesa hi ha “un fort control patriarcal” i 

que “a la nostra societat això és un problema”. En diverses entrevistes es va esmentar un fet 

puntual de l’any 2008 quan els veïns pakistanesos van fer una celebració que consistia en una 

marxa pel barri, i que va coincidir amb el dia de la dona, es comentava que a la marxa no hi 

havia cap pakistanesa i “això va causar impacte”. Al mateix temps, quan vam preguntar a les 

persones que feien aquests comentaris si sabien en què consistia aquella celebració i per què les 

dones no participaven de la festa al carrer, no van saber respondre.    

 

En diverses entrevistes sorgeix també el tema de la relació de les persones pakistaneses 

amb el terrorisme islamista i es culpa els mitjans de comunicació del paper que juguen en aquest 

sentit. Un dels entrevistats manifestava:  

 

 

“Crec que en un primer moment la idea és de por, de dir ‘el que em ve tiene cara de 

malo´, perquè havíem anat assumint el marroquí, i amb el pakistanès jo crec que en un 

primer moment es diu allò de ‘ostras!’. I crec que en això no és gratuïta la televisió, amb 

l’11 de setembre i tot un seguit de coses que ens fotografien ‘el malo’. I els pakistanesos 

s’hi assemblen molt”.  
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D’altra banda, es considera que obren comerços i serveis de forma “desmesurada” i es 

dubta de la capacitat de rendiment d’aquests negocis. Un entrevistat parlava sobre aquesta 

desconfiança i sospita comentant que “la gent es fa preguntes, perquè veiem que alguns 

pakistanesos van al banc amb feixos de diners i aquests comerços no poden donar per a tant”. En 

relació a això també es menciona amb recel que alguns d’ells “compren molts pisos” i “cotxes 

que jo no em puc comprar”. Hi ha l’opinió que el col·lectiu pakistanès té “xarxes internes de 

solidaritat i d’ajuda intracomunitària”, i tot i que aquest fet es considera positiu, s’hi afegeix la 

percepció que això dificulta la relació amb persones de fora de la comunitat. Alguns entrevistats 

també relacionaven aquest tret amb la idea que els pakistanesos “s’exploten entre ells”, i que el 

fet que treballin tantes hores és perquè “imagino que és gent que es deu haver de pagar el viatge 

de quan ha vingut i necessiten treballar i fer calers”.  

 

Es desprèn de les declaracions recollides, que els veïns i veïnes autòctones del Poble-sec 

creuen que els seus veïnes i veïnes pakistanesos no estan integrats i que a més, llevat d’alguna 

excepció, no volen integrar-se. La idea general és que la integració comportaria deixar costums i 

maneres de fer pròpies i adoptar costums i maneres de fer d’”aquí”. D’altra banda, també es 

constata que hi ha un gran desconeixement de la cultura i la realitat pakistanesa per part dels 

entrevistats. A la pregunta de si coneixien alguna activitat o festa celebrada per la comunitat 

pakistanesa del barri, la gran majoria d’entrevistats no en coneixia cap o tenia una informació 

parcial o equivocada.  

 

Els veïns i veïnes pakistanesos del Poble-sec 

 El Poble-sec és el tercer barri de Barcelona amb major presència de persones d’origen 

pakistanès, després del Raval i del Besòs. Els pakistanesos van començar a arribar al Poble-sec 

l’any 2000, la majoria homes joves. Des d’aleshores el seu nombre ha anat augmentant, han 

obert nombrosos comerços i serveis, i s’han anat assentant al barri i reagrupant les seves 

famílies. Com s’ha esmentat abans, molts d’ells arriben al Poble-sec procedents del Raval, porta 

d’entrada de la comunitat pakistanesa a Barcelona. Van a viure al Poble-sec per diversos motius, 

entre ells pisos de lloguer amb preus assequibles, possibilitats d’obrir negocis propis, i també 
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proximitat amb el barri del Raval, amb el qual segueixen mantenint una forta relació ja que hi 

tenen familiars i amics, serveis de coètnics, serveis religiosos, etc. 

 

Per entendre la realitat actual d’aquest col.lectiu al Poble-sec caldrà primer analitzar la 

seva història migratòria a l’estat espanyol i més concretament a Barcelona, així com les seves 

principals característiques socioculturals i econòmiques.  

 

La comunitat pakistanesa a Barcelona: evolució i situació actual 

 Barcelona i la seva àrea metropolitana s’han convertit des dels inicis del nou segle en 

destí preferent per a persones d’origen pakistanès. A Barcelona hi ha actualment 17.735 

pakistanesos/es, el que els col·loca en la tercera posició de col·lectius estrangers més nombrosos 

a la ciutat, després d’Itàlia i Equador. El 87,6% són homes, més de la meitat dels quals tenen 

entre 25 i 39 anys. Del total de pakistanesos/es que viuen a Barcelona, el 43,9% han arribat al 

llarg de l’últim anys, i el 47% porta entre un i cinc anys a Barcelona.
8
 Per tant es tracta d’un 

col·lectiu relativament nou a la ciutat, tot i que l’arribada dels primers pakistanesos a Barcelona 

data dels anys 70.     

 Els estudis sobre la comunitat pakistanesa a l’estat espanyol (Moreras, 2005; Beltran i 

Saiz, 2008; Tolsanas, 2008) assenyalen que el col·lectiu pakistanès es pot considerar una 

migració històrica a Barcelona, com indica la seva presència a la ciutat ja als anys 70. El seu 

nombre ha anat augmentant progressivament i de manera més accelerada a partir de l’any 2000. 

Moreras (2005) distingeix tres fases en la migració pakistanesa a Barcelona: 

1. Durant els anys 70 i 80 arriben a Barcelona els primers pakistanesos. El seu perfil és 

el d’homes joves i sols procedents d’altres països europeus. 

2. A partir dels 80 i fins a mitjans dels 90 es produeix un procés d’assentament, amb 

reunificacions familiars i l’arribada de les primeres dones pakistaneses (el 1997 

representen el 24% de persones pakistaneses a l’estat espanyol). Aquest fase es 

caracteritza també per l’obertura de comerços i per l’aparició de les primeres 

iniciatives associatives. 

                                                 
8 Dades extretes del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, La població estrangera a Barcelona. 

Gener 2009. Informes estadístics, nº 21.  
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3. Des de finals dels 90 fins a l’actualitat es produeix la tercera fase, que es caracteritza 

per un augment accelerat de la migració pakistanesa a Barcelona. El perfil de les 

persones que arriben torna a canviar, i tornen a venir homes sols d’edat mitjana. La 

presència femenina baixa dràsticament, tot i que a partir del 2003 torna a recuperar-se 

lentament (actualment el 12,4% de pakistanesos residents a Barcelona són dones). 

Aquesta tercera fase està també marcada pels processos extraordinaris de 

regularització d’immigrants que tenen lloc a l’estat espanyol els anys 2001 i 2004.  

 

Altres factors que propicien l’elecció de Barcelona i de l’estat espanyol com a destí 

migratori pakistanès a finals dels 90 són la necessitat de mà d’obra al mercat laboral i la 

oportunitat d’invertir en negocis propis, així com la important presència de pakistanesos ja 

establerts en països del nord d’Europa (Regne Unit, Alemanya, França). D’aquesta manera, els 

pakistanesos s’han convertit en pocs anys en el segon col·lectiu asiàtic a l’estat espanyol, després 

del xinès (Beltran i Saiz, 2008). I diferents autors assenyalen que no es tracta d’una migració 

temporal sinó que es pot parlar ja d’un assentament del col·lectiu pakistanès a l’estat espanyol: 

“Si durante un tiempo se creía que España constituía un lugar de paso para los pakistaníes a la 

espera de emigrar a otros países de Europa o a Estados Unidos, y a pesar de ser así en algunos 

casos, la opción del asentamiento definitivo […] es ya un hecho incuestionable” (Beltran i Saiz, 

2008, p.409-410). 

 

Aquesta última fase migratòria que s’inicia a finals dels anys 90 també es caracteritza per 

una diversificació dels fluxos tant pel que fa a zona geogràfica de procedència com en bagatge 

social. Tot i que la majoria dels immigrants pakistanesos procedeixen de la zona del Panjab i es 

caracteritzen per ser persones sense formació acadèmica que s’incorporen als estrats socials més 

baixos, cada vegada més arriben persones provinents d’altres regions del Pakistan, així com 

d’altres països europeus i del Golf Pèrsic. També arriben cada cop més persones amb estudis 

consolidats, així com professionals liberals i empresaris (Tolsanas, 2008). 

 

Actualment, la província de Barcelona ocupa la primera posició d’assentament del 

col·lectiu i supera el 50% de tots els residents a l’estat espanyol i el 80% de tots els pakistanesos 

a Catalunya. El districte barcelonès de Ciutat Vella ha estat històricament i segueix sent el de 



            Centre d’Estudis Africans (CEA)                                         
                                                                                                                                                               www.centredestudisafricans.org 

 32 

major presència pakistanesa, actualment representa el 32% del col·lectiu que resideix a 

Barcelona. De totes maneres destaca la dispersió a altres zones de la ciutat des de l’any 2001, 

quan el 65% vivien concentrats a Ciutat Vella. Els següents districtes en importància són Sant 

Martí i Sants-Montjuïc, amb el 14,1% i el 12,8% respectivament. Així, han anat apareixent noves 

centralitats i els comerços pakistanesos s’han anat estenent per tota la ciutat. Beltran i Saiz 

(2008) assenyalen com a causes d’aquesta dispersió el dinamisme urbà de la ciutat de Barcelona, 

les limitacions d’espai i la recerca de noves oportunitats econòmiques i socials.  

 

De totes maneres el Raval segueix sent el barri pakistanès per excel·lència. És el barri on 

es van establir els primers pakistanesos/es i on el volum de la seva població és més elevat. 

Segons Tolsanas (2008) “A partir de l’any 2000 assistim a la consolidació definitiva del Raval 

com un nòdul central d’incorporació del col·lectiu a la ciutat i la seva consolidació com a 

entramat comunitari cada vegada més ben vertebrat” (p.46). A més a més, Tolsanas (2008) 

afegeix que l’assentament dels pakistanesos al Raval i el paper que el barri juga com a porta 

d’entrada del col·lectiu a la ciutat de Barcelona, està motivat no només per una manca de 

recursos econòmics i perquè el preu de l’habitatge en aquest barri és més barat, sinó també per 

l’existència d’un entramat comunitari que ofereix tant suport material com simbòlic i social i que 

recolza el procés d’incorporació a la nova societat:  

 

 

“En primer lloc, protegeix les trajectòries d’incorporació oferint una plataforma de suport 

en el pla econòmic –negocis ètnics en els quals trobar feina- i assegura la circulació de 

béns materials i serveis no accessibles a la societat dominant. En segon lloc, assegura la 

circulació de capital simbòlic i cultural a través d’un entramat institucional que facilita la 

relació i el contacte amb altres coètnics. Facilita l’accés a un conjunt d’informacions, 

valors i normes que regulen el comportament dels subjectes i intervenen en la construcció 

de la seva identitat. En tercer lloc, assegura la circulació de capital social o de formes de 

reciprocitat o de solidaritat que creen les bases relacionals necessàries per assolir els 

objectius marcats” (p.49). 

 

Món laboral 

Un factor d’aquest entramat comunitari és la construcció d’una economia ètnica a través 

de les activitats comercials pakistaneses. Els negocis principals del col·lectiu són locutoris, 

petites botigues d’alimentació, fruiteries i restaurants. També destaca la creació de petites 
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empreses de construcció i el negoci de la venda i lloguer d’immobles. Aquests negocis donen 

feina a un gran nombre de persones del col·lectiu, no només propietaris. El capital inicial per 

obrir comerços prové per una banda de l’estalvi d’anys de treball per compte d’altri, ja sigui a 

Catalunya o en un altre país on s’ha emigrat abans. A més a més existeixen altres estratègies 

econòmiques dins de la comunitat i les seves xarxes de reciprocitat. Una d’aquestes estratègies és 

el que s’anomena kameti o sistema d’estalvi i crèdit rotatiu a través d’associacions d’amics, 

familiars i veïns. També existeixen crèdits sense interès que provenen tant de fons de les xarxes 

socials locals com transnacionals. Una altra estratègia és la de començar un negoci comú per part 

de diverses persones, aportant cadascú part del capital. (Beltran i Saiz, 2008) 

 

Pel que fa al món laboral, a part de l’obertura de petits negocis i del treball per compte 

d’altri en aquests negocis, una part important del col·lectiu pakistanès es caracteritza per fer 

treball assalariat sense qualificar. Els sectors principals on treballa són el de la construcció i els 

serveis, especialment en l’hostaleria, i també actualment en la conducció de taxis. A Barcelona 

alguns serveis han estat monopolitzats pels pakistanesos, com el repartiment de bombones de 

butà i la venda ambulant de flors i begudes. El fet que la seva activitat econòmica es concentri en 

sectors amb una alta temporalitat, afecta la seva situació legal ja que suposa poc accés a permisos 

de treball indefinits (Beltran i Saiz, 2008). També fa que la comunitat es vegi especialment 

afectada per l’actual crisi econòmica.  

 

 

Les institucions socioculturals i religioses 

Com a part de l’entramat comunitari, també cal tenir en compte les institucions 

socioculturals i religioses. Aquestes associacions juguen un paper important en la vida 

quotidiana del col·lectiu pakistanès: ofereixen classes d’urdú, de castellà i català, així com de 

religió islàmica. Al mateix temps, les institucions religioses són més que espais d’espiritualitat i 

de pràctica religiosa i es converteixen en espais de socialització, on els membres hi troben suport 

econòmic i moral, i on els fills aprenen la llengua, la cultura i la religió dels seus pares. També 

s’hi organitzen activitats culturals i lúdiques. Són per tant espais de construcció d’identitats 

individuals i col·lectives.  
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Tot i que les primeres institucions socioculturals i religioses pakistaneses es van crear al 

Raval i segueixen sent punts de referència per al col·lectiu, actualment i en paral·lel a la 

dispersió del col·lectiu a altres zones de Barcelona, han anat sorgint altres associacions i espais 

de culte en altres barris de la ciutat. Segons la Federació d’Associacions Pakistaneses de 

Barcelona, hi ha a la ciutat i la seva àrea metropolitana més de 45 associacions pakistaneses, tant 

de caràcter religiós, sociocultural, de treballadors o de dones.  

 

Característiques socioculturals 

 La comunitat pakistanesa a Barcelona es caracteritza per la seva masculinitat, només el 

12% són dones. D’una banda emigren molts nois joves solters, de l’altra, la reagrupació familiar 

es produeix entre els homes que porten més temps a Barcelona. De totes maneres, la família és 

un factor fonamental i vertebrador de la vida social pakistanesa, tant al país d’origen com en el 

procés migratori. “La migració és percebuda, pensada i gestionada com un projecte de la família 

extensa” (Tolsanas, 2008, p.56).  

  

La majoria dels pakistanesos/es que viuen a Barcelona provenen de zones rurals del 

Panjab pakistanès. Allà la vida gira al voltant de la família extensa o biradari, que és de 

descendència patrilineal i a l’interior de la qual es donen formes d’interdependència, de 

reciprocitat i d’ajuda, així com una estructura jerarquitzada. Tradicionalment la família estava 

composada pels pares, els seus fills, les dones dels fills i els nets, i tots vivien a la mateixa casa. 

Les filles quan es casen passen a formar part de la família del seu espòs. Els matrimonis es 

produeixen dintre de la biradari o entre biradaris, de manera que es reforcen vincles familiars o 

s’accedeix a nous parents i al mateix temps s’assegura l’estabilitat del grup familiar. Aquest 

model de família s’ha vist alterada per la migració, tant interna com internacional. Actualment la 

majoria de famílies tenen immigrants entre els seus membres, però tot i això els lligams familiars 

es mantenen. Així, les relacions d’interdependència familiar i les formes de reciprocitat i 

d’intercanvi característiques de les biradari passen a donar-se a nivell transnacional. 

 

 Un dels factors més importants de la família extensa pakistanesa és el manteniment de 

l’honor i el respecte familiar o izzat. Les dones són les responsables de mantenir i preservar 

l’izzat de la família, i això explica la importància que es dona al seu control. Hi ha la tendència 
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de limitar la seva presència en determinats espais i la seva participació en determinades 

activitats. Aquest control es trasllada també al lloc on s’emigra i fa que moltes dones 

pakistaneses a Barcelona es dediquin a la vida familiar i de la casa. Sovint no se les deixa sortir 

soles ni accedir a treballs remunerats. Tot i aquesta tendència, hi ha dones pakistaneses a 

Barcelona que estudien i treballen, no només en els comerços dels seus marits o coètnics, sinó en 

professions liberals. A Barcelona hi ha una associació de dones pakistaneses que ofereix suport, 

formació d’idiomes i ocupacional i ajuda a la inserció sociolaboral.  

 

Una altra característica, ja esmentada, del col·lectiu pakistanès que resideix a Barcelona 

són les xarxes de solidaritat i ajuda mútua. Aquesta interdependència i reciprocitat que al 

Pakistan es dóna a l’interior de la família extensa, es trasllada a Barcelona i s’adapta al nou 

context. Així, la família extensa s’amplia i  s’hi incorporen parents llunyans, amics i veïns, al 

temps que s’estableixen amb ells relacions de reciprocitat i ajuda: s’ofereixen préstecs i crèdits, 

ajuda a buscar feina i allotjament, informació sobre escoles i serveis socials, suport moral, etc.. 

Aquestes xarxes de reciprocitat i solidaritat actuen al mateix temps com a plataformes per al 

control social i de manteniment de formes de comportament i pràctiques culturals. D’altra banda, 

la immigració no comporta un trencament amb la resta de la família i les relacions es 

transformen en transnacionals, ja sigui amb la família que ha quedat al Pakistan com amb els 

parents que resideixen en altres nuclis diaspòrics.   

 

 

Tot i que la família tradicional pakistanesa es basa en aquesta reciprocitat interpersonal, 

Tolsanas (2008) assenyala que no es pot considerar igualitària:  

 

“Està organitzada de forma jeràrquica i les desigualtats respecte al poder de decisió entre 

sexes i generacions són notables. Cada membre té un rol assignat diferent i 

complementari. Dels que ostenten el poder s’espera que cuidin i protegeixin els que 

depenen d’ells i d’aquests que respectin els que tenen poder sobre ells. La llibertat 

individual no és un valor en si mateix i els interessos del grup familiar sempre estan per 

damunt de l’individu” (p.58). 

 

 Aquesta característica també es trasllada a Barcelona i s’adapta al nou context. Es 

produeix una divisió entre els qui tenen unes condicions socioeconòmiques millors, que sovint 
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són persones que porten més temps a Barcelona, que tenen un nivell educatiu elevat i que 

provenen de zones urbanes, i els que estan en situació socioeconòmica més precària, sovint amb 

nivells d’educació baixos i procedents de zones rurals. Fins i tot es poden donar casos de 

persones que al Pakistan gaudien d’un estatus elevat en el seu entorn familiar però que a 

Barcelona s’incorporen a la part baixa de l’escala jeràrquica. Per la seva banda, els qui a 

Barcelona componen l’elit, solen ser els membres més actius de la comunitat, liderant 

associacions i convertint-se ens els portaveus dels interessos comunitaris, fent d’interlocutors 

amb la societat d’acollida (Beltran i Saiz, 2008). 

 

  Entre els interessos i demandes de què es fan ressò els líders de la comunitat destaca el de 

la reivindicació pels drets de regularització i ciutadania. El col·lectiu pakistanès va ser un dels 

més actius durant els tancaments en esglésies de Barcelona i la vaga de fam protagonitzats per 

grups d’immigrants l’any 2004 per sol·licitar la seva regularització. Una altra de les demandes 

que es fa a les administracions és el de la concessió de permisos per a l’obertura d’espais de 

culte.   

 

L’ Islam és un element fonamental de la identitat pakistanesa. És la religió majoritària al 

Pakistan (97%), tot i que també hi conviuen hindús, budistes i cristians. La comunitat 

pakistanesa a Barcelona és principalment sunní, i es reparteix majoritàriament en dues branques 

de l’Islam: la baralvi i la tabligh. També hi ha un percentatge petit de xiïtes. Com s’ha esmentat 

més amunt, les institucions religioses a Barcelona són espais de culte i pràctica religiosa, però no 

es dediquen exclusivament a aquestes activitats. Com assenyalen Solé Aubia i Rodríguez Roca 

(2005): “El trayecto migratorio refuerza aún más el caràcter de los oratorios musulmanes como 

lugares donde confluyen religión e identidad comunitaria” (p.112). Es converteixen, així, en 

espais de construcció de la identitat individual i col·lectiva.  

   

Un col·lectiu heterogeni 

Tal i com assenyalen els investigadors del col·lectiu pakistanès a Barcelona aquesta 

comunitat es caracteritza per la seva heterogeneïtat i la seva diversitat interna (Moreras, 2005; 

Beltrain i Saiz, 2008; Tolsanas, 2008). Tot i que una part molt important dels pakistanesos i 

pakistaneses que viuen a Barcelona provenen de zones rurals del Panjab, cada vegada hi ha més 
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persones que emigren de zones urbanes. A més a més, tot i provenir de contextos locals similars, 

les seves trajectòries personals i socials són diverses: diferents bagatges educatius i laborals, de 

classe social, d’experiència migratòria, de relació amb la comunitat pakistanesa tant a nivell local 

com transnacional, de situació econòmica i legal, de nivell d’afiliació religiosa, si viuen sols o 

han reagrupat la família. Tots aquests factors fan que no puguem parlar a Barcelona d’un 

col·lectiu pakistanès homogeni.  

 

Aquests factors també afecten les estratègies d’incorporació a la societat d’acollida. 

Segons Tolsanas (2008), el col·lectiu pakistanès segueix majoritàriament un patró d’aculturació 

sense assimilació o aculturació selectiva, que “consisteix en el manteniment de determinats 

elements de la cultura d’origen i la incorporació selectiva de determinats elements de la cultura 

del context d’incorporació” (p.123). Està per veure si les segones generacions seguiran el mateix 

procés d’aculturació. Tolsanas (2008) afirma que per als pares pakistanesos que viuen a 

Barcelona, incorporar elements de la societat d’acollida no significa necessàriament que els seus 

fills tinguin més llibertat, que adoptin una cultura del consum o que puguin escollir parella, sinó 

que “ser espanyol vol dir ascendir en l’escala social i per tant treballar, estudiar i respectar les 

jerarquies” (p.113). Pel que fa al manteniment d’elements de la cultura d’origen vol dir sobretot, 

segons una de les persones entrevistades, “que se conviertan en buenos musulmanes”.  

 

Pakistanesos al Poble-sec 

 Al Poble-sec hi viuen actualment 1.357 persones d’origen pakistanès. És el col·lectiu 

nouvingut més nombrós en un barri on el 28,5% dels seus habitants és d’origen estranger. Els 

pakistanesos/es van començar a arribar al barri l’any 2000, però va ser a partir del 2003 que el 

seu nombre va començar a augmentar de forma considerable. La majoria van a viure al Poble-sec 

després de passar pel Raval, tot i que actualment també hi ha pakistanesos que quan emigren a 

Barcelona s’instal·len directament al Poble-sec, sobretot els que arriben per reagrupament 

familiar. Com a la resta de Barcelona, la majoria són homes sols d’edats compreses entre els 24 i 

els 39 anys. Segons membres del propi col·lectiu hi ha actualment entre 35 i 40 famílies 

pakistaneses al Poble-sec, el que suposa que cada cop hi ha més dones pakistaneses al barri, tot i 

que segueixen sent una minoria.  
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 Els motius principals que empenyen els pakistanesos/es a venir a Barcelona són 

econòmics, és a dir, emigren per millorar les seves condicions de vida i la de les seves famílies. 

Així ho manifestava una de les persones entrevistades: “Yo vine, sinceramente, a buscarme la 

vida”. Pel que fa a l’elecció del Poble-sec com a lloc de residència, les persones que abans vivien 

al Raval manifesten que anar al Poble-sec suposa una millora de les condicions de vida (més 

tranquil·litat i seguretat, millors habitatges, etc.) i també noves oportunitats per treballar, ja sigui 

obrint negocis o treballant per compte d’altri. D’altra banda, hi ha persones que escullen el 

Poble-sec perquè hi tenen familiars o amics, i d’altres que hi arriben per reagrupament familiar. 

Un altre aspecte positiu assenyalat pels entrevistats a l’hora d’escollir el Poble-sec és la 

proximitat del barri amb el Raval, nucli central del col·lectiu pakistanès a Barcelona.  

 

 En relació al món laboral, les característiques dels pakistanesos/es al Poble-sec són 

similars als de la resta del col·lectiu que resideix a Barcelona. Així, existeix una doble 

orientació: hi ha una part d’aquesta població que es dedica al treball assalariat sense qualificar, 

sobretot en els sectors de la construcció i els serveis, tant en negocis de coètnics com en d’altres. 

També hi ha persones que es dediquen al repartiment de butà o a la venda ambulant. D’altra 

banda, hi ha una part de la població pakistanesa que en els últims anys ha obert negocis al barri, 

sobretot petits comerços d’alimentació, fruiteries, locutoris i restaurants. Segons un informe 

sobre una intervenció de mediació comercial al Poble-sec, l’any 2004 els comerços d’estrangers 

representaven el 24% dels locals comercials oberts al barri. D’aquest percentatge el 50% 

pertanyien al col·lectiu pakistanès. La majoria de les dones pakistaneses del Poble-sec no 

s’insereix en el mercat de treball remunerat i es dedica a les feines de casa i a tenir cura de la 

família. De totes maneres, hi ha dones que contribueixen amb el seu treball als negocis familiars, 

ja siguin botigues, locutoris o restaurants. Cal afegir que també hi ha persones a l’atur i sense 

feina, sobretot arrel de la crisi econòmica que estem vivint. Segons les persones entrevistades hi 

ha pakistanesos que estan tornant al seu país o proven sort en altres països europeus (els que 

estan en situació legal regularitzada) a conseqüència de la crisis econòmica i en veure truncat el 

seu projecte migratori.  

  

 Igual que a la resta de Barcelona, la majoria de pakistanesos/es que viuen al Poble-sec 

provenen de zones rurals del Panjab, i tenen un bagatge educatiu baix. La seva llengua materna 
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és el panjabi, tot i que coneixen i utilitzen l’urdú, la llengua oficial al Pakistan. Hi ha un 

desconeixement general important de la llengua espanyola i catalana, fet que dificulta les 

relacions amb els veïns i veïnes, així com la participació en la vida social del barri. La majoria 

són homes sols que viuen en grups de forma comunitària, compartint habitatge, despeses i feines 

domèstiques. Un exemple més de les xarxes de solidaritat i ajuda mútua que caracteritzen el 

col·lectiu i que es fan evidents en situacions de precarietat i de necessitat.  

 

 L’any 2007 l’associació sociocultural pakistanesa Faizan e Medina va obtenir els 

permisos per obrir un oratori al Poble-sec. Es tracta de l’única associació pakistanesa amb seu al 

Poble-sec. Com explicarem en l’apartat següent, els veïns i veïnes pakistanesos del barri també 

participen en altres associacions i entitats de l’entramat comunitari pakistanès de la ciutat de 

Barcelona, la majoria ubicades al barri del Raval.  

 

L’organització sociocultural Faizan e Medina 

 Pel que fa a l’associació Faizan e Medina, el seu caràcter és fonamentalment religiós. La 

seva activitat principal és la pràctica religiosa i l’ensenyament de l’Islam. S’adscriu al moviment 

Dawat e Islami, un corrent dins de la branca barelvi de l’Islam sunní. El moviment Dawat e 

Islami va ser fundat el 1981 per Muahammada Ilyas Qadri Attar i té la seva seu a Karachi, 

Pakistan. Planteja un islam reformista i pacifista, amb una forta implicació de la tradició 

musulmana i també amb un marcat caràcter proselitista (Gugler, 2008). Doctrinalment, sorgeix 

del moviment barelvi, el que comporta la incorporació d’elements religiosos populars com la 

celebració de festes populars, per exemple el naixement del Profeta Mohammed (Moreras, 

2005). L’any 2008, la celebració d’aquesta festa al Poble-sec amb una marxa amb pancartes pels 

carrers del barri va causar un fort impacte entre els veïns i veïnes que no coneixien el significat 

d’aquella celebració. 

 

 Una altra de les característiques del moviment Dawat e Islami és la importància donada 

a la imitació literal de la vida del Profeta Mohammed en tots els aspectes de la vida quotidiana 

(Gugler, 2008). Això comporta una sèrie de normes de conducta estrictes, com per exemple en el 

vestir o en l’ús de la barba. Molts porten el shalwar-qamiz, la roba tradicional dels musulmans al 
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Pakistan, i alguns utilitzen un turbant verd (imama), tal com feia el Profeta Mohammed, i que al 

mateix temps els distingeix d’altres corrents dins de l’Islam.  

 

L’associació Faizan e Medina compta amb uns 300 membres a tota Barcelona. El que 

significa que tot i que molts veïns del Poble-sec utilitzen l’oratori per a les seves oracions no 

necessàriament estan adscrits al moviment Dawat e Islami. De fet, els musulmans poden resar en 

qualsevol mesquita, tot i que per a l’oració conjunta dels divendres solen anar a una mesquita del 

corrent islàmic que segueixen. Segons representants de Faizan e Medina, un gran nombre de 

veïns pakistanesos del Poble-sec assisteix a aquest oratori, però també hi participen pakistanesos 

d’altres barris de Barcelona, igual que hi ha veïns del Poble-sec que van a altres mesquites 

ubicades al Raval i adscrites a altres moviments dins de l’Islam. D’aquí que la proximitat del 

Poble-sec amb el Raval sigui un dels factors positius del barri mencionats pels pakistanesos/es 

que hi viuen.  

  

L’oratori Faizan e Medina està obert per a les cinc oracions diàries, però és el divendres 

el dia que s’hi congrega més gent. El divendres és el dia sagrat per als musulmans i també el dia 

d’oració conjunta, que va seguida d’un sermó per part de l’imam. A l’oratori també s’hi fan 

classes d’Islam per a nens a les tardes i hi ha un grup de dones que es reuneix de dilluns a dijous 

als matins i també dissabtes a la tarda per resar i estudiar l’Alcorà. Un cop al mes, el desè dia 

(segons el calendari musulmà, que és lunar) també s’organitza una reunió i un sopar per als 

membres.  

 

Com s’ha comentat, l’oratori a més de ser un lloc de culte es converteix en un espai social 

on s’hi intercanvien informacions pràctiques de tot tipus, es comparteixen preocupacions, s’hi 

troba suport material i emocional. Com assenyala Tolsanas (2008) els llocs de culte formen part 

de l’entramat comunitari pakistanès i per ells hi circulen capitals econòmics, simbòlics i socials. 

Al mateix temps, funciona també com un mecanisme de pressió social i de control de la 

comunitat.  

 

Alguns dels representants de l’oratori són persones referents de la comunitat pakistanesa 

al Poble-sec. Hi ha altres persones que no estan vinculades a l’oratori que també tenen un rol de 
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lideratge. Tots ells esdevenen portaveus del col·lectiu i interlocutors amb les institucions i 

entitats del barri.  

  

La participació social dels veïns i veïnes pakistanesos al Poble-sec 
 

Abans d’analitzar la participació dels veïns i veïnes pakistanesos en les activitats culturals 

i lúdiques del Poble-sec dedicarem un espai a reflexionar sobre el concepte de participació social 

i més concretament el de participació dels col·lectius d’immigrants. Utilitzarem d’entrada una 

doble definició de participació social proposada pels autors de l’Informe sobre Immigració i 

Participació Social a Catalunya des de les Pràctiques Locals, realitzat per l’Institut d’Infància i 

Món Urbà (CIIMU) l’any 2007. Els autors d’aquest estudi defineixen la participació social com: 

 

“un procés relacional bidireccional i multidimensional d’implicació de les persones, a 

títol individual o col·lectiu a través d’estructures formals o informals amb i en tots els 

àmbits de la societat en la qual desenvolupa la seva vida i als quals fa aportacions 

 

però també com: 

 

un procés per mitjà del qual té accés relatiu als recursos disponibles d’aquesta societat, 

en la qual desenvolupa la seva vida” (p.22) 

 

Com assenyalen els autors d’aquest estudi, aquesta definició es fa des d’una concepció 

ideal de la participació social, on per una banda s’assumeix que tots els individus gaudeixen 

d’una inclusió social i de relacions interculturals fluïdes. D’altra banda, es fa una alta valoració 

de la sociabilitat i s’entén que participar és intervenir, involucrar-se, contribuir, interactuar i fer-

ho gaudint-ne. Es tracta d’una visió culturalment específica i que no sempre coincideix amb el 

concepte de participació que tenen els col·lectius immigrats. Igual que generalment tampoc 

s’aplica amb els mateixos criteris a les poblacions nouvingudes per part de la societat receptora.   

  

De manera que, no totes les expressions de participació i d’organització comunitària 

desenvolupades per col·lectius d’immigrants tenen la mateixa acceptació entre els poders públics 

ni entre la ciutadania receptora. “Existeix una diferenciació entre espais, estructures i àmbits de 

participació que són considerats com ‘idonis’ o ‘desitjables’ per contrast amb d’altres que poden 

ser considerats com ‘evitables’ o ‘no desitjables’ (CIIMU, 2007, p.24). Entre les “no desitjables” 



            Centre d’Estudis Africans (CEA)                                         
                                                                                                                                                               www.centredestudisafricans.org 

 42 

hi hauria iniciatives promogudes i reivindicades per col·lectius d’immigrants de “participar” en 

la societat receptora a través de pràctiques culturals pròpies, de les quals sovint se sospita que 

serveixen només per a la reafirmació identitària i com a resistència a la integració (sovint entesa 

com a sinònim d’assimilació social i cultural).  

 

Un exemple serien els oratoris i les mesquites musulmanes, que són interpretades amb 

sospita per molts sectors de la societat receptora i de les quals es tem que serveixin a la 

autosegregació i a la desestabilització social (Moreras, 1999). L’any 2007, la iniciativa d’obrir 

una mesquita al Poble-sec va provocar una forta oposició per part d’un sector del veïnat. Més de 

300 persones van acudir a una assemblea informativa convocada per la Unió d’Associacions de 

Veïns del Poble-sec per mostrar la seva oposició a la iniciativa. S’hi van sentir consignes com 

“les mesquites són un cau de terrorisme” o “els musulmans s’estan fent amos del Poble-sec”.
9
  El 

projecte finalment no es va dur a terme per motius tècnics (el local on s’havia d’ubicar no reunia 

les condicions tècniques necessàries) però va causar un gran enrenou i malestar al barri. És una 

mostra d’aquesta consideració negativa per part de la societat receptora de certes formes de 

participació i organització comunitària 

 

Actualment, al Poble-sec també hi ha certes sospites sobre l’oratori Faizan e Medina, del 

qual algunes persones entrevistades diuen que “mengen el coco dels seus seguidors”, que 

“l’imam controla”, i es relaciona amb el terrorisme islàmic. Tot i les sospites i els temors, 

l’oratori és possiblement un espai referent d’organització comunitària per al col·lectiu pakistanès 

resident al Poble-sec, un instrument de participació social, i un vàlid interlocutor tant per les 

administracions com per les entitats i veïns i veïnes del barri. És un potencial canal d’informació 

en ambdues direccions, per una banda per conèixer les posicions, les necessitats i les 

reivindicacions del col·lectiu pakistanès, i per l’altra per difondre informació i coneixements de 

la societat receptora. 

 

 Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’analitzar la participació social de la població 

nouvinguda, és que, com s’ha dit, no es tracta de col·lectius homogenis i que per tant no es pot 

generalitzar. Diversos factors condicionen la participació social d’una persona nouvinguda: la 

                                                 
9 Diari Avui, “Fracassa el projecte d’obrir una mesquita al Poble-sec”, 5 de juny de 2007. 
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seva condició econòmica i social, el seu bagatge educatiu i cultural, les característiques de la 

seva incorporació a la societat receptora, el temps que porta a Catalunya, la seva trajectòria 

migratòria, el nivell de contacte que manté amb la seva comunitat d’origen, la forma en què 

s’organitza la seva comunitat d’origen a la societat d’acollida, etc.  

 

 

Participació social al Poble-sec 

“A l’hora de valorar la participació dels ciutadans cal tenir present que el nivell de 

participació en el conjunt de la societat no és molt elevat, sobretot pel que fa a la implicació en 

l’organització d’actes culturals. Com a consumidors de l’oferta cultural, els nivells d’assistència 

són més elevats” (Crespo, 2009, p.20). Pel que fa al Poble-sec, ja hem dit que es tracta d’un barri 

actiu, amb un gran nombre d’entitats i associacions. De totes maneres, la majoria d’aquestes 

entitats són petites i amb pocs membres. El que es constata és que hi ha un grup de persones amb 

una gran implicació i dedicació. Fins i tot algunes d’aquestes persones participen i representen 

diverses entitats alhora. La majoria de les entitats entrevistades manifesten que els costa captar 

nous membres i en moltes d’elles són un nombre reduït de persones les que s’impliquen en 

l’organització de les activitats. En aquest sentit, la Coordinadora d’Entitats juga un paper 

fonamental a l’hora d’aglutinar entitats i esforços en l’organització d’actes i activitats culturals. 

Pel que fa a l’assistència a les activitats ofertades els nivells són més elevats.  

 

En relació a la participació de persones nouvingudes en entitats i activitats culturals i 

lúdiques al Poble-sec, la majoria d’entitats afirmen que el nivell de participació d’aquestes 

persones és molt baix. I si ens referim al col·lectiu pakistanès, aquesta participació és gairebé 

inexistent. Les entitats entrevistades declaren que les seves activitats estan obertes a tothom i es 

mostren interessades i receptives a la participació de població nouvinguda. D’altra banda, la 

majoria manifesten que a l’hora de definir, dissenyar o organitzar les seves activitats no es 

plantegen si les persones nouvingudes hi estaran interessades o no. Tampoc es fa especial atenció 

a aquests col·lectius a l’hora de difondre les activitats.  

 

De totes maneres, algunes entitats afirmen que s’han dirigit específicament a la comunitat 

pakistanesa per tal d’informar de les seves activitats i per promoure la seva participació. Alguns 
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d’aquests apropaments han tingut resposta positiva, com és el cas de l’Associació de 

Comerciants i Serveis del Poble-sec o l’Associació Sociocultural La Formiga. Altres entitats, en 

canvi, declaren que tot i que s’han adreçat a la comunitat, aquest apropament no ha suposat una 

participació dels veïns i veïnes pakistanesos en les seves entitats o activitats (és el cas de la Unió 

d’Associacions de Veïns del Poble-sec, els Gegants del Poble-sec, o la Coordinadora d’Entitats). 

La majoria, però, no s’hi han adreçat directament i els motius esmentats són diversos: no se’ls ha 

acudit, no tenen temps, esperen que l’apropament vingui de part dels veïns i veïnes pakistanesos, 

mostren incredulitat sobre si l’apropament serviria d’alguna cosa, entre altres.  

 

Experiències positives de participació de persones pakistaneses en entitats del barri 

Una de les poques entitats amb participació del col·lectiu pakistanès és l’Associació de 

Comerciants i Serveis del Poble-sec. Aquesta entitat té actualment 130 membres, entre comerços 

i botigues de tot tipus, i compta amb un 25% d’associats nouvinguts (xifra que es correspon amb 

la proporció de nouvinguts al barri). Entre els seus membres hi ha vuit comerços de pakistanesos 

i cal remarcar que durant alguns anys el vice-president d’aquesta associació ha estat un 

comerciant pakistanès del barri. Actualment i arrel de la situació de crisi econòmica, 

l’Associació de Comerciants juntament amb l’entitat Bona Voluntat en Acció (BVA) i amb la 

implicació del districte del Sants-Montjuïc, ha engegat una campanya de recollida d’aliments al 

barri. S’han col·locat caixes de recollida en diversos establiments del barri, i un cop plenes es 

porten a la seu de BVA i allí es distribuiran els aliments a les persones necessitades del barri. 

Segons els responsables de la campanya, hi ha hagut una gran implicació dels comerciants 

pakistanesos del barri. Considerem força positiva la participació dels veïns i veïnes pakistanesos 

en l’Associació de Comerciants del barri, en tant que comerciants, i perquè suposa una 

participació “normalitzada” en la vida quotidiana i associativa del barri. També posa de manifest 

que les persones participen si allò que se’ls ofereix compleix les seves expectatives, els seus 

interessos o les seves necessitats.  

 

Una altra entitat del barri on participen persones d’origen pakistanès que viuen al Poble-

sec és l’Associació Sociocultural La Formiga. Un grup de 70 dones pakistaneses participa en el 

projecte Mon Barri que aquesta associació va iniciar a principis del 2006. El projecte està adreçat 

a dones pakistaneses i marroquines del barri del Poble Sec, amb l'objectiu  de formar-les, 
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orientar-les i promocionar-les per a la seva inclusió social i participació ciutadana i la millora de 

les seves condicions de vida. Consisteix en un conjunt d'accions integrals de formació 

lingüística, informàtica, coneixement de l'entorn, assessorament i orientació sociolaboral, 

combinant classes, entrevistes i processos individualitzats, sortides i altres activitats lúdiques, per 

tal de dinamitzar la seva integració en una xarxa social i en uns espais diferents dels 

seus habituals. Els responsables d’aquest projecte manifesten que estan contents amb els 

resultats. També afirmen que és “complicat” treballar amb dones pakistaneses perquè són 

persones “que freguen l’aïllament, amb una forta dependència dels referents masculins, amb un 

nivell de coneixement de la llengua molt baix, i amb escassos recursos econòmics”. Un dels 

factors que els responsables del projecte creuen que ajuda a la participació en aquesta entitat és la 

flexibilitat d’horaris i l’atenció personalitzada que ofereixen. Creuen que “cal temps, paciència, 

molta voluntat d’educació i també de comprensió de la seva manera de fer”. Afegeixen que “el 

procés d’integració d’aquestes dones és molt lent i que mai serà complert”.   

 

Participació en activitats i associacions pakistaneses 

Els veïns i veïnes pakistanesos del Poble-sec participen també en l’Associació 

Sociocultural pakistanesa Faizan e Medina, tot i que més com a usuaris que com a membres 

actius. Els homes acudeixen a l’oratori per a les oracions diàries, especialment la del divendres al 

migdia. Els dissabtes a la tarda s’hi reuneixen per estudiar l’Alcorà i com aplicar-lo a la vida 

quotidiana. També hi ha una reunió i un sopar els desè dia del mes musulmà. Els nens i nens van 

a l’oratori les tardes de dilluns a dijous i reben classes de religió islàmica. I un grup de dones s’hi 

reuneix als matins i els dissabtes a la tarda, bàsicament per estudiar i ampliar els seus 

coneixements sobre Islam. Com ja hem comentat, les activitats de l’oratori són principalment de 

caire religiós però l’espai es converteix en un recurs facilitador del procés d’adaptació de la 

comunitat. 

 

El mateix passa amb altres associacions pakistaneses de Barcelona, en les quals 

participen veïns i veïnes pakistanesos del Poble-sec per motius i objectius diversos com el 

corrent religiós que segueixen, per sol·licitar ajuda en la recerca de feina i en assessoria legal, per 

formació, per entreteniment, etc. Entre elles hi ha l’Associació Sociocultural Minhaj ul Quran, 

creada a Barcelona a finals dels anys 90 i amb seu al Raval. Es tracta d’una associació similar a 
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Faizan e Medina, també del moviment barelvi pakistanès, però amb el seu propi líder religiós. 

Per les seves característiques i perquè porta més temps a Barcelona, ofereix un major nombre 

d’activitats a la comunitat pakistanesa: classes de castellà i català per adults, ofereix assessoria 

legal i acompanyament, classes d’urdú i Islam per nens, té una Lliga de Dones que realitza 

activitats religioses i culturals, té un equip de criquet, organitza trobades interreligioses, etc.  

 

A l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya, també amb seu al Raval, hi 

participen també veïns i veïnes pakistanesos del Poble-sec. De fet, el seu vicepresident és un veí i 

comerciant del Poble-sec. Ofereixen assessoria legal, classes de català i castellà, organitzen 

xerrades per al col·lectiu pakistanès sobre temes relacionats amb la seva incorporació a la 

societat catalana (treball, lleis, cultura, etc.) i també organitzen activitats per donar a conèixer la 

cultura pakistanesa entre la societat catalana. El passat mes de novembre, justament, van 

organitzar una festa sobre Pakistan a la plaça d’El Sortidor del Poble-sec, en col·laboració amb la 

Plataforma Poble-sec per Tothom, amb bona assistència de públic.  

 

Una tercera organització pakistanesa en què participen en aquest cas veïnes pakistaneses 

del Poble-sec és ACESOP, Associació Cultural, Educativa i Social Operativa de Dones 

Pakistaneses, també amb seu al Raval. Les seves activitats es dirigeixen a dones pakistaneses i 

consisteixen en classes de català i castellà, assessoria jurídica, serveis de mediació, urdú per a 

nens, tallers i sortides per conèixer l’entorn i la cultura catalana. També participen en trobades i 

activitats culturals oferint tallers i xerrades sobre la cultura pakistanesa. Una de les persones 

entrevistades, veïna del Poble-sec, treballa a ACESOP i ens explicava que no hi ha gaires veïnes 

pakistaneses del Poble-sec que participin regularment a l’associació sinó que ho fan més en 

activitats puntuals. Algunes de les raons que ens donava estaven, un cop més, relacionades amb 

el control comunitari sobre les dones que les impedeix moure’s lliurement i el Raval els queda 

lluny, però també feia referència a la manca de motivació i interès d’algunes dones: “Las mujeres 

no quieren trabajar, por eso no quieren salir de la casa y tampoco para aprender. No quieren 

moverse”. De totes maneres, des d’aquesta associació es fa una feina important de formació, 

empoderament i suport a les dones pakistaneses de Barcelona.  
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De fet, totes aquestes associacions pakistaneses realitzen tasques de suport a la comunitat, 

facilitant processos d’acollida i primera incorporació de persones nouvingudes, i realitzen una 

important tasca al participar de forma activa en la incorporació dels seus membres en l’estructura 

social existent.  

 

Una activitat de lleure on participen veïns pakistanesos del Poble-sec és el criquet. A 

Barcelona hi ha diversos equips de criquet que juguen entre ells i contra equips d’altres ciutats. 

Els partits s’organitzen en funció de la disponibilitat de camps per jugar i també de la capacitat 

de cada equip de fer front a les despeses econòmiques tant de material com sobretot de lloguer 

del camp. Fins fa un temps alguns partits es jugaven al camp municipal de la Satalia, a Montjuïc, 

però des que a principis del 2009 es va pavimentar amb gespa artificial, l’han de llogar i no els 

surt a compte. El capità d’un dels equips de criquet de Barcelona, que viu i treballa al Poble-sec, 

ens explicava que els equips van a Tarragona a jugar perquè l’Ajuntament d’aquella ciutat els 

deixa un camp de forma gratuïta. Quan als entrevistats els preguntàvem si estarien interessats en 

participar en algun altre esport, la majoria diuen no tenir temps ni per jugar al criquet, i altres 

prefereixen aquest esport a un altre: “En nuestro país jugamos mucho al criquet y nos gusta 

mucho, y esto no cambia porque vas a vivir a otro sitio”. Pel que fa als més joves, també n’hi ha 

que juguen a criquet a la plaça de les Tres Xemeneies, tot i que està prohibit. També diuen que a 

l’escola i a les places juguen a futbol amb els companys de classe, però no n’hi ha cap apuntat als 

equips de futbol infantil del barri. La Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec gestiona 

equips de futbol i bàsquet infantil al barri i segons ells mai han tingut cap pakistanès/a als seus 

equips. Una de les possibles raons exposades per aquesta entitat és que els nens i nenes han de 

pagar una quota (entre altres coses també per llogar el camp de la Satalia), que tot i no ser molt 

elevada, pot suposar una despesa prescindible per algunes famílies. Considerem que la 

realització d’una activitat com és el criquet, com qualsevol altra pràctica esportiva, és un espai 

ideal per promoure la interacció positiva entre antics i nous veïns. Creiem que és necessari que 

les administracions hi dediquin més esforços i recursos. 

 

Participació en activitats observades 

 Pel que fa a les activitats observades durant els quatre mesos de recerca, la participació 

dels veïns i veïnes pakistanesos ha variat depenent del tipus d’activitat. Si ens referim a activitats 
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puntuals: 1) les organitzades per entitats del barri obertes al públic en general, en algunes s’ha 

observat un nivell alt d’assistència general però una presència minoritària de veïns i veïnes 

pakistanesos; 2) les activitats organitzades des d’associacions pakistaneses i dirigides 

específicament a la comunitat pakistanesa, s’ha observat un nivell alt de participació, lògicament 

la majoria d’origen pakistanès. De totes maneres, és important ressaltar que en totes aquestes 

activitats de la comunitat pakistanesa s’han convidat representants d’entitats del barri i del 

districte, i que algunes d’aquestes persones, antics veïns, han assistit als actes: 3) pel que fa a 

activitats organitzades per associacions pakistaneses i obertes al públic en general, només n’hem 

observat una durant els quatre mesos de recerca, que consistia en una festa a la Plaça d’El 

Sortidor, amb música del Pakistan, l’Índia i Bangla Desh, i amb menjar del Pakistan. La 

participació va ser bona (unes 150 persones), en alguns moments de majoria pakistanesa i en 

altres moments, com quan va actuar un grup de música i dansa banghra, s’hi van apropar molts 

antics veïns i veïnes.  

   

També hem observat activitats culturals i lúdiques que es realitzen de forma regular al 

Poble-sec i que estan organitzades per entitats del barri. En aquest cas la participació dels veïns i 

veïnes pakistanesos, a excepció de les experiències esmentades més amunt, és molt baixa.  

 

D’altra banda, tot i que no podem parlar d’una participació activa alta en el sentit 

d’implicació en entitats i activitats culturals del barri, per part dels veïns i veïnes pakistanesos al 

Poble-sec, ens agradaria ressaltar que sí que s’observa una participació en la vida quotidiana del 

barri. De manera que com a veïns i veïnes es relacionen amb altres veïns i veïnes, consumeixen 

en comerços del barri, els seus fills van a les escoles del barri, utilitzen els espais públics i hi 

estableixen relacions amb altres veïns, com a comerciants mantenen relacions amb clients del 

barri i amb proveïdors, fan ús de serveis del barri com la biblioteca o el CAP, etc.   

 

Pel que fa a la participació social en el sentit d’implicació i interacció en entitats i 

activitats culturals i lúdiques del barri, aquesta es veu afectada per diversos elements que la 

dificulten. A continuació exposarem alguns d’aquests elements, en un primer apartat aquells 

identificats pels propis veïns i veïnes pakistanesos, i posteriorment d’altres factors que creiem 

que també influeixen.  
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Elements que dificulten la participació segons els veïns i veïnes pakistanesos 

Les persones entrevistades del col·lectiu pakistanès assenyalen diferents elements que 

dificulten la seva participació en activitats culturals i lúdiques del barri. Entre elles destaquen: el 

desconeixement de la llengua catalana i espanyola, la manca de temps, la precarietat social i 

laboral i en alguns casos legal, i alguns preceptes religiosos. 

 Desconeixement de la llengua 

Hi ha un gran desconeixement tant del català com del castellà. Tot i que la majoria de 

persones entrevistades entén l’espanyol i té un nivell suficient per comunicar-se, alguns creuen 

que no és suficient per participar en segons quines activitats que impliquen més domini de la 

llengua com poden ser tallers al centre cívic, activitats en grups com els castellers o els diables o 

activitats esportives, acompanyament a activitats infantils, etc. A més a més, a això s’hi afegeix 

que lògicament la gran majoria d’aquestes activitats es fan en català, i si el nivell de coneixement 

de castellà és baix, encara ho és més el de català. Tot i que entenen que a Catalunya es parli el 

català i hi hagi una voluntat d’aprendre’l, ens deien que una opinió estesa a la comunitat és que 

primer han d’aprendre el castellà perquè “hoy estamos aquí pero mañana igual tenemos que ir a 

otro lugar, depende del trabajo”.  

  

Algunes persones fan el paral·lelisme amb el Pakistan, on es parlen diverses llengües 

regionals, però on hi ha una sola llengua oficial que és l’urdú, que coneix tothom. D’aquesta 

manera, es considera que amb el castellà “hauria de ser suficient”. Algunes d’aquestes opinions 

sobre la llengua catalana provenen dels representants de l’oratori, que és un lloc on es passen 

informacions i opinions i que per tant incideix en l’opinió dels seus membres. Creiem que les 

administracions han d’invertir en esforços i recursos per a sensibilitzar i fer pedagogia sobre la 

cultura i la història de Catalunya, així com incidir en l’aprenentatge del català. 

 

Un factor important pel que fa al coneixement i ús de la llengua és el temps que es porta 

vivint a Catalunya, així com les motivacions personals i les possibilitats d’interacció de cada 

persona. Hem trobat exemples variats. Un dels entrevistats que porta cinc anys a Barcelona, ha 

treballat la majoria d’aquest temps en una empresa de construcció pakistanesa, amb companys de 
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feina pakistanesos, compartint pis amb familiars i amics del seu país. Tot i que afirma haver 

assistit a diversos cursos de castellà, el seu nivell d’interacció amb persones de parla catalana o 

castellana és quasi inexistent.  No és un cas aïllat. En canvi, una altra persona entrevistada que 

viu des de fa anys al Poble-sec, coneix tant el castellà com el català, interactua amb els clients 

del barri i subministradors al seu comerç, ocupa un càrrec en una associació pakistanesa, i durant 

anys va participar en un programa d’una televisió de Barcelona presentant notícies sobre el 

col·lectiu pakistanès i ho feia en català.  

 

D’altra banda cal dir que des de l’oratori del Poble-sec estan interessats a oferir classes 

tant de castellà com de català però no tenen recursos i desconeixen com accedir i fer ús dels 

recursos tant públics com privats. És important ressaltar que, per una banda, hi ha altres entitats 

pakistaneses en què participen veïns i veïnes del Poble-sec que sí que ofereixen classes de català, 

com l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya, Associació de dones ACESOP, 

l’Associació Sociocultural Minhaj el Quran, totes elles ubicades al Raval. D’altra banda hi ha 

altres recursos al barri que ofereixen l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana, però es 

detecta un desconeixement d’aquests recursos per part del col·lectiu. Seria bo que des de les 

entitats que ofereixen aquests serveis se’n fes difusió entre el col·lectiu pakistanès del barri.   

 Manca de temps 

La majoria de persones entrevistades manifesta no tenir temps lliure. Els que treballen ho 

fan moltes hores, i els que estan sense feina dediquen el temps a trobar-ne una o a la activitats 

que els procuren algun ingrés com la venda ambulant. Pel que fa a les dones que no treballen 

fora de casa expliquen que tenen molta feina de casa i de cura dels fills. N’hi ha que tenen fills 

petits encara no escolaritzats, i les que tenen fills que van a l’escola els porten a casa a dinar i se 

n’ocupen quan surten de l’escola. 

 

Quan se’ls pregunta a què dediquen el poc temps lliure que afirmen tenir, les respostes 

més recurrents són: descansar a casa, veure la televisió pakistanesa i índia, comunicar-se amb la 

família per telèfon o internet, passejar, anar a la mesquita, visitar amics, veïns o familiars,  

alguns practiquen el criquet o fan exercici, d’altres assisteixen a classes de llengua. Al mateix 
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temps, la majoria declara que pel que fa al lleure, no varia gaire el que fan aquí del que feien al 

Pakistan.  

 Precarietat econòmica i social 

Un dels elements esmentats sovint per les persones entrevistades en relació a la 

participació en activitats del barri, és la precarietat en què viuen molts veïns i veïnes 

pakistanesos. Per una banda la precarietat laboral i econòmica, accentuada per la crisi actual, 

però que ja existia abans, i que comporta viure en pisos petits i mal condicionats, compartint amb 

altra gent, sense mitjans per poder reagrupar la família, etc. D’altra banda hi ha també precarietat 

pel que fa a la situació d’irregularitat administrativa d’alguns membres de la comunitat, fet que 

crea inseguretat i temor a moure’s lliurement. Això fa que les prioritats per a moltes persones 

siguin intentar millorar la seva situació, i la participació en activitats culturals i lúdiques passa a 

un segon terme. A més, tot aquests elements afecten l’estat d’ànim i la moral de les persones i 

conseqüentment la disponibilitat a participar en activitats lúdiques i d’esbarjo. Com afirma 

Crespo (2009) en relació als nous veïns i veïnes, “cal que hi hagi una integració de base social i 

econòmica prèvia a la integració cultural” (p.21). No podem dir que aquesta integració 

econòmica i social sigui encara generalitzada entre el col·lectiu pakistanès. De fet, normalment 

les persones d’origen pakistanès que més participen són les que porten més temps a Catalunya i 

les que es troben en una situació econòmica i social més estable.  

 Preceptes religiosos 

Segons les persones pakistaneses entrevistades, un altre element que de vegades pot 

dificultar la seva participació en activitats culturals i lúdiques del barri són alguns preceptes de la 

religió islàmica, professada per la majoria dels entrevistats. Fan referència a alguns elements que 

els entrevistats relacionen amb el tipus de festes i activitats lúdiques que se celebren al barri com 

consum d’alcohol i altres drogues, estils de música i de vestir, tipus d’interaccions entre homes i 

dones, etc.  

 

Altres elements que dificulten la participació dels veïns i veïnes pakistanesos 

 A banda dels elements identificats pels mateixos veïns i veïnes pakistanesos que 

dificulten la seva participació en activitats culturals i lúdiques que es desenvolupen al Poble-sec, 
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a través de l’anàlisi de les entrevistes i de les observacions realitzades s’han identificat altres 

factors que afecten aquesta participació.  

 Desconeixement de les activitats del barri 

Es detecta una manca d’informació pel que fa a les activitats culturals i lúdiques del barri. 

La majoria d’entrevistats no sabia respondre a la pregunta de quines activitats culturals i lúdiques 

són les més significatives del Poble-sec. També hi ha un desconeixement sobre les entitats i els 

equipaments del barri, i de vegades confusió sobre les responsabilitats i funcions d’algunes 

entitats, com per exemple la Coordinadora d’Entitats o el Centre Cívic, o fins i tot el districte o 

l’Ajuntament. 

Un element que dificulta la transmissió d’informació és el desconeixement de la llengua 

catalana, ja que la difusió de la informació al barri es fa principalment mitjançant cartells, 

tríptics, fulletons, correus electrònics o pàgines web en català. Només hem trobat un cartell de 

difusió dels Diables del Poble-sec que tenia informació en diverses llengües, tot i que no en urdú. 

Els cartells de la campanya de recollida d’aliments de l’Associació de Comerciants i Serveis i de 

BVA sí que s’han traduït a l’urdú i col·locat en diversos establiments de pakistanesos.  

 Desconeixement de la societat receptora 

A banda de la llengua catalana, es detecta que els veïns i veïnes pakistanesos desconeixen la 

societat receptora (cultura, valors, costums, símbols, etc). Creiem que sense aquest coneixement 

és difícil que les persones arribin a identificar-se amb la cultura catalana i participin en activitats 

culturals, sobretot aquelles més tradicionals i populars, que precisament són les més 

significatives al Poble-sec.   

 Manca de motivació 

Es detecta una manca de motivació i d’interès a participar. Quan es preguntava als 

entrevistats què fan ells i els seus companys en el seu temps lliure ens deien “nada”, “dormir”, 

“mirar la tele”, “conectarse a internet”, “dar una vuelta”. Un dels entrevistats, veí pakistanès del 

Poble-sec, afegia: “Muchos no quieren aprender, están en casa, sentados. Son vagos”.  
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 Diferent concepció de la participació 

El concepte de participació té connotacions culturals, i no s’entén de la mateixa manera a 

totes les cultures. A Catalunya, com s’ha exposat anteriorment, el concepte de participació va 

lligat al de sociabilitat i s’entén com una manera d’implicar-se, intervenir i divertir-se. És 

probable que algunes persones nouvingudes d’origen pakistanès no entenguin la participació de 

la mateixa manera. Al Pakistan, i sobretot a les zones rurals de les quals prové la majoria de 

veïns i veïnes pakistanesos del Poble-sec, la societat està organitzada d’una altra manera i les 

opcions de participació social tal com l’entenem aquí no són habituals. Una persona entrevistada 

comentava: “En Catalunya estan siempre de fiesta. En Pakistan no hay fiestas”. Una altra 

persona afegia que creia que algunes activitats culturals que es fan al carrer li semblaven “una 

tontería”.  

 

En aquest sentit cal temps i pedagogia i potser també respectar les maneres d’entendre la 

diversió i la sociabilitat. En el cas pakistanès, per exemple, potser és complicat que alguns 

pakistanesos participin en segons quines activitats del barri, com per exemple els Diables, per 

tota la connotació religiosa que comporta i el significat negatiu que el dimoni i l’infern tenen per 

als musulmans. O que actualment les dones pakistaneses participin als Castellers, activitat que 

comporta un important contacte físic entre persones de diferent sexe. Està clar que no es pot 

generalitzar i posar totes les persones nouvingudes d’origen pakistanès en un mateix sac. Però hi 

ha algunes especificitats culturals que ens poden ajudar a entendre la realitat. D’altra banda, 

també cal tenir present que les cultures no són estàtiques i inamobibles, sinó que canvien i 

s’adapten, tot i que no d’un dia per l’altre.  

 Control comunitari 

Tot i que com ja s’ha comentat, l’existència d’un entramat comunitari pakistanès a 

Barcelona aporta una sèrie de beneficis als seus membres (suport material, moral i simbòlic), 

també comporta un control i una pressió social per complir amb els preceptes tant religiosos com 

culturals i ètnics. De manera que és complicat mantenir-se al marge de la comunitat i participar 

en segons quines activitats que poden estar mal vistes o fins i tot censurades per la comunitat, 

sobretot en un barri petit com és el Poble-sec on tothom es coneix i tot se sap.    
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 Elements específics de les dones 

Entre les dones pakistaneses que hem entrevistat n’hi ha que tenen feines remunerades 

però també n’hi ha que manifesten que no volen treballar i que per a elles és molt important 

dedicar-se a la família. Algunes creuen fins i tot que els seus fills i filles passen moltes hores a 

l’escola i elles no poden desenvolupar la seva tasca d’educadores i transmissores de la llengua, la 

cultura pakistanesa així com la religió musulmana. Això afecta la participació tant d’elles 

mateixes com dels seus fills en activitats culturals i lúdiques del barri, ja que dediquen el temps 

lliure dels seus fills a transmetre aquests coneixements. I entre les feines de la casa i la cura dels 

fills, afirmen no tenir gaire temps per a altres activitats. A la manca de temps lliure, detectem que 

també s’hi afegeix, en alguns casos, una manca de motivació i interès per participar en activitats 

del barri. Un altre factor a tenir en compte és el ja esmentat control comunitari i el paper que juga 

la dona en la preservació de l’honor de la família, que de vegades impedeix la seva participació 

en activitats culturals i lúdiques. Algunes, però, participen en activitats del barri com les de 

l’Associació Sociocultural La Formiga, altres ho fan en activitats de l’oratori Faizan e Medina, i 

n’hi ha que participen en altres organitzacions de fora del barri, ja siguin pakistaneses o no. 

 Baix nivell d’interacció entre antics i nous veïns 

Com ha quedat palès, el nivell de comunicació i d’interrelació entre antics veïns i veïnes i 

nous veïns i veïnes d’origen pakistanès al Poble-sec és baix. Això dificulta el coneixement mutu 

i com a conseqüència la participació normalitzada de les persones d’origen pakistanès en les 

activitats del barri, així com la participació dels antics veïns i veïnes en activitats promogudes pel 

col·lectiu pakistanès.  

 Baix nivell de relació entre entitats autòctones i pakistaneses 

Tot i que les entitats autòctones del Poble-sec es mostren obertes a la participació de 

població nouvinguda, incloent-hi les persones d’origen pakistanès, es detecta que hi ha una 

manca d’apropament directe de les entitats cap al col·lectiu pakistanès. A l’hora de dissenyar i 

organitzar activitats culturals i lúdiques, les entitats autòctones del Poble-sec no tenen en compte 

les motivacions i els interessos dels veïns i veïnes pakistanesos del barri. Tampoc en fan una 

difusió específica entre el col·lectiu.  
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D’altra banda, també es detecta que hi ha poca relació entre entitats autòctones i 

pakistaneses, en concret amb l’associació Sociocultural Faizan e Media, que és l’única 

organització pakistanesa amb seu al Poble-sec. Tot i que s’han fet alguns apropaments, sobretot 

per part d’algunes entitats com la Coordinadora o la Unió d’Associacions de Veïns, en general el 

nivell de relació és baix. 

 Estereotips i falsos rumors sobre la comunitat pakistanesa 

Relacionat amb el baix nivell de relació entre persones i entre entitats, cal tenir en compte 

l’actitud amb què les entitats i la població receptora en general acullen els nous veïns i veïnes 

pakistanesos. Com hem destacat més amunt, la percepció que els antics veïns i veïnes del Poble-

sec tenen sobre la comunitat pakistanesa no és gaire positiva. Es detecta l’existència de 

prejudicis i rumors sobre les persones d’origen pakistanès que compliquen les relacions i 

dificulten la participació d’aquestes persones en activitats del barri. 

 Desconeixement de la cultura pakistanesa per part dels antics veïns i veïnes 

Un dels factors que provoca el sorgiment d’aquests prejudicis i rumors és el 

desconeixement que hi ha entre els antics veïns i veïnes del Poble-sec de la cultura dels seus 

veïns i veïnes pakistanesos.    

 

 

 Diferents concepcions de la religiositat 

La religió islàmica juga un paper central en la vida i la identitat del col·lectiu pakistanès. 

Aquí, com deia una persona entrevistada, es considera que “això és un problema”. A Catalunya, 

com a altres països d’Europa, l’arribada d’immigrants musulmans xoca amb el principi de laïcitat 

de l’estat
10

.  Per una banda, la comunitat musulmana immigrant té por de ser assimilada i de la 

pèrdua potencial de la seva religió, la seva cultura i la seva identitat. Per altra banda, la població 

europea no musulmana té por de la islamització d’Europa (Etxeberria et al., 2007).  

                                                 
10 L’Estat espanyol no és laic sinó aconfessional.  
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Tot i que les persones entrevistades per al projecte no ho manifesten amb aquests termes, 

es poden entreveure aquestes idees de les seves declaracions. Per una banda, les persones 

d’origen pakistanès intenten adaptar-se a la seva nova realitat de manera que aquesta adaptació 

no contradigui els seus principis religiosos. Es tracta, com assenyala Tolsanas (2008), d’una 

aculturació selectiva, que “consisteix en el manteniment de determinats elements de la cultura 

d’origen i la incorporació selectiva de determinats elements de la cultura del context 

d’incorporació” (p.123). I la religió hi juga un paper essencial. D’altra banda, per part de la 

societat receptora sovint s’entén que la integració dels col·lectius immigrants hauria de 

comportar l’adopció per part d’aquests de la cultura de la societat receptora, i a Catalunya la 

religió es considera part de la vida privada.          

D’aquesta manera, el factor religiós afecta de forma directa la participació d’algunes 

persones pakistaneses en determinades activitats culturals i lúdiques que contradiuen els 

preceptes de la religió islàmica. D’altra banda, i de manera indirecta, afecta també les 

percepcions que els uns tenen dels altres i per tant també les relacions que s’estableixen. 

De qualsevol manera, cal ser conscients que l’Islam forma ja part del paisatge demogràfic 

i cultural català i barceloní. Les persones musulmanes que han emigrat a Barcelona formen part, 

cada vegada més, del teixit social, cultural i polític de la ciutat. Es fa doncs necessari tenir 

aquesta realitat present per tal d’establir relacions interculturals efectives i positives. 

 

A banda d’elements que dificulten la participació normalitzada del col·lectiu pakistanès 

en activitats culturals i lúdiques del Poble-sec, també es detecten al barri una sèrie d’elements 

positius que potencialment poden promoure aquesta participació. 

 

 

Elements que potencialment poden promoure la participació 

 Es detecta curiositat i interès per conèixer l’altre, tant per part de la societat receptora 

com dels nouvinguts pakistanesos. Com a exemple podem dir que després de reunir-nos 

amb la Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec i exposar-los tant els objectius del 

projecte com la nostra visió de la interculturalitat i la convivència, ens van demanar si 



            Centre d’Estudis Africans (CEA)                                         
                                                                                                                                                               www.centredestudisafricans.org 

 57 

estaríem disposats a fer una presentació als membres de l’entitat sobre com promoure les 

relacions interculturals entre antics i nous veïns.    

 També es detecta una voluntat per part del col·lectiu pakistanès de donar-se a conèixer 

als veïns i veïnes, de fer difusió de la seva cultura, els seus costums, les seves activitats i 

celebracions, etc. Al mateix temps els veïns i veïnes pakistanesos tenen interès en 

conèixer, per poder respectar-les, les normes de convivència ciutadana i civisme. 

 La majoria d’entitats autòctones que hem entrevistat han mostrat interès pel projecte i 

entusiasme perquè s’aportin idees i iniciatives pràctiques i que d’alguna manera se’ls 

doni suport per promoure les relacions interculturals, especialment amb un col·lectiu com 

el pakistanès que es percep com a “difícil” i “tancat”.  

 Hi ha certes activitats que potencialment són canals per promoure les interaccions 

positives entre el col·lectiu pakistanès i la societat receptora i que caldria potenciar i 

dedicar-hi esforços i recursos. Una d’aquestes activitats és el criquet, que com altres 

activitats esportives pot ser una bona eina per promoure la interculturalitat. A Barcelona 

hi ha diversos equips de criquet i de fet alguns d’ells ja comencen a tenir jugadors i 

afeccionats entre els antics veïns i veïnes. D’altra banda, però, aquests equips demanden 

suport i recursos a l’administració, sobretot pel que fa a accés a camps per jugar i 

entrenar.  

Un altre canal que caldria potenciar és el de la participació activa dels veïns i veïnes 

pakistanesos del Poble-sec en el teixit associatiu del barri en el seu rol de comerciants. 

L’experiència de participació en l’Associació de Comerciants i Serveis del Poble-sec és 

positiva però caldria reforçar-la i atraure més comerciants, fomentant la seva implicació. 

 Considerem que una altra potencialitat és el moment actual que viu el Poble-sec de debat 

sobre com afrontar la realitat social que viu el barri. La discussió entre les diferents 

visions que hi ha al barri sobre com gestionar la situació actual, mostra que els veïns i 

veïnes tenen interès a implicar-se en la millora del barri i en treballar per la 

interculturalitat i la convivència. Considerem que la visió més negativa i tensa fa molt 
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soroll i té més repercussió als mitjans de comunicació, però no és la majoritària, almenys 

pel que fa al teixit associatiu del barri.  

 El fet que el barri tingui un teixit associatiu fort i actiu és un altre element positiu i que 

cal reforçar amb suport i recursos municipals, perquè pot contribuir en gran mesura a la 

convivència al barri. En aquest sentit considerem com a molt positiu que s’hagi reconegut 

la tasca que duu a terme la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec amb la concessió del 

Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2009.  

Conclusions  
 

El Poble-sec és un barri peculiar, amb unes característiques particulars. Es tracta d’un 

barri amb una gran densitat de població concentrada en una superfície petita i limitada. En menys 

de deu anys ha viscut una transformació important del seu paisatge social amb l’arribada de 

població nouvinguda en nombres destacats, passant de tenir un 8,6% d’habitants estrangers l’any 

2000 a un 28,5% l’any 2009. Aquesta transformació ha comportat canvis en les dinàmiques 

socials i en les relacions entre veïns i veïnes.  

Es desprèn de les entrevistes i de les observacions que s’han dut a terme durant els mesos 

de recerca que es dóna una relació de respecte entre antics i nous veïns però que el nivell 

d’interrelació és baix. Concloem doncs, que al Poble-sec la situació és  més de coexistència que 

de convivència, tot i que es detecta una voluntat per treballar per la i cap a la convivència.  

En aquest sentit, una altra peculiaritat del barri és la fortalesa i el dinamisme del seu teixit 

associatiu. Els veïns i veïnes participen en un gran nombre d’entitats que s’impliquen de forma 

activa en la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes del barri. Tot i que existeixen 

diferències pel que fa a l’actitud dels habitants del Poble-sec enfront de la realitat social que viu 

el barri, amb un sector de població que adopta una postura negativa davant l’arribada de 

nouvinguts, i un altre sector que pren una actitud més positiva i constructiva. Es detecta que el 

grup més negatiu fa molt soroll i atrau l’atenció dels mitjans de comunicació, però no és 

majoritari. En canvi, el gruix del teixit associatiu del barri agrupat en la Coordinadora d’Entitats, 

aposta per la cohesió social i representa una visió més optimista i constructiva. Considerem que 

cal potenciar, amb suport i recursos, les entitats del barri que treballen per promoure la 
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convivència i el coneixement mutu. Al mateix temps, caldrà dedicar recursos en mediació en cas 

de conflicte entre les dues visions enfrontades. En aquest sentit, considerem positiva la iniciativa 

del Districte de promoure una Taula de Convivència al barri.  

Pel que fa a la participació de la població nouvinguda en les entitats del barri i en les 

activitats culturals i lúdiques que desenvolupen, es detecta que el nivell és baix. Especialment si 

parlem dels veïns i veïnes pakistanesos, objecte del nostre projecte.  

Els pakistanesos són el col·lectiu nouvingut majoritari al Poble-sec, on hi regenten un 

nombre important de comerços i serveis. La seva participació en activitats culturals i d’esbarjo 

del barri és baixa, a excepció d’algunes experiències positives com és la seva presència a 

l’Associació de Comerciants i Serveis del Poble-sec, o la participació d’un grup destacat de 

dones pakistaneses en activitats de l’Associació Sociocultural La Formiga. De totes maneres, es 

detecta una necessitat de buscar canals i estratègies per fomentar la seva participació 

normalitzada. Per una banda, caldria donar suport i fomentar les relacions amb les entitats 

pakistaneses del barri, i potenciar el seu paper d’interlocutors entre la comunitat pakistanesa i el 

barri, ja siguin entitats, administració o veïnat. També calen esforços i recursos per promoure 

activitats que realitzen els veïns i veïnes pakistanesos i que potencialment servirien per promoure 

les interaccions positives entre antics i nous veïns. Una d’aquestes activitats és el criquet. A 

Barcelona hi ha diversos equips de criquet que tenen dificultats per accedir a camps de joc i 

manca de recursos per finançar equipaments. L’esport té un gran potencial com a generador de 

participació social i d’interacció. 

Es detecten diversos elements que dificulten la participació dels veïns i veïnes 

pakistanesos en activitats del barri. Entre elles hi ha un desconeixement de la llengua i de la 

societat receptora per part del col·lectiu, que es veu agreujada per la situació de precarietat 

socioeconòmica en què viuen alguns membres de la comunitat, i que provoca que les prioritats 

siguin unes altres. També es detecten diferències culturals que dificulten la participació, com és 

la concepció del fet religiós i la seva implicació en la vida individual i col·lectiva, així com una 

diferent concepció cultural del què és participar. Un altre factor que influencia és l’existència 

d’estereotips i falsos rumors sobre la comunitat pakistanesa per part dels antics veïns del Poble-
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sec, així com un desconeixement de la cultura pakistanesa, que complica l’establiment de 

relacions en igualtat de condicions i en actitud oberta i positiva. 

A banda d’aquests elements limitadors, es detecta també l’existència de factors positius 

que cal potenciar per tal de promoure el coneixement mutu i les interaccions positives entre 

antics i nous veïns. Per una banda, l’existència d’un teixit associatiu fort i implicat. S’observa 

que la majoria d’entitats amb què hem contactat i també entre les persones entrevistades, interès i 

curiositat per conèixer l’altre i per relacionar-s’hi, així com per fomentar la seva participació en 

les activitats que desenvolupen les entitats. Al mateix temps, es detecta una certa incapacitat per 

trobar canals, per generar propostes i iniciatives i per crear les condicions idònies perquè això 

passi. Es tracta d’un àmbit complex i difícil de gestionar i que demana temps, paciència i 

formació. Però l’interès i la motivació hi són, per això creiem que cal donar suport i recursos a 

les entitats que treballen en aquesta direcció.  

Per part dels veïns i veïnes pakistanesos potser les seves prioritats actuals són unes altres, 

però també es detecta aquesta voluntat de conèixer i de donar-se a conèixer, i de relacionar-se 

amb els veïns i veïnes del Poble-sec. 

Caldrà, doncs, tenir presents els factors analitzats, tant aquells que dificulten les 

interaccions i la participació de les persones d’origen pakistanès en activitats del barri, com 

aquells que les poden potenciar, a l’hora de fer propostes per promoure i millorar el coneixement 

mutu, el reconeixement i les interaccions positives entre antics veïns i nous veïns d’origen 

pakistanès al Poble-sec. En la segona fase del projecte es presentaran propostes concretes a 

l’Ajuntament, que s’implementaran durant els primers mesos de l’any 2010 i s’avaluaran 

posteriorment.  
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Annexos 
 

1.Llistat d’entitats entrevistades 

2.Llistat d’activitats observades 
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Llistat d’entitats entrevistades per al projecte: Estratègies de participació 

normalitzada de les persones nouvingudes en espais ciutadans barcelonins: Projecte pilot al 

barri del Poble-sec 

 

1. Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 

2. Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec 

3. Centre Cívic El Sortidor 

4. Associació de Comerciants i Serveis del Poble-sec 

5. Biblioteca Francesc Boix 

6. Castellers del Poble-sec 

7. Diables del Poble-sec 

8. Geganters i Grallers del Poble-sec 

9. Amics de la Plaça de Santa Madrona 

10. Parròquia de Lurdes 

11. Espai 12@16 

12. Grup Internacional Música i Dansa Renaixença 

13. Associació Sociocultural La Formiga 

14. Bona Voluntat en Acció 

15. Psicòlegs sense Fronteres 

16. Associació Sociocultural Faizan e Medina 

17. Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya 

18. Associació Sociocultural Minhaj ul Quran (Camí de la Pau) 

19. ACESOP - Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones Pakistaneses 
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Llistat d’activitats observades per al projecte: Estratègies de participació 

normalitzada de les persones nouvingudes en espais ciutadans barcelonins: Projecte pilot al 

barri del Poble-sec 

 

Activitat Data Ubicació Entitat organitzadora 

1. Activitat “Berenar en Mil Llengües”, 

Festa Major Poble-sec 

 

23 juliol  Carrer Blai ACCEM 

2. Reunió de la Comissió de Convivència i 

Coneixement Mutu del Pla Comunitari del 

Poble-sec 

 

15 setembre 

 

Centre Cívic El Sortidor Pla Comunitari Poble-sec 

3. Oració Eid el Fitr 

 

20 setembre Pista Poliesportiva 3 

Xemeneies 

Oratori Faizan e Medina 

4. Festa Inici de curs de la Ludoteca 

 

22 setembre Plaça del Sortidor Ludoteca Poble-sec 

5. Desfilada de moda POPS 

 

3 octubre Plaça del Sortidor Centre Cívic El Sortidor 

6. Assaig dels Castellers del Poble-sec 

 

9 octubre Pati equipament El 

Sortidor 

Castellers del Poble-sec 

7. Assaig de Diables i Tabalers del Poble-

sec 

 

9 octubre Equipament El Sortidor Diables del Poble-sec 

8. Activitats juvenils d’oci Espai 12@16 

 

15 octubre Espai 12@16 Espai 12@16 

9. Jornada de Portes obertes de l’oratori 

Minhaj el Quran (al Raval) 

 

22 octubre Oratori Minhaj ul 

Quran (Raval) 

Associació Sociocultural 

Minhaj ul Quran 

10. Castanyada infantil 

 

29 octubre Plaça El Sortidor Diverses entitats 

11. Festa Pakistanesa  

 

7 novembre Plaça del Sortidor Associació de Treballadors 

Pakistanesos de Catalunya i 

Plataforma Poble-sec x 

Tothom 
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12. Diada Castellera de Tardor 

 

8 novembre Carrer Blai Castellers Poble-sec 

13. Xerrada-col.loqui “Diàlegs anti-racistes” 

 

10 novembre Centre Cívic El Sortidor SOS Racisme 

14. Xerrada “La literatura pakistanesa” 

 

19 novembre Biblioteca F. Boix Associació Sociocultural 

Minhaj ul Quran 

15. Taller de cuina pakistanesa i marroquina 

 

20 novembre Centre Cívic El Sortidor Associació Sociocultural La 

Formiga 

16. Reunió de dones pakistaneses de 

l’Associació Sociocultural Faizan e Medina 

 

21 novembre Oratori Faizan e 

Medina 

Associació Sociocultural 

Faizan e Medina 

17. Oració Festa Eid el Adha i reunió entre 

representants de l’oratori Faizan e Medina i 

pàrrocs del Poble-sec 

 

27 novembre Plaça 3 Xemeneies Associació Sociocultural 

Faizan e Medina 

18. Trocasec, Mercat d’intercanvi al Poble-

sec 

 

29 novembre Carrer Blai Pla Comunitari Poble-sec 

19. Celebració festa Eid el Adha, grup 

dones Associació Sociocultural Minhaj ul 

Quran 

 

29 novembre Oratori Minhaj ul 

Quran (Raval) 

Lliga Femenina de 

Associació Sociocultural 

Minhaj ul Quran 

 

 


