
Presentació
Principalment voldria explicar què és el que m’ha portat a escollir aquest tema per 
al meu treball de recerca. Primer de tot volia fer el treball sobre la immigració al 
Raval grosso modo per entendre perquè al meu barri hi havia tants immigrants, però 
era un tema massa general; llavors vaig pensar en la situació en què es troben els 
immigrants, i em vaig centrar en el canvi cultural i el xoc psicològic. 
Em sembla interessant analitzar la situació que hi ha al meu barri, ja que és un barri 
força diferent dels altres i amb una diversitat cultural molt gran. S’ha de tenir pre-
sent que aquestes persones que venen a Barcelona comencen una nova vida sense 
conèixer ningú, on han de canviar d’habitatge, adaptar-se a un nou clima, passar 
potser d’un lloc humil i rural a una ciutat gran... Un exemple seria que, en la nostra 
societat, especialment els joves i els nens tenen dificultats de comunicació per inte-
grar-se a les escoles, on la resta de companys parlen una llengua diferent. Això pro-
voca actituds negatives perquè no coneixen la llengua, suspenen cursos, els costa 
socialitzar-se en treballs en grup...
Voldria destacar l’anàlisi a propòsit de si molts immigrants patien trastorns de per-
sonalitat, és a dir, problemes psicològics i emocionals. La persona ha de començar 
una nova vida i una adaptació al país desconegut, i si no aconsegueix integrar-se 
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adequadament, aquesta migració pot originar canvis de personalitat que poden 
repercutir en la conducta de la persona i en les seves relacions familiars i socials. 
Aquesta no adaptació crea sentiments que dificulten el benestar de la persona al 
nou país, per tant, centraré l’atenció a veure si en alguns casos la immigració a un 
altre país pot suposar en algunes persones, en especial en els joves immigrants, 
canvis de conducta. 

Metodologia
La part teòrica desenvolupa tota la informació sobre la immigració al Raval. S’ex-
plica una mica d’història del territori, amb les dades poblacionals actuals extretes 
d’Idescat. Adjunto les estadístiques oficials de les institucions públiques que ajuden 
a entendre l’evolució de les dades poblacionals del barri. Es fa un estudi sobre la 
immigració i les seves causes i conseqüències i, també s’analitzen els termes gen-
trificació i multiculturalisme. Tota aquesta informació ha estat buscada en pàgines 
web, llibres i notícies que, des de diferents perspectives (cultural, psicològica, socio-
lògica...), han tractat el tema durant els últims anys. 
L’apartat pràctic està dividit en tres parts. Una primera va acompanyada per en-
questes fetes a joves immigrants i a joves nascuts a Barcelona de pares immigrants. 
Les respostes estarien representades a partir de gràfiques. La segona la constituei-
xen les entrevistes fetes per immigrants, joves nascuts a Barcelona de pares immi-
grants, i associacions i entitats del Raval. Es poden veure els diferents sentiments 
i com s’adapten a un estil i als costums del país. Mostro les explicacions dels ma-
teixos joves i de persones adultes i associacions del barri, que expliquen la situació 
des dels seus respectius punts de vista; per acabar he realitzat un documental on 
s’inclou tota la meva feina.

Cos del treball
El barri del Raval ha estat un barri acollidor, que ha rebut a tothom que arribava 
de fora sense importar-li el color de la seva pell, ni les seves idees polítiques, ni les 
seves creences religioses, ni la seva llengua, ni la seva butxaca. És un món en si 
mateix. La bona convivència que hi ha entre gent de tantes cultures diferents és 
estudiada internacionalment; la cultura més moderna conviu amb la diversitat de 
les persones. És avui un gran espai de canvi social, de territori de creació, de labora-
tori de barreja social i cultural a la ciutat de Barcelona. El Raval avui és inseparable 
d’una imatge de diversitat ètnica. Més de setanta nacionalitats hi conviuen. El barri 
és plural i divers, amb un equilibri dinàmic, per la barreja de cultures i interessos 
que es concentren al barri, i, per tant, la visió que en sorgeix és molt diferent si se’l 



contempla des d’un angle o des d’un altre, avui és un barri que atrau totes les mira-
des. La seva singularitat i la seva centralitat provoquen que sigui sempre observat, 
que se’n parli i que se n’opini des de tots els àmbits socials i ciutadans. Ha atret 
nous residents que han considerat que el Raval pot ser un bon barri per viure, amb 
unes expectatives de qualitat de vida similars a les de la resta de barris de Barcelo-
na i amb els avantatges de viure al centre de la ciutat. 
La immigració és causada per temes econòmics, socials, polítics i de seguretat. Per 
a ells aquest barri és un refugi per a aquelles persones que arriben a la ciutat i bus-
quen feina i són persones amb un futur amb molt pocs recursos. Comporta canvis 
en la realitat social, la nostra societat, per exemple, és cada cop més multicultural. 
Aquesta barreja de cultures pot despertar actituds molt variades: por, rebuig, proxi-
mitat, solidaritat... L’educació, naturalment, no s’escapa d’aquesta preocupació i aug-
menten les veus que demanen una formació intercultural. El problema de la immi-
gració és una qüestió quantitativa, i no qualitativa, per la forma en què s’adopta la 
integració en la societat. Un cop «instal·lats», els principals problemes de les perso-
nes immigrants és que emigren per buscar d’un millor futur, és a dir, aconseguir un 
habitatge, una feina, l’obtenció de la targeta sanitària, que els seus fills puguin anar 
a l’escola i el reconeixement de la reagrupació familiar. És necessari facilitar-los el 
procés d’adaptació i, sobretot, no complicar-los la seva estada al país acollidor. Si 
s’aconsegueix que s’integrin plenament en la societat, evitarem problemes i aconse-
guirem que la convivència sigui més senzilla per a tots. 
La direcció positiva del multiculturalisme exigeix canvis educatius profunds i res-
pectuosos de la humanitat i la ciència de la realitat pedagògica, que farà possible el 
progrés educatiu intercultural. La immigració ens fa obrir els ulls a altres cultures 
i altres formes de vida i altres jerarquies de valors i sensibilitats. Ens impulsa a re-
conèixer l’altre en la seva singularitat, amb les mateixes necessitats, les evidències, 
els valors i la manera de ser i estar. 

Conclusions
Una vegada finalitzat el meu treball, arriba el moment d’exposar la meva conclusió 
sobre l’anàlisi i la informació que he pogut concentrar.
En primer lloc la importància del paper de la immigració al Raval indubtablement hi 
és, i sobretot amb la part pràctica del treball podem veure els diferents xocs psicolò-
gics i canvis culturals de les persones immigrants del barri. 
Primerament, amb la part teòrica respondríem els objectius: com va començar tot el 
procés d’immigració, quines van ser les causes i les conseqüències de la immigració, 
com va ser la seva evolució durant els anys i les causes i les conseqüències de la 
immigració. A primera vista podríem dir que el barri del Raval és un dels barris amb 



més immigrants durant els últims anys, on conviuen més de 70 nacionalitats dife-
rents, però veient tot el treball realitzat i les entrevistes, podem dir que hi ha una 
certa relació entre les diferents cultures, però que majoritàriament cadascú està 
amb el seu propi grup ètnic, per tal de poder-se integrar a la societat amb facilitat i 
sense patir molts canvis psicològics. 
A la part pràctica he fet enquestes on podem distingir les primeres impressions i 
sentiments en arribar a una nova societat no familiar, com afecten els immigrants, 
ja que s’han d’integrar i adaptar-se als nous costums i a unes normes civils dife-
rents, i, sobretot, aprendre i entendre una nova llengua. 
Per endinsar-me més en aquest apartat de les primeres impressions i sentiments 
dels immigrants he volgut fer unes quantes entrevistes a adults immigrants, a joves 
immigrants, a joves nascuts aquí amb pares immigrants i a associacions i fundaci-
ons del Raval. En aquestes entrevistes s’hi fan preguntes més concretes i personals, 
on ells ho expliquen des del seu punt de vista. 
Amb aquesta part pràctica, tant amb les entrevistes com amb les enquestes, asso-
lim els objectius proposats: si hi ha relació entre les diferents cultures i persones de 
diferent origen, el grau d’integració depenent del grup cultural, el grau de satisfac-
ció del benestar, i si prenen actituds negatives davant del seu entorn. 
En segon lloc, he pogut aprendre que Barcelona ha estat i és una terra d’acollida d’immi-
grants, sobretot el barri del Raval per part dels veïns i les associacions i entitats de l’entorn. 
Per altra banda, he pogut contrastar les opinions de les associacions magrebines i 
les filipines sobre la seva integració a la societat. He pogut descobrir que cada asso-
ciació té una manera d’integrar-se. 
En tercer lloc, per concloure tot el treball, he realitzat un documental on hi apareix 
una part teòrica i entrevistes realitzades a persones immigrants i a associacions del 
barri. En aquestes podem veure les seves opinions i els seus sentiments i emocions 
davant del moviment migratori. 
Per acabar, tots els meus objectius proposats al principi del treball s’han assolit 
gràcies a les fonts d’informació, les associacions i entitats del Raval i, finalment, les 
persones entrevistades. 
Per finalitzar, voldria donar una opinió personal com a jove de pares immigrants i resi-
dent al barri del Raval. És un barri on s’hi pot trobar de tot: persones de diferents naci-
onalitats, diverses cultures i religions, festes tradicionals dels diferents països, restau-
rants de diferents gustos, botigues de diferents nacionalitats amb productes originaris 
dels seus països... Com a resident del barri, considero que la part on visc jo, el Raval Sud, 
està dominat generalment per països del Marroc i de Pakistan; en canvi, en el Raval 
Nord hi segueixen havent persones del Marroc i del Pakistan però hi abunden més els 
emigrats de les Filipines. Per això, al carrer Joaquim Costa l’anomenen també «la calle 
de los filipinos». Tothom aprèn de tothom i tothom respecte tothom. 
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