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Ais meus pares

A les dones i homes que, empentáis per la necessitat i el somni,
obrín nous camins

Des de prímers deis 90, he estat implicat com a ciutadá amb la situado deis 
immigrants a casa nostra i la concessió d’una beca predoctoral del Programa de 
Formació de Professorat Universitari (FPU), de la Secretaria d’Estat d’Educado i 
Universitats, em permetia vincular el meu compromís dvic i l ’especialització 
académica en el domini de les migracions. Aquesta tesi és el resultat d’eixa 
conjunció.
Durant aquest temps, d’abril de 2001 a abril de 2005, he estat adscrit al 
Departament de Sodologia i Antropología Social de la Universitat de Valencia, que ha 
constituít un marc acollidor i estimulant per a la meua formado i per a aquesta 
recerca. Igualment, dins del Programa FPU, he realitzat estades com a becari 
investigador a MIGRINTER, Université de Poitiers, CEETUM, Université de Montréal, i 
CEDIME, Universitat Autónoma de Barcelona, que m’han permés conéixer altres 

experiéndes d’inserció deis immigrants i ampliar les meues perspectives.
Aquesta tesi doctoral té deutes amb nombrases persones. Vull agrair ais veins i 
vei'nes de Russafa que m’han fe t partídp de les seues opinions, preocupacions i 

esperances, i a Josepa Cucó la seua direcdó i la seua disponibilitat al llarg d’aquests 
anys. A més, l ’experiéncia i els comentaris de companys i companyes de la Mesa 

d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants de Valéncia i del Grup d’ lmmigració 
Revolta han estat un factor d’enriquiment del meu treball. Aquesta tesi és deutora, 

igualment, de la meua participado en altres investigadons sobre la inserció deis



immigrants i del treball en comú amb companys i companyes del Departament de 

Sociología i Antropología Social, del Grup d’Estudis sobre Ciutadania, Immigració i 

Miñones Étniques de la Universitat de Valéncia, i de les meues estades ais centres 
d’investigació adés esmentats. L’enumerado personal feria massa extensa aquesta 

nota i, en molts casos, els deutes intel-lectuals apareixen explicitats al llarg del text. 

A tots i totes el meu agraíment. Vull donar grácies també a Eva Mestre per la 

correcció lingüística i a Dídac Ballester per la cartografía.

Aquesta tesi está dedicada ais meus pares, per la seua estima i suport, i ais russafins 

de tota la vida i ais novíssims russafins, autóctons i immigrants, compromesos en fer 

de Russafa un barrí multicultural i acollidor per tothom.
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INTRODUCCIÓ 1

INTRODUCCIÓ

Els barris multiculturals són uns deis escenaris de la creixent diversitat de les nostres 

ciutats i on s’está conformant la societat de demá. No sois perqué els veYns 
estrangers que habiten i donen carácter a Russafa o Ciutat Vella, a Valénda i 

Barcelona, són cada vegada més nombrosos. Els barris d’immigrants i els espais 

públics de la dutat ens mostren com es construeixen els lligams socials més enllá de 
les diferéndes. Les tendéncies i les dinámiques que s’afirmen de la interacció diaria 
de gent tan diversa van conformant, no sense problemes i tensions, un fundonament 
comú i alhora diferendat.

Si la immigració estrangera i la multiculturalitat que genera és un tret característic 
de les sodetats occidentals més desenvolupades, aquest tre t adopta al cas espanyol 
perfils espedfics. A diferencia de pai'sos com els Estats Units, Canadá i Franca, la 
immigració representa entre nosaltres una novetat histórica. Fins fa trenta anys, 
érem nosaltres qui emigrávem cercant la millora económica i unes perspectives més 
lliures i més ampies. Per altra part, el canvi d’aquesta tendénda finisecular ha estat 
molt rápid i accentuat. En menys de deu anys, els veYns immigrants han passat 
d’ésser una anécdota a constituir un grup rellevant del veinat tant peí seu nombre 
com per les diferencies socioculturals, reais i/o  imagináries, que se’ls atribueix. La 
novetat del fenomen a casa nostra suposa que tenim, encara, un coneixement parcial 
i fragmentan' del procés d’inserció social deis immigrants. Al País Valénda, aquest 
déficit és més notori en referencia a l ’ámbit urbá atesa la inexisténcia d’estudis i 
investigacions especifiques.
Aquesta investigado va náixer amb la voluntat de contribuir a omplir aqueix buit i 

tractar, modestament, d’aportar elements per conéixer com está desenvolupant-se 
el procés d’inserdó urbana deis immigrants i com está transformant Valéncia i, més 

en general, les nostres dutats. Més enllá de l ’interés académic del tema, aquest 
coneixement és ja una necessitat social; necessitem conéixer per afrontar 

adequadament els reptes que ens planteja la inserdó sodal deis nous veYns i el 

creixent multiculturalisme de les nostres ciutats. Quin és el sentit de les dinámiques 

que están en marxa? Quins són els entrebancs i problemes que sorgeixen en la 
convivénda quotidiana? Quins trets i elements poden sustentar unes actituds i una
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valorado deis fenómens urbans reladonats amb la immigradó, unes practiques 

socials i unes mesures publiques que siguen més ajustades a la realitat, més 

respectuoses i més inclusives pels nous vei'ns?
La investigado es va plantejar, inicialment, com una recerca exploratoria i 

descriptiva del procés d’inserció urbana deis immigrants a la ciutat de Valéncia i, 
més en concret, al barri de Russafa, amb particular atenció ais aspectes de la 
inserció residencial i de la sociabilitat, formal i informal. Russafa és un barri céntric i 

popular i lloc d’assentament primerenc deis immigrants a Valénda, i des de fa anys 

és conegut com el “ barri multicultural” de Valénda. A Russafa es concentren, a més 
a més, un bon grapat de negocis étnics, es donen fenómens de sociabilitat informal i 
alguns carrers han esdevingut espai de referénda per a diversos col*lectius. El gran 

nombre de vei'ns immigrants, la combinado d’una immigració equatoriana molt 
recent i d’una migració magribina arrelada al barri i els fenómens de sociabilitat 
esmentats, fan de Russafa un escenari social privilegiat de tendéncies que, en pocs 

anys, conformaran uns altres barris i ciutats del País Valencia.
Tot mantenint aquest carácter de recerca empírica sobre la realitat de Valénda, la 
investigado va anar transformant-se al llarg deis temps, sense que els canvis 

respongueren a un pía predeterminad Ans al contrari, van ser molt deutors del propi 
desenvolupament del treball i, en particular, de dos factors. Per una part, la 
creixent consdéncia d’utilitzar conceptes com barri étnic, barri multicultural o 
altres, sovint no definits pero que comporten tota una série de connotacions i 
imatges associades. Igualment, la constatació de l ’existéncia d’un “ model d’inserdó” 
deis immigrants, una visió i unes expectatives sobre el que es considera la bona 
inserció urbana i que, sovint, s’utilitza de forma implícita per a analitzar i valorar els 
fenómens que ens interessen. Com definir un barri com Russafa? Com caracteritzar la 

concentrado deis equatorians a determinants indrets de la dutat? Quina valorado 

ens havia de meréixer la convivéncia padfica pero distant que es dóna ais carrers i 
ais pares? Em calia, per tant, aclarir, definir i predsar aquests conceptes i 

dinámiques sodals. Per altra part, les meues estades a altres centres d'investigado 
(MIGRINTER, Université de Poitiers; CEETUM, Université de Montréal; i CEDIME, 

Universitat Autónoma de Barcelona), em van permetre estudiar i conéixer altres 

experiéndes d’ inserdó urbana, tant a l ’Estat espanyol, com a Franca i Canadá. 

Aquesta ampliado de perspectives em va aportar una visió més rica de la inserció 

urbana a Valéncia i a Russafa, que va permetre captar les seues especifidtats i els 
trets comuns compartits amb altres dutats. A més, la diversitat d’expen'éndes sobre
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el mateix fenomen, en contexto socio-histórics diferente, em proporcionava la base 

empírica per l’aclariment conceptual.
La recerca que aquí es presenta intenta captar els fenómens que es donen en l’espai 

format per la “ intersecrió”  entre dutat, sociabilitat i procés d’inserció deis 

immigrants. Per una part, a nivell més concret, la recerca mostra els treto més 
significatius de la inserdó urbana a Valéncia i, en particular, a Russafa, amb espedal 

atendó a les dinámiques que s’han generat com a conseqüéncia de la inclusió deis 

nous veihs, el tipus de convivéncia i la interacdó que es dóna entre veihs autóctons i 
immigrants i els canvis que aixó comporta. Per altra part, sobre aquesta base 
empírica i la comparanza amb altres ciutats espanyoles, com Barcelona, i 

estrangeres, com Montréal, s’aborden algunes qüestions de tipus més general. Es pot 
parlar d’un model d’un “ model d’inserdó” urbana? Quins tipus de reladons podem 
establir entre unes formes i altres d'inserdó residendal i el procés d’inserdó social? 
Quins treto generáis, més enllá deis propis del context local, caracteritzen a 
fenómens avui presento en totes les nostres ciutats, com els barris d’immigranto, els 
espais públics m ulticultural i els negocis étnics?

El punt de partida. A mena de marc teóric

Aquesta tesi doctoral no presenta un ampli capítol teóric on es reladonen, de forma 
més o menys exhaustiva, els conceptes i teories que fonamenten la recerca. Aixó no 
suposa un menyspreu del necessari rigor conceptual ni de la importancia de la 
reflexió específicament teórica ni del paper que aquesta compleix a la recerca 
social. Ans al contrari, em semblava que els aspectes de conceptualització, reflexió i 
discussió teóriques adquireixen tota la seua relleváncia si són presentades tal i com 
havien aparegut al llarg del desenvolupament de la investigació. No com uns 
elemento sólidament fixato des de Tinici, sinó com aspectes que es desenvolupen a 

requerimento deis interrogante que obri la recerca, de les necessitato de captar i 
comprendre els fenómens específics objecte d’estudi i de la confrontado d’aquesto 
resultato amb els conceptes i teories més esteses sobre la inserció urbana deis 

immigrants. Així, conceptes com xarxa social, comunitat, grup étnic, barri 
multicultural i negoci étnic, s’aniran definit al llarg del text, en fundó i al f il de la 
“ narrado”  deis problemes concreto que els han susdtat.

Aixó no vol dir que la investigació va comentar a caminar sense referente teories. 
Teoría i conceptualització, implídta o explícita, sempre hi ha. Més ajustada seria la 

imatge del caminant que parteix amb una lleugera, pero consistent, motxilla. 
Lleugera perqué s’ha d’omplir amb els requerimento que marque el desenvolupament
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de la recerca, els seus objectius i la concreció d’aquests. Consistent en la mesura 

que permet, davant les necessitats del camí i el seus requerí ments, anar omplint-la 

amb les diferents aportacions de les ciéncies socials que se’ns mostren més útils i 
rellevants peí nostre propósit. Com a punt de partida, la motxilla teórica d’aquesta 

investigació está conformada per tres eixos centráis: el procés d’inserció deis 
immigrants, la sociabilitat i la dutat.
Per inserdó sodal entenem el procés d’ inclusió deis immigrants en la nostra sodetat, 

com a treballadors, consumidors, vei’ns i usuaris deis servéis i espais públics. Inserció 

fa referénda, per tant, al “ lloc social” que ocupen els immigrants en la sodetat de 
recepció. És a dir, el “ tipus de relació al si de la sodetat i amb el conjunt 
d’instáncies socials i la posidó que s’ocupa en el sistema sodal” (Sayad, 1994: 11). A 

més, Paspecte de procés ens aporta les dimensions de temps, evolució i canvi de la 
inserció social deis immigrants. Així definida, la inserció pot adoptar formules molt 
diverses, com assimiladó, inserció subordinada o integrado, de distinta qualitat 

democrática i amb diferents conseqüéncies socials.
Convé distingir inserció d’ integrado. Normalment, quan es parla d’integració es fa 
referéncia a una inserdó social que no comporta la marginado ni l ’exclusió deis 
immigrants, pero tampoc l ’assimiladó cultural forjada. Com he desenvolupat en un 
altre text, Torres (2002a), integrado és un terme que comporta una valorado 
normativa positiva. Fa referénda a un “ bon” procés d’ inserció social deis 
immigrants. Per aixó, moltes vegades s’utilitza el terme integrado per a designar el 
tipus d’ inserció que es pretén legitimar. Seguint Giménez (1996, 2003), De Lucas 
(1998, 2001b) i Delgado (1998), podem definir la integrado com el procés 
d’incorporado deis immigrants a la sodetat amb tres notes definitóries: la igualtat 
de condicions, de drets i deures, el respecte i el dret a la diferencia i una dinámica 
social que fomente la interrelació, la interculturalitat i l ’ intercanvi creatiu entre 
grups. És a dir, un procés gradual mitjanqrant el qual els immigrants puguen arribar a 
ésser participante actius de la sodetat, to t conformant-hi també la vida social, 
económica i cultural, sense que se’ ls impose el preu de la renúncia a la seua cultura 
d’origen. En el cas valencia, encara és molt prompte per a definir el resultat del 

procés i si aquest es conformará com integrado, en els termes abans esmentats, o 

com inserció subordinada que qualle en una estratificado socio-étnica més o menys 

accentuada.

La inserció social deis immigrants és un procés multidimensional, a l ’igual que ho és 

la vida en comú, en sodetat. Assenyalaré de forma breu algunes d’aquestes 

dimensions. En primer lloc, la dimensió normativa, és a dir l ’estatus legal i la reladó
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amb la ciutadania. Una altra dimensió básica és la socioeconómica, l ’obtenció d’un 

treball que garantesca l ’autosufidéncia económica i unes condicions de vida 
“ dignes” , d’acord amb els estándards de la societat d’acollida. La inserció dependrá 

del tipus d’ inserció residencial i de les relacions que s’hi establesquen. Una altra 

dimensió básica en el desenvolupament de la inserdó és la sodabilitat i, en 
particular, les xarxes informáis deis immigrants. Destacaré, per últim, la dimensió 

sociocultural i identitária, és a dir, el conjunt de representadons sodals, valors i 

símbols, amb qué ens reconeixem nosaltres, “veiem” els immigrants i orientem la 
nostra acció. Entre totes aqüestes dimensions, es dóna una interrelació profunda. La 

inserdó laboral depén, entre altres factors, de la situado documental pero també de 
la informado i oportunitats que ofereixen les xarxes de qué es forma part. El treball 
no sois suposa una font d’ingressos, sinó la inserció en unes relacions i práctiques 

sociolaborals concretes que tenen implicacions en altres facetes del procés 
d’ inserdó. Disposar de contráete de treball és un requisit imprescindible per a 
aconseguir el lloguer d’un habitatge. Aquesta possibilitat, pero, está condidonada 
també per la percepció social del col-lectiu del que siga membre l ’ immigrant. Ho 
tindrá més senzill un llatinoamericá que un magribf. La interrelació profunda que es 
dóna entre aqüestes dimensions no suposa un determinisme per part de cap d’elles, 
ni una prelado en el temps o en importáncia. Més bé, un procés d’inserdó és el 
resultat de la conjunció de les tendéncies que operen en aqüestes dimensions, de les 
diferents estratégies aplicades pels actors i de les dinámiques sodals que així es 
generen.
La inserció social deis immigrants és un procés conformat per factors “ macro” , 
estructuráis i institucionals, per factors “micro” , com la sociabilitat informal de les 

xarxes socials deis immigrants, i per factors “ locáis” , modulats pels actors en 
contexts socials concrets. Entre els primers, cal fer esment del mercat de treball, les 
tendéncies económiques, la normativa d’estrangeria i les polítiques publiques que, 
amb la seua acció u omissió, donen lloc a un determinat tipus d’inserció. Tanmateix, 

aqüestes tendéncies més generáis són concretades i modulades de forma diversa 

segons els distints “contexts locáis” . Com he mostrat en altre text (Torres, 2002b), 
els factors “ macro” són comuns a les árees agro-exportadores mediterránies com 

Almería, Múrcia i Valénda, on es donen paralTelament unes dinámiques socials 
particulars que consoliden práctiques esperífiques, segregado o convivéncia 
residendal per exemple, així com un determinant “ clima social”  respecte a la 

immigració. D’acord amb el nivell d’análisi el “context local” potser un barri, una 

ciutat o una regió. En tot cas, suposa un ámbit sodo-territorial espedfic conformat



6 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

per uns trets socioeconómics, una historia i les petites tradicions que el 

singularitzen, les formes concretes que adopten les relacions socials, les iniciatives 

deis diferents actors socials i l ’actuadó de les administracions i autoritats locáis.
Aixó ens porta a destacar l’émfasi creixent que, des de diferents perspectives, es 

dóna al nivell d’análisi meso, entés com l ’escala intermédia de constitució de 

relacions i processos socials, entre els individus i les sistemes socials. En altres casos, 
es parla de la necessitat de contextualitzar els fenómens i la importancia d’analitzar- 

los en el seu marc espacial, temporal i intererrelacional concret. Amb unes 

formulacions o unes altres, hi ha un cert consens sobre que “alió decisiu no és 
confrontar alió macro i alió micro, o a l ’ inrevés, sinó estudiar la gradado analítica i 

la correspondéncia empírica que es donaría entre els dos plánols” (Rodríguez Ibáñez, 

1997: 174). Des de l ’análisi de les migrarions s’ha destacat la importancia d’un 
enfocament que incorpore com a variables centráis els contexts concrets 
d’immigració (zona de residénda, ámbits on es treballa, reladons concretes que es 

generen, etc.) i la densitat de les reladons socials (xarxes formáis i informáis)1.
A més a més, la inserció sodal és un procés on intervenen diversos actors que podem 
agrupar, a efectes expositius, en dos blocs grans i heterogenis: la sodetat receptora i 
els col*lectius d’immigrants. Quan deis de mitjans oficiáis i académics s’insisteix en 
la responsabilitat de l ’ immigrant en la seua inserció, cal destacar que la inserció 
social suposa una relació profundament desigual. Nosaltres, com a sodetat 
receptora, tenim la posició dominant i els immigrants constitueixen una minoría, 
estranya i estrangera, que intenta fer-se un “ lloc social” des del qual iniciar una nova 
vida. Per tant, la responsabilitat en el bon o mal resultat del procés d’ inserció és 
també desigual. En aquest sentit, la inserció social no pot entendre’s, com assenyala 
críticament Sayad (1994) respecte a l ’experiénda francesa, com un concepte 
“ técnic”  o “ apolític” . Peí contrari, en tant que referencia a l ’organitzadó de la vida 
en comú, és un procés plenament sociopolític. Per altra banda, que els immigrants 

constituesquen una minoría no fa d’ells simples vectors passius de les tendéncies 
estructuráis i institucionals de la sodetat de recepció. Les persones immigrants, els

1 Un concepte similar al de “context local” aquí proposat és el de “llocs migratoris” 
(Izquierdo i Noya, 1999). Bona part de la literatura sodológica sobre les xarxes deis migrants, 
els enclavaments étnics i altres fenómens que s’abordaran al text hi destaquen la importánda 
deis contexts locáis i de les “oportunitats” concretes. Veieu, entre altres, Portes i Bórócz 
(1992) i Gurak i Caces (1998). Per la seua part, Castles (1998) destaca la “contradicdó entre 
el nivell mundial i el local” i la importánda d’aquest darrer ja que “és al nivell local on els 
efectes (de la immigradó) es faran sentir particularment”, tant en la sodetat d’origen com 
en la sodetat de recepdó. Per altra banda, Portes (2004) fent-se ressó d’una opinió 
ámpliament estesa propugna el “desenvolupament de conceptes i teories de nivell mitja” per 
a l’estudi i investigació de les migradons intemadonals.
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grups familiars i els col-lectius, desenvolupen una diversitat d’inidatives i estratégies 

d’ inserció per a aconseguir una inserció més satisfactoria o menys costosa, en termes 

económics i socioculturals. Una de les seues eines són les xarxes sodals, qüestió que 

ens permet l ’enlla? amb el segon eix analític.

Aquesta recerca destaca la dimensió de la sodabilitat dintre del procés d’inserció 
deis immigrants. Entendrem per sociabilitat el conjunt de reladons, practiques i 
agrupaments sodals que es donen i es desenvolupen en l ’ámbit intermedi entre el 

nucli familiar i els ámbits de l ’Estat i el Mercat, altament formalitzats i amb lógiques 
própies. Unes práctiques i relacions socials que, sovint, es troben inscrites en les 

formes de viure quotidianes i que conformen grups i/o  xarxes sodals2. Al camp de la 

sociabilitat, així definit, adscriurem fenómens tan diversos com l ’assodadonisme 
voluntan', les relacions véínals, les xarxes socials, els grups étnics i els col-lectius i/o  
comunitats étniques d’ámbit local. Aquests grups i xarxes socials, que podem 
denominar formes de sociabilitat, tenen una diversitat de bases: el parentiu, el 
veí'natge, l ’amistat, la procedénda i/o  origen comú (que més que al lloc físic fa 
referencia a l ’espai sociocultural), la similitud real o imaginaria de situado i/o  
interessos, la identitat comuna deis diversos actors que intervenen en cada forma de 
sociabilitat.
La sodabilitat, així definida, “dota d’especifidtat la trama organitzativa de cada 
sodetat concreta” (Cucó, 2004: 126). Les formes de sociabilitat són dinámiques i 
canviants i les seues bases, continguts i activitats varíen segons els contexts 
socioculturals i histories. El desenvolupament i canvi historie de les formes de 
sociabilitat está lligat al de les estructures sodals i institudonals més ampies, que 
les penetren, les modulen i les conformen. Al mateix temps, la sodabilitat que 
ordena el que passa en els contexts de co-presénda i d’interaccions cara a cara, es 
troba a la base i fa possible el funcionament quotidiá de les estructures i les grans 
institudons.
Aquest tre t de la sodabilitat sembla de particular interés per a una investigació, com 

aquesta, que vol donar relleu a la qüestió de les mediacions i ámbit intermedis entre 

estructura i aedó o, expressat en la forma d’una altra dicotomía clássica, entre 
factors “ macro” i “ micro” . En aquest sentit, la sociabilitat constitueix un ámbit

2 En realitat, un grup pot considerar-se un tipus espedal de xarxa sodal. Tanmateix, com 
destaca Cucó (2004:124) un i altre tipus de conceptualitzadó comporta mirades relativament 
distintes. Quan es parla de grup s’assumeix, sovint de forma implírita, que es coneix els 
membres i els límits del grup. Estudiar aqüestes entitats com a xarxes ens permet observar 
les reladons socials que uneixen a les persones, més enllá de la morfología del grup i de 
l’espai concret. En aquesta recerca combinarem una i altra mirada.
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intermedi de reladons i processos sodals, entre els individus i els sistemes sodals, 

les estructures i les tendéncies "macro” i els contexts locáis on es realitza la 

inserdó. Com a tal “ instancia” de mediado, el conjunt de relacions i práctiques 
socials que hem definit com sociabilitat modulen, concreten i donen forma al 

resultat deis factors i tendéndes socials estructuráis. Els diversos actors utilitzen els 

recursos que els proporciona la sociabilitat per a establir, amb desigual fortuna, 
estratégies i accions, grups i moviments que influeixen sobre aqueixes tendéncies 

més generáis3. Al mateix temps, les formes de sociabilitat són modulades, 
modificades i “ ajustades” a les situadons i necessitats que es deriven deis factors 

"macro” , estructuráis i institudonals. Així, la sociabilitat “és, al mateix temps, 
estructurada i estructurant” (Cucó, 2004: 126). Aquest paper d’instánda mediadora 

de la sodabilitat és particularment rellevant en referencia a fenómens com la 
immigració i el procés d’ inserció urbana deis immigrants.
A favor d’aquesta opció analítica podem assenyalar, almenys, quatre raons. En 

primer lloc, la dimensió de sodabilitat és básica per al funcionament de la nostra 
sodetat. Ais darrers temps, de la má de la globalització i deis últims canvis a la 
nostra sodetat, s’ha destacat, sovint de forma unilateral, el carácter 
descontextualitzat i deslocalitzat, individualitzat i sense arrels, de les relacions 
própies de les societats més desenvolupades. Com assenyala críticament Da Costai
(1999): “ de nou ara, les xarxes socials múltiples, els quadres d’interacció local i les 
formes simbóliques persistents semblen desaparéixer baix una onada arrasadora de 
lligams espedalitzats, relacions descontextualitzades i estils efímers” . Es tracta 
d’una visió que tendeix a absolutitzar l ’impacte de “ les tendéncies emergents 
importants, a les quals s’atribueix un carácter de totalitat reificada i exclusivista” 
(Da Costa, 1999: 493). En la práctica aqüestes noves formes emergents s’articulen, 

de forma complexa i variable, amb les formes preexistents de sodabilitat, i 
contribueixen a modificar-les. Les tendéncies a la deslocalitzadó, al desarrelament i 
la uniformització, própies de la globalització, augmenten en els actors sodals la 

necessitat de “ localització” i de teñir “ un lloc al món” , és a dir, d’arrels i d’una 

identitat, tant per motius utilitaris com simbólics. No es tracta d’una anomalía de la 
globalització, sinó de diferents vessants del mateix fenomen. Com diu Castells en

3 El concepte de sodabilitat, així definit, no esgota el problema sodológic de la mediado i/o  
estructurado “macro”-”micro”. Hi ha uns altres fenómens i conceptes a considerar. Entre els 
més estretament vinculáis a sociabilitat, podríem apuntar la sodetat civil, els contexts 
locáis, els “quadres d’interacdó”... Sembla més productiu, més que optar apriorísticament 
per una opdó o una altra, “pensar els tipus de reladó entre estructura i acdó com a 
variables, el que fa possible així, constituir en objecte de recerca, teórica i empírica” les 
formes concretes que adopta en cada cas (Da Costa, 1999: 488).
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referénda a la identitat, junt al procés de globalitzadó i de sodetat xarxa “ s’ha 

experimentat un marejol de vigorases expressions d’identitat col-lectiva que 
desafien la globalització i el cosmopolitisme en nom de la singularítat cultural i del 
control de la gent sobre la seua vida i entorns”  (Castells, 1999: II-24). Les migradons 

ens donen un altre exemple d’aquest carácter contradictori que sembla 
consubstancial al procés globalitzador. Les actuals migradons són, entre altres coses, 

expressió exacerbada de les tendéncies a la deslocalització, la mobilitat 

transnacional i el consegüent desarrelament (peí que fa a la sociabilitat, la identitat 
i la comunitat o el país d’origen). Alhora, les migradons es realitzen mitjangant un 

heterogeni conjunt de xarxes socials transnacionals, sovint informáis, i que 

proporcionen les relacions i els recursos que fan possible el viatge migratori. Més 
encara, les estratégies d’ inserció en les societats de recepció deis immigrants no es 
poden entendre sense fer referénda a la sociabilitat que, sobretot ais períodes 
inidals, accentua les práctiques i les reladons basades en el parentiu, la comú 
pertinen^a a un grup étnic o nadonal, l ’amistat i la mateixa cultura.
Per tant, la segona raó que apuntem per a ressaltar la dimensió de sociabilitat, és 
que aquesta és básica per a analitzar i comprendre el procés d’ inserció social deis 
immigrants. La sociabilitat específica d’aquests, amb les seues formes de xarxes, 
grups, col-lectius o comunitats i assodadons, expressa alhora que conforma les seues 
estratégies d’ inserdó, els recursos amb qué compten i la forma d’utilitzar-los. La 
sociabilitat ens interessa no sois en referencia ais immigrants sinó també a l ’ impacte, 
modificacions i conseqüéncies que, sobre la sociabilitat de la dutat, barri o poblé, té 
la preséncia deis nous vei'ns. Hi ha una sociabilitat compartida i comuna entre 
immigrants i autóctons? En quins espais i/o  ámbits es dóna? Sobre quines bases es 
construeix? O, peí contrari, el que s’aferma són espais de sodabilitat específics, 
menys o més tancats, i una coinddéncia abstracta i impersonal en l ’ámbit del 
mercat?
Una tercera raó per a destacar la dimensió de sodabilitat en aquesta recerca és la 

importancia que té a l ’ámbit urbá. Els indrets com els carrers, els pares i jardins i els 
vestíbuls de les estacions i altres llocs de pas, són espais on es donen les situacions 

de co-presénda i d’interacdó entre vei'ns autóctons i immigrants que volem estudiar. 
Sovint aquesta co-preséncia adopta la forma d’urbanitat, d’indiferéncia reservada i 
cortés, propia de la multitud de la gran ciutat. Tanmateix, aquests tipus de 

sociabilitat no esgoten totes les que es donen en situacions urbanes, com ens 
mostren les relacions familiars, amicals, veYnals i comunitáries de divers tipus. Aixó 

és més evident, encara, a nivell de barri. És ciar que la sociabilitat de les nostres
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ciutats s’ha deslocalitzat i no es troba fixada territorialment, com en el passat, quasi 

de forma exclusiva ais ámbits locáis més redui'ts com un barri. Tanmateix, fins i to t 

en les urbs més “ cosmopolites” , el barri on es resideix és quelcom més que la 

ubicació física de l ’habitatge, suposa sobretot un entorn social amb uns altres veYns, 

una sociabilitat més o menys complexa, uns servéis i uns espais públics comuns 
compartits de forma quotidiana. Aixó conforma un complex entramat de xarxes 
socials, relacions i percepcions que es modulen de forma diversa. La inserció social 

deis immigrants, per a bé o per a mal, també es fa a la porta de les escoles, al pare 

del barri o a la sala d’espera del centre de salut.
Abans destacávem com les formes de sociabilitat ens mostren la trama organitzativa 
deis agents socials que intervenen en l’acció i mitjan^ant la qual desenvolupen les 

seues estratégies. Atés aquest tre t, quarta raó per a ressaltar la dimensió de 
sociabilitat, el coneixement i estudi d’aquesta en un context urbá ens pot donar 
indicacions valuoses sobre el procés d’inserció deis immigrants. Des de la 

indiferencia cortés i despersonalitzada deis espais públics ais comportaments deis 
ambients fortament etnificats, a quines necessitats responen les diferents fenómens i 
formes d’actuar? Quines són les diferents estratégies d’inserció que apliquen els 

col-lectius i quins són els factors que determinen aquesta diversitat? Quins són els 
problemes, reais o imaginaris, amb qué s’enfronta un procés d’ inserció? I no menys 
important, quina és la vivéncia deis actors sobre aquests problemes i/o  entrebanes? 
Farem de la sociabilitat el nostre f il d’Ariadna que ens conduesca peí laberint de 
relacions, interaccions banals, despla^aments i mobilitat entre espais funcionalment 
diferenciáis que conformen la vida quotidiana de les nostres ciutats.
La ciutat és el tercer eix sobre el que es construeix el nostre treball. Aquesta recerca 
s’ interessa per la sociabilitat en el procés d’inserció deis immigrants en l ’ámbit urbá. 

En les diferents tradicions, académiques i socioculturals, de les ciéncies sodals hi ha 
una ampia diversitat de visions sobre la ciutat. En totes elles, ciutat fa referencia a 
una agrupació permanent d’habitatges, relativament gran i densa, que comporta 
unes característiques socials determinades. Tanmateix, la qüestió de quins són 

aquests trets socials característics, és a dir la qüestió urbana, ha tingut una ampia 

diversitat de respostes segons l’enfocament teóric i disciplinar, pero també segons 

les diferents tradicions culturáis. Més encara, aqüestes teories ens apareixen com 

incompletes o insatisfactóries, aproximadons d'interés pero parcials (Urrutia, 1999; 

García Canclini, 1997). Potser no ens deuria d’estranyar atés que, a les nostres 

societats, la dutat és l ’escenari, marc conformat i al mateix temps marc 

conformador, de totes les manifestadons de la vida en sodetat.
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D’acord amb Urrutia (1999), en la conformado de la sociología urbana es pot 

diferenciar entre la visió propia de l’entorn europeu i el nord-americá. Al primer, 
amb una vida urbana de segles, la reflexió se centra en la historia i evoludó de les 

ciutats, de la que es destaquen els trets polítics i jurídics, com fará Weber, o els 

aspectes socioeconómics4. Ais Estats Units, amb una vida urbana tan nova com 
intensa, que veu sorgir les seues ciutats en dnquanta anys, l ’interés de l’emergent 
sociología urbana se centra en el creixement demográfic, les dinámiques residenciáis 

i el xoc cultural que generava la nova convivénda de grups amb orígens i cultures 
molt diversos5. Per altra part, es considera que Pantropologia urbana va sorgir ais 

anys 60 to t i que els seus arrels siguen més antics. Entre aquests es poden assenyalar 

els etnógrafs de l* Escola de Chicago i, des de posicions teóriques clarament 
diferenciades, l ’análisi de la urbanitzadó africana desenvolupat per l ’Escola de 
Manchester, de caire netament antropológic. Uns i altres adopten formes molt 
diferents de veure la dutat (Hannerz, 1993).
L’ecologia urbana que popularitzá l’Escola de Chicago ha constituid una referencia 

clássica i una visió de la dutat molt influent. A la seua obra de 1938, L'urbanisme 
com a mode de vida, Wirth va definir la ciutat com un “establiment relativament 
gran, dens i permanent d’ individus sodalment heterogenis”  (Wirth, 1999:100). Wirth 
explica els trets de la ciutat com a conseqüénda de les variables de mida, densitat i 
heterogenei’tat. La concentració de poblado comporta la segmentació de les 
relacions humanes. La densitat suposa la diversificado i l ’especialització, així com 
una sodabilitat feta de proximitat física i distánda social, en ciar ressó de l ’análisi 
de Simmel. L’heterogeneitat, en fi, augmenta la mobilitat i facilita la pertinenga 
deis individus a diferents grups segons els seus interessos. Tot aixó conforma una 
forma de vida, específicament urbana. Amb la seua teoría de l ’urbanisme, Wirth 
intentava “ descobrir les formes d’acció i organització socials que, de forma típica, 

emergien”  en situadons urbanes (Wirth, 1999: 100). A aquesta visió de la dutat,

4 Engels va realitzar un notable estudi sobre Manchester i altres dutats en La situació de la 
classe obrera en Anglaterra. Tanmateix, tot i la importánda teórica atorgada a la 
urbanitzadó peí marxisme, aquest no va desenvolupar una reflexió espedficament urbana 
fins al corrent que pot representar el “primer” Castells, en la década deis 70.
5 Sois cal contrastar les preocupadons de Weber i Park. Weber analitza les dutats de 
l’antiguitat grega i romana, la dutat medieval i la seua evoludó vers la dutat “plebea”, amb 
el fil conductor de les formes de dominado i els canvis sodoeconómics i polítics que es clonen 
a un tipus i altre de ciutat (Weber, 1993: 955 i ss), En The City (1925), Park proposava com a 
“programa d’estudi de la vida urbana: la seua organitzadó física, les seues ocupadons i la 
seua cultura” (Park, 1999: 38). La distinció entre l’entom nord-americá i europeu és útil 
sense oblidar la interreladó, els aspectes comuns i els préstecs entre un i altre entorn. L’obra 
de Simmel va teñir una influénda decisiva en la conformado de la sodologia urbana 
americana i, tanmateix, Simmel és molt representatiu d’un determinant tipus 
d’intel-lectualitat centreeuropea de fináis del segle XIX i primeries del XX.
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molt influent, se li han fe t nombrases critiques, entre altres que desconsidera els 

processos histories i socials que han generat les estructures urbanes i els seus trets 

específics6.
Un altra referencia molt influent es basa en la dualitat camp versus ciutat i té els 

seus arrels a la distinció de Tonnies entre comunitat i sodetat. Aquest enfocament 

defineix la ciutat per oposidó al camp; els conceptes de vida urbana, Wirth, i de folk 
society, Redfield, poden il-lustrar aquesta dualitat. El poblé, el món rural, és el lloc 

de les reladons primáries i de la dimensió comunitaria; peí contrari, la ciutat és 
l ’espai definit per les relacions instrumentáis i anónimes, la segmentado d’activitats, 
rols i pertinences. S’han fe t nombroses critiques a aquest plantejament7; potser la 
central, és que l ’oposició entre ciutat i camp perd vigéncia en societats urbanitzades 

com les nostres. D’acord amb Lefebvre, amb la revoludó industrial es desenvolupá 
un procés d’urbanitzadó que afectará al conjunt de la sodetat i que, entre altres 
efectes, esborra les fronteres esmentades. Més tard hem constatat que en 
determinants paisos “ periférics” es dóna una accelerada urbanitzadó sense un previ 
procés d’industrialització. Siga d’un tipus o altre, el procés d’urbanitzadó dilueix la 
frontera i les relacions tradicional entre camp i ciutat. Des de l ’antropologia, Leeds 
considera que l ’ámbit d’alló urbá té un carácter general i no es limita a cap tipus de 
“ localitat” , la dutat, sinó que suposa la circulació de persones, bens i informado, 
que inclou també a les árees “ rurals” de la sodetat (Cucó, 2004: 33). Per la seua 
part, Remy i Voyé (1992) consideren que l ’accelerat procés d’urbanització actual 
coexisteix amb situacions urbanes on primen les relacions primáries, comunitáries i 
amb una forta cárrega significativa. Rebutgen la dicotomia camp/ciutat, com espais 
diferenciats i proposen parlar de situadons no urbanes, que podem trabar en les 
grans ciutats, i de situadons urbanes, que podem trabar al camp. Segons els autors 
referits, una situado urbana es caracteritza per l ’especialització fundonal deis 
espais, l ’alta mobilitat espadal, la pertinencia a diferents xarxes socials poc 
connectades entre si i a una major llibertat de l’ individu. La situado no urbana es

6 Ais anys 70, Castells va desqualificar com ideología les análisis d’aquesta tradició i va 
subratllar, en la dutat, el seu carácter d’unitat espadal de consum col-lectiu i escenari de la 
lluita de classes. La crítica radical de Castells (1979), en La cuestión urbana, será revisada 
posteriorment amb un major tractament i reconeixement deis aspectes culturáis abans 
ignorats.
7 D’aquestes critiques es poden ressaltar dues. Per una part, al si de la dutat hi ha una 
diversitat de veYns, individus i grups, amb una diversitat de reladons. També la dutat és 
l’espai de les reladons primáries i de les comunitáries, “carregades” afectivament i 
simbólicament. Entre un i altre ámbit, es donen interreladons. A més, la distindó que 
comentem és merament descriptiva i no explica ni les diferéndes estructuráis ni les 
coinddéndes freqüents entre el que passa al poblé i a la dutat.
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caracteritza per la proximitat espadal de les persones, en entoms més

multifundonals i on tot el mon és próxim, visible i present.
Ais anys 70 va adquirir importánda la visió de la dutat contemporánia en termes 

básicament económics que la presentaven com el resultat del desenvolupament 

industrial i de la tendéncia a la concentració, propia i mes general del capitalisme. 
Certament, la dutat ha estat, fins á cert punt, una forma molt efica^ de
radonalitzar la producció i la reproducció de la for^a de treball, concentrant els llocs 

de producdó i de consum de masses. Com destaca Castells (1979), els problemes 
urbans, la desigualtat i la segregado, no són la conseqüéncia d’un mode de vida urbá 
sinó del capitalisme. Tanmateix, aquesta aproximado ignora els aspectes culturáis 

del fenomen urbá, l ’experiéncia quotidiana i les representacions que la gent es fa de 
la seua ciutat. Una crítica semblant d’unilateralisme es podría fer a les
aproximacions de la ciutat que privilegien els aspectes polítics. Hi ha dutats que 
s’han constituí! i desenvolupat com a centre de poder polític i administratiu; aquests 
elements constitueixen una dimensió impresdndible a considerar en l’análisi de la 
ciutat. Tanmateix, cal destacar que és una part del to t complex que és el fenomen 

urbá.
Aqüestes i altres teories que pretenien definir i explicar de forma universal el 
fenomen urbá han fracassat en aquest objectiu. No hem trobat encara una resposta 
satisfactoria, to t i que ja acumulem una série d’aproximacions d’interés que 
coexisteixen com elements rellevants pero la suma deis quals “ no s*articula 
fácilment i no permet disposar d’una definido unitária, satisfactoria, més o menys 
operativa” (Garda Canclini, 1997: 387). Per la nostra part, del conjunt d’aportacions 
que ens ha legat la reflexió dentífica i sense cap pretensió de definir qué és la 
ciutat, seleccionarem aquells elements que ens semblen particularment rellevants 
per a l ’objecte d’investigadó i que, per tant, tenen a veure amb la reladó entre 

sociabilitat i inserció deis immigrants en ámbit urbá. Aixó ens porta necessáriament a 
la tradició de la sociología urbana nord-americana de primers del segle XX, que va 
destacar alguns trets que han passat a considerar-se elements básics en l ’análisi de la 

ciutat i deis que s’han fet lectures molt diverses segons les escoles. Ens referim a 
l ’heterogene’íta t de la ciutat, a l ’especialització fundonal i social deis seus espais i al 

tipus de sociabilitat que la caracteritza. Per altra part, la tradició de Chicago va 

construir un conjunt de proposicions i teories que relacionen inserció residendal i 
procés d’ inserció deis immigrants que han tingut, i encara tenen, una influénda molt 

destacada. Per tant, els temes característics d’aquesta tradició suposen el nostre 

punt de partida, i en cert sentit, un fil conductor. Un punt de partida útil i
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suggeridor, sí; pero no un marc explicatiu suficient. Haurem de recorrer, dones, a 

d’altres enfocaments i aspectes.

Les estratégies d’investigadó

Ja és un lloc comú afirmar que l ’objecte de coneixement de les ciéncies sodals es 

caracteritza per la seua complexitat i que aixó comporta, necessariament, “un 

plantejament epistemológic de pluralisme cognitiu” (Beltrán, 1992: 46). Explicar i 

comprendre la inserció urbana deis immigrants requereix, dones, un pluralisme 
d'estratégies i métodes de recerca en fundó de la diversitat de vessants i dimensions 

del nostre objecte.

M. Beltrán parla de cinc vies d’accés a la realitat social que són els métodes historie, 
comparatiu, crític-radonal, quantitatiu i qualitatiu (Beltrán, 1992). J. Ibáñez, per la 

seua part, assenyala tres perspectives diferents en la investigació sodal, la 
distributiva, l ’estructural i la dialéctica. La primera implica la comprovació empírica, 
la perspectiva estructural aporta la construcció teórica i la perspectiva dialéctica 
suposa l ’articuladó “d’empirisme, formalisme i intuTcionisme” (lbáñez, 1992). Per la 
seua banda, Firmino da Costa (1999: 9 i ss) distingeix tres estratégies d’investigació. 
Les que anomena “estratégies extensives-quantitatives”  els resultats de les quals es 
refereixen a relacions quantificades entre variables. Un segon tipus serien les 
estratégies de recerca “comparatives-tipológiques” que pretenen captar la diversitat 
constitutiva d’un determinat fenomen social i establir-ne tipus. Per últim, les 
“ estratégies intensives-qualitatives” que se centren en l ’estudi d’una unitat social 

singular, utilitzen l ’observació partidpant, una descripdó densa i una análisi 
integral.
A nivell metodológic, aquesta investigació es basa en una combinado d’estratégies i 
métodes de recerca. Per a abordar els aspectes més quantitatius de la inserció 
urbana deis immigrants, com el nombre de veihs o la seua distribució desigual a la 

ciutat, hem recorregut a l ’explotació i l ’análisi de les dades del Padró Munidpal 
d’Habitants de Valéncia així com d’altres fonts secundarles. Aquesta explotado de 
dades ha estat orientada i delimitada en fundó d’alló que els objectius de la recerca 

i l’observació assenyalaven com més rellevants. Així, per a captar les concentracions 

veihals al barri, per exemple, es va realitzar una análisi de les dades de padró segons 

set zones delimitades en fundó d’una série d’aspectes que l ’observadó i el 

coneixement de les dinámiques a Russafa tomava significatius.

Al llarg de la investigació s’ha utilitzat de forma sistemática la comparado entre 

ciutats, barris, col-lectius d’immigrants, xarxes sodals i espais públics. Aquesta
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metodología ens mostra els aspectes comuns de fenómens com la distribució urbana 

desigual o les xarxes socials deis immigrants, más enllá deis trets espedfics que 
presenta en una ciutat o de les formes concretes que adopten les xarxes segons la 

cultura i la sociabilitat própies del col-lectiu. La comparanza ens ha permés, en 

molts casos, d’establi'r tipologies i captar, de forma aprofundida els elements más 
específics d’una situado concreta. En aquest sentit, l ’análisi de la inserció deis 

immigrants a Barcelona i Montréal ens aporta nova llum per a comprendre el procés a 

Valénda. A más a més, la comparanza de les experiéncies migratóries d’aqüestes i 
altres ciutats ens dóna la base per a formular proposicions de tipus més general sobre 

els fenómens que ens interessen i el contrast crític respecte a diverses teories sobre 

la inserdó urbana deis immigrants.
Per altra part, encara que en menor mesura, s’ha recorregut al métode historie per a 
conéixer la génesi deis fenómens que ens interessaven i per a teñir una explicado 
més acurada deis seus trets actuals. La comparanza entre la inserdó urbana de 
Barcelona i Montréal ens mostra la importancia de la seua historia, que ha 
“sedimentat” en formes espedfiques de gestionar la immigració, en el pía espacial i 
en el pía sodal.
L’estratégia d’ investigad ó qualitativa em porta a instal*lar-me al barrí, on vise des 
de primers de 2002. Ésser veí i “viure al barri”  era la forma d’observar i participar ais 
fenómens que m’interessaven. Tot i que coneixia el barrí i havia tingut contactes des 
de feia anys8, va ser la convivénda quotidiana la que em va permetre observar les 
conductes, les acdons i interaedons en situacions socialment definides, com el 
Mercat, la plaza de M. Granero o la “zona mora” . Per altra banda, el segon aspecte a 
destacar de la meua observado participant seria la comunicado i interacció amb els 
actors, a una part deis quals ja coneixia —els dirigents de les organitzacions 
d’immigrants— i a d’altres no. En els dos casos, el contacte quotidiá, la participació 

en diversos actes i inidatives desenvolupades al barrí i en les activitats més 
prosaiques, com anar al Mercat, va estar la base per a una comprensió i interpretado 
adequades del sentit que els diferents veYns donen a la seua aedó i la significació 

social d’aquesta. El que els meus véihs m’han contat m’ha ajudat a explicar-me el

8 El meu primer contacte amb la situado de Russafa es va donar a l’any 1997, com a membre 
de la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants de Valénda, amb ocasió de la primera 
manifestado de 1’extrema dreta i, mesos més tard, per la redada polidal en l’oratori i la 
detendó per la polida del primer imam. Posteriorment, l’any 1999, vaig freqüentar alguns 
locutoris Uatinoamericans en la realitzadó d’una recerca sobre dones equatorians en servei 
doméstic. Més tard, ja en 2001, el moviment de solidaritat amb el tancament d’immigrants 
em va portar a freqüentar, també, els seus carrers. Aquests fets es comenten posteriorment. 
Una part deis meus informants claus serán persones que havia conegut en aquests períodes de 
reladó amb el barri o per la meua activitat en la Mesa d’Entitats.
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que passa a Russafa, i les meues observacions em feien comprendre el que la gent 

em deia. Al text que es presenta se combinen aqüestes dues perspectives, una més 

émic i altra étic d’acord amb la conceptualització d’Harris. Així, en qüestions com 
l ’análisi de l ’ús i gaudiment deis espais públics, es combina una descripció quasi 

etnográfica que pretén aportar el punt de vista deis actors i una perspectiva analítica 

d’aquest mateix material, que permet la comparanza i 1’elaborado de proposicions i 
hipótesis de carácter més general.

A més de l ’observació participant, s’han realitzat entrevistes de diferent tipus9 i 

s’han enregistrat les situacions i comentaris deis veVns, així com les meues 
impressions, fins a conformar un heterodox “diari de camp” . La utilitzadó d’aqüestes 

técniques va teñir una evolució al llarg del temps molt deutora de la meua 

progressiva inserció al barri com a veí, i de l ’aprofundiment del meu treball com a 
investigador. Els primers mesos vaig realitzar entrevistes gravades semi- 
estructurades i ámplies, individuáis o grupals, ais informáis claus i una observado 

d’un tipus, diguem-ne, “ general”  (els ritmes de vida, l’ambient al Mercat, els grups 
informáis de carrer). Els meus informants claus van ser, primer, membres de les 
assodacions d’immigrants, professionals que treballen o tenen reladó amb el barri 
(mestres i treballadores sodals) i els portaveus de les associadons autóctones. A més 
de les seues opinions i visió del barri, aquests em proporcionaren nous contactes amb 
veines i véi'ns, comerdants autóctons i magribins, i altres persones “ rellevants” per 
la seua activitat, el seu rol social o el fet d’habitar en un indret concret. Més tard, a 
partir de 2003, es dóna una evolució vers un recurs més escás de les entrevistes 
enregistrades i una major utilitzadó del registre sistemátic al “diari de camp” . La 
meua reladó més quotidiana i informal, feta de trobades casuals al carrer o a un 
comerg, em va obligar al registre sistemátic. Per altra part, l ’ampliació del ventall 
de situacions que vivía i de persones amb qui tenia reladó no feia possible o 
desaconsellava l’enregistrament “ in situ”  (siga prenent notes o gravant)10. A més,

9 La majoria de les entrevistes gravades es realitzaren l’any 2002, pero també en 2003 i 2004. 
En uns casos vaig entrevistar sois una vegada a la mateixa persona i, en altres casos, tinc 
diversos enregistraments (normalment, el primer gravat i els posteriors a base de notes). A 
l’annex 5 es reladonen les persones entrevistades, la data de realitzadó de l’entrevista, el 
tret o trets que fan significativa l’opinió de la persona i el tipus d’enregistrament (sonor, 
notes)
10 Una tensa assemblea de veiris, com la de novembre de 2002, dóna per prendre quatre 
ratlles ais marges del.periódic i intentar reconstruir-ho tot en tomar a casa. Per altra part, 
amb l’ampliadó del meu ventall d’entrevistáis vaig constatar com en alguns casos la 
gravadora es convertía en un entrebanc. Hi havia persones que no volien ser gravades, encara 
que acceptaven bé que es prengueren notes. Per altra part, tant en véíns immigrants com 
autóctons, la “presénda” de la gravadora alterava el tipus de discurs. La conversa informal, 
rica i animada d’una persona es transformava quan es gravava en un discurs més
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reflexionant “a posten orí”  me n’adone que també la meua “ mirada” s’havia 

modificat. Les meues notes iniciáis són de tipus més general pero, amb el temps, són 
els detalls significatius d’espais i situacions quotidianes ja conegudes les que omplin 
el meu “diari” .

En referencia ais métodes quantitatiu i qualitatiu, Bericat (1998: 37 i ss) parla de 
tres tipus d’ integrad ó metodológica: la complementado, la combinado i la 

triangulado. D’acord amb la primera, s’obtenen dues imatges de dues dimensions 

diferents de la realitat, una quantitativa i altra qualitativa. La combinado implica 
que un métode, quantitatiu o qualitatiu, s’integra subsidiáríament en l ’altre per a 

enfortir la validesa deis resultats d’aquest darrer. El nivell més alt d’integració, la 

triangulado, suposa que s’utilitzen les “dues orientacions peí reconeixement d’un 
mateix i idéntic aspecte de la realitat sodal” 11.
A la nostra recerca s’ha donat complementado, combinado i triangulado de 
métodes. Els resultats qualitatius i quantitatius sobre el mateix aspecte s’han 
contrastat per validar, qüestionar i, en particular, assenyalar noves línies 
d’aprofundiment en la problemática que ens interessava. El padró ens pot indicar on 
hi ha concentrado residencial d’immigrants pero serán les técniques qualitatives les 
que permeten conéixer la relleváncia sodal d’aquest nombre de veins. Per altra 
part, l ’análisi de les zones de Russafa i de la concentració magríbina que es dóna en 
una d’elles s’ha realitzat utilitzant un ventall de dades empíriques: les que ens 
proporcionava el padró, les obtingudes de l ’observadó deis fenómens de sodabilitat i 
les que ens aportaven els comentaris i discursos del veins. Unes i altres conformen 
l ’análisi que es presenta.
Tradicionalment, les diferents estratégies d’investigado es relacionaven de forma 
quasi “ patrimonial”  amb una o altra de les disciplines académiques que conformen el 
camp de les ciéncies socials. Aquest pensament está avui superat i cada vegada és 
més habitual la combinado de métodes i una orientado interdisciplinária que es 
modula d’acord amb l ’objecte d’estudi. Aquesta ha estat, també, l ’orientació 

d’aquesta recerca.

estandarditzat i amb major pes de filtres (alió políticament correrte). En fundó de la 
persona, la situado i el tema vaig ser molt més selectiu en la utilitzadó de la gravadora.
11 La tipología de Bericat conjuga l’aplicadó de métodes i la convergénda o no de resultats. 
Segons la complementado, els métodes s’apliquen de forma independent i ens donen dos 
resultats independents. D’acord amb la combinado, un métode és subsidiad de l’altre pero 
sense cercar la convergénda de resultats. En la triangulado, els dos métodes s’apliquen per 
separat per a mesurar el mateix fenomen. La possibilitat de la triangulado depén de que 
l’objecte “admeta” l’estratégia quantitativa i qualitativa.
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Explicar i comprendre la inserció urbana deis immigrants requereix d’una confluénda 

de mirades i de disciplines, particularment de la sodologia i de 1’antropologia 

urbanes. No es tracta d’enumerar les aportacions d’una i altra peí nostre objecte 
d’estudi, deutes que están presents al llarg del text, sinó de destacar la voluntat de 

confluénda que ha mogut aquesta investigado.

El text que es presenta

Aquest text s’estructura en dues parts corresponents ais dos ámbits territorials de la 
investigació, la ciutat i el barri. La primera part está dedicada a la ciutat i més 
específicament a la inserdó residencial deis nous veins i ais fenómens de sociabilitat, 

comuna i espedfica, que la caracteritzen. Al capítol primer s’abordaran algunes 

qüestiones generáis. La figura de l’ immigrant canvia i es modifica al llarg de la 
historia de les ciutats pero, en tots els casos, el locus urbá del foraster és una 
construcció social. Comentarem els trets centráis d’aquesta i la seua concreció avui 
en la figura de l’ immigrant extracomunitari. Atesa la complexa trama de relacions 
sodals, espaciáis i distributives, que conformen la ciutat, l ’análisi de la inserció 
urbana deis immigrants ens remet a una pluralitat de dinámiques que agruparem en 
cinc dimensions i de les que aquesta recerca privilegia les dimensions residencial i de 
sociabilitat. Aixó ens sitúa al bell mig de la complexa interacció entre espai urbá i 
relacions sodals en el procés d’ inserció deis immigrants. A aquest respecte es 
comentaran les aportacions de la tradidó de l ’Escola de Chicago i la conformado 
d’un “sentit comú” , un conjunt de representadons sobre el procés d’inserció 
residendal, de presumpcions sobre les dinámiques sodo-espadals que es generen, i 
d’opcions valoratives sobre els fenómens de concentració i dispersió. Un deis fils 
conductors de la nostra análisi será el contrast critic entre aquest “sentit comú” i els 
trets de la inserció urbana deis immigrants que ens mostra la nostra investigació.

El segon capítol está dedicat a la inserdó residendal deis nous veins a Valénda. Es 
comentaran els trets generáis de la immigració extracomunitária a Valénda i de la 
seua inserció residencial, així com els factors que ens expliquen aquesta distribució 

desigual a l ’espai de la dutat. En contra de la imatge clássica que identifica inserdó 

deis immigrants i centre historie degradat i árees pobres de transido, el procés a 

Valénda ens mostra una diversitat de tipus de barris que concentren immigrants i 

que, en diferent mesura, han esdevingut barris multiculturals. Es presenten els trets 

generáis d’aquesta convivéncia residencial, diferent del model de barri étnic i també 
del d’inserció segregada, que ha generat una co-presénda quotidiana com veins i una 

convivénda pacífica pero distant ais carrers i els espais públics de la ciutat.
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Tant en termes de distribució espacial com de dinámiques sodals, hi ha un ampli 

ventall de processos d’inserdó urbana. Dedicarem el tercer capítol a analitzar els 
trets que caracteritzen les experiéncies de Barcelona i Montréal, dos casos d’ interés 

per la seua similitud i peí seu contrast respecte a Valénda. Sobre Barcelona es 

comentaran les característiques de la inserció residencial de la darrera onada 
migratoria i la seua evoludó des de l’any 1986 fins al 2004. Conformada 

históricament com a ciutat d’ immigració, els nouvinguts s’insereixen en un marc urbá 

marcat peí lloc central, espacial i simbólic, que ostenta el districte de Ciutat Vella 
en la “ Barcelona immigrant” . Es presenta i analitza aquesta experiéncia que, en 
contrast amb la de Valéncia, ens remet a la importancia de la historia i de l ’ordre 

local urbá per explicar-nos els processos concrets d’inserció urbana. Per la seua 
banda, Montréal mostra un mode de coexisténcia poc conflictiu i prou fundonal que 
combina la segmentado espacial i l ’agregació sodo-étnica, el “ mosaic de petites 
pátries” , i la inserdó complementária de tots a nivell económic i institudonal. 
Comentareim la conformado de l ’ordre residendal montréalais basat en la divisió, 
espacial i social, entre anglo-canadencs i franco-canandencs i una inserdó deis 
immigrants que adoptá la forma de barris étnics, així com la evoludó d’aquest 
model, a partir deis 80, cap a un major multiculturalisme. Es tanca aquest capítol 

amb una aniálisi comparativa de la inserdó urbana a Valéncia, Barcelona i Montréal, i 
s’apunten una série de reflexions més generáis sobre les dinámiques del procés 
d’inserció residencial i els factors que les generen, la importancia del “context” local 
i com aquest modula de forma diferent cadascú d’aquests factors, i les 
característiques deis actuals barris multiculturals.
Dedicarem e l quart capítol a la inserdó deis immigrants en els espais públics que 
constitueixen, a les ciutats multiculturals, uns deis ámbits prindpals de socialització 

en la diferencia i d’ interacció amb estranys. La nostra análisi es basa en dos casos 
concrets a Valéncia amb dos estratégies diferents d’ús i apropiado de l ’espai públic. 
Una concentrado étnica que genera un ús exclusiu, en el primer cas, i una apropiado 
compartida que conforma una convivéncia pacífica pero distant en el segon. La 

reñexió sobre aquests dos casos es confronta amb experiéndes d’altres ciutats, i 
amb les idees més esteses sobre les concentradons étniques, per finalitzar advocant 

en favor d’uina análisi més complexa sobre la diversitat d’espais públics, uns comuns i 

altres específics, que caracteritzen la dutat multicultural. Es tanca el capítol 
preguntant-se per les condicions socials que facen possibles espais d’un tipus i altre 

en el marc d ’una ciutat més acollidora.
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La primera part del text es tanca amb el capítol cinqué, que comenta la situació 

d’alguns deis col-lectius d’immigrants més importants a Valéncia així com les seues 

formes d’inserció en la ciutat, utilitzant com a fil conductor el concepte de xarxa 
social. L’análisi comparativa de les xarxes deis veins equatorians, senegalesos, 

marroquins i xinesos de Valéncia, ens mostra la importancia que tenen com a 

organitzadores socials del flux migratori i del procés d’inserció deis nous veins. Són 
les xarxes les que proporcionen ais immigrants, individus i grups, la trama 

organitzativa i les eines i recursos per a intentar modular el procés d’inserció de la 

forma més positiva possible, d’acord amb la cultura i la sociabilitat compartida i en 
el marc de límits i possibilitats que constitueix la societat de recepció.

La segona part del text se centra en els fenómens de sociabilitat i convivéncia que 

genera la inserdó deis nous veins immigrants al barri de Russafa. Al capítol sisé es 
presenta la conformado histórica del barri i el procés de transformado accelerada 
deis darrers anys. Barri primerenc d’assentament de la immigració a Valéncia, 

Russafa ha afegit al seu carácter de barri popular valencia el de barri multicultural 
de la dutat, tant peí nombre de veins immigrants com per la concentrado de negocis 
étnics. Per altra banda, al mateix temps que es manté un greu déficit 
d’equipaments, a Russafa s’ha desenvolupat un procés de rehabilitado i nova 
construcció que ja  té conseqüéndes sobre el barri.
El capítol seté aborda la inserció residendal a Russafa, amb particular atenció ais dos 
col-lectius que polaritzen els discursos deis veins autóctons: els “ moros” i els 
equatorians. Es comenta la distribució desigual deis nous veins en Russafa, 
mitjan^ant una análisi de les set zones en qué s’ha dividit l ’espai del barri. Es para 
particular atenció a la concentració urbana de veins marroquins, ais quatre carrers 
on están instal-lats els negods étnics i uns deis oratoris de la ciutat, i la conformado 
en aquest espai d’una comunitat magribina. Igualment, s’analitza la inserció deis 
veins equatorians presents en tot el barri i en els espais públics que el caracteritzen, 

com el mercat.
Amb els nous temps, la tradidó comercial de Russafa ha tingut una singular 

transformado. En l ’actualitat, els quasi dos cents negocis étnics instal-lats al barri, 

constitueixen un tre t central de la multiculturalitat de Russafa al que es dedicará el 

capítol huité. Els negocis étnics se’ns mostren com un fenomen complex, alhora 
económic, sociocultural i identitari, amb importants implicacions peí que fa al procés 
d’inserdó urbana deis immigrants. En aquest apartat comentarem el concepte 

d’etnidtat i el debat sobre l ’economia étnica en la sociología de les migracions. A 
partir d'aquestes reflexions, es proposa una conceptualització de negoci étnic
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adaptada a aquesta recerca. Sobre aquesta base, es presenta una análisi general deis 

negocis étnics a Russafa i una part comparativa entre els negocis magribins, xinesos, 
llatinoamericans i senegalesos. Tot i sense negligir l ’aspecte económic, a l’análisi 

deis negocis étnics de Russafa es destacaran la seua vessant d’espai de sociabilitat i 

la seu dimensió identitária i simbólica, tant respecte al col-lectiu de referencia com 
respecte a la resta del barri.

El capítol nové, les sociabilitats de Russafa, se centra en la convivéncia ais carrers 

del barri i en la vida associativa. Com en el passat, els carrers de Russafa gaudeixen 
d’una vida molt animada que ha modificat, tanmateix, el seu carácter i que ens 
mostra les dues cares de la co-preséncia que es dóna a l ’espai del barri: una més 

fragmentaria i específica, l ’altra més unitária i comuna. En aquest capítol 
analitzarem els fenómens de sociabilitat informal de carrer deis immigrants, amb una 
atenció particular ais grups de cantó magribins i les dinámiques que s’hi generen. Al 
mateix temps, de forma diferenciada segons els col-lectius, es dóna un ús compartit 
deis carrers i una convivéncia tranquil-la ais espais importants del barri, com el 
mercat i la pla^a M. Granero, de la que comentarem els trets i efectes. I_a segona 
part del capítol la dedicarem a l ’análisi de la sociabilitat formal prioritzant les 
organitzacions, discursos i iniciatives protagonitzades pels immigrants i/o  més 
relacionats amb la seua situado en el barri. Parlarem, en primer lloc, de 
l ’associacionisme deis immigrants en un vessant doble: el grau de preséncia al si de 
les associacions autóctones i l ’assoriacionisme específic deis immigrants. En segon 
lloc, abordarem el discurs de les associacions que han tingut un major protagonisme 
en els esdeveniments i debats del barri, básicament centrats al voltant de dos grans 
temes: els nous véíns immigrants i les defidéncies d’equipaments de Russafa.
El capítol desé, planteja una síntesi de la situado de la convivénda al barri i es 
caracteritza com un procés obert. Es presentará, en primer lloc, el procés de 

sorgiment del malestar intern, centrat en la inseguretat i en la “zona mora” , i les 
dinámiques desenvolupades per una part del te ixit assodatiu del barri per afrontar 
els problemes i l ’entrada de l ’extrema dreta en ell. Abordarem, en segon lloc, 

l ’existénda de tendéncies contradictóries al respecte del procés d’ inserdó deis 
immigrants: els aspectes de sodabilitat comuna, els ajustaments deis diferents 
col-lectius i la dinámica associativa empenten en un sentit positiu. Altres tendéncies, 

contraríes, es deriven de la conformado de l’ immigrant com a agent degradant i veí 

indesitjable per a una part del ve'ínat. Es tanca el capítol amb una reflexió sobre les 

condicions que poden fer compatible “ millora” del barri i consolidació del seu 

carácter popular i multicultural, un projecte que més enllá de les condicions
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concretes de Russafa planteja la necessitat d’una política d’integració concreta, 

participativa i descentralitzada, atés que el procés d’inserció deis immigrants es 

materialitza en els contexts sodals que conformen els barris multiculturals.
El text es tanca amb un capítol final en el que, a mena de conclusions, se sintetitzen 

alguns deis resultats més destacats d’aquesta investigació.
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PRIMERA PART. ESPAI, RELACIONS SOCIALS I IMMIGRANTS A LA CIUTAT

1. ÁMBIT URBÁ I INSERCIÓ DELS IMMIGRANTS

En aquest capítol es tracten algunes qüestions d’importáncia per a la investigació i 
que conformen la seua “ mirada” , tant sobre l ’ámbit urbá com sobre l ’ immigrant. Del 
primer, comentarem la sociabilitat que es dóna a l ’espai de la ciutat i la diversitat de 

relacions, unes més distants i altres més properes, que hi trobem. Per altra banda, si 
la figura de l ’immigrant que s’ instal-la a la ciutat s’ha modificat al llarg de la 
historia, la seua situado sempre ha remes a un locus sodal especial. Aquest sitúa 
l ’ immigrant dins i fora del grup i amb un status específic, ni provisional ni 
permanent. Avui, com opera aquesta divisió? Qui és foraster a la dutat? Comentarem 
la construcció sodal de rimmigrant extracomunitari i els trets que el caracteritzen 
com a foraster pobre i estrany i que conformen, junt a d’altres factors, la seua 
inserció urbana.
Parlar d’ inserció urbana ens remet a una pluralitat de fenómens i dinámiques sodals 
que s’agmpen i comenten en cinc dimensions: la inserció residencial, la laboral, la 
dimensió ciutadana, la cultural-simbólica i la dimensió de sodabilitat. D’aquestes, la 
recerca ha privilegiat la dimensió residencial i la de sociabilitat per a captar la 

complexa interacdó que es dóna entre espai urbá i relacions socials en el procés 
d’inserdó deis immigrants. Aquest va ser el tema major de l ’Escola de Chicago de la 
que es comentará, en particular, el marc explicatiu i valoratiu sobre els fenómens 
que vinculen distribució residencial i procés d’inserdó social i que ha tingut una 

notable influénda sobre la visió de la “ciutat immigrant” . Després del declivi 
académic de l’Escola, una bona part de les seues línies de recerca es perllongaren, 

to t i que des d’altres perspectives. Així, la seua preocupado peí coneixement de la 
distribució desigual en l ’espai es va desenvolupar com estudis de segregado espacial, 
deis que es comenten els trets i, en particular, la conceptualització de segregado.
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Es tanca el capítol exposant com sobre la base de la popularització simplificada 

d’alguns deis postuláis de Chicago, deis estudis sobre la segregado i de la creixent 
preocupació per la marginalitat urbana, s’ha conformat un “sentit comú” sobre la 
inserció urbana deis immigrants. Aquest sentit comú es pot sintetitzar en dos 

proposicions. Segons la primera, hi ha un model d’inserció residencial deis 

immigrants que suposa un tránsit des de la concentrado i la precarietat inicial cap a 
la dispersió residencial i la inserció socioeconómica posterior. La segona proposició 

és de tipus valoratiu i afirma que les concentracions étniques territorials tenen un 
carácter negatiu, tant per a la convivéncia com peí procés d’inserdó.

HeterogeneTtat, espedalitzadó i sociabilitat en ámbit urbá

L’heterogeneítat és un tre t constitutiu de la ciutat que, históricament, s’ha 
conformat com l ’espai de coexisténcia de diferents individus i grups. Aquest tre t 
s’exacerba amb la metrópoli moderna, 1’heterogeneítat de la qual es veu alimentada 
per una diversitat de fonts de diferéndes i desigualtats, per les dinámiques socials 
entre individus i grups que aqüestes empenten i per les relacions que s’hi consoliden. 
Entre aqüestes fonts d’heterogeneítat podem assenyalar les desigualtats de classe, 
de situado socioeconómica i de posidó en l ’estructura productiva; els diferents 
estatus jurídics com a nacionals o estrangers; les diferencies de génere i 
generacional; la diversitat d’estils de vida i les diferencies culturáis i identitáries. 
De tots aquests factors, dos semblen teñir una importancia central. Un és 
l ’estructura sodal jerarquitzada i la desigualtat socioeconómica que ordena els 
espais de la ciutat i les relacions entre els diferents grups que en ella viuen. Un altre 
factor d’heterogeneYtat és la diversitat cultural que aporten les successives onades 
d’immigració, la preséncia de miñones preexistents, com les minories nacionals, i la 
diversitat d’estils de vida12. En el cas deis immigrants, d’acord amb l’objectiu de 
l ’assimiladó, s’ha presentat aquesta heterogenéítat com quelcom provisional fins la 
seua dilució en la cultura comuna. Tanmateix, en distints contexts polítics, aquesta 

heterogeneítat s’ha consolidat donant pas a grups etnoculturals sorgits de la 
immigració. Un altre aspecte a considerar, finalment, són les formes concretes en 

qué es vinculen desigualtat social i diferencia cultural minoritária, o minoritzada, i 

les conseqüéncies que aixó té. Aquesta vinculado, amb formes que tendeixen a

12 Si en els primers dos casos, grups etnoculturals i minories nadonals, l*heterogeneítat pot 
afectar a trets essencials de la cultura pública comuna de la dutat, com la llengua i/o  
determinats costums o símbols, els estils de vida solen fer referénda a moduladons diferents 
d’aqueixa cultura pública comuna, per exemple, d’origen generadonal.
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retroalimentar-se, no és cap novetat histórica, pero sembla haver adquirit una major 

relleváncia a les nostres metrópolis del segle XXI.

L’heterogeneítat de la ciutat ha augmentat amb la globalització i aquesta sembla una 
tendéncia de llarga durada. L’economía globalitzada i els fenómens associats a ella 

tendeixen a accentuar la desigualtat social de les ciutats. Per a Sassen (1994 i 2003), 
el desenvolupament d’una economía de servéis, fonamentalment financera i 
transnacional, modela la “ciutat global” i la segmenta entre els véíns cosmopolites, 

professionals i brokers, i els nous immigrants, les minories i els pobres, má d’obra 

d’un sector informal que s’amplia, entre altres raons, per cobrir les necessitats 
d’atenció, cura i servéis a bon preu que requereix l’estil de vida deis cosmopolites. 
D'igual forma, la “ ciutat informacional” de Castells (1995) és una ciutat dual, 
l ’expressió urbana i social del procés de dualització económica entre l ’economia 
formal, basada en la informado, les noves tecnologies i l ’activitat financera, i les 
diverses formes d’economia informal. Aixó genera, a la seua vegada, una accentuació 

de la desigualtat entre les classes sodals més privilegiades, amb un nivell educatiu 
elevat, bon treball i mobilitat social ascendent i una majoría de la poblado, má 
d’obra amb escassa qualificació professional, treballant en precari.
Per altra part, la globalització accentua la diferencia cultural present a la ciutat. A 
l ’heterogenei'tat cultural preexistent, cal afegir la presénda de la nova immigradó 
amb una major diversitat de procedéndes i, per tant, de cultures. Aixó no és nou; 
així s’han fet les ciutats. La novetat és que aquesta diversitat es veu afavorida per 
les noves possibilitats i també per les necessitats que comporta la globalització. Per 
una banda, la globalització afavoreix el manteniment i recreado d’aquesta diversitat 
cultural i, per altra, fa més necessari disposar d’una cultura identitária. A les nostres 
ciutats, ens trobem veins amb arrels locáis, de major o menor intensitat, que són 
alhora membres de xarxes transnacionals. El ventall d’ámbits socials significatius 
s’ha ampliat per a determinants grups: l ’ámbit és aquí, la ciutat de recepció, pero 

també allá, el lloc d’origen. Cada vegada més, els veins de les ciutat multiculturals 
tendeixen a teñir unes identitats múltiples que gestionen diferencialment, segons les 
situacions i els ámbits urbans. La tecnología de la informado i els transports fan molt 

més senzill que al passat mantenir i desenvolupar, de forma adaptada, aquesta 

diversitat de cultures i, sovint, d’identitats. Al mateix temps, les tendéncies a la 

deslocalització, al desarrelament i a la uniformització, própies de la globalització, 
augmenten en els actors socials la necessitat de “ localització” , d’arrels i d’identitat, 

tant per motius utilitaris com simbólics (Castells, 1999). Més encara, a les nostres 

societats neoliberals i dualitzades, on l ’assimilació ja no pot prometre una mobilitat
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social ascendent, aqüestes necessitats culturáis i identitáries adopten una pluralitat 

de formules. En la ciutat actual, l ’altre ja no és quelcom allunyat, socialment i 
espacialment, sinó l ’expressió del “ multiculturalisme constitutiu de les ciutats que 
habitem” (Garda Canclini, 1997: 390).

Des del punt de vista espacial, la dutat es caracteritza per una especialització 

funcional i una segmentado social deis espais. La urbanització moderna comporta la 

divisió i diferendació de l ’espai de l ’habitatge respecte a l ’espai de l ’activitat 

productiva i els espais de consum, oci i trabada. Aquesta especialitzadó funcional i 
separado física fa de la mobilitat una condició d'adaptado i de participado en la 
vida urbana. Aixó suposa, a més, que la ciutat es conforma com a trama de trajectes 
que realitzen els seus habitants en els seus desplagaments diaris (Juan, 1997). Com 

destaquen Remy i Voyé (1992), la situado urbana valoritza la capacitat de dominar 
les distándes, que es vincula a l ’autonomía i llibertat d’elecció deis individus.
A més de l ’espedalització funcional, l'espai de la ciutat se’ns presenta segmentat 

per raons de classe i estatus sodoeconómics; així els barris obrers i els beaux 
quartiers conformen diferents espais urbans presents en totes les grans ciutats. En 
altres casos, la distribució residencial desigual deis diversos grups és deguda a raons 
nadonals, culturáis i identitáries, com les que han conformat les ciutats de Montréal 
i Bruxelles13.
Per a Simmel, la sodabilitat propia de l’ámbit urbá constitueix una de les 
manifestacions especifiques de la modemitat. A les metrópolis com el Berlín de les 
primeries del segle XX, l ’a lt nombre de persones, la diversitat d’activitats, 
l ’heterogeneYtat de comportaments i la necessitat quotidiana de relacionar-se amb 
estranys conformen un estil de vida distant i intel-lectualitzat, que expressa la 
racionalitat de l ’economia capitalista. Aquest tipus de sociabilitat es caracteritza per 
la indiferencia emocional, les respostes calculades i mesurades i una reserva cortés, 

“actitud espiritual deis habitants de la gran ciutat entre sí” (Simmel, 1999: 92). 
L’habitant de la dutat, el cosmopolita de Simmel, és el resultat de l’empenta que la 
metrópoli atorga al procés d’ individualitzadó i a l’afirmadó d'independéncia de 
l ’individu front a l ’immens poder de la sodetat. El cosmopolita domina la seua xarxa 

d’intercanvis socials i no está dominat, com abans, peí grup o la comunitat

13 Montréal i Brussel-les són presentades com exemples de “dutats dividides” on la diversitat 
de grups, llengües i projectes nadonals, anglo-canadenc i québécois en Montréal, valons i 
flámenes en Brussel-les, han modelat la dutat com a mosaic de zones. En els casos de 
Montréal i Brussel-les, el factor cultural-identitari s’ha mostrat com més important que el 
factor sodoeconómic per explicar la seua conformado. En aquests casos, l’arribada 
d’immigrants tendeix a modificar les reladons, més o menys desiguals, i els equilibris, més o 
menys inestables, que els diferents grups havien aconseguit.
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tradicional. Aquesta emancipado es realitza al preu d’un relaxament deis lligams 

socials, des d’aleshores més fragmentats i impersonals. La llibertat personal que 
atorga l ’anonimat té el revers en la sensació de solitud i d’abandó que sent l ’ individu 
enmig de la multitud, que va glossar Baudelaire. La nova sensibilitat artística va 

captar, ben aviat, el carácter contradictori i ambigú de la Modemitat. L’ámbit del 

cosmopolita está constituí!, per a Simmel, de situarions de co-preséncia amb 
estranys ais espais públics, on “ la proximitat física i l ’estretor permeten percebre 

perfectament la distáncia espiritual” (Simmel, 1999: 94). La gran dutat dissocia el 

sentit, espacial i social, deis conceptes de proximitat i distáncia. D’acord amb la 
seua orientado de sodologia formal, Simmel va destacar com a tret definitori de la 
sociabilitat urbana aquesta nova gestió de la dualitat proximitat-distancia, que té 

una de les seues expressions en la interacció amb desconeguts propia deis espais 
públics. El transeünt és, per a Delgado (2003), la matéria prima d’una societat feta 
no tant d’institucions estables, “a la manera de les societats pre-modernes o 

tradidonals, com de relacions sodals impersonals, superficials i segmentáries” 
(Delgado, 2003: 19). D’acord amb Giddens, el fundonament quotidiá de les societats 
modemes es basen en “compromisos de presencia” i “ compromisos anónims” . Els 

primer suposen la fiabilitat en les situacions de co-preséncia amb desconeguts que 
caracteritzen l ’urbs. “ La desatenció cortés representa el tipus més básic deis 
compromisos de preséncia que es donen en els encontres amb estranys en les 
circumstáncies de la modernitat”  (Giddens, 1993: 83). Per altra part, els 
compromisos anónims impliquen la confianza en els “senyals simbólics” , com els 
diners, i els “ sistemes experts” , estructures professionals i técniques que organitzen 
grans árees de l ’entorn material i sodal en el que vivim14.
Tanmateix, aquest tipus de relacions i de sociabilitat no esgoten les que es donen i 
poden donar-se en situadons urbanes. Al contrari del que sembla deduir-se de 
Simmel, alió nou, la sodabilitat propia de la multitud de la gran ciutat, es combina 
amb altres tipus de relacions (familiars, amicals, veinals, professionals i, també, 
relacions comunitáries de divers tipus). Sembla com si, en destacar la novetat del

14 El dinamisme característic de la modemitat sorgeix, segons Giddens, de la dissodadó de la 
reladó espai-temps anterior, el desancoratge de les reladons socials anteriors i del 
coneixement reflexiu aplicat a la gestió de les reladons sodals. La contrapartida del 
dinamisme és el reancoratge, l’arrelament de les reladons sodals en contextos concrets i 
locáis. Són, predsament, els compromisos de presénda i anónims qui permeten el 
reancoratge de les reladons sodals de forma adequada a les condidons locáis de temps i 
d’espai. Cal subratllar que, segons Giddens, “no és cert que en les condidons de modemitat 
vivim de forma creixent en un món d’estranys” (Giddens, 1993: 135). La Modernitat, la dutat 
moderna diríem nosaltres, al mateix temps que disloca unes reladons propordona noves 
oportunitats per a fer altres. El que sí s’ha transformat és la nostra intimitat.
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nou temps, s’oblida els elements que romanen, encara que renovats. Tanmateix, tots 

ells conformen la sociabilitat de la dutat. O, millor, caldria parlar de les sociabilitats 
de la ciutat.
A les nostres urbs, el procés de socialització de l ’ individu es realitza en una série de 

relacions i xarxes socials segmentades, arrelades a espais sodals especialitzats 

(l’escola, la fábrica, la casa), i amb diferents tipus d’actitud i d’implicadons per part 
deis actors. Des d’aquest punt de vista, la sociabilitat en situacions urbanes 

comporta dnc tipus básics de relacions15. Una seria la interacció banal amb 
desconeguts que es dóna ais espais públics urbans, regida per la dialéctica de 
proximitat física i distáncia social que mostrá Simmel. Una altra, la interacció 
instrumental entre persones lligades per reladons espedfiques que estableixen un 

lligam i un interés comú, com per exemple les relacions de treball i professionals. 
Moltes d’aquestes relacions instrumentáis es donen en espais delimitats que, si bé no 
són privats tampoc es poden considerar públics, com la fabrica. Sovint, la funció 

d’aquests espais delimita les fronteres i l ’accés. Un tercer tipus de sociabilitat el 
constitueixen les reladons de veinatge, un conjunt d’interaccions derivades de la 
proximitat i de la coincidencia quotidiana en árees semiprivades, l ’escala de la finca, 
o públiques, el carrer, així com d’altres aspectes comuns. Un quart tipus d’ interacció 
comporta una major pes de l ’afectivitat i/o  major carrega significant. És quan 
“estem entre els nostres”  i aquest “ nosaltres” és un grup definit en termes 
sociocultural i/o  identitaris de diferent tipus (pertinenga nacional, grup etno-cultural 
sorgit de la immigració, comunitat religiosa, etc.) i sobre bases diverses (cultura, 
llengua, religió, étnia o altres). Aquest tipus de sodabilitat implica un grau, divers, 
de carrega significant i són básiques per produir i reproduir un marc identitari, alhora 

recurs de sentit i de cultura16. Per últim, el cinqué tipus de sociabilitat que trobem a 
la ciutat, está integrat per les relacions familiars i amicals, basades en l’amor, el

15 Hannerz estableix una classificadó deis “papers sodals” que es donen a la vida urbana, 
considerant com paper sodal el tipus d’acdó i/o  partidpadó intencional en una situado més 
o menys característica. Al llarg de la seua vida quotidiana, l’individu combina els seus 
diferents “papers sodals” que Hannerz divideix en dnc dominis: “1) doméstic i de parentiu, 
2) d’aprovisionament (económic, productiu i reproductiu), 3) de recreado, 4) de veinatge i 5) 
de tránsit” (Hannerz, 1993: 120).
16 Aquest tipus de sodabilitat no implica solament ais immigrants o les minories. Els membres 
de la sodetat majoritária desenvolupen un complex conjunt de relacions de sodabilitat amb 
carrega significant i identitária, amb moltes i diferents manifestacions. Aqüestes van des de 
l’ámbit polític identitari, com les celebradons nadonalistes, fins a l’ámbit del fútbol i altres 
espectacles de masses, com les concentradons de les penyes d’un equip per celebrar un 
triomf. En tots aquests casos, tan diversos, “estem entre els nostres”, aqüestes reladons ens 
semblen significatives i conformen, en grau molt divers, la nostra identitat.
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parentiu i l ’amistat, amb un vessant emocional decisiu, básiques en 1’aspecte 

psicosocial.

Les relacions de sociabilitat amb major carrega afectiva, significant i/o  identitária, 
no están tancades a l ’espai privat. Ans al contrari, fan de la diversitat d’espais de la 

ciutat una série de recursos materials, sodals i simbólics. L’espai privat és l ’ámbit 

privilegiat de les reladons d’afectivitat, pero aqüestes es poden donar també a 
l ’espai públic. Els pares són escenaris privilegiáis de famílies amb xiquets i de 

parelles adolescents. Per altra part, les relacions de sociabilitat de tipus identitari 
tenen en determinants espais i edificis públics un escenari central, siga aquest un 
carrer on es concentren els comerlos étnics, una piafa identificada amb un fet 

patriótic, l ’església católica o la mesquita.

La ciutat se’n presenta, dones, com una rica i complexa trama de diverses relacions 
de sociabilitat que responen a distintes necessitats com “ funcionar” adequadament 
en la gran urbs, ser competent en les reladons instrumentáis, conviure 

acceptablement amb el veYnat i “ estar entre els nostres” . Aqüestes relacions de 
sociabilitat es desenvolupen, a la seua vegada, en una diversitat d’espais pero tenen 
una projecció, major o menor, en els espais públics. Aquests constitueixen els miralls 

de tota urb.

Qui és foraster a la dutat? La construcdó sodal de l’immigrant

Qui és immigrant a la ciutat? Si la dutat depén de l ’aportadó de la immigració i s’ha 
constituit históricament amb ella, a la ciutat ningú no hauria de ser considerat 
foraster. Tanmateix, aquesta conclusió cartesiana resta al pía del que “hauria de 
ser” . A totes les dutats hi ha hagut i hi ha veYns designats com a “ forasters”  per 
d’altres veYns que, temps enrere, deixaren de ser-ho. Sí, com proclamem, “ tot 
urbanita hauria de reconéixer-se a si mateix com el resultat més o menys directe 

d’una migració qué és el que ens permet designar algú com a immigrant?” (Delgado, 
1997: 8). Qui és foraster a la dutat?

La resposta és complexa i ha variat históricament. Aquí, com en altres aspectes, cal 
distingir entre la diferent situado a Europa i ais Estats Units. Les ciutats de les 

“ sodetats d’immigradó” com els Estats Units, Canadá i l ’Argentina, es formaren amb 
migracions exteriors, amb estrangers procedents d’altres estats, societats i cultures. 
Els immigrants eren, quasi per definido, estrangers17. Per la seua part, les migracions

17 Tot i que aquesta imatge no sempre responguera a la realitat. Les dutats del Nord dels 
Estats Units, com Nova York, Chicago i Detroit, es nodriren també de migradons internes,
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que nodriren les dutats europees de nous veins procedien del seu hinterland agrícola

0 de les regions més pobres del seu Estat. Els estrangers també hi eren presents a les 
capitals imperials antigües, Istanbul i Viena, o modernes, com París i Londres de 
fináis del segle XIX, pero sempre foren minoritaris entre els immigrants en la ciutat. 

De fet, la preséncia d’estrangers es va convertir en un tre t característic de la 

metrópoli cosmopolita, de la "capital” , tre t que la distingia d’altres ciutats mitjanes
1 “ provincianes” . Els immigrants en les ciutats europees eren, en la immensa 

majoria, nadonals rurals. Aquesta situado es veu modificada des de mitjans del 

segle XX. Els fluxos migratoris a les ciutats europees passen a ser, fonamentalment, 
extems i en un doble sentit. Externs en quant que composats per estrangers i externs 
en quant que procedents de fora d’Europa18.

A l* Estat Espanyol es dóna una dinámica semblant, amb trenta anys de retard. Les 
migracions internes dels anys 50 i 60, nodriren Madrid, Barcelona, Bilbao i Valéncia 
amb nous veins procedents de les regions més pobres de l ’Estat. Més tard, amb la 
crisi de 1973 i el període de recensió económica, el moviment migratori intern 
s’aturá. Será més tard, ja a la década dels 90, quan les nostres ciutats comencen a 
rebre noves aportacions d’homes i dones procedents del nord d’África, d’América 

Llatina, pero també de l ’Europa de l’est i d’Ásia. Són aquests estrangers qui, de 
forma majoritária, constitueixen els immigrants a les nostres ciutats. La figura de 
l ’ immigrant canvia. Ais anys 70 a Barcelona i, en diferent mesura, a Valénda, els 
immigrants eren els nous veins procedents d’Andalusia, Múrcia i Castella la Manxa, 
“xarnegos”  i “xurros” . Ais anys 90, immigrant designava ja altre tipus social.
El carácter intern o extern dels fluxos migratoris ens indica el carácter estranger o 
nacional de l ’ immigrant, qüestió básica en un món de territoris organitzats 
políticament com Estats. Tanmateix, la simple referencia a la nacionalitat 

administrativa no ens permet respondre a la qüestió que ens interessa: qui és 
immigrant a la ciutat? Com mostra la situado dels ciutadans de la Unió Europea, no 
tots els estrangers són immigrants. Al mateix temps, hi ha immigrants que sembla 

que mai deixaran de ser-ho i que, més encara, traslladen aquesta condició ais seus 

descendents, com quan es qualifica com “segona generado” a les filies i filis 
d’immigrants nascuts aquí. Aqüestes xiquetes i xiquets no han migrat; són, en rigor,

més en concret de negres i blancs pobres procedents del Sud-Est. Igualment, una part del 
creixement urbá de Montréal es va basar en la captado de la poblado rural de Québec.
18 Aquí Europa fa referencia a un espai sodoeconómic i polític, més que geográfic. Europa ha 
tingut i té una geometría variable. Ais anys que comentem, la década dels 50 i 60, l’Estat 
Espanyol no formava part d’Europa i els espanyols en Franca, Alemanya i Suissa, formaven 
part de les migrarions considerades exteriors.
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valencians d’origen immigrant. Immigrant, dones, fa referencia a un “ locus”  social 

específic més que a restricta diferenciació jurídica i política entre estranger i 

nacional.
El foraster ocupa, d’acord amb Simmel, un lloc especial en la societat de recepció. 

No és un nómada, pero no és ciar que hi romandrá. L’estranger és el tipus social que 
combina, al mateix temps, la mobilitat i la permanéncia, la proximitat i la distáncia 
social19. L’immigrant es traba, a la mateixa vegada, dins i fora del grup. És un 

membre del grup lligat a ell amb una forma particular d’acció recíproca, ja que “ no 

pertany de bon principi a aquest cercle i peí fet que ell aporta al cercle unes 
qualitats que no procedeixen del cercle i que no poden procedir d’e ll”  (Simmel, 
1988: 319). Per aixó, de la mateixa forma que els pobres i les diverses classes 

“ d’enemics interns” , el foraster está dins del grup pero la seua posició implica a la 
vegada “estar fora i estar enfront del grup” (Simmel, 1988: 319). Simmel il-lustra 
aquesta idea amb el comerciant i el jueu com a figures históriques de l’estranger i 
com aquests mantenen relacions que combinen la proximitat, económica i 
quotidiana, i la distáncia social i cultural. El ghetto jueu de les dutats europees de 
l ’Edat Mitjana seria l ’exemple paradigmátic. Al mateix temps, els membres del grup 
estableixen amb l’estranger una reladó més abstracta, genérica i universalista que la 
que mantenen entre ells. A diferencia dels membres del grup, l ’estranger no és 
considerat com un individu particular amb qui es tenen relacions en fundó de les 
seues particularitats, sinó com el representant d’una categoría social que el defineix 
com comerdant o jueu (i ara, podríem afegir nosaltres, com “moro” , “sudaca”  o, 
més senzill, “ immigrant” )20.
El foraster o l ’estranger no és sois un tipus social. Simmel va considerar l ’estranyesa 
com una forma d’ interacció sodal. Un cert punt d’estranyesa está present en totes 
les reladons i caracteritza la interacció a les dutats modernes. Per a Simmel, 
l ’estranger representa el tipus social representatiu de la metrópoli on conviuen 
persones que són estranyes les unes per a les altres i que viuen “ en una perpétua 
relació d’ interioritat-exterioritat en relació al seu propi entorn” (Germain, 1997:

19 En paraules de Simmel, “si l’acte d’emigrar com el deseiximent de qualsevol punt espacial 
determinat constitueix l’oposidó conceptual a la fixadó en un punt d’aquesta mena, 
aleshores la forma sodológica del foraster representa en certa mesura la unitat d’ambdues 
determinadons” (Simmel, 1988: 318)
20 En moltes dutats europees, els jueus pagaven una contribudó o impost espedal. Aquest no 
depenia del grau de riquesa de l’individu, com succeYa amb altres contribuents, ja que alió 
que es gravava era el fet, genéric, de ser jueu. El jueu pobre i el ríe eren, dones, igualats per 
la seua condidó etno-religiosa.
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241). La gran ciutat moderna fa que cadascú de nosaltres esdevenim forasters en 

l’ interior de la nostra propia societat.

Si per a Simmel l’estranger representa al cosmopolita per excel-léncia, en l ’análisi 
de Park podem trobar dos sentits. Un primer, en un pía molt genéric, coincideix amb 

el diagnóstic de Simmel. Un segon, molt en fundó dels seus estudis sobre Chicago, 

segons el qual la situado de l ’estranger cosmopolita no es perpetua ni deu fer-ho. 
L’estranger és, en aquest segon sentit, l ’ immigrant destinat a “americanitzar-se” . El 

concepte que enlla^a una i altra situado és Thome marginal” . Amb el seu 

arrelament, l ’estranger modern, l ’immigrant, es converteix en Thome marginal” , 
un híbrid cultural, compartint íntimament dues cultures diferents pero sense estar 

plenament acceptat per cap dels dos grups, amb “ una sensadó de dicotomía moral i 

de conflicte”  (Park, 2000). Tot i les tensions que comporta, la visió de Park és 
positiva en els dos sentits abans esmentats. En un plánol més abstráete i general, 
Thome marginal” és el primer ciutadá del món, pont entre els dos grups, que está 

construint una identitat nova el carácter híbrid i heterogeni de la qual constitueix un 
avan$. “ L’home marginal” pot llegir-se, dones, com l ’actor del mite del melting pot 
nord-americá. En un plánol més concret, els conflictes que vivía “ l ’home immigrant” 
real, l ’ immigrant a Chicago i la seua situado de dicotomía moral es resoldrá amb el 
temps i la seua plena “americanització” 21.
Aquesta tensió “ dins/fora”  que caracteritza el “ locus” social de l ’estranger va 
centrar, setanta anys després, la reflexió de Sayad sobre la situado de la immigració 
algeriana en Franca. Aquesta es caracteritza per la “doble abséncia” (Sayad, 1999). 
No pertany plenament a la societat de recepció, és un no-nacional, pero, al mateix 
temps, és un absent en la seua societat d’origen. Está dins i fora, al mateix temps i 
en les dues societats. Aquesta situado no té la vessant positiva que trobem en 
Simmel i Park que albiren un resultat positiu del procés encara que, particularment 

Park, no neguen els problemes. La “doble abséncia” algeriana a Franca está marcada 
per la subordinado social, a la vegada económica, dutadana i cultural, que es

21 Per a Park, l’home marginal són les filies i filis dels immigrants que pateixen la 
desorganització del grup i la cultura d’origen sense, per altra part, estar plenament assimilats 
a 1’American way of Ufe. Tanmateix, Park com en general altres científics de l* Escola de 
Chicago, tenia plena confianza en el resultat final: la integrado sodal i l ’amerícanitzadó 
cultural. D’aquest procés exclou ais immigrants d'origen xinés i ais negres, atés la dificultat 
sodal que suposa els seus trets fenotípics. Anys més tard, a mitjans dels anys trenta, aquesta 
confianza minvá; l’assimiladó ja no és el resultat natural del procés d’inserdó. Al mateix 
temps, ampliará el seu concepte de Thome marginal” per a designar -també- la situado dels 
treballadors negres del Sud deis Estats Units, ais cajuns de Louisiane o altres grups sodals 
inferioritzats i sotmesos al conflicte que deriva de la pertinencia, desigual, a dos móns sodals, 
culturáis i moráis diferents. Per a veure aquesta evoludó en Park, Coulon (1992), De Rudder 
(2002)
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legitima per la seua suposada provisionalitat. La contradicció entre el dret i la 

realitat caracteritza, segons Sayad (1991), la condició de l ’immigrant. La 

contradicció entre un estatus de provisionalitat legal i social i la seua realitat de 
membre permanent del grup, ja  evident amb la immigració familiar, “ imposa a tots 

mantenir la il-lusió col-lectiva d’un estat que no és provisional ni permanent” (Sayad, 

1991: 51).
Tot i que siga de forma provisional, podem apuntar alguns trets del “ locus” sodal de 

l ’estranger. Aquest veu definida la seua posidó per estar dins i fora del grup, 

combinant de forma desigual la proximitat, física, y la distánda, sodal, i amb un 
estatus que no és provisional ni permanent. La seua condició és, dones, relacional i 
relativa22. Les formes concretes que adopta el “dins” i el “ fora” de l ’estranger, i les 

seues conseqüéncies socials, dependran del tipus concret d’ inserció que caracteritza 
a la sodetat de recepció. Així, tenim estrangers que no són immigrants i nascuts aquí 

que semblen heretar aquesta condició deis seus pares. La condició d’estranger és una 

construcdó sodal en que la divisió dins i fora, com la proximitat i la distancia que li 
és propia, está feta “ en fundó dels interessos de qui executa la dualització” 
(Delgado, 1997: 11). Aquesta és el resultat de les liéis i polítiques públiques, del 
tipus d’ inserdó sodoeconómica que es dóna, de les practiques socials i 
administratives, de la visió sobre la immigració i de les dinámiques socials que aquest 
conjunt de factors conforma.
Qui és el nostre immigrant? Si parlem d’Espanya i, més en general, de la Unió 
Europea, és la divisió entre comunitari i no comunitari la que se’ns mostra com més 
pertinent. Aquesta divisió dels estrangers, pe^a clau en la nostra construcdó de 
l ’ immigrant, va més enllá de la nadonalitat com a criteri jurídic-normatiu, és a dir, 
del fe t d’ésser nacional d’algun dels estats de la Unió Europea, comunitari, o si no ho 
és, extracomunitari. Amb criteris més sodológics podem identificar els estrangers 
comunitaris amb el Primer Món i els extracomunitaris amb el Tercer Món. 

Básicament, migracions del nord i del sud. Aquesta agrupado no suposa solament, ni 
fonamentalment, una procedencia geográfica similar. Implica, sobre tot, diferents 
estatus i marc de drets, una diversa situado económica i social, amb diferents 
processos i “ itineraris”  migratoris. Francesos, alemanys, marroquins i equatorians...

22 Entre els autors espanyols, Santamaría (2002) des de la sodologia, Delgado (1997 i 1998) 
des de l’antropologia i De Lucas (1994 i 1998) des de la filosofía política, han destacat el 
carácter de construcdó social de l’immigrant. La figura de l’immigrant, ens diu Delgado 
(1998) en ciar ressó de les tesis simmelianes, “encama una contradicció estructural, en qué 
dues posirions sociológiques antagóniques (proper-llunya, veí-foraster) es confonen” 
(Delgado, 1998: 42).
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tots són estrangers pero la seua condició com a tais es construeix socialment de 

forma diferent, amb conseqüéncies importants per a les afectades i afectats. El 

Uenguatge popular al-ludeix a aquest fet, i distingeix entre “guiri”  o “ turista” i 
immigrant23. Ningú no considera immigrant el jubilat anglés de la Costa Blanca; cap 

marroquí és considerat “ turista” .

Els comunitaris, nacionals de la Unió Europea tenen, des del punt de vista jurídic, 
uns drets semblants ais espanyols, i es constitueixen en quasi-nacionals. Des de la 

creado de la Unió Europea gaudeixen de lliure drculadó, treballen sense necessitat 
de permís específic (obligatori per a la resta d’estrangers) i no els afecten una bona 
part dels preceptes de la Llei d’Estrangeria 14/2003. L’arricie 23 de la Constitució 

reserva ais espanyols l ’accés a la funció pública i els drets polítics, i els conforma 
com el “ nucli distintiu” de la ciutadania. Tanmateix, els comunitaris poden 
presentar-se a les oposicions i votar a les elecdons municipals. Com nosaltres ais 
seus pa'ísos. La construcdó dels dos tipus d’estrangers no és sois jurídica. Intervé, 

també, la diferent situado sodal i económica d’uns i altres. Els majors recursos i el 
superior estatus socioeconómic de l ’estranger del Primer Món li facilita una inserdó 
de “ qualitat” , sense problemes d’habitatge. Si treballa ho fará, en termes generáis, 
en ocupations qualificades. Els nacionals de Suissa, Estats Units, Canadá i Japó no 
tenen l ’estatus jurídic de comunitari, pero a diferencia dels immigrants procedents 
del Tercer Món, la seua situado económica i la nacionalitat que tenen fan que no 
patesquen els principáis inconveniente de la normativa d’estrangeria. Aquests 
estrangers gaudeixen, per altra part, d’un cert prestigi i simpatía social24.
La situado de l ’estranger del Tercer Món és molt diferent. Com a pobre i estrany 
suscita menors simpaties i una reacció ambigua de la societat receptora, entre la 
necessitat i el recel, que no genera l ’estranger del Primer Món. És la immigració 
extracomunitária, no els estrangers en general, la que es qualifica com a “ problema 

social”  en els discursos polítics, en el missatge dels mass media i en els comentaris

23 A Valéncia, Alacant i una bona part de la costa mediterránia, “guiri” designa al turista 
arquetípic europeu: blanc, ros i a la recerca del sol. Més tard, el seu ús s’ha ampliat per a 
designar l’estranger europeu o dels pa'ísos desenvolupats. L’ús osdl*la entre la designado 
merament descriptiva i un sentit valoratiu contradictori, entre el menyspreu i l’enveja. De 
vegades, els “guiris"  poden fer coses estranyes pero, al mateix temps, la seua condidó és 
atractiva, almenys en part (són turistes, rics, no treballen). Monnet (2001) registra l’ús del 
terme a Barcelona i com aquest ha evoludonat des del turista de platja al turista urbá, pero 
sempre com a categoría classificatória diferent d’immigrant, “moro” i “sudaca” (altres tipus 
d’estrangers).
24 Com indiquen tots els estudis, els estrangers que tenen una millor valorado són els 
europeus de la Unió Europea, seguits dels llatinoamericans, els europeus de l’est, els africans 
de ra^a negra, els asiátics, i en darrer lloc, els “árabs” o “musulmans”. Aquesta opinió és 
molt consistent al llarg de la década dels 90 (Diez Nicolás i Ramírez Lafita, 2001: 93 i ss.).
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de la poblado. La normativa d’estrangeria es va concebre i legitimar per controlar i 

gestionar aquest “ problema” . L’immigrant és, dones, un pobre que ve d’un país 

endarrerit. Com a tal, s’insereix sodalment “ per baix” , ais pitjors indrets de la 
societat de recepdó. L’immigrant extracomunitari s’ insereix laboralment en els 

sectors més desregularitzats i en els treballs més desqualificats, sovint en l ’economia 
submergida. Aquesta precarietat laboral genera, alhora, inseguretat jurídica ja que 
acreditar un contráete laboral és condició sine qua non per obtenir i/o  renovar el 

permís. Aquest requeriment contradictori genera situadons d’ indocumentació i 

conforma a molts immigrants com irregulars, amb greus conseqüéncies sodals. Atesa 
la precarietat económica de les persones immigrants, la seua inserdó residencial es 
realitza en els submercats d’habitatge barat, com després es comentará. Si 

l ’ immigrant és un inferior peí lloc que ocupa en el sistema d’estratificació sodal, 
també ho és en el plánol cultural, atés que ve d’una sodetat menys modernitzada i, 
per tant, menys civilitzada. Tanmateix, també la mirada sobre la cultura de l ’altre és 

ambigua: menyspreadora en tant que inferior, pero recelosa en tant que hipotétic 
perill a la nostra identitat cultural i/o  democrática. Tot aixó conforma l’immigrant 
extracomunitari i la seua inserdó urbana.

La inserdó urbana dels nous veYns

Inserció urbana és el procés mitjan^ant el qual els immigrants s’incorporen a la 
ciutat com veYns, treballadors, consumidors i usuarís dels servéis i espais públics. La 
inserdó urbana, dones, fa referencia al procés d’ inclusió dels immigrants en la trama 
de relacions socials, espaciáis i distributives que conformen la ciutat, a les 
condicions en qué es dóna aquesta inclusió i a les dinámiques sodals que es generen i 
que construeixen el locus social que ocupa l ’ immigrant a la dutat.
Atés el fe t que constituim societats urbanes, no hauria d’estranyar la importáncia de 
la inserció urbana dels immigrants. La trama de ciutats on es concentra la poblado, 
l ’activitat económica i el dinamisme social, constitueixen els espais on s’ instal-len 

els immigrants tant per les seues oportunitats, económiques i sodals, com per 
l ’existencia de majors recursos d’acollida, sovint informáis. D’acord amb 1’ Informe 
2001 sobre migradons de l ’OCDE, la concentrado en els centres económics i 
administratius de cada país és una tendénda general de les actuals migracions 

intemadonals (OCDE, 2001: 46)25. Aquesta situado fa de la ciutat un escenari on es

25 En el cas francés, un tere deis immigrants viuen en íle-de-France, l’aglomeradó parisenca, 
i prop del 60% en tres regions, Íle-de-France, Rhóne-Alpes i Provence-Alpes-Cóte-d’Azur (Le 
Moigne et Lebon, 2002: 23). A l’any 2002, les dnc dutats espanyoles amb més veins
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pot analitzar i comprendre com es forja una societat amb grups heterogenis que hi 

conviuen de formes molt diverses. Ja els primers científics urbans, sociólegs i 

antropólegs alhora, consideraven la ciutat de Chicago com un “ laboratori”  privilegiat 
per observar com es construeixen els lligams sodals més enllá de les diferéndes. 

Avui, a les nostres ciutat globals, són ais barris multiculturals on es construeixen la 

societat de demá. No sois per qué la preséncia de veins immigrants o d’origen 
immigrant és ja molt rellevant en número, sinó perqué les relacions que es donen i 

les dinámiques socials que s’estableixen constitueixen un factor básic, tot i que no 

únic, que conforma tant la inserdó dels immigrants com les transformadons de la 
ciutat que els acull.

Com emfatitzava l ’escola de Chicago, les dutats són trames de relacions socials, 

espadáis i distributives entre diferents persones i grups. Com a espai sodal urbá la 
ciutat moderna té un vessant residendal i un altre laboral, és un centre de 
comunicadons, de distribudó de béns, on es concentren les árees de servéis i 

consum. Per altra part, aqüestes dimensions de la vida urbana es desenvolupen en 
árees especialitzades; tenen un temps i una dimensió sodo-espadal propia, que no 
coincideix amb una única divisió territorial, com el barri. A aquesta trama d’espais 
socialment conformats es desenvolupen una ampia varietat de relacions socials i de 
tipus de sodabilitat (unes més "properes” , socialment i significativament, d’altres 
més “ llunyanes” ). Per aixó, l ’análisi de la inserció urbana dels immigrants no es pot 
lim itar a l’habitatge, ni a l’entorn més proper com el carrer o el barri. Peí contrari, 
ens cal una análisi complexa i multidimensional per a captar el sentit i la dinámica 
de la inserció urbana dels immigrants. Així, el conjunt de dinámiques socials que ens 
interessa podem agrupar-les en cinc dimensions: la inserció residencial, la laboral, la 
dimensió ciutadana, la cultural-simbólica i la dimensió de sociabilitat.
Al mateix temps que ressaltem l ’especifidtat de la inserció urbana, no podem 

oblidar que aquesta es dóna en un marc social més ampli. Molts dels factors que 
conformen les possibilitats i límits de la inserdó dels immigrants excedeixen a 

l ’ámbit, social i polític, de la ciutat. Són els governs estatals, i no pas els consistoris, 

qui determinen l ’estatus jurídic del resident estranger, el seu carácter de legal o 

indocumentat. Tot i la recent literatura sobre la creixent pérdua del paper de

estrangers, Madrid, Barcelona, Valénda, Mallorca i Torrevella, concentraven quasi el 25% dels 
estrangers residents a tot l’Estat. Quasi el 60% dels immigrants es concentraven en tres 
comunitats autónomes, Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana (INE 2004). Els índexs a 
Canadá són, encara, més espectaculars. El 88% dels immigrants residents al Québec 
resideixen a la Regió Metropolitana de Montréal (Séguin, Bernéche et Garda, 2000). A nivell 
federal, el 40% de tots els immigrants arribats al Canadá entre 1991 i 1996 s’instal-laren a la 
Regió Metropolitana deToronto (Preston, 1999).
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r  Estat, en favor de la ciutat per baix i de les organitzacions supra-estatals per dalt, 

l ’Estat continua essent l ’ámbit privilegiat de les normes i les liéis que regulen 
aspectes decisius de la vida social, des de la normativa laboral fins la llengua oficial i 
la historia que s’ensenya a les escoles. En altres casos, l ’ámbit de les fenómens i 

tendéncies que ens interessen no és estatal sinó internacional o transnacional. Abans 

comentávem com les tendéncies económiques própies de la globalització contribuién 
a conformar 1’estratificado social i el mercat de treball de les nostres urbs globals. 

També altres aspectes, aparentment més modestos, tenen una dimensió 

transnacional. La sociabilitat propia dels immigrants, i les formes que aquesta 
adopta, té molt a veure amb les seues xarxes informáis transnadonals.
En conclusió, consideraren! la dutat com l ’ámbit privilegiat de la nostra recerca 

sense oblidar, pero, la incidéncia que en aquest ámbit tenen altres instáncies a nivell 
estatal o transnadonal. La dutat global, en tant que oberta, no es pot entendre 
deslligada de la sodetat estatal de la que forma part i de les xarxes transnadonals a 

la que es troba vinculada (xarxes de regions i ciutats, xarxes de multinadonals, 
xarxes d’immigrants, etc.). Per aixó, l ’análisi de la inserció urbana dels immigrants 
ens porta sovint més enllá de la ciutat.
Tornem ara a les dnc dimensions suara esmentades que agrupen les diverses 
dinámiques d’inserdó urbana. La primera dimensió que destacarem és la residencial 
que constitueix un aspecte básic del procés d’inclusió en la ciutat. Una de les 
primeres necessitats que ha de resoldre to t immigrant és l ’habitatge, al mateix 
temps sostre, refugi i ámbit privilegiat de les relacions personáis i familiars, on és 
possible la intim itat. A més la ubicació espacial de l’habitatge, “on es viu” , inscriu a 
l ’ immigrant en un espai social amb trames de relacions, quotidianes i significatives. 
La preséncia quotidiana dels immigrants, com a nous veins, constitueix la base per al 
desenvolupament de relacions veinals i d’una co-preséncia com usuaris dels servéis 

del barri o área on l ’habitatge está enclavat, com els comerlos, els pares, les escoles 

i els centres de salut, etc. Més encara, a partir de l ’habitatge s’ordena el conjunt 
d’ itineraris quotidians i d’activitats diáries, com despla^ar-se de casa al treball o 

recollir els nens del col-legi, que donen lloc a una co-preséncia i una interacció 

banal. Quan parlem, dones, d’inserció residencial fem referencia a diferents 
qüestions. Com viuen els immigrants?, és a dir com resolen les seues necessitats 
d’habitatge. On viuen? la seua distribució en la xarxa de barris i árees residenciáis 

que conforma la ciutat moderna. Com es relacionen amb la resta de veins? Com 

s’ inscriuen en el conjunt de reladons informáis, veinals i d’usuaris de servéis i espais 
públics, que ordenen una part important de la vida quotidiana. Per altra part, més
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enllá de l ’espai del veinatge i del barri on habita, l’ immigrant és un usuari de la 

ciutat. Utilitza els servéis i xarxes de transport públics i es reuneix amb els seus en 

els pares i zones d’oci de la ciutat. Sovint, és usuari de servéis públics d’un área 
superior al seu barri (centres de salut, esportius, de servéis sodals i administratius). 

Els immigrants s’insereixen, dones, en una série d’espais públics, amb una 
sociabilitat i una urbanitat especifiques, i que el resultat d’aqueixa inserdó siga més 
o menys positiu, conforma també el seu “ locus” social. Per últim, pero no menys 

important, l ’análisi de la inserdó residencial dels immigrants ha de considerar el 

procés des d’altre punt de vista complementan". S’ha de preguntar per com la 
inserdó dels immigrants com veins del barri i habitants de la dutat modifica la urbs, 
els seus espais, les relacions que es donen i l'imaginari col-lectiu dels seus habitants. 

Una altra dimensió de la inserció urbana és la laboral. Moltes dones i homes 
immigrants treballen a la ciutat o a l ’aglomeració urbana on viuen. Les ciutats 
concentren bona part de la demanda de treballs i ocupadons que desenvolupen els 

immigrants, en el nostre cas, el servei doméstic, l ’hostaleria i la peonada de 
construcdó. Altres treballs, com indústria i transport, s’ubiquen en la periféria més o 
menys immediata. Aquesta inserció laboral suposa la seua inclusió en les relacions de 
producció que hi caracteritzen a aquests sectors, de forma marcadament 
subordinada i com má d’obra precária. L’activitat laboral, siga productiva o 
reproductiva, es realitza en una série d’espais especialitzats molt heterogenis, amb 
una sociabilitat en la que les reladons instrumentáis i fundonals són básiques. Els 
polígons industriáis, els espais públics integráis pels bars i restaurants, i els espais 
doméstics constitueixen altres tants espais, diversos i diferents, d’ inserdó laboral a 
la ciutat. En tots ells, les relacions són marcadament instrumentáis com les que 
regeixen la cadena de produedó de la fábrica, la reladó entre propietari, cambrers i 

clients ais restaurants o entre els senyors de la casa i el servei doméstic. Tot i la 
importancia d’aquest tipus de relacions. no esgoten pero les interaccions que es 
donen. A l ’ámbit de treball poden donar-se relacions d’amistat, amb companys de 

feina. Segons el tipus de treball, sense negar el caire instrumental de la relació, 

poden teñir un major pes i influéncia les vessants significatives i emocionáis (com 

passa, per exemple, ais treballs de reproduedó i servéis personáis). Per altra part, el 
tipus de treball té una forta incidéncia sobre el tipus d’inserció urbana. Així, el 
servei doméstic comporta la invisibilització sodal de la dona immigrant que el 

realitza, sobre to t en el cas de les “ internes” . Tancada a la llar, no “se la veu” á la 
ciutat, absénda reforjada per un treball desvaloritzat i “ inferior” . En altres casos, 

l ’activitat laboral suposa despla^aments diaris, la utilitzadó de les xarxes de
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transport i dels seus espais públics (parades de bus o metro, vestíbuls) el que 

comporta una co-preséncia i una interacció banal pero quotidiana.
A la ciutat moderna, els veYns som també ciutadans, membres del grup d’iguals que 
participa i decideix, to t i que siga de forma desigual, sobre els assumptes comuns de 

la ciutat. La inserdó de l ’immigrant com a ciutadá fa referénda a la seua relació 

amb els processos, organitzacions i mecanismes que constitueixen canals i eines de 
participació en les ciutats modernes. Una de les més importants és la partidpació 

política, contribuint amb el seu vot a definir el govern de la ciutat. La negació ais 
immigrants extracomunitaris dels drets polítics a nivell municipal comporta 
problemes peí procés d’inserció urbana, almenys des de tres punts de vista. El primer 

és pragmátic. Si es priva dels drets polítics ais immigrants residents, les seues 

preocupacions, necessitats i propostes no comptaran en l ’ámbit institucional, atés 
que aquests col-lectius no proporcionen vots. En aqüestes drcumstándes, l ’exerdd 
d’altres drets, la necessária “ negodadó” i “ adaptado” entre veYns diversos, les 

seues possibilitats de fer-se una inserció més “acollidora” , resulten disminuídes. Un 
segon punt de vista és normatiu. La negació dels drets polítics a veYns que viuen en la 
ciutat des de fa anys, que han format les seues famílies en ella, que respecten les 
liéis i paguen els impostes, contradiu els valors básics de la democracia. El tercer 
punt de vista és el simbólic; ais excloure’ ls de l ’ámbit polític els immigrants 
esdevenen ciutadans de segona26. La qüestió de la participació política dels nous 
veins a la ciutat está vinculada al debat, més ampie, sobre la vella concepdó de 
ciutadania ficada en qüestió per la realitat creixentment multicultural de les nostres 
societats i per l ’existéncia d’organismes supranadonals com la Unió Europea. Cada 
vegada sembla més evident la contradicció entre un món més globalitzat, el discurs 
universalista dels drets, i la ciutadania com frontera d’exclusió dels immigrants. En 

el debat sobre la reformulació de la ciutadania, la concessió del dret de vot en les 
eleccions municipals pot constituir una bona base de partida, proporcionar una ampia 
experiencia i contribuir a generar uns canvis que s’albiren com necessaris27.

26 Si s’exclouen els immigrants residents del grup d’iguals que, mitjan^ant les eleccions, 
escullen ais gestors públics i estableix les normes del “contráete social” estem construint ais 
immigrants com a ciutadans de segona, junt a d’altres grups “d’incapafos” (menors d’edat, 
malalts mentáis) o “d’indesitjables” (empresonats) que veuen denegat el seu dret al vot. En 
reladó a immigrarió, dutadania i drets polítics, veure De Lucas (1998, 2001).
27 Superar la frontera de l’antiga ciutadania suposa desvincular el dret de vot de les dues 
dimensions de la dutadania ocddental: la nadonalitat, com a membre de la nadó, i la 
dutadania estatal, com expressió d’una sobirania, la de la comunitat de ciutadans. El dret de 
vot no pot dependre de la identitat nadonal. Aquest prindpi no és sustentable en estats 
plurinadonals, com l’Estat Espanyol. Igualment, el dret de vot de l’immigrant resident, com 
justa contrapartida al seu esforf de treball i inserdó, no pot subordinar-se a que l'Estat li 
reconega com a súbdit, mitjan^ant la nadonalitzadó administrativa. Si desvinculem el dret
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Tot i la importancia deis drets polítics, aquests no esgoten els canals i eines de 

partidpació deis habitants de la ciutat. Aquesta es pot donar amb la seua preséncia 

en les associacions de ve'ihs, AMPAS, associacions culturáis o d’altres tipus. Es tracta 
d’organitzacions formáis i canals de partidpació propis de la societat de recepció i 

d’acord amb les seues regles, cultura cívica i funcionament. Els immigrants poden 

assodar-se i participar amb altres vei’ns, en graus molt diversos, en defensa deis seus 
interessos compartits com a veins d’un barri, mares i pares d’alumnes d’un col-legi o 

altre tre t comú. Al mateix temps la defensa d’ interessos propis i la recerca d’una 

millor inserció, sois quallar en organitzadons d’ immigrants i/o  de grup etnocultural 
sorgit de la immigració que intervenen, amb menys o más incidencia, en la vida 
social28. Aquesta és un altra forma de participado a la dutat; expressa necessitats i 

adopta acdons per a cobrir eixes necessitats. Sovint, aqüestes acdons comporten 
canvis, alguns poc perceptibles, altres amb major repercussió i incidénda dutadana 
(sobre les relacions socials, sobre el paisatge i els espais urbans i sobre l ’ imaginari). 

Així per exemple, les assodacions de musulmans que coordinen estorbos per obrir 
una mesquita intenten conformar una ciutat més “ acollidora”  que responga a les 
seues necessitats. Amb llur partidpació a la vida dutadana, els immigrants generen 
dinámiques que tenen implicadons sodals i que modifiquen alguns indrets de la 
ciutat. Dites iniciatives són, també, una forma de participado dutadana; altre 
problema és que, molt majoritáriament, no siga ben apreciada.
Sovint es presenten les dues vies de participado, mitjan^ant organitzadons 
compartides i mitjan^ant organitzadons especifiques, com contradictóries. 
Tanmateix, no tenen per qué ser-ho. En un primer període, quan la immigració 
s’assenta a la ciutat, primen les organitzadons própies; el que passe després 
dependrá de l ’evolució del procés d’ inserció. Ambdues vies de participació poden 
refor^ar-se mútuament, neutralitzar-se o, ádhuc, aparéixer com oposades, segons els

de vot deis seus antics vineles cal revincular-ho en altre: la residénda. Aixó suposa, en el cas 
deis immigrants, vincular el dret de vot a la residénda durant una série d’anys (per exemple, 
les que atorga el permís de residénda permanent).
El dret de vot a les elecdons munidpals podría suposar un pas concret que ens equipararía 
amb altres paisos europeus com Irlanda, amb dret reconegut des de 1963, Suéda, des de 
1975, Dinamarca, des de 1981 i Holanda, des de 1985. Gran Bretanya va concedir, l’any 1948, 
el sufragi actiu i passiu en totes les elecdons ais residents “dutadans de la Commonwealth”.
28 Per grup etnocultural sorgit de la immigradó fem referencia a un col-lectiu d’immigrants 
i/o  els seus descendents que es constitueixen com a grup sodal d’adscripdó i identificado, al 
si i respecte a la sodetat de recepdó, i que té conseqüéncies sobre la seua interaedó sodal. 
Més endavant, es comenta el concepte de grup étnic. En aquest cas, el terme etnocultural 
pretén destacar la diferendació fonamentalment cultural d’aquest tipus de grup. Un exemple 
de grup etnocultural sorgit de la immigradó seria el cas deis italo-nordamericans o deis 
irlandesos-nordamerícans ais Estats Units.
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contextos polítics, les tradicions identitáries i de formes d’organització, les 

dinámiques que es generen, etc.

La quarta dimensió que havíem destacat és la inserció cultural i simbólica. 
L’ immigrant aporta a la ciutat una heterogenei'tat cultural, més o menys 

significativa, que la fa més plural. El nou veí recrea els aspectes de la seua cultura 
que, sobre tot ais primers moments, constitueix el gruix deis recursos i relacions deis 
que disposa. Al mateix temps, aixó comporta un cert acomodament i una certa 

adaptado a l ’espai de recepció, a les possibilitats i límits que genera el particular 
tipus de gestió de la diferencia cultural que conforma l ’ordre urbá. Ens referim a un 
ampli ventall de qüestions com el manteniment o no de la llengua propia, deis 
costums i hábits més “esperífics” o consideráis com a tais, les formes que adopte la 

recreado de la sociabilitat propia, la comunitat deis creients en immigradó o altres 
identitats comunitáríes. Tot aquests aspectes tenen una indubtable dimensió urbana. 
En conseqüéncia, els espais públics veuen augmentar el ventall d’usuaris i codis 

culturáis en presencia. Són marcadors culturáis, com els noms i ensenyes deis 
comerlos étnics, els vestits deis vianants o la llengua que parlen, els que 
caracteritzen a un barrí com a étnic o multicultural. Al mateix que s’ insereixen en la 
ciutat, adaptant-se a ella, els immigrants intenten fer-la més “ acollidora” i un poc 
més seua amb iniciatives i dinámiques que modifiquen, almenys en part, la 
significado cultural i simbólica d’alguns deis seus espais. Determinats carrers i pares 
es conformen com a llocs propis de sodabilitat on la música, els menjars i la llengua, 
generen “ micro-ambients” culturáis. Altra qüestió de particular cárrega significativa 
és la relacionada amb els llocs de cuite i l ’expressió comunitaria pública deis creients 
que es donen al seu voltant. Tot aixó implica canvis en la cultura i hábits de la 
ciutat, en el carácter d’un barrí o d’un espai públic, en el que es considera normal o 
habitual, en el paisatge urbá i en l ’imaginarí deis veYns sobre la seua dutat.
La gestió d’aquesta heterogenéitat cultural ha adoptat formes diferents, básicament 
assimiladó o pluralisme. D’acord amb la primera, l ’adequada inserció en la ciutat, el 

reconeixement com a veí i la mobilitat sodal ascendent comporten la renúncia a la 
cultura d’origen, l ’adopció com a propia de la cultura hegemónica i una inserdó 
residendal dispersa, sense concentracions espaciáis etnificades. Segons aquest 

paradigma, la immigració nodreix a la ciutat pero aquesta no ha de modificar la seua 

cultura pública. En contrast, d’acord amb el paradigma del pluralisme, la inserció en 

la ciutat no deu fer-se al preu de l ’aculturadó. La cultura propia, adaptada i 
acomodada al nou entom, passa a constituir una referencia més del paisatge urbá 
amb diverses formes: com a barris étnics, com a part de l ’oferta de productes i
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formes de vida de la ciutat, com a mostra, en fi, del seu carácter obert i 

cosmopolita.

Hem parlat, dones, de diverses dimensions de la inserció urbana: residencial, laboral, 
dutadana i cultural. En totes elles la sociabilitat apareix com un element 

transversal, present a les diverses dimensions amb una pluralitat de formes. Abans 
déiem que podem trabar a la ciutat una pluralitat de tipus de sociabilitat: la 
“ urbanitat”  que regeix la interacció amb desconeguts, les reladons instrumentáis i 

les reladons familiars, amicals i de grup. Aquesta diversitat de reladons está present 

en cadascuna de les diferents dimensions assenyalades, si bé de forma molt diversa. 
Així, si parlem d’inserció laboral, el tipus de sodabilitat básica és de tipus 
instrumental. Tanmateix, pero, trabar treball depén sovint de les xarxes de reladons 

informáis, basades en raons de parentiu, amistat i/o  cultura comuna, de que disposa 
l ’ immigrant. Aquest exemple ens pot il-lustrar el fet que l ’ immigrant ha de combinar 
una pluralitat de tipus de sociabilitat, tant per aconseguir una millor inserdó urbana 
com per a respondre a una pluralitat de necessitats de sodabilitat. Per a “ funcionar” 
adequadament en la societat de recepció i ser un usuari hábil de la dutat, 
l ’ immigrant necessita dominar els codis i costums que regeixen els espais públics. 
Conéixer i gestionar adequadament la sodabilitat instrumental propia deis ámbits de 
treball és quelcom básic per a la seua inserció laboral. Per altra part, la recreado de 
la seua cultura i l ’adaptació de les eines i recursos que aquesta li proporciona per a 
la seua inserció, no es pot fer sense reconstruir algunes de les formes de sociabilitat 
informal que li són especifiques. Per últim, pero no menys important, ha d’acomodar 
les seues reladons familiars i amicals a la seua nova situado i/o  fer-ne de noves. 
Entre les diferents dimensions de la inserció urbana es dóna una interrelació 
profunda. El tipus d’inserció residencial existent, que aquesta siga de convivénda 
veinal o de segregado més o menys etnificada, será un factor determinant que 

establirá límits i possibilitats ben diferenciades per a la seua partidpació dutadana. 
Per altra part, els recursos de sodabilitat deis que dispose l’immigrant, tant en 

termes de reladons com d’habilitats, és un element básic per a la seua inserció 
residendal, la recerca de treball i la satisfacció de necessitats psicosocials. Tot aixó 

és “vida urbana” .
És difícil establir, entre aqüestes dimensions de la inserció urbana, alguna mena de 
determinació causal o de preeminéncia. Certament, la inserció residendal és básica. 

Ésser veí, habitant de la ciutat, implica viure a tal o qual barrí. L’habitatge és la 

base material d’una bona part de les relacions, itineraris i trajectes quotidians que 

caracteritzen la ciutat. Tanmateix, no ens podem explicar adequadament la inserció
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residendal deis immigrants sense considerar altres aspectes com la cultura propia o 

les xarxes de sodabilitat. En la realitat, en els processos concrets d’inserció urbana 

que viuen i protagonitzen els immigrants, el conjunt d’aquestes dimensions conforma 
un únic context social, una situació concreta i diversa en quant ais seus límits i 

oportunitats. O, val a dir, el procés d’inserció urbana és el resultat del conjunt de 

tendéndes que operen en cadascuna d’aquestes dimensions, de les diferents 
estratégies aplicades pels actors i de les dinámiques socials que així es conformen. 

Tanmateix, atesa la complexitat que caracteritza la dutat i la multidimensionalitat 
de la inserdó deis immigrants en ella, tota recerca implica de forma implícita o 
explícita una série d’opcions per part del científic sodal que delimiten el seu objecte 
d’estudi.

Un primer bloc d’opdons fará referénda a l ’ámbit territorial d’análisi, tant en un 
sentit espacial (el carrer, l ’espai públic, el barrí, el districte o la ciutat), com en un 
sentit funcional, que aquest espai siga área d’habitatge, de servéis o de producció. 

Haurem de decidir, en segon lloc, quines dimensions de la inserció urbana volem 
estudiar dins de l ’ámbit territorial tria t (les reladons veinals o la inserció sodo- 
laboral). Una tercera selecció es refereix a les activitats i interacdons socials que es 
consideren més significatives entre les que es donen a l ’ámbit territorial i dimensió 
d’inserció seleccionada.
La present investigació es desenvolupa a dos nivells territorials d’análisi, la dutat i el 
barrí. Al primer s’estudiaran els fenómens més generáis, com la distribució desigual 
en la ciutat, els processos de conformado deis barris d’ immigrants i les funcions 
d’aquests dins de l ’ordre urbá. El segon nivell, el de barrí, pero també el de carrer, 
ens aporta l ’especificitat de la inserció en contexts locáis concrets i permet el 

coneixement i la comprensió deis fenómens d'interacció, en situadons socials de 
relació cara a cara, i de les dinámiques socials que es generen. Per altra part, la 

segona opció d’aquesta recerca, privilegia la dimensió de la inserdó residendal i la 
de la sociabilitat per a captar el procés d’inclusió de l ’ immigrant com a veí del barrí i 

habitant de la dutat.

Inserció residendal i procés d’integració. L’Escola de Chicago

Els sodólegs del Chicago de primers del segle XX representen una referénda clássica, 

i actual alhora, per a l’estudi deis fenómens d’inserció urbana deis immigrants. Els 
seus treballs, un conjunt d’investigadons realitzades entre 1915 i 1940 per professors 
i alumnes de la Universitat de Chicago, es van centrar en dues grans línies de recerca 

els resultats de les quals tingueren una notable influéncia posterior. Per una banda,
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les análisis sobre la distribució urbana deis diversos grups socials, l ’evo lució 

d’aquesta i els factors que l ’expliquen, van establir les bases de la sociología urbana 

i, en un sentit més ampie, del paradigma de l ’ecologia humana. Per altra, el seu 

interés per les reladons entre grups que genera la inserció urbana deis immigrants es 

va plasmar en el “cicle de reladons racials” de Park i es perllonga, posteriorment, 
com a sociología de les reladons inter-étniques29.
Potser alió més original de la tradició de Chicago va estar la preocupado per lligar la 

vessant espacial i la vessant social de la ciutat, tot observant i captant la relació 

concreta entre l ’espai urbá i les reladons socials que en ell s’ inscriuen. Aqüestes 
transformen els espais urbans alhora que són conformades, almenys en part, pels 

trets socials que caracteritzen aquests espais. Aquesta relació entre distribució 

residendal i procés d’inserció social és interpretada, com després veurem, en el 
sentit d’una “ forta correladó entre dispersió espadal i assimilació social”  (Peach, 
1998: 239).

Aqüestes dues grans orientacions, la inserdó residencial i les reladons inter- 
étniques, responien a les preocupadons de l’época, amb les que els investigadors de 
Chicago se sentien plenament implicáis. Una d’elles estava representada peí 

creixement espectacular de les dutats nord-americanes i els problemes d’habitatge, 
de reladons sodals i d’ordre públic i moral, generats peí d it creixement i que tenia 
en el Chicago deis seu temps un paradigma30. Com en el cas de New York i d’altres 
ciutats nord-americanes, van estar les onades d’immigrants europeus (polonesos, 
alemanys, irlandesos) i de negres, des del sud deis Estats Units, els protagonistes de 

l ’espectacular desenvolupament de Chicago, convertida en quatre décades en la 
metrópoli del Midwest nord-americá. Per altra part, la creixent consciencia deis 
problemes socials que comporta la inserdó urbana deis immigrants es vincula a una 

preocupado més ampia: la de construir una societat cohesionada, socialment i

29 Aqüestes dues línies de recerca no esgoten els temes que preocuparen ais sodólegs de 
Chicago. Altre tema major el va constituir l’estudi de la desviado social, la criminalitat i la 
delinqüénda juvenil, fenómens molt vinculats -a l Chicago de l’época- a les dificultats de la 
inserció sodal deis immigrants i ais processos d’urbanització accelerada que vivien les dutats 
nord-americanes. Així, segons Thrasher, les gangs o bandes crimináis de Chicago eren una 
resposta a la desorganitzadó sodal. Una teoría de la delinqüénda havia de partir, dones, 
d’aquest concepte (Coulon, 1992: 59 i ss).
30 Peí cas de New York, aqüestes preocupadons es mostren en el llibre de Riis, Com viu 
Valtra meitat, editat en 1890. El treball de Riis, periodista de professió, va esdevenir un éxit 
de vendes a la seua época, ja que com explicava l’autor: “arribá un moment en que el 
malestar i l’amuntegament deis de baix es feren tan grans, i la conseqüent agitado tan 
violenta, que va deixar de ser fádl mantenir la situado i la meitat superior comenta a 
preguntar-se que estava passant” (Riis, 2004: 15). L’obra de Riis inddia en particular en les 
reladons entre les condidons d’habitatge, les actituds moráis i la situado sodal deis 
immigrants qui habitaven ais barris pobres de Nova York.
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culturalment, que se sentirá nord-americana. Ais Estats Units, com a d’altres pa'ísos 

tradicionalment receptors d’immigrants, com ara Canadá, Australia i Franca, 

s’esperava que els immigrants abandonaren progressivament l ’herénda cultural 
propia i s’assimilaran ais patrons culturáis del país de recepció. Ais inicis del segle 

XX, aquest procés es presenta més complex i problemátic que al passat recent i 

l ’assimilació deis immigrants, en realitat la construcció de la nació americana, passa 
a convertir-se en objecte central del debat deis intel-lectuals, científics socials i 

gestors públics. Aquesta reflexió s’expressa en clau d’ “americanitzadó” , un terme 

que es popularitza en aquells anys per designar el procés que hauria de fer ciutadans 
americans de les successives onades d’ immigrants31.
En l ’análisi de la ciutat, Burgess, Park i Hoyt destacaven la noció d’área o districte, 

que representaven parts de la ciutat caracteritzades per una série de trets 
compartits per la poblado (nivell socioeconómic, trets culturáis, origen o altres). A 
partir de l ’experiéncia de Chicago, Park i Burgess concebien el creixement i 

l ’ordenació de la urbs com una successió de cercles concéntrics, que constituYen 
diferents árees de la dutat. El primer cercle, que coinddeix amb el centre historie, 
correspon al centre comerdal i administratiu. El segon cercle, al voltant del primer, 

és un área pobre o en procés d’empobriment que es caracteritza per ser “zona de 
transido” . Ha estat abandonada pels habitants de més recursos i és ocupada pels 
pobres i els immigrants. El tercer cercle correspon a l ’área d’habitatges deis 
treballadors més assentats, els professionals i les classes mitjanes. El quart cercle 
correspon a les zones residenciáis de les classes més acomodades. L’últim cercle 
correspondria a la periféria. Així, la ciutat de Chicago apareix com un mosaic d’árees 
“ naturals”  articulades entre elles per un ordre que no és el resultat d’un projecte 
sinó de “ la interaedó de diversos processos constitutius de l ’ámbit urbá” (Remy, 
1990b: 10).

31 La popularitzadó del terme d’americanitzadó, a la segona década del segle XX, respon a la 
creixent percepdó de que el procés d’assimiladó no era, com es podia haver pensat al 
passat, casi automátic. Els resultats del cens de 1910, els problemes de reladons sodals i 
ordre públic presents a les grans dutats, l’impacte de la I Guerra Mundial, una nova 
consdéncia de la importánria de la unitat nadonal, va comportar una sene d’actuadons de 
diverses administradons i entitats, com classes d’anglés i mesures d’educadó patriótica 
(Bastenier i Dassetto, 1993: 74 i ss). La ideología ofidal nord-americana va presentar aquesta 
“americanitzadó” com a melting pot, fusió de les aportadons culturáis, que donava peu a 
una identitat sodo-política basada en els “valors americans”, com la democrada, 
l’individualisme i el pluralisme, i la sacralitzadó deis símbols patris: la bandera, la 
Constitució i la tradidó deis Pares Fundadors. Tanmateix, en la practica, fer deis immigrants 
nord-americans implicava un procés d’assimiladó al model d’Anglo-conformity, el motile 
cultural hegemónic basat en l’anglés i la cultura anglosaxona (Kymlicka, 1996: 43 i ss; 
McNicoll, 1993: 28 i ss).
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Hoyt i Park concebien l ’evolurió de la ciutat com un procés en qué operen 

dinámiques de substitució i canvi en les diferents árees, mitjanfant les quals uns 

pobladors substitueixen uns altres. En síntesi, el procés és el següent: els immigrants 
nous s’instal-len a les zones degradades i pobres, tant per raons económiques com 

per la preséncia de compatriotes i la conformado de barris étnics. A mesura que 

millora la situado en qué es traben, els immigrants i/o  els seus filis es traslladen a 
una zona de treballadors instal-lats o de petits professionals o bé, si romanen 

majoritáriament al barrí, aquest canviara de carácter i s’assimilará a una zona 
mitjana. A l ’ascens socioeconómic que Burgess i Park situaven en les segones 
generadons d’ immigrants corresponia un canvi d’área residencial a la ciutat, un 

major us de l ’anglés i una menor estranyesa respecte ais “ costums” americanes. Els 
immigrants que s’assentaven i integraven deixaven llocs lliures a les zones pobres i a 
les árees de transido que eren ocupats per la següent onada migratoria. Per la seua 
part, els néts deis primers immigrants ja plenament “americanitzats” es dispersaven 
per les árees residendals mitjanes i de la periféria. Aquesta seqüénda de distribució 
urbana, “ghetto, enclavament étnic i periféria acomodada” (Peach, 1998: 239), 
s’expressa com a successió decreixent de diferents graus de concentració residencial 
i es corresponia amb el cicle de reladons racials de Park.
En 1921, rintroduction to the Science of Sociology, l ’ influent manual de Burgess i 
Park, oferia un quadre conceptual per analitzar les reladons entre pobladons 
heterogénies que compartien el mateix espai. Així, es podia parlar de reladons de 
concurrénda o competénda, de conflicte, de compromís o acomodado i 
d’assimilació. D’acord amb Park, el primer tipus de relació, la concurrencia, 
corresponia a l’ordre ecológic que ordenava la distribudó deis habitatges i deis 
treballs. Per altra part, l ’ordre polític i moral de la societat, que s’imposa sobre 
aquesta organització competitiva, és el producte del conflicte, el compromís i 
l'assimilació.

Més tard, l ’any 1926, Park ordenará aquests quatre tipus de reladons com a etapes 

successives del procés d’inserció deis immigrants, cadascuna de les quals representa 

un progrés respecte a l ’anterior. Aquest procés constitueix l ’anomenat cicle de 

relacions radals32. La primera etapa, la competénda o rivalitat, suposa la interacció 
en fundó de la lógica del mercat, sense que es done un veritable contacte sodal

32 Per a Basteneir i Dassetto (1993), el pensament de Park se simplifica i es torna més 
evoludonista amb la formulado del seu famós dele. Altres autors, com Chapoulie (2002), 
destaquen les referéndes de Park sobre el carácter de “hipótesi” del seu dele i que calia 
“investigar quan i en quines circumstándes no és exacta” (Park, en Chapoulie, 2002: 12). En 
tot cas, la lectura majoritária ha estat l'evoludonista, molt avalada pels propis texts de Park.
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entre els grups. Aquesta lógica competitiva esclata com a conflicte. Aquest, més o 

menys explícit i/o  virulent, implica un contacte, una interacció to t i que siga 
conflictiva i una consciéncia d’aquesta interacció. Aquesta segona etapa deixa pas a 
la tercera, la de 1’acomodació o adaptado, mitjan^ant la qual els diversos grups 

s’ajusten a les situadons socials generades per la interacdó. Les reladons socials 
significatives són ordenades per reduir el conflicte i controlar els aspectes més 
negatius de la rivalitat. La darrera etapa correspon a l ’assimilació, una situado en la 

que les diferencies entre els grups es dilueixen i perden significació. En Park, 

l ’assimilació és un fenomen de grup pero que es sitúa en el pía de la personalitat de 
l ’ individu i afecta les seues reladons primáries. Durant 1’etapa de l'assimilarió, “ els 
individus adquireixen la memoria, els sentiments i les actituds de l ’altre i, 

compartint l ’experiéncia i historia, s’integren en una vida cultural comuna” (Park, en 
Coulon, 1992: 39)33.

El dele de reladons radals de Park és correlatiu amb el procés d’inserdó 

residencial. Un i altre culminen en l ’assimilació a la que correspon una situado de 
dispersió residendal, d’Anglo-conformity i de mobilitat sodal ascendent. Així, l’espai 
urbá ens mostra el procés d’ inserció sodal deis immigrants. El moment en qué es 
troba aquest procés es pot “ llegir”  en la distribució, reagrupació i despla^ament deis 
diversos grups a la ciutat.
A la década deis anys 20, Park i els seus col*legues de Chicago tenien una visió 
optimista sobre aquest procés i el seu resultat. Com havia passat amb els irlandesos i 
polonesos abans, els nouvinguts acabarien per integrar-se. A la década següent 
aquest optimisme es moderara; el cicle de reladons étniques no conclou, per a tots 
el grups, amb l ’assimilació. L’aculturadó no comporta, necessáriament, una 
adequada inserció social, com r “ americanitzadó” havia promés. Per altra part, 
alguns grups persistien en no assimilar-se34. L’experiéncia deis afroamericans ais 
Estats Units qüestiona la pertinencia del model com va mostrar, ais anys 30 i 40,

33 Els conceptes en Park no tenen un sentit inequivoc. Així, per a Basteneir i Dassetto (1993) 
hi ha en Park un doble sentit d’assimiladó. Un, majoritari, fa referénda a assimiladó com 
aculturadó, en el sentit que Boas l’aplicava ais pobles “primitius”, s’identifica amb 
l’americanitzadó i té en l’escola i els matrimonis mixtes les seues eines més poderoses. 
Segons un altre sentit minoritari, present en el manual de 1921, el procés d’assimiladó 
comporta un major pes de la interacdó redproca, més en concordancia amb la ideología del 
melting pot. De Rudder (2002) fa seu aquest sentit i el generalitza, de forma excessiva al meu 
parer, al conjunt de l’obra de Park. Segons la lectura de De Rudder, l’assimiladó per a Park 
no implica l’abandó de tota diferénda cultural, sinó “la seua relativitzadó peí fet de 
l’adopdó progressiva de valors i objectius compartits” (De Rudder, 2002: 46).
34 Amb el temps, Park va excloure del dele de reladons radals ais negres i ais asiátics pels 
entrebanes sodals que suposen els seus trets fenotípics. Més tard, l’any 1937, ampliará els 
seus dubtes per a determináis grups d’immigrants blancs. Veieu, en aquest sentit, Schnapper 
(1998: 195), De Rudder (2002: 47) i Chapoulie (2002:18).
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Tobra de Franzier uns deis deixebles de Park. D’acord amb Franzier, la persistencia 

del ghetto negre al llarg de les generacions mostrava com les análisis de la primera 

generado deis investigadora de Chicago havien subestimat els factora polítics, 
estructuráis i les reladons de dominado exercides pels blancs. Un altre deixeble de 

Park, Hughes, va estudiar les reladons entre anglófons i francófons a Québec i va 
concloure que, en el cas canadenc, calia abandonar la idea de l ’assimilació com a 
final inevitable. Aquest cas mostrava, al seu parer, la importancia de les acdons deis 

propis grups i, en particular, la voluntat deis francófons de mantenir la identitat 

propia.
Són ja clássiques algunes de les critiques adrecades a l ’Escola de Chicago com 

l ’evolucionisme i la tendéncia a naturalitzar els processos socials que es donen a la 

ciutat35. Tots dos aspectes, molt deutora del paradigma de l ’ecologia humana, fan 
que el paper deis diferents actora sodals reste dilurt i minimitzada la importancia de 
les reladons sodoeconómiques i de dominado política. Per altra part, a l’análisi de 
la ciutat, es presentaven les diferents zones com árees “ naturals” , excessivament 
homogénies i amb dinámiques sodals comunes. Un altre element crític és la 
identificació que fan entre integrado, assimiladó i Anglo-conformity nord- 
americana. Si bé, com hem vist, l ’assimiladonisme deixa de presentar-se com el 
resultat inevitable del procés d’ inserció, aquest continuará contemplant-se des del 
punt de vista deis “ anglosaxons, protestants, blancs, originaris del nord, del grup 
políticament hegemónic” (Chapoulie, 2002: 11).
Per altra part, la seqüéncia de tipus evolutiu que correlaciona la successió de 
generacions, indrets de residénda i etapes del procés d’integració sembla 
desmentida per la historia. L’exemple deis negres nord-americans mostra que es pot 
donar una aculturació sense integrado económica i social. Per altra part, la dispersió 
espadal, com passa amb els senegalesos o els xinesos a Valéncia, no sempre pot 

considerar-se un indicador d’ integradó cultural o de bona inserdó socioeconómica. A 
l ’ inrevés, els veins jueus de Montréal i New York han conegut una mobilitat social

35 Veieu per aquests, i d’altres elements crítics, Piette (1990), Kesteloot (1990), Hannerz 
(1993), Martínez Veiga (1999) i Chapoulie (2002). El naturalisme de Park no mereix una 
valorado unánime. Park es va referir a la dutat com un procés natural ja que “está implicada 
en el procés vital de les persones que la composen, és un producte de la natura i, en 
particular, de la natura humana” (Park, 1999: 37). Amb tot, Basteneir i Dassetto (1993: 86) 
consideren que aquests tipus d’expressions no suposen una mena de positivisme o naturalisme 
biologitzant. De Rudder (2002) assenyala, com a prova del “carácter anti-naturalista” del 
pensament de Park, el seu refús a tota concepdó biologidsta del concepte de ra^a i que 
considerava aquesta com una construcdó sodal, conseqüénda de la “definido de la situado” 
(De Rudder, 2002: 49).
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ascendent i una acceptable integrado tot mantenint un alt nivell de concentrado 

residendal.

Per últim, pero no menys important, alguns deis elements de l ’análisi de l ’Escola de 
Chicago són excessivament dependents deis trets espedfics de l ’experiéncia nord- 

americana de primeries del segle XX. Més encara, es generalitza aquest model per 

damunt de les diferencies indubtables entre les dutats europees i nord-americanes, 
diferencies de particular relleváncia peí que fa a la inserció urbana deis 

immigrants36.
Més enllá d’aquestes critiques, algunes de les aportacions de l ’Escola de Chicago són 
de particular relleváncia per al nostre tema37. Les seues investigadons es van 
caracteritzar per cercar el coneixement empíric, to t considerant les situacions 

concretes en la seua complexitat i el punt de vista de l ’actor. Aquesta concepdó de 
la recerca va incloure el desenvolupament de métodes i técniques, en uns casos 
especifiques i en altres adoptades de l ’antropologia, que tenen en comú el seu 

carácter qualitatiu. Ens referim a la utilització de documents personáis, a l ’análisi 
d’una diversitat de fonts documentáis, a la realització d’entrevistes i d’históries de 
vida, al treball de camp i l ’observadó partidpant en ámbit urbá38.

36 En América del Nord, la urbanitzadó i la industrialitzadó es realitzá sense quasi 
antecedents, mentre que a Europa aquest desenvolupament es realitzá, almenys en part, 
sobre la base urbana preexistent. Al mateix temps, les espais urbans europeus tenen unes 
connotadons históriques i simbóliques que en América del Nord són més noves o menys 
importants, la qual cosa és particularment perceptible ais centres urbans. Una altra 
diferénda important rau en els prindpals actors del desenvolupament de les dutats, 
promotors privats en el cas nord-americá i major paper deis operadors públics en el cas 
europeu, caracteritzat a més peí major paper de la planificado i ordenado urbana. Per 
aqüestes i altres diferéndes, Alvergne i Coffey (2000).
Considerem, per exemple, la qüestió de l’habitatge sodal, clau per la inserdó residendal 
deis immigrants. A les dutats nord-americanes no es desenvoluparen polítiques d’habitatge 
social. Tot al contrari, el pare d’habitatge social és relativament nombrós a les dutats 
europees, és considerat una vessant básica de la política sodal i ha estat una eina, entre 
altres, per gestionar la inserdó urbana deis immigrants.
Aquesta distinció entre dutats nord-americanes i europees és forfa útil, sempre i quan no 
s’oblide que no hi som davant dos conjunts homogenis. Hi ha una gran diversitat entre les 
diferents dutats europees; per altra part, l’ocupadó intensiva i vertical de New York no té 
rés a veure amb l’urbanisme extensiu i horitzontal de Los Angeles.
37 Veieu Piette (1990), Coulon (1992), Bastenier i Dassetto (1993), Chapoulie (2002) i De 
Rudder (2002).
38 D’acord amb Hannerz (1993), molts deis estudis realitzats per l’Escola de Chicago són “més 
bé semblants a l’antropologia urbana d’avui. Aixó no és tant cert peí que fa a la teoría 
explídta, quant en relació amb l’elecció deis métodes i temes, i la forma de presentar-los” 
(Hannerz, 1993: 42). Tot el treball de l’Escola de Chicago va subratllar la importánda de 
l’observadó deis fenómens sodals. Park considerava que el métode antropológic, 
desenvolupat per Boas i Lowie, era plenament aplicable i necessari en les investigadons 
urbanes per a captar les practiques sodals, costums, creences i concepdons, deis immigrants 
a la ciutat (Park, en Hannerz, 1993: 42).
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Un altre element a destacar-hi és la importancia atorgada a la vinculado entre els 

aspectes “ objectius”  de la vida sodal, les interpretacions deis actors socials i l ’acció 
d’adaptació a les condicions contextuáis. Dit d’una altra forma, la relleváncia de les 
representacions i significadons col-lectives en tant que elements que intervenen i 

tenen un efecte objectiu en les interaccions socials, d’acord amb el teorema de 

Thomas39. Igualment, un altre tre t distintiu de la tradidó de Chicago ha estat 
l ’émfasi en la distribudó espacial deis fenómens socials, la importancia atribuida al 

coneixement empíric de les formes, diverses i canviants, en qué es conjuguen l ’espai 
i les relacions sodals i la preocupado per, sobre aquest coneixement, construir un 
quadre teóric de referencia. Més enllá deis trets concrets del quadre teóric, ja 

comentats, em sembla particularment remarcable la preocupado per lligar els 

fenómens més concrets, aquells que no poden ser captats més que per una 
investigació etnográfica, i els fenómens més globals que caracteritzen les dutats 
contemporánies.

Altres aportacions fan referencia, més específicament, a les relacions inter-étniques. 
Així, la consideració que els processos de desorganització i reorganització, que 
Thomas i Znaniecki havien constatat per ais immigrants polonesos, eren inherents ais 
processos de migració40. D’acord amb aixó, la inserció urbana deis nous veins 
comporta un procés d'adaptació i recreado deis seus recursos, socials i culturáis, al 
nou entom, procés en el qual les reladons primáries, la residénda prop deis “seus” , 
l ’ajuda mutua i les organitzadons especifiques, tenen un paper de primer ordre.
Tot i l ’evolucionisme que presideix les formuladons, aquest procés d’ inserdó es Higa 
a la dinámica d’ interaccions socials, des d’una perspectiva que, en termes més 
moderns, podríem nomenar “conflictivista” . La inserció urbana deis immigrants i 
l ’ampliació de la interacció significativa entre els diferents grups, aquella que va més 
enllá de la relació instrumental en el mercat o la “urbanitat”  indiferent en la pla^a 

pública, comporta un cert grau de conflicte. Com passa amb altres conceptes

39 Aquest “teorema”, popularitzat per Merton ais anys 50 com la profeda que s’autocompleix, 
afirma que “quan els éssers humans defineixen les situadons com reais, aqüestes són reais en 
les seues conseqüéndes”.
40 Desorganitzadó i reorganització són dos conceptes centráis de moltes recerques de l’Escola 
de Chicago. Encunyats per Thomas i Znaniecki en la seua obra El camperolat polonés a Europa 
i América, publicada entre 1918 i 1920, per a referir-se al procés de desorganitzadó de la 
vida camperola a la sodetat polonesa, situado que s’agreuja amb la migrado ais Estats Units. 
Tanmateix, aquest estat de desorganitzadó sodal és provisional. En América, el grup migrant 
reorganitza les seues actituds, acomoda valors i comportaments, i conforma una nova 
reorganitzadó. Entre altres temes, Thomas i Znaniecki van estar pioners en el que avui 
considerem análisi transnadonal. Al seu parer, per comprendre la situado deis immigrants 
polonesos ais Estats Units, calia conéixer i considerar la situado a Polonia, com es dedueix 
del pía de la seua obra (Thomas i Znaniecki, 2004: 82 i ss).
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remarcables de la tradició de Chicago, el conflicte té un carácter ambivalent, alhora 

eina d’integrado i de ruptura. A més, aquest conflicte es desenvolupa i modifica amb 

el temps; per aixó, per tant, la importánria atorgada a les diferents formes 
provisionals de compromís i acomodado que, com “eixida” al conflicte, adopten les 

relacions inter-étniques.

Concentrado étnica, "sentit comú” i model d’inserdó urbana

Més enllá de la valorado que ens meresca, l ’empremta de l ’Escola de Chicago s’ha 
mostrat com a molt important. Moltes de les seues "idees for^a” han estat 
incorporades, més o menys transformades, per les diverses visions dentífiques sobre 

la immigració i la dutat. Una bona part deis conceptes que ells encunyaren, o 
contribuíren a encunyar, com assimilació, conflicte, competénda, concentració 
étnica o “ barrí de transido” , continúen tenint un paper central en la recerca 

científica sobre la inserció urbana deis immigrants. Quelcom semblant podríem dir 
d’una bona part deis elements que composen el marc explicatiu i valoratiu de 
l ’Escola de Chicago sobre els fenómens de la distribudó desigual deis immigrants a la 
ciutat, les formes diverses que aquesta adopta i l ’evolució en el temps.
A primers de la década deis anys 40, amb el declivi de Chicago dins del món 
académic nord-americá, s’abandonaren algunes de les seues línies de recerca. 
Tanmateix, d’altres es perllongaren, to t i que transformades i des de parámetres 
teórics i epistemológics diferents. Així, la preocupado peí coneixement de la 
distribució desigual en l’espai urbá es va desenvolupar com estudis de segregació 
espadal, branca que a l ’ámbit anglosaxó ha conegut una forta expansió. Aquests 
estudis, de tipus quantitatiu i estadístic, sorgiren com una forma de mesurar la 

separació residencial de diferents tipus de poblado. Es generaren una diversitat 
d’índexs, entre els que l ’índex de dissimilitud de Duncan potser siga el més 
utilitzat41. A més, ais seus estudis sobre els barris negres de Chicago, Duncan va 
introduir la noció de “ llindar crític” per a fer referencia a un nombre de véins, 

negres o immigrants, a partir del qual es donava la fúgida deis veí'ns blancs i

41 La separado residendal deis diferents grups es pot mesurar amb una diversitat d’índex que 
solen agrupar-se en quatre blocs: índexs de distribució espadal, com l’índex de dissimilitud; 
índex del grau de contacte potendal, com l’índex d’áillament; índexs de concentrado i de 
centralitat. A l’ámbit anglosaxó s’han donat vives polémiques sobre la construcdó d’aquests 
índexs i la seua pertinencia, com recull Fong (1998: 254 i ss). L’índex de dissimilitud de 
Duncan compara la localitzadó residendal de varis grups de poblado respecte a un context 
determinant i d’acord amb la seua propordó en el total de la poblado. El seu valor oscil-la 
entre 0 i 1; quan més baix és l’índex més homogénia és la distribudó espadal del grup en el 
territori considerat.
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autóctons, baixava el preu de l ’habitatge, es degradava l ’entorn i s’ instal-lava una 

forta dinámica segregacionista42. La perpetuado deis ghettos negres i els estudis 

sobre segregado residencial, o millor d it la seua lógica implídta, contribuiren a 
connotar negativament les concentracions étniques pobres. No sois a les zones 

negres, sinó a totes aquelles on se superava un cert nombre “ d’estranys” o 

“ indesitjables” (negres, immigrants, pobres blancs) es desencadenava una dinámica 
de mobilitat sodal descendent i degradado urbana. Els estudis sobre segregado 

espacial i aquests tipus de tesis gaudiren d’un ampli ressó.

En aquests tipus d’estudis i en 1’escola de pensament que ha conformat, els termes 
de concentració i de segregació s’utilitzen, sovint, com intercambiables quan no com 

idéntics43. Tanmateix, l ’ús neutre de la noció de segregació, en principi legitimada 

per la tecnología deis índexs, va manifestament en contra de les imatges amb les que 
se l’associa normalment. Segregació té inevitables referéndes a ghetto, exclusió i 

marginado44. La mateixa idea de segregació comporta una dimensió sodopolítica. 
Com recorda Schnapper (1998: 201), “ no s’aplica ais barris on s’ajunten 
voluntáriament les persones de les categories més elevades” . Convé, dones, distingir 
entre els dos conceptes. Concentració implica una sobre-representadó relativa en un 
indret de la ciutat, barrí o espai públic. Segregado evoca “a la vegada, la separado 
física i la distáncia sodal” (Schnapper, 1998: 201). La segregado suposa un cert grau 
de concentrado espacial i, sobre tot, l ’assignació deis membres del grup a aqueix 
espai com a conseqüénda de practiques i lógiques d’exclusió o de relegado de les 
que són objecte. Aixó pot teñir com a contrapartida, en diferents graus, l ’exclusió a

42 Aquesta nodó és semblant a la idea de “llindar de tolerancia” que es va imposar a tota 
Europa en la década deis 80. Aquest “llindar” expressa la capacitat de la sodetat per a acollir 
immigrants i superar-lo pot obrir tot tipus de dinámiques de tensió, competénda i 
desagregació social. El concepte de llindar de toleránda va estar utilitzat com una 
legitimado de la política d’immigradó zero, ofidal en la Unió Europea fins mitjans deis anys 
90. Aquesta idea del “llindar” té, almenys, tres problemes. Primer, redueix a un cálcul 
quantitatiu tot un complex procés social. Segon, está qüestionada per la realitat atés que 
Luxemburg, amb una mitjana d’un 30% de residents estrangers durant les décades deis 80 i 
90, no ha tingut majors problemes que Franca, amb una mitjana d’un 10%. En tercer lloc, la 
propia concepdó del “llindar de toleránda” sembla fer responsable ais immigrants, en 
realitat al seu nombre, deis problemes que es generen obviant així el paper clau deis 
processos sodals de la sodetat de recepdó.
En un ámbit més concret, Aramburu (2001) qüestiona la nodó de “llindar crític” per a Ciutat 
Vella de Barcelona i mostra, amb un estudi de secdons censáis, com no es pot correladonar 
concentradons relatives de veíns immigrants amb fúgida de véins autóctons. El que genera la 
fúgida de veíns és, emfatitza Aramburu (2001), la dotado insufident d’infreestructures i 
servéis i el deteriorament físic de l’área provocat amb finalitats especulatives.
43 Aixó és freqüent a l’ámbit anglosaxó. Igualment, és el cas d’estudis de segregado a l’Estat 
Espanyol, com Checa Olmos i Arjona Garrido (2003) referit a Almería i Martori i Hoberg (2004) 
sobre diversos munidpis catalans.
44 Segons Peach per a la realitat canadenca, “els polítics quan parlen de segregado evoquen 
els estereotips deis ghettos negres nord-americans” (Peach, 1998: 234).
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l ’accés i ús d’altres espais. En to t cas, la segregació manté a distáncia a un grup 

préviament inferioritzat, apartat en un espai que li és assignat com a propi i 
estigmatitzat com a tal. L’enclaustrament d’una comunitat en un ghetto és “ la forma 
més expeditiva de segregació espacial”  (Delgado, 1998: 183). La segregació comporta 

així alguns trets distintius respecte a la simple concentració, trets que convé 
subratllar: implica a un grup minoritzat i una separado forjada per una diversitat de 
factors, mecanismes i dinámiques socials. La segregació implica fronteres, “ la 

transgressió de les quals pot comportar greus perjudicis per a l ’ infractor” (Delgado, 
1998:184). Els espais de la segregació són els barris margináis i/o  els que concentren 
a les miñones considerades indesitjables, perilloses o, més simplement, poc 

convenients. En tant que espais de grups minoritzats, aquests barris, carrers o pares, 

són espais estigmatitzats, el que reforja la dinámica segregadora.
A la vida real, segregació i concentració conformen dos extrems d’un continuum amb 
diverses situacions intermédies. En to t cas, convé distingir la segregació de la 

tendénda a viure junts de determinades miñones en certes zones. Hi ha 
concentracions que poden facilitar la construcció d’espais segregáis. Tanmateix, les 
concentracions no imposades i poc estigmatitzades, amb fronteres difuses i amb 
membres que mantenen altres reladons amb l ’entom sodal més ampie, no tenen per 
qué teñir efectes segregatius. D’acord amb les recerques de Burgess, Park i Thomas, 
l ’existéncia de barris étnics, d’organitzacions própies i de periódics en les diverses 
llengües maternes, van contribuir a la millor adaptado deis immigrants45. Amb el 
temps i les generacions, aqüestes concentracions tendeixen a diluir-se al afirmar-se 
l ’ ”americanitzadó” deis nét del primers immigrants. Sois les concentracions étniques 
que es perpetúen són problemátiques, més encara quan la diferencia es conjuga amb 
la desigualtat com ais ghettos negres. O, en ciar ressó d’aqueixes tesis, “ l ’auto- 
segregació relativa no constitueix una forma d’inferioritzadó ni d’exclusió, sinó que 
és un instrument al servei de la integrado” (Delgado, 1998: 185).
Per altra part, els diferents estudis sobre segregació ens donen dades sobre la 

distribució residencial deis immigrants, dades d'interés sens dubte, pero que ens 

diuen poc sobre els processos socials subjacents i la seua interpretació. Una 
concentració residendal aparentment semblant pot teñir, i de fe t té, diferents 

conseqüéndes socials segons els grups en qüestió, que la distribució desigual siga

45 En 1964, Burgess presentava un balanf de l’Escola de Chicago i afirmava: “el descobriment 
que els grups étnics constituíen un gegantesc mecanisme sociológic de defensa que facilitava 
la supervivénria i l’adaptadó deis immigrants, comunitats a les que la segona generado volia 
escapar, ha constituít un resultat major de la recerca sodológica de la dutat entre 1920 i 
1930” (Burgess, en Coulon, 1992 :36).
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escollida o imposada, que les diferencies significatives que denoten la concentració 

s’acompanyen o no d’una situado de pobresa i marginado sodal, etc.46 A més a més, 

la percepció sobre les concentradons étniques, i més en general sobre la segregació, 
depén de la historia, de les tradicions sociopolítiques de cada sodetat, deis efectes 

atribuí'ts a aqüestes concentracions étniques, així com a els valors ideológics i mites 
identitaris. Per aixó hi ha una diferent percepdó a l ’ámbit anglosaxó i a l ’ámbit 
europeu continental, particularment el francófon47. Si en el primer les 

concentracions susciten menys recels, la visió europea ha estat tradicionalment molt 
més problematitzadora.

Cal assenyalar, en fi, que els índexs de segregado sois ens donen informado sobre 

una única dimensió de la inserdó urbana: la residencial. Com destaquen Fong (1998) 

i Hiebert (1998), per a entendre i valorar les conseqüéncies d’aquestes 
concentracions cal considerar l ’existénda d’altres tipus de relació o no, 
l ’accessibilitat a altres espais, el grau d’inserdó sodoeconómica, etc. És a dir, 

examinar els fenómens de concentració residencial en el context més ampie de les 
relacions sodals que es donen a la ciutat.
Les connotadons negatives assodades a les concentracions étniques augmentaren en 
la década deis 80 i primers deis 90. En aquests anys es donaren conflictes, protestes i 
desordres ais barris m ulticultural de grans dutats europees i nord-americanes. 
“ Banlieue á probléme” , “ inner-city” , “ghetto urbá” es constitueixen en les 
representacions dominants d’un cert nombre de problemes sodals, representacions 
“ evocadores de patologies a la vegada socials i urbanes” (Body-Gendrot et De 
Rudder, 1998: 7). Es tracta d’escenaris urbans marcats per l ’atur i l ’ocupació 
precária, l ’acumulació de factors de vulnerabilitat sodal, la degradado deis servéis i

46 Per a aquests i altres aspectes crítics sobre el concepte de segregado i, sobre tot, respecte 
a la seua utilitzadó “ampia”, veieu Brun (1994), Grafmeyer (1994), Schanpper (1998) i 
Hiebert (1998).
47 D’acord amb l’imaginari del model republicá francés, no deuen haver-hi instándes 
intermédies fundades sobre particularitats comunitáries entre l’indívidu i la República. 
Aqüestes es consideren un perill per l’éxit del procés d’aculturadó, poden debilitar la 
lleialtat a la República i tendeixen a destacar-hi els particularismes front a la unitat nadonal. 
Les concentradons expressen, al pía espadal, l’existénda d’aquestes comunitats i de 
problemes en el procés d’inserdó. A l’ámbit anglosaxó, la tradidó identitária i sodológica ha 
destacat el paper positiu de les organitzadons, comunitats i grups étnics en el procés de 
conversió deis immigrants en nacionals. La diferent valorado fa referénda, també, a la 
desigual importánda atorgada, en un i altre context, a l’universalisme, a l’igualitarisme i ais 
fenómens de precarietat sodal. Aqüestes diferéndes poden il-lustrar-se amb els comentaris 
de Ray sobre la Conferencia Metrópolis 1997 celebrada a Copenhaguen. Molts investigadors 
canadencs, entre altres el mateix Ray, estaven “perplexes davant les preocupadons deis 
nostres hostes escandinaus a compte del nivell de segregado de les seues grans dutats. En 
referénda ais estándards nord-americans... eren petits... (tanmateix) els nostres hostes el 
descrivien com un problema polític... que qüestionava l’igualitarisme” (Ray, 1998: 274-275)



ÁMBIT URBÁ I INSERCIÓ DELS IMMIGRANTS 55

deis espais públics, la pérdua de lligams socials, pero també per la seua 

heterogeneítat etno-cultural. Són barris on es conjuguen la precarietat social i 

urbanística, les diverses manifestacions de la “nova pobresa” i un fort component 
inter-étnic, atés que aquest tipus de situacions afecta una bona part deis veYns 

immigrants o d’origen immigrant i ais seues filies i filis. Aquests tipus de barris 

conformen una representado arquetípica del procés d’ampliació de la marginalitat 
urbana, to t i que aquest siga més ampie i complex.

En les nostres sorietats occidentals operen, d’acord amb Wacquant (2001: 171 i ss), 

quatre lógiques estructuráis que alimenten la nova marginalitat urbana: l ’augment 
de la desigualtat social, els canvis en el treball assalariat, la reducció de l ’acció 
protectora de l ’Estat i l ’accentuació deis processos de concentració i 

estigmatitzadó. Tot i constatar els aspectes comuns, estructuráis, entre el ghetto 
nord-americá i la banlieue francesa, Wacquant (2001: 180) considera que no es pot 
identificar la situació europea amb la nord-americana. No hi ha un ghetto ture a 
Berlín, surinamés a Rotterdam o magrebí a Marsella, en el sentit de tancament 
institudonalitzat, fronteres rígides i homogeneTtat etno-cultural, to t i que 
“existeixen en aqüestes dutats sectors residendals o comerdals alimentats per 
l ’afinitat étnica”  (Wacquant, 2001: 181). Per altra part, afirma, ais paYsos europeus 
no es dóna la retirada de l’administradó d’aquests espais urbans que caracteritza la 
situació nord-americana. Sí és comuna, segons Wacquant, una tendénda a un major 
pes de les divisions i tensions etno-racials. Tot i les diferencies i matisos a una part i 
altra de l ’Atlántic, l ’augment de la marginalitat urbana semblava validar i legitimar 
el recel vers les concentracions étniques i/o  radals, més encara quan en molts casos 
es feia de la preséncia deis immigrants el factor causal que desencadenava el procés 
de degradado urbana i de precarietat sodal48.
La popularització simplificada d’alguns deis postulats de l ’Escola de Chicago, l ’ampla 

tradidó deis estudis sobre la segregado, la creixent preocupado per la marginalitat 
urbana on apareix vineulat desigualtat social, precarietat residencial i diferénda 
cultural, són alguns deis elements que han conformat i legitimat un “ sentit comú” 
sobre la inserció urbana deis immigrants. Per “ sentit comú” fem referencia, en 
aquest context, a una série de representacions sobre el procés d’inserció residencial

48 No parlem sois de teories sodológiques. En el cas francés, aquest tipus de raonaments ha 
estat una de les “idees for^a” del Front National i ha estat molt estesa entre l’opinió pública 
francesa (Taguieff, 1991). No cal negar que hi ha processos d’aquestes característiques. La 
qüestió d’interés és observar com l’atribució de causalitat ais immigrants obvia els factors 
estructuráis i les dinámiques socials que generen els espais urbans precaritzats i ofereixen un 
cómode “cap de ture”, sempre útil políticament.
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deis immigrants, de presumpcions sobre les dinámiques socio-espacials que genera 

aquesta inserció, i d’opcions valoratives sobre els fenómens de concentració i 

dispersió. Aquest sentit comú, compartit per periodistes, gestors públics i una bona 
part deis científics socials, es pot sintetitzar en dos grups de proposicions.

Segons la primera, hi ha un model d’inserció residencial deis immigrants que suposa 
un tránsit, a la vegada espadal i social, des deis centres urbans empobríts que 
conformen els “ llocs d’arribada” ais barris semi-centrals i/o  periférics més 

acomodats. Aquest procés no se sol presentar com un cicle evolutiu, a la manera de 

Park en 1926, pero les referéncies recurrents tendeixen a presentar-lo com la 
seqüéncia “ normal”  deis fets. Per altra part, per a descriure aquest procés s’ha 
establert, de forma més o menys acusada, una tipología de barris com “ barrí 

d’arribada” , “ barri de transido” , “ barrí étnic” o d’altres. Més encara, a cadascú 
d*aquest tipus de barris sembla correspondre uns trets més o menys específics i una 
particular fundó en el procés d’inserdó.

D’acord amb la segona proposició, l ’auténtica pe<;a clau del sentit comú que 
descrivim, les concentracions étniques territorials tenen un carácter negatiu. Les 
concentracions étniques a un espai públic, a una trama de carrers o a un barri, es 
consideren com expressió de l ’escassa voluntat del grup per integrar-se, s’associen a 
zones empobrides i degradades, i constitueixen un ámbit privilegiat peí sorgiment de 
tensions i conflictes entre autóctons i immigrants. Front a la imatge de la “ mala 
inserdó” , la concentrada, que suscita preocupado i recel, la dispersió residendal 
deis immigrants apareix com el desenvolupament normal i desitjable del procés 
d’ inserció. En aquest cas, els factors comunitaris o de grup perden relleváncia front 
ais factors generáis que ordenen la ubicado residencial de les persones (el mercat 
immobiliari, el nivell socioeconómic i les necessitats derivades del cicle de vida) i, 
aquest fet, es considera que fadlita i és producte, alhora, d’una major integrado 

social.
És evident que les parts més populars i degradades deis centres urbans són un espai 

privilegiat de recepció d’immigrants. Hi ha concentracions étniques amb les 

característiques negatives assenyalades i on la propia concentrado constitueix un 

factor més que retroalimenta el procés de marginado i estigmatitzadó. És el que 
passa amb determinades banlieue franceses d’habitatge sodal degradat o ais ghettos 

negres nord-americans. La qüestió de relleváncia és que el “ sentit comú” generalitza 

aquests trets a qualsevol concentració étnica.
Un deis fils conductors d’aquesta investigado ha estat el contrast crític entre aquest 

“ sentit comú” i la inserció urbana deis immigrants a Valéncia, Barcelona i Montréal.
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En contra del que apunta el d it “ sentit comú” no hi ha un model d’ inserció 

residendal deis immigrants sinó que aquest adopta una pluralitat de formes, segons 
“ l ’ordre urbá” de la ciutat de recepció, les estratégies aplicades pels actors — 
immigrants, veíns autóctons i administracions, entre altres— i les dinámiques sodals 

generades. Per altra part, com veurem en detall, aixó ens porta a qüestionar les 

presumpdons sobre les dinámiques sodo-espadals que “deuen”  caracteritzar la 
“ bona marxa” deis procés d’inserdó i, per tant, a reconsiderar les opcions 

valoratives més esteses sobre els fenómens de concentrado i dispersió.
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2. LA INSERCIÓ RESIDENCIAL DELS NOUS VEINS A VALÉNCIA

Al País Valencia, com arreu de l'arc mediterrani espanyol, conflueixen dos moviments 
migratoris diferents. Per un costat, el flux des de l*Europa central i nórdica a la costa 

mediterrania composat, majoritáriament, per immigrants “ residenciáis” i que, en el 

nostre cas, opera des de mitjan deis anys seixanta. Per altra part, i en sentit 
contrari, la migrado des del nord d’África i Latinoamérica vers l*Europa 
desenvolupada de qué formem part. La preséncia d’aquests immigrants “ laboráis” és 

molt més recent, ja que es va iniciar a fináis deis anys huitanta. Tenim, dones, dos 
fluxos migratoris amb dos tipus de migrants, diverses finalitats i diferent ritme 
historie, la importánda relativa deis quals es va veure modificada en la década deis 
anys 90.
El flux migratori des del nord estava, i encara está composat majoritáriament, per 
jubilats i pensionistes nacionals d’altres estats de la Unió Europea que cerquen el 
bon clima i una millor qualitat de vida. A diferénda d’unes altres dutats costaneres 
del País, la ciutat de Valéncia no va rebre aquesta migració comunitária. No és 
d’estranyar. Valéncia no ha estat mai una dutat “ turística” , entre altres raons 
perqué mai s’ha concebut com a tal49. Per altra part, per gaudir de la jubilado o 
d’una vida més tranquil-la, el País Valendá ofereix d’altres indrets amb més atractiu 
que el “ cap i casal” 50. El perfil de la migrado comunitária a Valénda és, per tant, 
molt diferent al que trobem a Alacant i provincia. Es tracta d’una migradó reduTda 
en número, en edat laboral i en actiu com a professionals51. Com a conseqüéncia de

49 El turisme a Valénda s’ha concentrat a les Falles. Aquesta tendénda es vol canviar els 
darrers anys, amb la doble oferta del patrimoni historie i cultural de la dutat i les grans 
instal-ladons de prestigi, com el complex de la Ciutat de les Arts i les Ciéndes.
50 La migradó comunitária s’ha concentrat a la provínria d’Alacant on, en gener de 2003, 
residien el 85% deis nadonals de la Unió Europea empadronats al País Valendá. Es localitzen 
a la costa, particularment a les comarques de la Vega Baixa i el Baix Vinalopó peí sud i les de 
la Marina Alta i Baixa al nord d’Alacant. Per províndes, Castelló i Valénda presenten una 
immigradó básicament “laboral”, procedent del páisos menys desenvolupats i 
extracomunitaria (és el cas del 87,5% deis estrangers de Castelló i el 86,3% deis de Valénda). 
Es tracta del model d’immigradó present en Europa Ocddental, en Catalunya i en Madrid. 
Sois Alacant manté una alta presénda d’estrangers comunitaris, 52,5% en gener de 2003, 
immigrants “residendals” propi d’un model de turisme i od, del que les liles Balears seria 
una expressió. Per ais moviments migratoris a Ses liles, vineulat al turisme de masses, i la 
situado actual, veieu Salvá Tomás (2002).
51 Com es dedueix de la comparanza deis grups d’edat segons els diferents col-lectius (veieu 
quadre 8), la poblado comunitária veina de Valénda presenta una menor propordó de majors
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la major mobilitat i interconnexió económica i social europea, el nombre n’ha 

augmentat fins els 7.115 veíns i ve'ínes a gener de 2004.

El segon flux migratori, procedent del sud, expressa al nostre ámbit el procés de 
consolidado d’Espanya com un país d’immigració. Al País Valencia, aquest flux 

s’ iniciá a fináis deis anys vuitanta amb els marroquins com la nacionalitat més 

nombrosa, sempre en termes molt modestos. Durant els primers anys deis noranta ja 
hi ha una immigració magribina assentada a Valénda, com mostra l ’obertura de les 

primeres botigues halal a Russafa, el 1992. Xinesos, senegalesos i argentins es 
configuraren al llarg de la década deis noranta com a col-lectius reduits i específics 
en la vida de la dutat. Durant els darrers anys, aquest flux s’ha accelerat i n’ha 
modificat els protagonistes. Amb el nou segle, de forma semblant a d’altres dutats 

espanyoles, Valéncia ha vist augmentar de forma accelerada el nombre de ve'íns 
estrangers, immigrants laboráis, amb una importáncia central deis fluxos 
llatinoamericans. És la immigració extracomunitária la que protagonitza, en termes 

práctics i simbólics, el fenomen migratori a Valénda.

Els estrangers a Valénda

A gener de 2004, 71.746 veíns de Valéncia eren estrangers, el que suposa un 9,07% 
del total de la poblado de la ciutat. Grades a l ’aportació de la immigració, Valéncia 
no ha perdut poblado i fins i tot, a partir del nou segle, registra una lleugera pujada. 
En l ’evoludó de la població estrangera a Valénda podem establir dos períodes. El 
primer, la década deis 90, en el qual el nombre d’estrangers empadronats es va 
mantenir molt reduVt, to t i conéixer un lleuger increment. Durant aquest període, els 
nadonals de la Unió Europea representaven quasi un ter? de tots els estrangers. 
Entre la immigradó extracomunitaria, els marroquins, xinesos i argentins hi eren els 
col-lectius més nombrosos. En molts casos, com els procedents del nord d’África, es 
tractava básicament d’una migradó d’homes joves, sense familia, amb una 

accentuada mobilitat en fundó del treball. A aquest tipus majoritari, caldria afegir 
els xinesos i les primeres dones llatinoamericanes pioneres en el servei doméstic. En 

molts casos, aquests migrants s’autoconsideraven com una migradó temporal. El 

nombre reduit, la quasi abséncia de famílies, una visibilitat social encara molt 

escassa, faran que no es done importáncia ais nous veíns que s’hi instal-len. No hi 

compten en la vida de la ciutat.

de 65 anys que la poblado autóctona (7,20% front a 17,23% respectivament). Els nadonals de 
la UE residents a Valéncia es concentren a les franges d’edat actives laboralment, en major 
propordó que els nadonals.
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Quadre 1. Evoludó de la poblado estrangera resident a Valénda. Anys 1991- 
2004

Any Poblado total Estrangers % total 
població

1991 752.909 5.363 0,70
1996 746.683 6.821 0,91
1998 746.770 7.995 1,07
2000 739.297 11.251 1,52
2001 750.576 22.863 3,05
2002 764.514 39.899 5,22
2003 782.846 58.805 7,51
2004 790.754 71.746 9,07
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia.

El segon període s’iniciá amb el nou segle. És ais darrers quatre anys quan es dóna 

una pujada espectacular, en termes proporcionáis, del nombre de veíns estrangers. 

En quatre anys, des de gener de 2000 a gener de 2004, la poblado estrangera s’ha 

multiplicat per sis, el que expressa una major intensitat del flux migratori que té a 

Valéncia com a meta, al temps que es produeix una diversificado de la procedéncia. 

Des de Llatinoamérica ha augmentat el nombre de migrants provinents deis pai'sos 

que pateixen recessió i crisi social i que, per altra part, ja disposaven de xarxes 

migratóries a Valéncia. És el cas deis nadonals d’Equador i Colombia i, ais darrers 

dos anys, d’Argentina. A més, segons destaquen alguns autors com ara Izquierdo, 

López i Martínez (2002), aquesta empenta de la migradó llatinoamericana ha estat 

afavorida por una preferencia social i administrativa, en comparanza amb immigrants 

d’altres procedéndes52. Per altra part, s’han mantingut les migracions del nord 

d’África, fonamentalment del Marroc, i n’ha augmentat el nombre, tot i que de 

forma més moderada que la migradó llatinoamericana. Altres fluxos migratoris, com 

els procedents de l ’Europa de l ’est, no tenien arrels anteriors a la nostra ciutat. 

Tanmateix, el deteriorament de les condicions de vida, generat peí procés de 

transido a l ’economia de mercat, i la creixent relació amb un oest sovint mitificat, 

estendrá a Valéncia un flux ja existent a altres dutats espanyoles53. Per a aquesta

52 Els llatinoamericans reben una millor valorado sodal que els immigrants d’altres 
procedéndes, en particular respecte ais asiátics, els subsaharians i els immigrants nord- 
africans (Diez Nicolás i Ramírez Lafita, 2001: 93 i ss). Per altra part, han estat nombrases les 
declaradons d’ intel-lectuals i cárrecs públics que consideraven els llatinoamericans com més 
fádlment integrables atesa la llengua i la tradició cultural comuna. D’acord amb Izquierdo, 
López y Martínez (2002), els immigrants llatinoamericans han estat els prindpals beneficiaris 
deis contingents, en termes absoluts i relatius, deis processos de regularitzarió de 2000 i 2001 
i de les concessions de la nacionalitat espanyola.
53 Després de la caiguda del mur de Berlín, es va donar un nombras flux migratori vers 
l ’Europa central i ocddental que va remetre, pero, a mitjans deis 90. De forma més redui'da
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diversitat de migrants, Valénda, com altres llocs de 1’Estat Espanyol, constitueix una 

destinado atractiva, atés l ’ intens creixement de l ’activitat económica de fináis deis 

90, avui ja més desaccelerada.
D’acord amb les dades del Padró, semblaría que aquesta nova dimensió del flux 

migratori va “ esclatar” a l’any 2000. Aquesta percepció és deutora, a més de les 

raons assenyalades, d’una raó estrictament estadística. A Valéncia sois des de 
mitjans de 1999 es normalitza la inscripció padronal deis immigrants, amb 

independéncia de la situado administrativa que tinguen54. El procés d’augment del 

flux havia comen^at l’any 1998, encara que el Padró no ho recollia55. Dos anys més 
tard, aquest procés s’accelera -com a conseqüéncia, entre altres factors, de la crisi 

equatoriana- i, al mateix temps, els nous veíns comencen a empadronar-se de forma 

generalitzada56.
No sois ha canviat el nombre de veíns estrangers. S’ha modificat el pes relatiu deis 
dos fluxos migratoris. L’augment tan notable de nous valencians es deu a la migradó 

extracomunitaria: equatorians, colombians, marroquins, romanesos... Abans
insistíem en la distinta construcdó sodal de l ’ immigrant, estranger extracomunitari, 
i del “ turista” , “ guiri”  o “ nacional de la Unió Europea” , estranger comunitari. Són els

aquest flux general s’ha mantingut i s’ha estés a estats de l’Europa del sud com Italia i 
Espanya. A diferénda de Madrid, durant la década deis 90 Valénda no va rebre immigradó 
d’europeus de l'est, com els polonesos. Será a partir de nou segle, quan comencen a arribar 
al País Valendá migrants de l’est, en la majoría procedents deis paísos més pobres de l’área 
(com Romanía, Bulgária i Ucraína). Veieu Viruela Martínez (2004).

A la dutat de Valénda s’exigía disposar de permís de treball i residénda com a requisit per 
a empadronar-se. Aquesta práctica es va perllongar fins 1999, tot i que no era legal. D’acord 
amb la llei 4/1996, de 10 de gener, sobre el Padró Munidpal i el RD 2612/1996, de 20 de 
desembre, que modifica el Reglament de Poblado i Demarcado Territorial de les Entitats 
Locáis, l’Ajuntament ha de realitzar la inscripció padronal de l’estranger “sense realitzar cap 
control sobre la legalitat o il-legalitat de la residénda en territori espanyol” (art. 5, Resoludó 
de 21 de juliol de 1997). La resoludó estableix la necessitat d’acreditar la personalitat i el 
títol que legitima l’ocupado de l’habitatge on es resideix, com qualsevol nadonal. Amb tot, 
hauran de passar un parell d’anys per a qué es generalitze la práctica administrativa 
d’empadronar els indocumentats. A la dutat de Valénda será a partir de mitjans de 1999 
quan es normalitze la inscripdó padronal de tots els immigrants, amb independénda de la 
situado documental.
55 Segons el Padró, en gener de 1998 hi havia a Valénda 41 veíns equatorians. Tanmateix, 
algunes de les festes equatorianes organitzades al Centre Sodal de les Religioses de Maria 
Immaculada, podien reunir més de 300 persones. La percepdó d’un augment del flux era 
comuna entre els professionals de les organitzadons de solidaritat amb els immigrants que 
treballaven a la dutat. Les memóries deis servéis d’informadó mostren que l’augment 
espectacular de persones ateses comen^á aqueix any.
56 Des de la Llei 4/2000, l’empadronament és un tret administratiu básic per accedir a drets i 
prestadons d’educadó, sanitat i servéis sodals. Per altra part, ais processos de regularitzadó 
deis anys 2000 i 2001, el certificat d’empadronament va constituir una prova documental del 
temps de residénda i d’arrelament. Tot aixó, conegut per l’immigrant mitjan^ant les xarxes i 
l’actitud deddida de l’administrado munidpal, de servéis sodals i de les organitzadons de 
solidaritat de demanar a l’immigrant que s’empadrone, ha fet del Padró el registre més fiable 
del nombre d’estrangers encara que no hi manquen els problemes.
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primers, per la precarietat jurídica, social i económica, i per la major diferencia 

cultural, real o atribuida, els que són més “forasters” a la ciutat, els que tenen 

majors dificultáis per a una adequada inserció, i els que constitueixen la immensa 

majoria deis nous veíns. Hui, com mostra el quadre 2, la immensa majoria deis 

estrangers són extracomunitaris, exactament el 90,08%. Els nadonals de la Unió 

Europea, que havien estat quasi majoritaris al llarg de la década deis vuitanta, no 

representen més d’un 10% del to ta l57.

Quadre 2. Evolució de la poblado estrangera resident a Valéncia. Comunitaris i 
no comunitaris. Anys 1996-2004.

Any Total
estrangers

UE (15) % sobre total 
estrangers

No UE % sobre total 
estrangers

1996 6.821 2.215 32,50 4.606 67,50
1998 7.995 2.432 30,41 5.563 69,59
2000 11.251 2.895 25,74 8.356 74,26
2001 22.863 3.311 14,48 19.552 85,52
2002 39.899 4.360 10,93 35.539 89,07
2003 58.805 5.914 10,06 52.891 89,94
2004 71.746 7.115 9,92 64.631 90,08

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia.

Respecte a la década deis anys 90, la immigració extracomunitaria a Valéncia no sois 

ha augmentat el nombre; també ha conegut importants modificadons. Ha augmentat 

l ’heterogenéítat interna, amb una major diversitat d’origen, de cultures, de situació 

social i de grau d’inserció en la ciutat. Tot i les diferencies entre col-lectius, el 

nombre d’homes i dones tendeix a un major equilibri. A diferénda de la década 

anterior, es tracta d’una immigració familiar i permanent, atés el nombre de menors 

i famílies. Els nous veíns tenen, inclosos els nouvinguts, la voluntat ferma de fer-se 

aquí un avenir millor i ja han iniciat el seu procés d’inserció a la vida urbana.

Abans, pero, d’aprofundir en aquests trets deis nous veíns, cal fer un darrer 

comentari sobre el nombre de veíns estrangers a Valénda. Sovint les reflexions que 

susciten el nombre de veíns estrangers barregen dues dimensions interrelacionades 

pero ben diferents. Una fa referéncia a la dada objectiva, el nombre d’estrangers; 

l’altra, remet a una valorado d’aquest fet com a fenomen social. L’orientació 

hegemónica de la reflexió sobre el nombre d’immigrants es pot expressar bé en els 

termes popularitzats per les enquestes sobre el tema: els immigrants són molts o 

pocs? Molts o pocs, respecte a qué? Molts o pocs respecte al que es considera

57 Des de l’ampliació de l ’1 de maig de 2004, la Unió Europea compta amb 25 estats 
membres. En aquesta investigado, quan es parle d’Unió Europea es fará referénda a la Unió 
deis 15, l ’anterior a la darrera ampliado.
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convenient, tot i que aquesta “conveniéncia” no es faga explícita i tinga diferents 

lectures. Dit d’una altra forma, la valorado social que s’atorga al nombre 

d’estrangers no depén solament, ni fonamentalment, de la xifra d'aquests. El fet que 

aquest número es valore com a molts o pocs dependrá de diversos factors: de la 

rapidesa del procés migratori, de l’existéncia o no d’eines per gestionar aquesta 

transformació, de la composició d'aquests fluxos migratoris i de la “visibilitat” que 

tenen, de la dinámica de la inserció d’aquests immigrants i, també, de la valorado 

social en relació a la immigració58.

Un altre element de valoració del nombre d’immigrants a Valéncia ens el pot 

proporcionar la comparanza amb altres dutats de l’Estat, per al qual hem triat els 

casos de Barcelona i Madrid.

Quadre 3. Evoludó de la població estrangera resident a Madrid, Barcelona i 
Valéncia. Anys 1996-2004.

Madrid Barcelona Valénda
Anys Poblado

estrangera
% total 

població
Població

estrangera
% total 

població
Poblado

estrangera
% total 

població
1996 53.593 1,87 29.354 1,95 6.821 0,91
2000 100.527 3,46 53.428 3,57 11.251 1,52
2001 197.945 6,64 74.019 4,92 22.863 3,05
2002 283.384 9,31 113.809 7,45 39.899 5,22
2003 361.236 11,56 163.046 10,30 58.805 7,51
2004 432.470 13,59 202.489 12,79 71.746 9,07
Font: Oficina d’Estadística Municipal, Ajuntament de Valéncia, Departament d’Estadística, 
Ajuntament de Barcelona, i Gerencia Estadística de l’Ajuntament de Madrid. Elaborado propia.

Com a centres d’atracció i llocs de recepció deis fluxos migratoris, les grans dutats 

espanyoles han vist augmentar de forma espectacular els nombre de veíns 

estrangers, com mostra el quadre 3. En aquest sentit, el procés a Valéncia ha estat 

similar al d’altres dutats com ara Madrid i Barcelona, amb una acceleració del flux 

migratori amb el nou segle, flux que té, a més, d’altres trets comuns. Entre els veíns 

estrangers s’ha reduít la proporció de nadonals de la Unió Europea i la immensa 

majoria deis nous veíns són immigrants extracomunitaris, particularment 

llatinoamericans, entre els que destaquen els equatorians59. Un de cada tres veíns

58 En termes generáis, podem afirmar que hi haurá major tendéncia a considerar com a 
“molts” una determinada xifra d’immigrants quan més rápid siga el procés, quan no 
existesquen eines adequades per gestionar-lo, quan més “estranys” o “diferents” siguen 
aquests immigrants, tinguen una major “visibilitat”  i més estesa es trobe sodalment una visió 
de la immigradó com a problema.
59 La reducdó del pes relatiu del nombre de comunitaris, entre els veíns estrangers, és 
comuna. En tot cas, Valéncia destaca per una pérdua relativa més accelerada i important, 
com es veu al quadre següent:
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estrangers de Madrid, i un de cada quatre de Valéncia, era equatoriá en gener de 

2004. A Barcelona, tot i constituir el grup més nombrós de véfns estrangers, la 

proporció d’equatorians és menor. A cada ciutat trobem especificitats, pero en 

termes generáis ha augmentat la diversitat d’origen i de fluxos, com els europeus de 

l’est. Les nostres ciutats són molt més multiculturals que ho eren al passat més 

proper. A més, com indica el nombre creixent de menors filis d’immigrants a les tres 

ciutats, el carácter familiar de la migració és una altra característica comuna. Per 

altra part, aquests trets deis véfns immigrants a Madrid, Barcelona i Valéncia, ais que 

caldria afegir el carácter “indocumentat” de bona part de la immigració més recent, 

expressen les característiques més generáis deis actuals fluxos migratoris que tenen 

a l ’Estat Espanyol com a destí (Arango, 2002; Izquierdo, 2002).

Qué podem dir de la nostra ciutat? Hi ha molts immigrants? Pocs? La resposta social 

que es done dependrá, entre altres factors, de la dinámica del procés d’inserció 

urbana deis nous véfns. Poc es pot afirmar de moment, ja que el fenomen acaba de 

comentar en la nova dimensió. En tot cas, el nombre de véfns estrangers constitueix 

una dada molt significativa de la realitat de Valéncia. Ho és perqué el procés ha 

estat molt rápid, més accelerat que a Madrid i Barcelona. En quatre anys s’ha 

multiplicat per sis la població estrangera quan, en termes generáis, ni la ciutadania 

ni els gestors públics de la ciutat han desenvolupat una cultura de societat 

d’acollida. La xifra és rellevant, també, peí carácter de “foraster”, immigrant 

extracomunitari, pobre i estrany, que tenen la immensa majoria deis nous veYns. A 

més, és la creixent “visibilitat” social de la immigració la que atorga relleváncia a 

aquest nombre d’estrangers extracomunitaris. Una “visibilitat” que es nodreix de 

diverses fonts. A la generada pels mitjans de comunicado, el discurs deis gestors

Quadre 3.b. Evolució de la població estrangera i nadonal de la UE, resident a Madrid, 
Barcelona i Valénda. Anys 1996 - 2004

Madrid Barcelona Valéncia
Anys UE % total UE % total UE % total

estrangers estrangers estrangers
1996 13.128 24,50 8.412 28,66 2.215 32,50
2000 18.444 18,35 11.185 20,93 2.895 25,74
2001 20.234 10,22 12.712 17,17 3.311 14,48
2002 21.671 7,65 16.211 14,24 4.360 10,93
2003 25.650 7,10 21.873 13,42 5.914 10,06
2004 31.831 7,36 29.851 14,74 7.115 9,92

Sobre la composidó per nacionalitats de la immigradó, així com Pevolurió més recent, veieu 
Lora-Tamayo d’Ocón (2001 i 2003) per al cas de Madrid. El cas de Barcelona es desenvolupa a 
l ’apartat següent.
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públics i les practiques administratives sobre la immigració, s’ha afegit una 

“visibilitat”  més quotidiana, la de la creixent coincidéncia deis valencians i les 

valencianes amb persones immigrants al barri, ais llocs de treball, ais espais i servéis 
públics i de transport de la ciutat. Tot parafrasejant Cachón (2001), amb el segle XXI 

apareix la “ Valéncia immigrant” i es presenta davant l ’altra Valéncia com un 

fenomen social indefugible.

Els nous veYns. Trets generáis de la immigració extracomunitária a Valéncia

El primer que destaca de la immigració extracomunitária a Valéncia és 

l'heterogeneítat que presenta. Parlem d’immigració extracomunitária, en singular, 

per economía de mitjans i per destacar-hi els trets comuns que la defineixen, és a 
dir, la construcció comuna com a “ foraster”  immigrant. Tanmateix, aixó no ens pot 
fer oblidar l*ampia diversitat que la caracteritza. Una font d’heterogeneYtat la 
constitueix la diversitat de procedéncies, cultura i llengua. També és diversa la 
composició per genere, nivell d’instrucció i temps d’assentament. Igualment, la 
“ mirada” i les actituds de la societat de recepció són diverses segons els grups. Per 
altra part, caldria considerar l ’heterogenéítat que genera la diversitat de situacions 
documentáis, si es disposa o no d’un permís, d’inserció sociolaboral i d’arrelament 
social. Tot aixó ens dóna una pluralitat d’estratégies d’adaptadó i d’ inserció aquí. 
Veiem alguns d’aquests trets.
D’acord amb el quadre 4, els equatorians i els colombians constitueixen els 
col-lectius d’estrangers més nombrosos de la ciutat. A gener de 2004, un de cada 
quatre estrangers és equatoriá. L’empenta de la immigració llatinoamericana ais 

darrers tres anys, particularment equatoriana i colombiana, ha despla^at l ’antiga 
superioritat numérica de marroquins i xinesos.
La immigració del nord d’África ja no constitueix el grup majoritari, tot i que 
mantinga una relleváncia simbólica central, atés que l ’ immigrant musulmá, més 
encara si és marroquí, constitueix el nostre “altre”  historie. A Valéncia, per altra 

part, la preséncia d’immigrants deis paisos de l ’est d’Europa ha deixat d’ésser una 

mera anécdota. En quatre anys han passat a constituir-se com a col-lectius 

relativament nodrits, particularment el deis nacionals de Romanía. A aquest somer 

repás, cal afegir els migrants procedents d’Ásia. Ha augmentat el nombre de xinesos, 

uns deis col-lectius amb més temps de preséncia a la ciutat, al mateix temps que, ais 

dos darrers anys, s’ha instal-lat un ja ampli nombre de pakistanesos.
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Quadre 4. Poblado estrangera resident a Valénda. Algunes nadonalitats 
significatives. Any 2004.

Total % sobre total 
estrangers

Total poblado Valéncia 790.754 —

Estranger 71.746 100,00
Estranger UE (15) 7.115 9,92
Italia 2.450 3,41
Franca 1.492 2,08
Alemanya 941 1,31
Regne Unit 894 1,25
Estranger no UE 64.631 90,08
Romanía 3.139 4,38
Bulgaria 2.069 2,88
UcraVna 1.619 2,23
Marroc 2.580 3,60
Algéria 1.602 2,23
Nigéria 1.595 2,22
Guinea Equatorial 984 1,37
Senegal 880 1,22
Equador 18.603 25,93
Colombia 8.936 12,46
Argentina 3.596 5,01
Bolívia 2.830 3,94
Cuba 1.008 1,40
Brasil 989 1,37
Xina 2.406 3,35
Pakistán 1.313 1,83

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Una part important d’aquesta immigradó és recent, molt recent. Al gener de 2004, 

més de la meitat deis vei'ns extracomunitaris residía menys de dos anys a la ciutat, 

com es veu al quadre 6. Aquesta dada administrativa del temps de residénda 

adquireix relleváncia si considerem el paper clau del temps en el procés d’inserció 

deis immigrants. La migració constitueix un canvi total de l’entorn de l ’immigrant, el 

que suposa una disminució deis recursos, habilitats i possibilitats. Refer les xarxes, 

recrear els recursos i adquirir-ne de nous, adaptar i desenvolupar el capital sodal, 

requereix temps. Per una part, la immigració més recent és la que disposa de menys 

recursos, ja que está adaptant els que té i adquirint-ne de nous. Per altra, és ais 

períodes d’arribada i assentament on cal resoldre, tot i que siga de forma 

provisional, necessitats básiques i urgents, com trobar un habitatge, un treball i un 

mínim de relacions. Per tant, és la immigració més recent la que pateix, en termes 

generáis, una situado de major precarietat social. Aquest tipus d’immigradó és
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amplament majoritari a Valéncia; una indicado més de que el fenomen d’inserció 

urbana está ais seus inicis.

Quadre 5. Evolució de la població extracomunitária resident a Valéncia.. 
Algunes nadonalitats significatives. Anys 1996-2004.

1996 1998 2000 2002 2004
Total estrangers 6.821 7.995 11.251 39.899 71.746
Estrangers no UE 4.606 5.563 8.356 35.539 64.631
Romanía 99 101 150 1.006 3.139
Bulgária * 46 69 765 2.069
Ucrai'na * 19 42 926 1.619
Marroc 381 464 727 1.716 2.580
Algéria 159 203 364 1.011 1.602
Nigéria * * 122 808 1.595
Guinea Equatorial 224 271 400 722 984
Senegal 218 259 353 618 880
Equador * 41 265 9.795 18.603
Colombia 170 196 448 6.384 8.936
Argentina 365 394 441 1.253 3.569
Cuba 169 222 354 703 1.008
Brasil 147 197 295 654 989
Xina 325 428 836 1.677 2.406
Pakistán * 130 176 662 1.313
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. (*) No hi ha dades desagregades.

Aquesta situació de major precarietat social de la immigració recent s’agreuja amb 

la qüestió documental. Un altre tret comú deis vei'ns immigrants a Valéncia és l ’a lt 

nombre d’indocumentats. No disposem de dades segregades a nivell de ciutat, pero sí 

coneixem que, a gener de 2003, el 66,5% deis estrangers residents a la provincia de 

Valéncia no disposava del preceptiu permís de residéncia. Per altra banda, no tots els 

col-lectius presenten els mateixos índexs d’indocumentats. La situació 

d’indocumentat es dóna, en major proporció, en els col-lectius d’immigrants 

extracomunitaris més recents. La situació legal correlaciona amb el temps de 

residéncia60. Si traslladem aquest índex d’indocumentats a la ciutat de Valéncia, tot i

60 Segons el Padró 2003 (IVE, 2004), en gener de 2003 residien a la provincia de Valéncia 
124.088 estrangers. Tanmateix, el Ministeri de l* Interior, sois registrava per a 31 de desembre 
de 2002, 42.666 permisos. Aixó suposa un 66,5% d’ indocumentats. L’índex d’indocumentats 
del País Valencia és semblant. Aquest cálcul té un caire aproximatiu, ja que está sotmets a 
biaixos diversos (per exemple, no considerar la mobilitat entre Comunitats Autónomes). En 
tot cas, és ben indicatiu de l ’envergadura del problema. Per altra part, l ’índex 
d’indocumentats varia entre els col-lectius. En termes generáis, són els col-lectius més 
recents els que presenten un major índex d’ indocumentats. No disposen de permís de 
residéncia, treball o altre tipus, el 79% deis romanesos residents a la provincia de Valéncia, el 
76% deis equatorians i el 74% deis colombians. Peí contrari, en gener de 2003 “sois”  estaven 
indocumentats el 48% deis marroquins, el 40% deis xinesos i el 29% deis senegalesos.
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que siga de forma aproximada, tenim que més de la meitat deis vei'ns estrangers es 

troben sense permís. Aquest fet té conseqüéncies negatives per a la inserció urbana 

deis immigrants. Augmenta la inseguretat i inestabilitat que pateixen, els condemna 

al treball en l’economia submergida, constitueix un entrebanc insuperable per a 

Hogar un pis, ja que es demana una nómina com a requisit imprescindible, i fa major 

la vulnerabilitat i dependéncia de l’immigrant indocumentat siga de les própies 

xarxes o de l’ocupador.

Quadre 6. Temps de residéncia a la ciutat. Algunes nacionalitats significatives. 
Any 2004.

Temps de residéncia 
(% sobre total del col-lectiu)

Població Menys 
d’un any

1 -2  
anys

2 -4
anys

4 o més 
anys

Total Valéncia 790.754 5,44 4,75 8,97 80,85
Espanyol 719.008 3,18 2,78 6,28 87,76
Estranger 71.746 28,03 24,44 35,92 11,61
Estranger UE (15) 7.115 22,46 19,17 25,45 32,92
Estranger no UE 64.631 28,65 25,02 37,07 9,26
Romania 3.139 45,52 28,89 22,14 3,44
Bulgária 2.069 35,04 32,77 29,72 2,46
Ucraina 1.602 23,59 27,36 46,63 2,41
Marroc 2.580 25,04 20,08 35,35 19,53
Algéria 1.602 24,97 21,04 37,58 16,42
Senegal 880 24,20 10,11 33,18 32,50
Nigéria 1.595 34,23 22,07 37,62 6,08
Equador 18.603 27,08 28,43 43,16 1,33
Colombia 8.936 17,40 22,34 56,47 3,79
Argentina 3.596 30,48 39,32 21,72 8,48
Bolívia 2.830 57,17 26,33 14,35 2,16
Xina 2.406 27,93 18,54 31,84 21,70
Pakistán 1.313 35,57 27,65 28,41 8,38
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Aqüestes xifres són congruents amb la política d’immigrarió ais darrers tres anys. Després de 
concloure el procés de regularització de 2001, els immigrants continuaren arribant pero se’ ls 
tanca les modestes vies que podien permetre la regularització aquí. En desembre de 2001, el 
Govern va establir com a condició per realitzar demandes de permís de treball i residéncia 
dins del “ régim general” , establert per l ’article 38.4 del Reglament, que l ’immigrant no es 
trabara en Espanya. Aquesta exigénria, no prevista al Reglament, deixava fora la immensa 
majoria de sol-licituds. Se suposava que l ’objectiu era potendar les contractacions en origen, 
de forma que l ’immigrant vinguera amb el seu contráete. El resultat aconseguit és l ’augment 
i cronificadó de la borsa d’ indocumentats, atés que els immigrants continúen arribant i no 
disposen de cap via per a legalitzar la seua estada.
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El carácter de migració molt recent és un tre t general, pero amb diferencies notables 

entre els diferents col-lectius. La proporció de nouvinguts augmenta entre els 

bolivians, el 83,5% deis quals viu aquí menys de dos anys, els romanesos, 74,4%, els 
argentins, 69,8%, i els búlgars, 67,8% (quadre 6). Es tracta d’una immigració que 

acaba d’arribar i está resolent les necessitats més urgents i peremptóries. Un segon 

grup, seria el de col-lectius, com el de colombians, equatorians i ucrainians, una 
majoria relativa deis quals porta entre dos i quatre anys entre nosaltres (56,4%, 

43,1% i 46,6%, respectivament). Una part important deis membres d’aquests 

col-lectius són véi'ns que es troben en fase d’arrelament. Un tercer grup el 
constituirien els grups d’extracomunitaris amb més anys de preséncia a Valéncia. El 
32,5% deis senegalesos, el 21,7% deis xinesos i el 19,5% deis marroquins tenen una 

residéncia de 4 o més anys a la ciutat. Representen, sempre parlant en termes 
genérics, una immigració més assentada que no vol dir sense problemes o 
entrebancs.

El génere és un altra font d’heterogenertat de la migració extracomunitária. Segons 
les dades del padró de 2004, el 53% de la poblado extracomunitária són homes, tot i 
que amb una distribució mot diferent segons la procedéncia. En termes generáis, els 
procedents del nord d’África, l’África subsahariana i Ásia són col-lectius básicament 
masculins, particularment durant els moments inidals de l ’assentament (amb 
l ’excepció deis nadonals de Guinea Equatorial). Un exemple extrem el constitueixen 
els senegalesos i els pakistanesos a Valéncia, deis quals sois un 6,36% i 6,4%, 
respectivament, eren dones l'any 2004. Peí contrari, solen constituir-se com a 

col-lectius femenins els de determinades procedéncies llatinoamericans i asiátiques 
(Filipines) on la migradó s’efectua en funció de la demanda de servei doméstic. Dos 
móns migratoris segons el génere61, pero dos móns que están canviant a Valéncia de 

forma accelerada.
D’acord amb el quadre 7, la propordó de dones immigrants a nivell general s’ha 
mantingut básicament estable entre 1998 i 2004. Sota aquesta aparent continui’tat 

s’han donat diferents fenómens que han operat en un sentit compensatori.

61 Per al cas espanyol i les diferéndes de genere segons col-lectius de procedénda, en el 
sentit esmentat, veieu Izquierdo (1996 i 2002), Ramírez Goicoechea (1996), Martínez Veiga 
(1997) i Colectivo IOÉ (1999).
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Quadre 7. Dones immigrants residents a Valéncia. Algunes nacionalitats 
significatives. Anys 1998-2004.

1998 2001 2004
Dones % total Dones % total Dones % total

Total població 391.672 52,45 393.122 52,38 411.595 52,05
Espanyol 387.925 52,51 382.762 52,61 378.121 52,58
Estranger 3.747 46,87 10.450 45,71 33.474 46,66
Estranger UE 1.209 49,71 1.541 46,54 3.133 44,03
Estranger no UE 2.538 45,62 8.909 45,57 30.341 46,94
Romania 21 20,79 159 34,19 1.421 45,27
Bulgária 20 43,47 136 42,76 906 43,79
UcraVna 12 63,15 206 45,07 808 49,91
Marroc 167 35,99 432 38,06 878 34,03
Algéria 19 9,36 86 13,69 252 15,73
Guinea Equat. 156 57,56 373 62,17 624 63,41
Senegal 21 8,11 39 7,68 56 6,36
Equador 25 60,98 2.246 49,65 9.493 51,03
Colombia 136 69,39 1.042 40,80 4.906 54,90
Argentina 233 59,14 323 53,65 1.759 48,92
Cuba 222 54,50 515 53,6 522 51,78
Brasil 197 74,11 453 75,7 669 67,64
Xina 195 45,56 498 39,97 1.007 41,85
Pakistán 9 6,92 23 5,32 84 6,40

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Els col-lectius equatorians i colombians, que l'any 1998 eren básicament femenins, 

60,9% i 69,3% de dones, presentaven l'any 2004 una situació més equilibrada, 51,0% i 

54,9% de dones. Aquesta tendéncia envers una sex-ratio més equilibrada és general 

entre els procedents de Llatinoamérica, a causa del reagrupament familiar i la 

creació de noves famílies aquí. Sois el col-lectiu brasiler continua estant fortament 

feminitzat (un 67,6% de dones en gener de 2004). Una tendéncia semblant envers una 

rápida sex-ratio equilibrada sembla percebre’s respecte ais col-lectius procedents de 

l ’Europa de 1’est. Els romanesos han passat de constituir un col-lectiu básicament 

masculí a una major preséncia de dones, un 45,2% en 2004. El cas ucrainiá és just 

l’inrevés, una migrado inicial majoritáriament femenina que, rápidament, 

s’equilibra. Per altra part, hi ha col-lectius que es mantenen fortament 

descompensats. Tot i el temps de residéncia i l’existéncia de famílies, sois el 34% 

deis ve'íns marroquins de Valéncia són dones; aquesta masculinitat sembla, d’acord 

amb el quadre 7, un tret molt consistent des de 1998. Quelcom semblant es pot 

afirmar del col-lectiu algeriá. Tot i haver-hi augmentat la proporció, en 2004 sois el 

15,7% deis algerians de Valénda eren dones. Per la seua part, el col-lectiu de 

senegalesos, un deis més antics a la ciutat, s’ha consolidat com un col-lectiu
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básicament masculí, atés que són els homes els qui migren, s’autoconsideren una 

immigració temporal i no reagrupen les dones.

Quadre 8. Població de la ciutat de Valéncia. Algunes nacionalitats significatives 
i grups d’edats. Any 2004.

Grups d’edats 
(en % sobre total col-lectiu)

0-15 16-40 41-65 >65
Total població Valéncia 790.754 14,07 39,01 29,68 17,23
Espanyol 719.008 14,09 36,38 30,77 18,76
Estranger 71.746 13,90 65,37 18,78 1,96
Estranger UE (15) 7.115 9,12 57,92 25,76 7,20
Estranger no UE 64.631 14,42 66,19 18,01 1,38
Romanía 3.139 11,88 74,04 13,70 0,38
Bulgária 2.069 11,84 64,52 22,96 0,68
Ucrai'na 1.602 10,75 60,16 28,78 0,31
Marroc 2.580 8,22 77,40 13,37 1,01
Algéria 1.602 7,55 79,46 11,74 1,25
Nigéria 1.595 5,83 89,59 4,58 0,00
Equador 18.603 20,06 64,38 15,06 0,51
Colombia 8.936 13,51 65,43 20,04 1,02
Argentina 3.596 16,41 56,26 23,80 3,53
Bolívia 2.830 12,40 69,61 17,49 0,49
Xina 2.406 14,88 63,18 20,12 1,83
Pakistán 1.313 3,96 80,43 15,38 0,23
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Una altra dada significativa és la distribució per grups d’edat (quadre 8). Com cabia 

esperar, d ’acord amb el carácter d’immigració laboral, la població extracomunitária 

a Valéncia es concentra en les franges d’edat activa. Es tracta, a més, d’una 

població jove, el 66% de la qual té entre 16 i 40 anys, quan aquesta proporció és del 

39% entre els autóctons. És una immigració laboral molt recent, la qual cosa fa que 

el nombre de majors de 65 anys siga molt reduYt (sois del 1,38% front el 18,7% deis 

nacionals). Si bé no hi ha majors, la preséncia de xiquets és ja considerable. A gener 

de 2004, el padró registrava 9.323 immigrants i/o  filis d’immigrants menors de 16 

anys; entre els immigrants es dóna el mateix nombre relatiu de menors de 16 anys 

que entre els autóctons, quan no el supera amplament com els equatorians i els 

argentins (amb un 20,06% i un 16,41% de menors de 16 anys, respectivament, per un 

14% en el cas deis autóctons). Aquesta relleváncia del nombre de menors indica la 

preséncia creixent de famílies. En uns casos per reagrupament familiar, en altres 

perqué s’ha donat la migració del grup familiar com a tal, en altres perqué els
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menors ja han nascut aquí. Així, ens trobem amb una preséncia important de 

famílies, un factor básic en la caracterització sociológica de les migracions.

Quadre 9. Aproximado al nivell d’estudis d’algunes nacionalitats significatives. 
Any 2004.

Població 
10 anys i 
més (2)

Nivell d’estudis 
(% sobre el total del col-lectiu)

Sense
estudis

Certificat
escolaritat

Graduat BUP 
escolar Batxiller 
ESO

Carrera
univ.

Espanyol (1) 666.170 2,80 36,20 26,49 18,76 15,66
Total estrangers 58.167 4,33 22,01 39,15 21,41 13,10
UE (15) 6.359 2,04 9,95 24,20 30,85 32,95
No UE 51.808 4,61 23,45 40,98 20,25 10,66
Romanía 2.552 5,41 23,00 46,94 17,55 7,09
Ucraína 1.315 4,56 19,92 52,62 10,95 11,94
Bulgária 1.655 4,83 24,29 48,70 14,38 7,79
Marroc 2.162 8,23 28,63 33,49 21,42 8,23
Algéria 1.317 5,54 29,16 43,89 14,65 6,76
Guinea Equat. 760 6,84 30,26 37,50 19,34 6,05
Equador 14.084 3,49 25,99 46,63 19,24 4,64
Colombia 7.157 1,55 18,32 42,20 26,35 11,58
Argentina 2.924 1,40 9,75 30,95 34,92 22,98
Bolívia 2.355 4,16 22,55 43,40 22,89 7,01
Cuba 883 1,13 11,89 27,18 26,73 33,07
Xina 1.855 9,92 35,36 44,10 7,76 2,86
Pakistán 1.121 13,02 38,09 40,77 5,08 3,03
Notes: (1) les dades es refereixen a 2001. (2) es recull la poblado de 10 anys i més, sobre la que es 
disposa d'informado. Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado 
propia.

Constitueix un lloc comú afirmar que els immigrants extracomunitaris tenen un baix 

nivell de formado, escolar i professional, amb un alt nombre d’analfabets. 

Tanmateix, l’aproximació al nivell d’estudis deis veYns immigrants de Valéncia, que 

ens mostra el Quadre 9, ens obliga a qüestionar-nos aqueixa afirmado62. Sembla com 

si el tipus de treball que realitzen els immigrants, desvaloráis i sense qualificació, 

projectara sobre ells una imatge igualment desvalorada de les seues habilitáis,

62 La informado padronal inclou un apartat referit al nivell d’estudis. Tanmateix, aquest 
apartat no se sol actualitzar, el que genera una imatge distorsionada. Aquest problema 
afecta, sobre tot, a les inscriprions padronals més antigües i, per aixó, ais veíns espanyols. En 
el cas deis immigrants, atés que el temps de residénda és molt més curt, la informado sobre 
nivell d’estudis está més actualitzada. Respecte a l ’any 2004, els professionals de l’Ofidna 
Estadística de l ’Ajuntament de Valénda consideraven que les xifres sobre nivell d’estudis deis 
veíns espanyols no responien a la realitat. Per aixó, en el quadre 9 i per ais veíns espanyols 
s’ha utilitzat les darreres dades disponibles, de gener de 2001.
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estudis i preparado. Per altra part, aquesta imatge és confirmada i legitimada per 

una part del discurs públic sobre la immigració63.
En termes generáis, el nivell d’instrucdó deis vei'ns immigrants és inferior al deis 

autóctons, sense que es puga inferir, pero, una imatge de manca d’instrucdó o, molt 

menys, d’analfabetisme. Entre els immigrants es dóna un major índex de persones 

sense estudis, 4,61% front el 2,76% deis autóctons, i majors proporcions de persones 
amb graduat escolar i batxiller, 40,98% i 20,25% en el cas deis immigrants per 26,49% 

i 18,76% deis autóctons. Peí que fa al tram superior de l ’educadó, 10,66% deis 

extracomunitaris han cursat una carrera universitaria, diplomatura o llicendatura, 
front un 15,70% deis nacionals espanyols. Contem, dones, amb una migració 
relativament instruida, amb una majoria de persones amb educado primaria i/o  

secundaría.
Aquest nivell de formado varia segons el país d’origen, el sistema educatiu de qué 
disposa, 1’origen rural o urbá de l ’ immigrant i la importánda sodal concedida a 

1’educado formal. En termes generáis, es pot afirmar que la immigració 
llatinoamericana disposa d’un major nivell d’estudis que els extracomunitaris 
europeus de Test, africans i asiátics. Tanmateix, dins de la immigració 
llatinoamericana caldria distingir entre els índexs de formado de cubans i argentins, 
superiors ais deis vei'ns autóctons, els deis colombians, assimilable a la mitjana 
espanyola, i els deis equatorians i bolivians, sensiblement més baixos. Per altra part, 
respecte ais immigrants oríginaris deis pa'isos de l ’est, una gran majoria disposa d’un 
nivell d’instrucció de primaria i secundaria, destacant-hi els ucrainians. Els africans 
presenten un nivell d’estudis més baix, amb un nombre ja notable de persones sense 
estudis (8,23% en el cas deis marroquins). Per últim, serien els col-lectius de 
procedéncia asiática els que presenten uns índexs d’educació formal més baixos, 
destacant-hi els pakistanesos, deis que el 13,02% afirma no haver cursat cap educado 

formal i un 38,04% la primaria incompleta.
Si comparem els nivells educatius mitjans de 2004 amb les dades deis anys 2001 i 

1998, veieu l’Annex 1, es constata que el vei'natge immigrant presentava en aquests 

anys uns nivells educatius superiors a Tactual. Així, per exemple, l ’any 1998 

declaraven disposar d’estudis universitaris 20,19% deis vei'ns immigrants

63 Al darrer trimestre de l’any 2000, el Govem va presentar Tesborrany del Programa GRECO, 
que regula i coordina la política d’estrangeria i immigrarió. A Tesborrany s’afirmava que, “els 
immigrants són persones, en la majoria joves, emprenedores, capaces d’assumir reptes 
importants, per regla general amb alts índexs d’analfabetisme i escassa qualificadó 
professional” (Greco, p. 17). Més tard, davant de les critiques rebudes, la referénda a 
Tanalfabetisme va desaparéixer del text definitiu. Sobre la imatge desvalorant del grau de 
formado deis immigrants, veure Izquierdo (2003).
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extracomunitaris, un percentatge que baixa al 14,04% l'any 2001 i al 10,66% al 2004. 

Aquesta pérdua de nivell mitja d’instrucció és particularment notable entre les 

nacionalitats que han augmentat més el seu nombre, com ara equatorians i
colombians, pero es dóna en tots els col-lectius. Sois mantenen un nivell a lt

d’ instrucció, superior a la mitjana espanyola, els cubans i els argentins64. Per 

explicar-nos aquest fet, podem apuntar dos tipus de raons com a hipótesis 

explicatives. Una primera ja esmentada: el padró de 1998 recollia la gent immigrant 

més assentada i que disposava de permís, la qual cosa se sol correlacionar amb el 

nivell d’estudis65. Una altra hipótesi, particularment aplicable a les migracions 
d’equatorians i colombianes, és que els primers migrants eren gent amb un major
nivell d’instrucdó i que, amb l ’ampliatió del flux, s’han incorporat a la migració

persones de tots els nivells educatius, un qüestió molt en relació amb l ’entorn urbá o 
rural de procedéncia. Aqüestes dades sobre els nivells d’ instrucció deis immigrants 
ens propordonen una indicado indirecta sobre la procedénda rural o urbana deis 

nouvinguts. La imatge que identifica l ’ immigrant amb l ’home rural, amb un baix 
nivell d’ instrucció i sense massa recursos per inserir-se en un “ món urbá”  que 
desconeix, no és certa66. Tenim immigrants d’origen urbá i, d’altra banda, una part 

deis immigrants d’origen rural coneixen la cultura urbana, to t i que la deis seus 
paísos siga diferent a la de Valéncia.
Hem parlat de l ’heterogeneYtat de la immigradó extracomunitária a Valéncia com a 
conseqüénda de la diversitat de procedéncia, i per tant de cultures, del carácter 
masculí o femení, del nivell d’ instrucció i el temps de residéncia. A aquesta 
heterogeneí'tat cal afegir la diversitat de situacions d’arrelament, d’inserdó laboral i 

residencial i de funcionament normalitzat a la nostra societat. D’acord amb 
l ’experiéncia europea, Bastenier i Dassetto (1990 i 1995) estableixen tres moments 
del “ cicle migratori” , el procés mitjan^ant el qual les persones i grups immigrants 
entren, s'estableixen i s’arrelen en altres Estats. Un primer moment correspon a la

64 El 26,20% deis colombians empadronats l’any 1998 declarava disposar d’estudis 
universitaris, per 14,69 en 2001 i 11,58 en 2004. En el cas deis equatorians, les dades de 1998 
no són significatives (atés el baix nombre d’empadronats); en 2001, el 9,41% tenien estudis 
universitaris per a baixar al 4,64% tres anys després, en 2004. La pérdua de nivell 
d’instrucció, tot i que moderada, també es dóna en el cas deis marroquins, algerians i 
xinesos. Veieu l’Annex 1.
65 Les dades de l’any 1998 són, en aquest sentit, espectacular?, ja que els veíns immigrants 
disposaven d’un nivell mitjá d’instrucció superior al deis seus veYns espanyols. Veieu l’Annex 1
66 Aquesta imatge trasllada a la situado actual l’experiénda d’una part de l’éxode rural vers 
les dutats, com passá amb la migradó interior espanyola vers les grans dutats en les décades 
deis anys 50 i 60. Aquesta experiénda va trobar el seu marc analític en el binomi vida urbana 
de Wirth i folk sodety de Redfield. Durant molts anys es va veure l’immigrant a la dutat com 
un home rural, amb solides reladons primáríes i un univers simbólic com uní tari, que patia la 
desestructuradó provocada peí nou entom urbá (Martín, 2003:25).
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figura del gastarbeiter, treballador convidat, i a la marginalitat social. El segon 

moment fa referencia al procés d’assentament en residéncies estables, relacions 

veinals, constitució de famílies i preséncia de menors. El tercer moment correspon a 

una immigració ja arrelada que, amb unes formes concretes o d’altres, es presenta 

com un element permanent de la societat i planteja el reconeixement com a tal.

Si en molts paísos europeus, passar d’un període a un altre del “ cicle migratori”  va 

suposar dos o tres décades, a l ’Estat Espanyol la dinámica sembla molt més rápida67. 

El mateix podem dir per a Valéncia. En una década hem passat d’una migració 
d’homes i dones sois, de caire temporal, a una altra familiar i permanent. Aquesta 
rapidesa i dinamisme del fenomen migratori fa que a Valéncia trobem persones i 

grups immigrants en situacions que corresponen ais tres moments de qué parlen 

Bastenier i Dassetto per a l ’expe rienda europea. Una part minoritária de la 
immigració está ja assentada i acomodada, la qual cosa no vol dir sense problemes. 

Disposa d’una inserció laboral més o menys sólida, famílies reagrupades i/o  
conformades, permís de residéncia permanent o prompte accés a ell. Una altra part 
d’homes i dones immigrants están en procés d’assentar-se amb les famílies. Alguns 
d’ells tenien permís inicial, d’altres pogueren accedir al procés de regularització de 
2001. Un tercer grup, majoritari, está constituYt per les nouvingudes i els nouvinguts, 
el 53% deis veíns estrangers de Valéncia resideixen menys de dos anys a la ciutat. En 
la majoria, atesa la normativa d’estrangeria i la práctica administrativa deis darrers 
anys, es tracta de persones “ indocumentades” i que, des d’aquesta condició, han 
iniciat el procés de trabar una feina, instal-lar-se en un habitatge i convertir-se en un 
usuari més deis transports i els espais públics.
En conclusió, tenim una immigració heterogénia pero que, tot i les diferencies que 

presenta i el carácter molt recent d’una part d’ella, podem definir com una 
immigració permanent, atés el nombre de famílies i menors, el grau d’ inserció 
laboriosament aconseguit i la voluntat generalitzada, inclosos els nouvinguts, de fer- 

se aquí un avenir millor. Donada l ’heterogeneYtat de situacions, es plantegen de 

forma simultánia els reptes i problemátiques corresponents ais referits moments del 

“ cicle migratori” . Per una banda, el tractament adequat de la borsa 

d’ indocumentats, to t facilitant-ne la regularització, es una qüestió básica per a bona

67 La migrado de les décades de 1950 i 1960 a Franca i Alemanya es tractava d’una migrarió 
laboral, d’individus, concebuda com a temporal, comen^ant per l’autopercepdó deis propis 
migrants (Sayad, 1991). Será a partir de mitjans deis anys 70, amb les polítiques d’immigradó 
zero i tancament de fronteres, quan la immigradó es consolide com a permanent i familiar, 
com assenyalen Weil (1991), Wihtol de Wenden (1999) i Le Moigne et Lebon (2002) per al cas 
de Franca i Cohn-Bendit i Schmid (1996) per al cas d’Alemanya.
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part deis nouvinguts. Un altre nucli de qüestions fa referencia a les necessitats que 

planteja el procés d’inserció deis immigrants que están assentant-se (habitatge, 

escola, servéis públics). Per últim, tenim plantejats alguns deis debats propis d’una 

immigració ja arrelada: la co-inclusió com a ciutadans deis nous veYns i el gestió del 

multiculturalisme resultant.

On viuen els immigrants? Una distribució desigual al si de la ciutat

L’habitatge constitueix un aspecte básic en la inserció social deis immigrants ja  que 

proporciona refugi i fa possible una série de tasques elementáis i quotidianes 
(descansar, cuinar, realitzar la higiene personal). L’habitatge suposa un espai propi, 

tant físic com psicosocial, que constitueix l ’ámbit privilegiat de les relacions 
personáis i familiars i possibilita la intim itat. Alhora, en base a la localització i 
depenent d’aquesta, l ’habitatge constitueix la base material per al desenvolupament 
de relacions veYnals i l ’accés a una série de servéis del barri (comerlos, pares, 
escoles, centres de salut, etc.). On es viu, una dada que s’acredita mitjangant 
l ’empadronament, és un element básic per l ’adscripció administrativa a servéis i 
centres públics (escolars, sanitaris i de servéis socials). Podem concloure que 
l ’habitatge és un bé básic ja que, sense ell, no sembla possible assolir tot un conjunt 
de trets individuáis i socials mitjanqrant els quals es conviu “de manera normalitzada” 
en la nostra societat. De forma contradictoria amb aquest carácter de bé básic, 
1’habitatge és una mercadería, un bé de consum durador i de preu alt, que es 
compra, es ven o es lloga al mercat immobiliari.
En el nostre cas, la ciutat de Valéncia, caldria preguntar-se: on tenen els immigrants 

els seus habitatges? En quins barris viuen? Quines pautes d’assentament, si n’hi ha, 
podem establir? Per apropar-nos a aqüestes qüestions s’ha realitzat un estudi sobre 
la distribució per barris deis veYns estrangers, i de l ’evolució d’aquesta des de 1998 

fins al 2004, a partir de les dades que proporciona el Padró Municipal d’Habitan ts68. 
Certament, no es pot identificar inscripció padronal i residéncia. De vegades, el 

primer empadronament es fa a un domicili, la casa d’uns amics o coneguts, on no 

s* habita o que és un habitatge provisional. No tots el canvis de domicili es 

comuniquen. Amb tot, aquest biaix es redueix en el cas d’una immigració que ja  té

68 En gener de 2003, l’Ajuntament de Valencia va modificar la delimitado territorial d’alguns 
barris. Aqüestes modificadons, menors, no afecten a la nostra recerca. Básicament, al 
districte 10 s’ha creat el nou barri Ciutat de les Arts i de les Ciéndes amb terrenys del barri 
de La Punta. Per altra part, en aquest barri s’ha integrat el territori del barri de Les Moreres, 
abans adscrit al districte 11. Veieu l’annex 2. Al mapa 4, referit a 2004, s’ha mantés la 
delimitado territorial anterior.
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un ciar perfil familiar. Per a les famílies, l ’empadronament és un requisit 

administratiu básic per aconseguir una piafa escolar cada any i renovar-la o per a 

accedir a les prestacions de servéis socials. Aquesta situació genera una pressió 
important per a “estar bien en el padrón”  (com deia una equatoriana). Per aixó es 

considera que els fulls padronals constitueixen una bona aproximado, to t i que 

indirecta, a aspectes básics de la inserció residencial deis immigrants.
La base de la nostra análisi és l ’evolució del nombre d’estrangers ais barris de 

Valénda, que se sintetitza a l ’annex 2. Aqüestes dades s’han contrastat amb les 

xifres de les nacionalitats més representades a cada barri, entre 1998 i 2004, i amb 
alguns estudis concrets disponibles. El resultat és la distribució residendal de la 

immigració a Valéncia que es comenta a continuado i que s’ha plasmat 

cartográficament ais mapes 1, 2, 3 i 4, els quals ens permeten apropar-nos a una 
visió socio-espacial de la inserció residencial deis immigrants.
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Mapa 1. Barris de Valéncia amb major proporció de veíns estrangers. Any 
1998

i

Mitjana ciutat: 1,07 %

A  + 1,90 %
1 4 El Pilar

í H  1,60-1,90%
1.1 La Seu. 1.5 El Mercat, 2.1 Russafa.
12.4 Cami Fondo 12.5 Penya-Roja

1,30-1,60 %
3.2 La Roqueta. 4.2 Tendetes, 5.2 Morvedre. 6.2 Mestalla,
6.3 Jaume Roig, 7.5 La Llum, 14 1 Benimaclet
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Mapa 2. Barris de Valéncia amb major proporció de veíns estrangers. Any 
2000

w

«J

\I

Mitjana ciutat: 1,52 %

A  + 3 %
1 4  El Pilar. 1.5 El Mercat

2-3%
1 1 La Seu. , 2.1 Russafa 3.2 La Roqueta, 4.3 El Calvari.
5.2 Morvedre 6 2 Mestalla. 12.3 La Creu del Grau, 12 4 Camí Fondo

1,80-2%
1.3 El Carme, , 4.2 Tendetes, 6.2 Mestalla, 6.3 Jaume Roig,
10.2 En Corts, 10.4 La Fonteta de Sant Lluis, 12.1 Aiora. 14 1 Benimaclet
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Mapa 3. Barris de Valéncia amb major proporció de veYns estrangers. Any 
2002

Mitjana ciutat: 5,22 %

A  + 8 %
1.5 El Mercat 2.1 Russafa, 3.2 La Roqueta 4 2 Tertdetes
5.3 Tnmtat, 10.2 En Corts. 12.4 Cami Fondo

£  7-8%
4.3 El Calvari, 5.2 Morvedre, 6.2 Mestalla,
10.1 Monteolivet, 15.1 Els Orriols.

6-7 %
1.4 El Pilar. 5.1 Marxaienes, 9.1 La Raiosa,
10 4 La Fonteta ae SantLIuis 11.1 El Grau, 12.1 Aiora,
12 3 La Creu del Grau, 13 3 L'Amistat, 14 1 Benimaclet.

5,5-6%
1 1 La Seu. 5.4 Tormos, 5.5 Sant Antoni, 7 1 Nou Moles. 
12 1 Aiora, 13.2 Ciutat Jardi.
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Mapa 4. Barris de Valéncia amb major proporció de vei'ns estrangers. Any 
2004

i ;;

Mitjana ciutat: 9,07 %

A  + 1 5 %
I.5  E! Mercat, 2.1 Russafa. 3.2 La Roqueta.
12 4 Cami Fondo. 15 1 Eis Orriols

^  12-15%
1 4 El Pilar, 4 1 Tendetes, 4.3 El Calvari. 5.2 Morvedre
5.3 Tnnitat. 9.1 La Raiosa. 10 1 Monteolivet. 10 2 En Corts. 13.3 L’Amistat

^  10,5-12%
3 1 El Botánic, 5.1 Marxaienes, 5.4 Tormos,
I I .1  El Grau 12.3 La Creu del Grau, 14 1 Benimaclet

9-10,5%
1.1 La Seu, 1.3 El Carme, 6.2 Mestalla, 7 1 Nou Moles,
7.4 La Fontsanta 12.1 Aiora, 12.2 Albors.
13.1 Ciutat Jardi 15.2 Torrefiel
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El mapa 4 ens dóna una visió de la distribució deis immigrants ais barris de la ciutat, 

al gener de 2004. Es tracta, com caldria esperar, d’una distribució desigual. Un 
primer factor discriminador és el nivell socioeconómic del barri. En termes generáis, 
els barris benestants com Gran Via, El Pía del Remei, Sant Francesc, Exposició, 

Jaume Roig i Ciutat Universitaria, tenen un índex de veíns estrangers molt inferior a 

la mitjana de la ciutat. A més, en aquests barris, els estrangers comunitaris solen 
estar sobrerepresentats i els extracomunitaris subrepresentats en relació al conjunt 

de la ciutat69. Una part deis immigrants extracomunitaris que hi consten al Padró 

com veíns d’aquests barris són, en realitat, empleats de servei doméstic. El mercat 
de l’habitatge i l ’escassesa de recursos económics deis immigrants són factors básics 

de la seua distribució desigual. Tanmateix, pero, aquests factors no ens expliquen la 

particular trama colorista de la immigració que es veu al mapa 4. Hi ha barris 
populars, amb sub-mercat d’habitatge barat, que han rebut pocs immigrants i tenen, 
fins i to t avui, un nombre relativament reduít de veíns estrangers. És el cas deis 

barris del districte de Jesús, com ara Creu Coberta i Sant Marcel-lí, o del districte de 
Quatre Carreres, com Malilla, on no hi ha menys habitatge barat que a Russafa, pero 
tanmateix aquest barri dobla els índexs de veíns estrangers.
Haurem de considerar, dones, més factors per explicar-nos la distribució residencial 
desigual a la ciutat. Ens uns casos, són factors del barrí, com la ubicado geográfica, 
el paper que compleix en la divisió de funcions i en la trama reladonal de la dutat. 
Uns altres factors són espedfics deis immigrants, com el tipus d’immigració, 
temporal o permanent, l ’existéncia o no d’immigrants assentats amb anterioritat i 
l ’ácció de les xarxes sodals. Per apropar-nos a aqüestes qüestions farem un 
comentan' comparatiu deis barris de Valénda que tenen un major nombre de vei'ns 
immigrants, a gener de 2004, i considerarem l ’evoludó que presenten durant els 
darrers anys.
La preséncia de vei'ns estrangers, constant des de principis deis 90, és una tendéncia 
consolidada al Centre Historie. Tanmateix, al seu si trobem dues situadons 
diferenciades. Per una banda, els barris més benestants, com La Xerea i Sant 

Francesc, han tingut i tenen un nombre reduít de residents estrangers i, entre ells, 
destaquen els nacionals de la Unió Europea. Els barris de La Seu i El Carme ocupen un 

lloc intermedi. Més acomodat el primer, més heterogeni el segon, els dos tenen ais 

llarg d’aquests anys una proporció relativament alta de vei'ns estrangers, 10,2% i 9,4%

69 El 29,8% deis vei'ns estrangers d’El Pía del Remei, el 28,8% d’Exposidó, el 27,6% de Jaume 
Roig i el 26,6% de Gran Via, són nadonals de la Unió Europea, quan aquests representen el 
9,9% del vei'ns estrangers de Valénda.
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en 2004 respectivament, to t i que amb una notable preséncia deis nacionals de la 

Unió Europea70. A l ’altre extrem d’aquest “continuum” , la part més popular del 
Centre Historie, els barris del Pilar i el Mercat tenen una alta proporrió de veYns 

estrangers, el 14,2% i el 15% en 2004, en la seua immensa majoria extracomunitaris, 

amb preséncia deis grups o col-lectius més “antics” a la ciutat, xinesos i marroquins, 

en molts casos gent amb anys d’assentament, pero també de nous, com els 
romanesos i búlgars i, en menor proporció que en altres barris de la ciutat, 

equatorians. Són els barris del Pilar i el Mercat, i una part del Carme, o millor dit, els 
carrers i finques d’habitatge antic i barat d’aquests barris, els que concentren la 
població extracomunitária. A la ubicado de l ’habitatge deis immigrants al Centre 

Historie de Valéncia trobem, a més a més una característica que es repetirá, amb 

matisos, a uns altres barris de la dutat: més que d’un habitatge homogeni en un 
barri o en una part d’un barrí es dóna una ubicado residencial discontinua deis 
immigrants, en nínxols formats per carrers i finques modests, sense rehabilitar i amb 

condidons precáries, que de vegades coincideixen paret amb paret amb finques 
rehabilitades i habitatges de renda mitjana o alta.
Si eixim del Centre Historie, el primer cercle de la ciutat segons l ’esquema de 
l ’Escola de Chicago, trobem al sud els districtes de l ’Eixample i Extramurs. Al primer, 
escindit entre dos barris benestants i un altre popular, ha estat al barri de Russafa on 
es concentren la immensa majoria deis immigrants71. Al districte d’Extramurs, més 
popular i més homogeni sodalment que l ’Eixample, ha estat el barrí de La Roqueta el 
que, des de mitjans deis anys 90, té una major proporció de veíns immigrants. Ais 
darrers anys, aquest fenomen s’ha estés a altres zones d’habitatge barat del districte 
(com ha passat al barri de Botánic, amb un 11,4% de veíns estranger al 2004).
Els esmentats barris de Russafa i la Roqueta presenten similituds d’interés. Si l'any 
1998 tenien ja un nombre d’estrangers rellevant, sempre en comparanza a la mitjana 
de la ciutat, en gener de 2004 el 15,6% deis veíns de Russafa i el 17,6% de la Roqueta 

eren estrangers. Es tracta de barris populare, més modest La Roqueta, més 
heterogeni Russafa, molt céntrics i ben comunicáis, situats a les dues voreres de 
lfEstado del nord. Són barris d’ instal-lació primerenca d’immigrants a la ciutat, de 

marroquins en particular, que amb el temps s’han consolidat com a barris

70 La proporció de comunitaris respecte al total de veíns estrangers era de 23% en el cas de La 
Xerea, 26% en El Carme, 27,4% en Sant Francesc i 40,6% en el cas de La Seu. Aqüestes 
propordons apareixen com molt consistents al llarg del període estudiat.

El districte de l’Eixample, districte 2 de la ciutat, está composat per tres barris. El Pía del 
Remei i Gran Via corresponen a l’eixample burgés de fináis del segle XIX i primeres décades 
del XX, i han mantingut el carácter de beaux quartiers. El tercer barri, Russafa, té un 
carácter molt més popular amb un nivell sodoeconómic molt inferior.
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d’assentament per a aquest i altres col-lectius. A principis deis anys 90 s’obrien les 

primeres botigues halal i basars a Russafa. A mitjans de la década, Russafa ja oferia 

una oferta consolidada de servéis a la comunitat magribina, si bé les xifres 
d’empadronats eren encara molt modestes. A partir del 2000, són els equatorians els 

que s’instal-len al barri (avui, un 40,7% deis veíns estrangers de Russafa són 
equatorians). Com després veurem en detall, els veYns immigrants de Russafa no 
s’han inserit de forma indiferenciada en el barri. S’han concentrat ais carrers i 

finques més modestos i barats. Molts d’aquests habitatges estaven ja buits; en altres 

casos, els immigrants han substituYt els autóctons que deixaven els habitatges més 
modestos. La ubicado dins del barri no ha estat sois en fundó del sub-mercat de 
l ’habitatge a qué poden optar els immigrants. S’ha donat una ubicado diferent dins 

del barri segons les nacionalitats de procedénda i el temps d’instal-lacio a la zona, 
amb un fenomen de concentració del col-lectiu magribí a una zona molt delimitada. 
Tanmateix, uns altres col-lectius com els xinesos i els equatorians s’han establert de 
forma més extensa al barri. Poden donar-se concentradons per origen, com la deis 
magribins a la zona del carrer Cuba, Buenos Aires i Puerto Rico, pero aqüestes es 
conjuguen amb la convivéncia, més o menys indiferent, d’immigrants de 
procedéndes diverses al mateix barri i els mateixos carrers.
Al sud-est de Russafa, Montolivet i En Corts són barris d’ instal-ladó d’immigrants més 
recents. El nombre d’estrangers hi era, l'any 1998, molt reduít. Amb una continuYtat 
física amb Russafa, separats per l ’Avinguda de Peris i Valero, els barris obrers de 
Montolivet i En Corts oferien un pare d’habitatge barat que comengava a escassejar a 
Russafa, uns deis llocs de “ referencia” deis immigrants a prindpis de 2000. En dos 
anys escassos, aquests barris veieren com es multiplicaven per dnc els vei'ns 
estrangers, en la majoria equatorians. A gener de 2004, el 12% deis vei'ns de 
Montolivet i el 12,5% deis d’En Corts són estrangers. En els dos casos, les 

nadonalitats més representades són l’equatoriana i la colombiana (el 42,7% deis 
estrangers de Montolivet són equatorians). Alguns grups d’equatorians i de 
marroquins residents a aquests dos barris mantenen una fluida reladó amb el barri 
de Russafa, on viuen familiars o coneguts i hi ha un ampie ventall de comerlos 

étnics.
D’acord amb les dades del Padró, des de 1998 fins l ’any 2001, Patraix era un deis 

barris de Valénda on hi havia més residents estrangers. Tanmateix, aquesta dada 
reiterada, no es “corresponia” bé amb la redui'da preséncia d’extracomunitaris al 
barri. Sois ais voltants de la seu central de Creu Roja a Valénda, el Mossén Fenollar 

8, es veien immigrants. Un estudi deis fulls col-lectius del Padró va mostrar que més
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del 50% deis estrangers de Patraix estaven empadronáis en fulls col-lectius, amb 

l ’adreqa de Creu Roja. Es tractava, dones, de beneficiaris de programes i actuacions 

de l’entitat pero que, en la immensa majoria, no vivien a Patraix sinó de forma 

dispersa per altres barris de la ciutat i poblacions del voltant. Aquesta raó 

transforma el nombre d'empadronats al barri de Patraix en no significatiu a efectes 

d’aquest estudi; per tant, no s’ha destacat Patraix ais mapes d’ubicació de la 

immigració a la ciutat72.

Per acabar el nostre recorregut pels barris de la ciutat situats al sud del Llit del 

Túria, farem esment deis districtes populars, obrers i allunyats del Centre Historie, 

de L’Olivereta i Jesús. Al primer, cal destacar el nombre creixent de veYns estrangers 

del barri de Nou Moles, amb un 10,4% de veYns estrangers, i de La Fontsanta, amb el 

10,2%. Al districte de Jesús, el 12% deis veYns de La Raiosa és estranger. Es tracta de 

barris d’immigració molt recent, pero que comencen a teñir importáncia atés el 

fenomen de dispersió residencial per quasi tota la ciutat que es dóna ais darrers 

anys.

Al nord del llit del Túria, i separats del Centre Historie per aquest, hi trobem una 

série de barris que acullen a una immigració majoritáriament nouvinguda. Aquests 

barris ja figuren al mapa 1, que mostra la distribució deis immigrants en 1998, tot i 

que el seu nombre de veYns immigrants era encara modest. A partir de 1999 es 

convertirán en barris receptors d’immigrants. Són els barris de Tendetes i El Calvari 

del districte de Campanar i tots els barris del districte de la Saidia. Destaquen peí

72 Cada full padronal recull tots els residents d’un habitatge, que pot ser de dos tipus: 
familiar i col-lectiu. Usualment, els fulls col-lectius registren els veíns que viuen en centres 
institucionalitzats: residéncies i col-legis majors, residencies de Tercera Edat, institucions 
religioses, etc. Per conéixer la importáncia del nombre d’estrangers en aquesta situació i 
valorar-ne la relleváncia al cas de Patraix es va realitzar una análisi deis estrangers 
empadronáis en fulls col-lectius deis diferents barris de la ciutat, amb els següents resultats.

Estrangers empadronats en fulls col-lectius Total estrangers a Patraix
Any Total Valénda Total Patraix
1998 766 584 828
2000 920 549 810
2001 988 495 1.055
2003 1.298 385 2.076

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Si deduím els estrangers empadronáis en fulls col-lectius del nombre total d’estrangers 
empadronats al barri, el percentatge de persones estrangers residents a Patraix es veu reduít 
considerablement. A partir de 2002, aquesta situació es va “ normalitzar” ; per una part, Creu 
Roja ja no necessitava utilitzar el recurs de l ’empadronament a la seua seu; per altra part, el 
nombre d’estrangers véfns de Patraix va augmentar. Així, dones, el biaix que comentávem ha 
desaparegut i, en 2004, Patraix comptava amb un 9,3% de veíns estrangers (sois lleugerament 
per sobre de la mitjana de la ciutat, 9,1%).
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nombre d’estrangers els barris de Trinitat i Morvedre, on representen el 13,3% i el 

12,5% deis seus veYns. Es tracta de barris relativament céntrics, ben comunicáis i 
amb una composició social i d’ habitatge heterogénia, amb zones més populars i 
altres de professionals mitjans. Com en d’altres barris d’immigració recent, les 

nacionalitats més representades —per damunt de la mitjana de la ciutat— són els 

llatinoamericans. Cal destacar-hi, en aquest sentit, que el 39% deis vei'ns estrangers 
de Morvedre són equatorians i que aquests representen el 34,7% o el 36,3% 

respectivament de la població estrangera deis barris de la Trinitat i Marxaienes.
Més cap el nord, un altre barri d’assentament immigrant molt recent és el d’Els 
Orriols. Es tracta d’un barri obrer amb dos ambients urbans. Un, el vell barri deis 
anys 60, on predomina la construcció de VPO (Habitatge de Protecció Oficial) de 

desenvolupament franquista, amb habitatges molt menuts i d’escassa qualitat. 
L’altra part del barri és de nova construcció, de major qualitat, i amb un véínatge 
més heterogeni. El procés d’assentament de la immigració, fonamentalment 

llatinoamericana, ha estat molt rápid. Al 2000, la poblado estrangera d* Els Orriols 
suposava el 1,32%, un poc per sota de la mitjana de la ciutat (1,52%). Quatre anys 
després, els empadronats estrangers suposen el 16,3% deis veYns del barri. Els Orriols 
ha registrat el procés de canvi més accelerat de tots els barris de la ciutat i s’ha 
convertit, ais darrers dos anys, en barri d'arribada per a una part de la immigradó 
més recent, particularment equatoriana. En gener de 2004, eren equatorians un 49% 
del total deis veYns estrangers d’Els Orriols que, a més, están concentrats en la part 
més vella del barri, a les antigües finques de VPO. S’ha donat, dones, un ciar procés 
de substitució segons el qual els immigrants han ocupat els habitatges més antics i/o  
més precaris que han deixat lliures els propietaris, treballadors autóctons, 
normalment per trasllat a un habitatge millor, bé a la part nova del barri o a d’altres 
barris de la ciutat. El procés que es dóna a Els Orriols s’ha estés al barri veí de 

Torrefiel, amb el que comparteix característiques.
Al nostre mapa destaca la preséncia al nord-est de dos barris d’una tipología diferent 
ais que, fins ara, estem comentant. Benimaclet i Mestalla són barris relativament 
acomodats, amb unes rátios acceptables d’índex de qualitat urbana (servéis, zones 
verdes, arbres al carrer, etc.). Són barris heterogenis on conviuen, de forma 

discontinua, treballadors, professionals i capes mitjanes i on hi ha una oferta 

d’habitatge barat, els habitatges modests deis anys 60 i 70 que subsisteixen en borses 

amb trames d’edificacions més modernes i de major nivell económic. Aquests dos 
barris ja comptaven amb una certa preséncia de veYns immigrants el 1998, 
lleugerament per damunt de la mitjana de la ciutat. Aquest paper destacat en el
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mapa de la Valencia immigrant, es va afirmar entre els anys 2000 i 2002 (veieu 

mapes 2 i 3). Al gener de 2004, el 10,8% del vei'nat de Benimaclet i el 10,2% del de 
Mestalla és estranger. Encara que es dóna un ampli ventall de nacionalitats entre 
aquests veYns, equatorians i colombians són les nacionalitats més representades. La 

situació de Benimaclet i Mestalla és un bon contraexemple contra la generalització 

abusiva que identifica inserció residencial deis immigrants i barri degradat. Hi ha 
trama d’habitatge modest, ocupada pels immigrants, pero en un medi més aviat 

acomodat.

Per últim, per acabar el comentan* al nostre mapa de la immigració a Valénda, ens 

referirem a Peix de l ’Avinguda del Port i la fa^ana marítima de la dutat. Els Poblats 
Marítims han tingut i tenen una escassa presénda d’estrangers, sempre en termes 
comparatius amb la mitjana de la ciutat, amb l ’excepdó pardal del barri del Grau73. 
Al districte d’Algiros, caldria assenyalar el barri de L’Amistat (12,9%). És al districte 

de Camins al Grau on es concentren els barris amb una major propordó de veíns 
immigrants d’aquesta part de la dutat, destacant-hi Camí Fondo (14,9%) i La Creu 
del Grau (11,8%). Camí Fondo i els Yoltants ha estat un barri de recepció 
d’ immigració des de mitjans de 1995, sempre en termes modestos pero significatius 
(veieu mapa 1). En un deis seus carrers es va instal-lar un deis primers oratoris 
islámics de la ciutat, que encara subsisteix. Es tracta de barris populars, amb una 
oferta d’habitatge barat i/o  antigües finques de VPO i prop del Port. En una part 
d’aquests barris s’ha donat un procés de substitució semblant al d’Els Orriols pero de 
forma menys concentrada, en el temps i en l ’espai. Per altra part, com passa també 
ais barris del Centre Historie, hi ha una ampia presénda d’immigrants d’una 
diversitat d’origen, sense que es done una preséncia aclaparadora deis 
llatinoamericans, com passa a Els Orriols.

Apunts sobre inserció residendal, “espais d’immigradó” i convivénda inter
étnica a Valénda.

Si atenem a l’evoludó del fenomen de la inserdó residencial deis immigrants a 
Valénda, podem establir dues etapes. Una primera que comprendria tota la década 
deis anys 90 i que apareix reflectida al mapa 1 referit a gener de 1998. Llavors, la 

immigració extracomunitária, encara molt reduída en nombre, estava instal-lada ais 
barris populars del Centre Historie i a alguns altres com Russafa i Camí Fondo. En

73 El reduít nombre d’estrangers extracomunitaris del Cabanyal i la Malva-rosa contrasta amb 
la nombrosa presénda d’un altra minoría étnica: els gitanos. Aquest districte concentra quasi 
la meitat de la poblado gitana estimada de la dutat. Veieu Garda et alii (2001).
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altres barris, com La Roqueta, Les Tendetes, Morvedre o Benimaclet, s’apuntava ja 

una presénda d’immigrants, encara que amb xifres molt modestes. Aquesta primera 
etapa d’ inserció residendal va estar protagonitzada per una diversitat de 
nacionalitats, on destacaven els col-lectius amb major preséncia continuada al llarg 

de la década, és a dir marroquins, xinesos, argentins i senegalesos entre altres. La 

segona etapa comenta a l ’ inici del nou segle i el seu signe, almenys fins ara, és 
l ’ampliació molt rápida del nombre de veYns estrangers i l ’extensió de la seua 

preséncia a un major nombre de barris de la dutat. Amb l ’augment del flux 

migratori, amb equatorians i colombians com a protagonistes centráis, es dóna una 
“ expansió”  de la immigració al sí de la ciutat. Junt amb l ’augment de la població 
estrangera al Pilar i el Mercat, Russafa i Camí Fondo, els barris “ receptors” 

d’ immigració al llarg deis anys 90, cal destacar que la immigradó s’ha estés per la 
ciutat i aixó en una doble escala, a nivell general i a nivell de barris. Hui hi ha més 
barris amb una preséncia notable de veYns estrangers que, peí nombre i la situació de 
convivéncia quotidiana, ha suposat canvis significatius en la vida veYnal i la propia 
autopercepció del barrí. En alguns casos, el canvi ha estat espectacular per la 
rapidesa. En poc més de tres anys, el panorama veYnal d’ Els Orriols, Montolivet o En 
Corts ha incorporat els llatinoamericans com a figura habitual ais carrers. Per altra 
banda, a nivell general de la dutat, aquesta presénda és també evident ais carrers, 
ais centres comerciáis, els transports, els pares i altres espais públics. És lógic que 
així siga, amb un 9% de veYns estrangers que -afortunadament- s’han inserít 
rápidament com usuarís normalitzats de la ciutat. Per segona vegada en la historia, 
Valénda comenta a auto-percebre's com a ciutat d’immigració.
A la dutat de Valéncia, la inserció residendal deis immigrants es dóna en una 
pluralitat de barris, una situado que no podem reduir a la imatge clássica del centre 
historie degradat i les árees pobres de transido. A Valéncia, com a d’altres dutats 
europees, el centre historie presenta una marcada dualitat sodoeconómica, de 
condicions d’habitatge i de prestigi74. Els immigrants sois habiten ais barris i zones 
més modestes. Per altra part, fora del centre historie, els immigrants s’han inserit a 

Valénda en una pluralitat de barris, en la majoria de casos, barris populars, pero 
també a altres més heterogenis sodalment.

74 Aquest és el cas, també, de Madrid (Lora Tamayo d’Ocon, 2001) i de París (Guillon, 1995; 
Barou, 1999), amb centres de l’urbs que combinen beaux quartiers i barris populars 
tradicionals. Com veurem en detall, la situado de Barcelona és diferent, amb un centre 
historie més homogeni sodalment, més popular i que presenta els índexs de concentrado més 
alts de la dutat.
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A Valéncia, podem diferenciar quatre tipus de barrí que concentren un nombre 

d’estrangers superior a la mitjana de la ciutat:

Els barris populars del Centre Historie, amb la trama discontinua d’habitatge antic i 
degradat, que es troba en canvi constant de la má, entre altres factors, del procés 

de rehabilitado del primer districte de la ciutat.

Barris populars relativament céntrics, al voltant del Centre Historie, i amb una oferta 
d’habitatge más modest concentrat en uns indrets determinats del barrí. Ens uns 

casos, són barris de recepdó d’immigrants des de mitjans deis 90, com La Roqueta i 

Russafa peí sud del Centre Historie; en altres casos, aquest carácter és más nou, com 
Morvedre i Trinitat peí nord. Es tracta de barris relativament heterogenis, de 
treballadors i professionals, que conjuguen habitatges antics i nous en proporció 

desigual, i amb una part modesta i barata. En aquests barris hi ha déficits de servéis, 
to t i la millora deis darrers anys, pero no es poden definir com a barris degradats i/o  
margináis (com sí podría afirmar-se d’algunes zones del Carme, el Pilar o el Mercat al 
Centre Historie).
Un tercer tipus estaría constituí't per barris obrers de la periféria o allunyats del 
centre, amb zones de predomini de l ’habitatge barat per a “ productores” del 
desenvolupament franquista deis 60 i primers deis 70. Seria el cas d’Els Orriols i de 
Camí Fondo, així com d’alguns barris de la zona de l ’Avinguda del Port. A aquesta 
tipología podrien respondre els barris de Nou Moles i La Raiosa.
Per últim, un quart tipus de barrí receptor d’ immigració agruparía a Mestalla i 
Benimaclet, com a barris relativament acomodats, amb una heterogenéitat d’estatus 
socioeconómic deis residents i de tipus d’habitatges.
En tots aquests barris els estrangers no habiten de forma homogénia. Com mostren 
els casos d’El Pilar, el Mercat i Russafa, sobre el que després ens detindrem, els 

immigrants es concentren en carrers i finques d’habitatges antics, más modestes i 
amb pitjors condicions d’habitabilitat, pero també es distribueixen peí pare 
d’habitatge barat del barrí. Lluny d’establir árees homogénies, la inserció residencial 
deis immigrants conforma una trama75 discontinua de concentracions relatives en 

determinants punts del te ixit urbá del barrí. Ádhuc en els barris amb una major 

preséncia d’ immigrants es dóna una barreja de residents immigrants i autóctons, que 

comparteixen carrers i finques, si bé amb un nombre relativament major deis primers 

ais habitatges més modests. De forma semblant a Madrid, Barcelona i altres ciutats

75 El terme trama s’utilitza en el sentit, molt general, de conjunt d’interconnexions entre 
diferente punts, objectes i/o  persones. Així parlarem de trama d’habitatge barat o de trama 
relacional, per a fer referencia al conjunt de relacions que manté una persona o grup.
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europees com París, a Valéncia es dóna una situado de convivéncia residencial, una 

barreja d’habitatge immigrant i nadiu relativament ampia i extensa.
Aquest tipus d’inserció residencial es prou diferent de l’experiéncia anglosaxona 
clássica, on hi ha un major pes deis barris étnics com Chinatown o Little Italy. 

D’acord amb el model de barrí étnic, aquest concentra a una bona part deis membres 

deis respectius col-lectius, i es conforma un espai ve'ihal, comerdal i reladonal 
“ italiá” , “ irlandés”  o “ polonés” , i on la majoria deis veVns són membres del grup 

etno-cultural. Aquest model, que a la práctica es mostrá més heterogeni que el que 
la seua imatge proclamava, no és aplicable a la nostra realitat. A més de la 
convivéncia residencial entre autóctons i immigrants ja  comentada, en cap barrí de 

Valéncia els estrangers superen els autóctons ni es dóna una preséncia quasi- 

exclusiva d’una nadonalitat que “ marque” amb la seua etnicitat l ’espai sodal del 
barrí, to t i que en alguns barris els equatorians quasi representen la meitat deis veins 
estrangers. A nivell de ciutat, les concentradons per origen etno-cultural són 

relativament modestes; cap barrí de la dutat reuneix més del 10% de membres d’un 
col-lectiu. Aixó no exclou concentradons relatives per nacionalitat pero aqüestes es 
donen a un ámbit menor al de barrí, de carrer o de dos o tres carrers. Al barrí com a 

conjunt el que predomina és Pheterogeneitat de procedéncies deis veins immigrants. 
Els barris receptors d’immigrants s’han conformat a Valéncia, des deis seus inícis, 
com a barris m ulticultural.
Per altra part, la nostra situado és distinta, també, del model d’inserdó residencial 
segregada que es dóna en determinants llocs d’agricultura intensiva exportadora 
d’Almeria, a d’altres províncies d’Andalusia i a una part del camp murdá. En aquests 
llocs, particularment ais pobles grans i les ciutats mitjanes, opera una divisió 
espacial de l’habitatge autócton i immigrant. El nucli urbá, particularment el centre, 
és un espai preferent, quan no quasi exclusiu, autócton. Per la seua part, els 
immigrants habiten sobre to t en alqueries i cases, disseminades al camp, i en algún 
barrí periféric. Aquesta segregado residendal, més o menys accentuada segons els 
contextos locáis, s’estén a d’altres ámbits de la vida social com els espais públics. No 

hi ha la barreja d’habitatge autócton i immigrant que caracteritza la convivéncia 
residendal, sinó més bé una co-preséncia que opera, sobre tot, a l ’ámbit laboral76.

76 A les grans riutats d’Andalusia, com Sevilla, Córdova i Granada, els immigrants resideixen 
ais barris i parts més modestes deis centres i ais barris populars. Hi ha una situado de 
convivénda residendal i interacdó quotidiana que, ais trets més generáis, no és molt 
diferent a la de Valénda. Són a determinades comarques d’agricultura intensiva on opera el 
model segregadonista, centre urbá i disseminats, al que fem referénda. En aquests casos, 
com ara la provincia d’Almeria, “el 80% deis immigrants extracomunitaris es veuen for^ats a 
viure en un habitat dispers, entre els hivernacles de plástic” (Castaño Madroñal, 2000; 129),
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Podem sintetitzar la situado a Valénda com una inserdó residendal basada en una 

distribució desigual que, tanmateix, ha generat una situació de convivéncia 

residendal, ampia i extensa, ais barris populars de la ciutat. El nostres barris 
d’immigrants no són étnics, sinó pluri-étnics o multiculturals, per l ’heterogenertat de 

procedéncies i la diversitat de les dinámiques. Per altra part, no és senzill catalogar 

aquests barris com a “ barris d’arribada” , “ barris de transició” i/o  “ barris 
d'assentament” . D’acord amb la nostra curta experiéncia migratoria, aquests barris 

compleixen a Valéncia una diversitat de fundons respecte ais immigrants. Hi ha 

barris d’arribada i recepció, actualment Els Orriols seria l’exemple ciar. Per la seua 
part, Russafa, pero també el Pilar i el Mercat, se’ns mostren com barris que 
continúen rebent els nouvinguts i que, alhora, s’han constituit com barris 

d’assentament per a una part deis veins immigrants que han fe t arrels en ells. En el 
cas de Russafa, els indrets del barrí que concentren els comerlos étnics i la 
sociabilitat informal, s’han constitui't com a espais socials de referénda més enllá del 

propi barrí. Per tant, més que una divisió de barris d’ immigrants en fundó de la 
fundonalitat (arribada, transició, assentament), tenim barris que se’ns mostren com 
espais socials dúctils i versátils, amb un alt grau d’adaptabilitat per a complir 
diferents fundons per ais nous veins (primer habitatge a la ciutat, espai 
d’assentament residencial, ámbit privilegiat de sociabilitat per alguns col-lectius). 
Tornem al nostre mapa de la Valénda immigrant. A nivell cartográfic, podem 
diferenciar quatre grans agrupacions de barris. Una primera englobaría una part del 
Centre Historie. Una segona seria el conjunt Russafa, Montolivet i En Corts. Una 
tercera zona agruparía els barris de la fa^ana nord del Hit del Túria, amb un eix de 
Trinitat-Morvedre-Tendetes. Una quarta agrupado integraría els barris de Camins al 
Grau i l ’eix de l ’Avinguda del Port. Al mapa 5 es reflecteixen aqüestes agrupadons o

en “cortijos” amb males condicions de satubritat o en infra-habitatges. Diversos estudis sobre 
l’habitatge a Almería i la situado del Ejido (Castaño, 2000; Martín, 1999 i 2002; Martínez 
Veigas 2001, Fernández i Checa, 2003) destaquen el procés que va a fer d’una separado 
residencial inidal una segregado sodo-fundonal, particularment consolidada respecte al 
col-lectiu magribí.
En determinades pobladons murdanes opera una lógica semblant, tot i que amb menys 
intensitat i, sobre tot, amb situadons de co-presenda habitual ais espais públics. Amb tot, hi 
ha pobladons on l’habitatge de l’immigrant segueix una jerarquía étnica, que implídtament 
reladona distánda cultural, real o imaginaria, i distánda residendal. Els equatorians solen 
viure en els nuclis urbans, pero els marroquins tenen l’habitatge, de forma molt majoritária, 
ais disseminats (Pedreño y Castellanos, 2001; Foro Social Múrda, 2002). Aquesta segmentado 
espadal es relaciona amb el sistema de representadons que la sodetat receptora té sobre els 
immigrants d’un i altre origen, més negativa sobre els marroquins i més amable sobre els 
equatorians. “El camp” queda estigmatitzat com a lloc de residénda, atés que és el lloc on 
viuen els “moros” (Strohmayer et ali, 2004).
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possibles “espais d’immigració’’ de la ciutat de Valéncia. Entendrem per “espai 

d’immigració” aquells indrets de la ciutat formats per dos o més barris entre els que

Mapa 5. Possibles “ espais d’immigració” de la ciutat de Valéncia

X  •’

V

una determinada població estrangera estableix una trama relacional relativament 

intensa donada per la proximitat deis habitatges i peí fet de compartir xarxes socials 

i locáis i llocs de trobada. En la meua opinió, el conjunt format per Russafa, 

Montolivet i En Corts es pot considerar un “espai d’immigració” on determinants 

indrets de Russafa constitueixen un “espai de centralitat immigrant” (Toubon i 

Messamah, 1990). Com a la Goutte d’Or i el Triangle de Choisy a París, le Quartier de 

Marolles a Brussel-les o els barris de Mile-End i Cóte-des-Neiges a Montréal, el barrí 

de Russafa té una preséncia “tradicional” immigrant, concentra un important nombre 

de comerlos étnics i uns espais relacionáis més o menys estructuráis al voltant deis 

comerlos i deis servéis comunitaris. Tot aixó genera una freqüentació assídua del
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barrí per part de magrebins, senegalesos i, en menor mesura, equatorians, que tot i 

no ser veins acudeixen al barrí per a aprovisionar-se i/o  mantenir relacions socials. 

Aquesta sociabilitat immigrant concentrada té, també, un reflex en les 
representacions col-lectives que la societat valenciana té de Russafa, segons les 

quals, aquest és el barrí “ multicultural” de Valéncia.

Que les altres tres agrupacions assenyalades al mapa 5 constituesquen o no “espais 
d’immigració” és una hipótesi a contrastar. No sembla, almenys de moment, que cap 

indret d’aquestes zones haja adquirit la importancia comercial, relacional i simbólica 
que té el barrí de Russafa. Amb tot, parlem de dinámiques noves, molt fluides i que 
están coneixent un rápid desenvolupament. S’imposa, dones, donar temps al temps.
A Valéncia podem parlar d’una situado de convivéncia residencial “ multicultural” , 

to t i que molt desigualment repartida tant en termes espaciáis, per barris, com en 
termes socioeconómics, per classe. Els barris més benestants de la dutat són els que 
tenen menys veYns estrangers i, particularment, immigrants extracomunitaris. És ais 
barris més populars i a les trames modestes d’alguns barris més o menys acomodats 
on es concentra aqueixa convivéncia residencial. La inserció residendal i urbana deis 
immigrants a Valéncia constitueix la base d’una convivénda quotidiana que afecta, 

en aquests moments, una bona part deis barris de la ciutat i ja forma part de 
l ’experiéncia propia de la majoria de valencianes i valendans.
Aquesta convivénda inter-étnica, entre autóctons i immigrants, es desenvolupa a 
diferents nivells, tañt espaciáis com de tipus de sociabilitat. Per captar els trets, les 
dinámiques i les relacions que genera aquesta convivéncia, aquesta recerca se 
centra, a nivell de dutat, en l ’estudi de la interacció que es dóna ais espais públics i, 
a nivell de barrí, en el coneixement del procés d’inserdó deis immigrants i a les 
dinámiques d’interacció al barrí de Russafa. Com veurem en detall, podríem definir 

aquesta convivéncia com pacífica i distanL Actualment, es dóna una co-preséncia 
quotidiana com vei'ns, usuaris deis transports públics i deis pares de la dutat, que es 
resol per les diferents actors des de la indiferencia cortés, la urbanitat i l ’escassetat 
de reladons inter-étniques significatives. Que la interaedó siga banal no vol dir que 

no tinga conseqüéncies i implicadons. Per altra part, l ’augment espectacular del 

nombre d’immigrants no ha generat problemes greus de convivénda o dinámiques 
d’enfrontaments, la qual cosa no vol dir que no existesquen tensions i situacions poc 
positives77.

77 A Valénda s’han donat agressions raristes, pero com a fets puntuáis i rápidament 
repudiats. El procés d’inserció deis immigrants ha generat no pocs problemes i tensions pero, 
resolts o suportáis millor o pitjor, no han generat dinámiques sostingudes de tensió i
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El mapa que dibuixem ara de la “Valénda immigrant” pot veure’s modificat en el 

futur immediat per diverses dinámiques, tant les que travessen a la societat de 

recepció com ais propis immigrants. Entre les primeres, caldria destacar els canvis 
que es donen com a conseqüénda del desenvolupament de la dutat, el resultat de 

les diverses grans operadons urbanístiques que s’están cometent, amb proliferació 

de zones de “ prestigi” i habitatge de qualitat o d’altres pendents pels anys 
immediats78. Molt possiblement, com a conseqüéncies d’aquests canvis, determinants 

barris puguen en veure modificada la composició socioeconómica i pobladonal. Tot 
aixó influirá, sense dubtes, en el mapa de la “Valéncia immigrant” com també ho 
fará el procés de gentrifi catión (d’ennobliment)79 —per rehabilitado i/o  nova 

construcció— de determináis indrets del Centre Historie, de Russafa i de parts deis 

barris de Mestalla i Benimaclet. Aquest procés, lent pero perceptible comportará 
l ’expulsió en termes generáis deis véíns de rendes més modestes, inclosos óbviament 
els immigrants, si no s’adopten mesures explicites per evitar-ho. Un altre aspecte 

que influirá, sense dubte, són les tendéncies que adopte l’actual situado de 
convivénda i les conseqüéndes que tinga en matéria d’etiquetatge étnic i 
residénda. Per exemple, si l ’ampliadó de la convivénda quotidiana i la relació 
veínal fa que augmenten o disminuesquen els estereotips negatius reladonats amb 
els immigrants, com ara que són bruts, sorollosos i no tenen cura de les coses.
Uns altres factors de possibles canvis del mapa de la “Valéncia immigrant” fan 
referencia a processos espedfics deis propis immigrants. Així, les dinámiques 
d’assentament, les necessitats derivades del dele de vida —particularment, la 
formado de famílies i el naixement deis filis— i els canvis que puguen donar-se en les 
xarxes informáis actuals tindran repercussions en el procés d’ inserció residencial.

enfrontament inter-étnic. Les manifestadons radstes contra la presénda deis immigrants a 
Russafa, per fer referénda a uns deis fets més remarcables, responien sobre tot a una 
orquestradó política des de fora que tractava d’utilitzar el malestar present a una part deis 
veins. No hem conegut una situado de tensió inter-étnica on partidpen, de forma més o 
menys permanent, grups definits per identitats etno-culturals. Potser el més proper a aixó 
siga, en la tardor de 2004, la situado d’assetjament de menors i adolescents equatorians per 
part d’adolescents autóctons que s’ha donat a Els Orriols (Diari Levante, 7 d’octubre de 
2004).
78 Caldria assenyalar, en aquest sentit, les operadons urbanístiques com Avinguda de Franca, 
Palau de Congressos, una part deis terrenys de les actuadons de la Copa de l’América. Unes 
altres es desenvoluparan ais propers anys, com el Pare Central i la urbanitzadó de la 
desembocadura del Túria.
79 Tot i que la paraula gentrification s’ha incorporat al catalá com a “ennobliment”, al llarg 
del text s’utilitzará la paraula en anglés, perqué es considera més clarificadora del que 
implica aquest procés atés que el terme catalá "ennobliment" comporta unes connotadons 
molt més ampies.
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Apunts sobre (’habitatge immigrant a Valénda

No hi ha investigarions espedfiques sobre l ’habitatge deis immigrants a Valénda, tot 
i que disposem de diversos estudis concrets que ens aporten dades d’interés (CITMI- 

CITE, 1999, i Aparicio i Tornos, 2003). Sobre la base d’aquestes dades, els resultáis 
de la recerca a Russafa i les opinions de diversos professionals, s’avancen uns apunts 

sobre l ’accés a l ’habitatge i les condidons d’aquest en el cas deis veins immigrants a 
Valénda.

L’accés a l ’habitatge per part deis immigrants está conformat per diversos factors. 

Com que es tracta d’una mercadería cara, el nivell de recursos económics de qué es 
dispose, la situado del mercat immobiliarí i les estratégies que s’hi apliquen resulten 

fonamentals. Aquesta situado, comuna a tots els paisos europeus, té trets específics 
a l ’Estat Espanyol i a Valénda, que actúen com a entrebancs per a la inserció urbana 
deis immigrants. Vivim, particularment des de 1998, un boom immobiliarí amb els 
consegüents augments de preus i major dificultáis d’accés pels grups amb menors 
recursos. Som una “ societat de propietaris” , un 82% deis habitatges de Valéncia eren 
de propietat segons el Cens de 2001, amb una molt escassa oferta d’habitatge de 
lloguer i on es fomenta l ’accés a la propietat amb múltiples mesures (polítiques 

constructives, fiscals, etc.)80. Tot aixó genera una situado marcada per la baixa taxa 
d’habitatge en lloguer i l ’a lt preu relatiu, per presentar la menor taxa d’habitatge 
públic de lloguer d’Europa i també unes de les ajudes públiques més minses. Donats 

els seus escassos recursos económics i l ’existénda de factors de discriminado i 
estereotips negatius, els immigrants es traben amb que sois tenen accés a una part 
reduída del mercat immobiliarí d’habitatge a bon preu. Segons Aparido y Tornos 
(2003: 134), gran part de les immobiliáries ofereixen ais immigrants un nombre 

menor d’habitatges que ais autóctons. El mateix s’ha constatat al barrí de Russafa, 
tant per part d’immobiliáries com de propietaris particulars. Es tracta d’una 
discriminado própiament étnica en la que ningú es reconeix racista pero que 

identifica el color de la pell o el passaport com a signe d’insolvéncia económica, de 
mal us del pis i de desvalorització immobiliária. Per tant, l ’ immigrant no opta al

80 Els habitatges en propietat representen el 82% en el cas de l’Estat Espanyol, pero el 69% en 
Gran Bretanya, el 54% en Franca i el 43% en Alemanya (Leal, 2004). Per a Leal, l’origen del 
diferent model residendal del paisos del sud d’Europa es reladona amb la intervendó molt 
més feble de l’Estat de Benestar, la migradesa d’una política d’habitatge sodal i la 
potendadó de la construcdó i accés en propietat, junt a una major implicado de les famílies 
en la provisió de vivendes. Fribourg (1998) estableix una tipología deis estats europeus segons 
el grau de protecdó jurídica del dret a l’habitatge i les mesures que s’adopten. L’Estat 
Espanyol afirma el dret a l’habitatge en la constitudó pero no adopta les mesures que caldria 
per fer-ho una realitat.
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mercat immobiliari general, sinó a un sub-mercat d’habitatge barat, que constitueix 

una trama discontinua al sí de la ciutat, més concentrada en determinats barris, i 

sotmés a les diferents estratégies que apliquen els propietaris deis pisos.
Una altra variable important és la situado documental, legal o irregular, de 

l ’ immigrant, així com la inserció laboral. Avui disposar de permís de treball i nómina 

és la condició impresdndible que ha de complir l ’ immigrant per a ser inquilí titu lar 
d’un habitatge. Aixó deixa fora els indocumentats i aquells immigrants amb 

residénda legal pero que es traben a l ’atur. Es tracta de proves de solvéncia que, 
com la nómina, també se sol demanar ais autóctons, pero que tenen un major efecte 
d’exclusió en el cas deis immigrants81.

La ubicado del barrí és un altre factor d’inserció residencial que podem apuntar. 

Amb trames semblants d’habitatge barat, uns determinats barris poden ser escollits 
per la proximitat al treball o a llocs amb possibilitats de treball82. En altres casos, 
com a Russafa, el carácter céntric i ben comunicat del barrí ha estat un deis motius 

de l ’assentament primerenc de la immigració.
Igualment, l ’existéncia prévia d’ immigrants, constitueix un factor d’atracció per la 
inserdó residendal. La possibilitat de viure prop de compatriotes, amb una major 
experiénda i suposadament amb majors recursos, amb locáis i servéis específics ja 
instal-lats, fa més atractiu el barrí. És el que hem constatat a Russafa i es reflexa, 
també, a l ’enquesta del CEIM (Aparido y Tomos, 2003). L’existéncia de compatriotes 
assentats reforjada per una oferta de servéis propis, genera un efecte “ crida” amb 
un doble missatge: aquí hi ha cases per a immigrants i aquí tens la “ teua” gent, de la 
que pots esperar una major ajuda per lligams de procedencia, étnia o religió. 
Estretament lligat amb l ’anterior, un altre factor que cal considerar són els recursos 
de primera instal-lacio, ajuda, informado i assessorament que proporcionen les 
xarxes informáis deis immigrants en materia d’habitatge. El paper de les xarxes en la 
inserdó residencial varia segons els col-lectius. En els cas deis xinesos i deis 
senegalesos la familia, la confraria o el grup, en definitiva, la xarxa sodal propia 

resol el problema de l ’habitatge del nouvingut (un altre tema són les condicions 

d’aquest). Aqüestes xarxes són menys denses en el cas deis equatorians i magribins. 
Malgrat aqüestes diferencies, a tots els col-lectius destaca la importancia de les 
xarxes informáis en la resolució de la qüestió de l’habitatge. Segons l ’enquesta del

81 Veieu, per al cas de Valénda, Aparido y Tornos (2003). En el cas de Russafa, com després 
es veura, a l’exigénda de permís i nómina se solia afegir un “aval” per part de l’ocupador.
82 Sule Ozüekren i Van Kempen (1997) ho assenyalen en el cas deis tures. Martínez Veiga 
(1997:118) ho comenta en referéncia al barrí del Raval a Barcelona.
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CEIM, el 55,9% dels enquestats havien trobat habitatge a Valéncia amb ajuda de 

familiars, paisans i immigrants que havia conegut aquí83.

Diversos estudis europeus assenyalen les polítiques publiques en matéria d’habitatge 
com un factor básic de la inserció residencial dels immigrants. Tanmateix, a 

diferencia d’altres paisos europeus, a l ’Estat Espanyol no es pot parlar d’una política 

social d’habitatge, ja que aquesta s’ha lliurat, de forma quasi exclusiva, al mercat 
privat. De fet, s’ha reduYt a mínims la construcció d’habitatge social adre^at ais 

sectors amb menys recursos económics i al que, per la seua situado, podrien optar 

els immigrants. Aquest constitueix uns dels aspectes on la nostra situado més es 
diferencia de l ’experiénda europea84 i de la nostra propia experiénda anterior. Amb 
les migracions interiors de les décades dels 50 i 60, l ’administració va realitzar una 

intensa política d’habitatge destinada a facilitar un allotjament ais nous veins. Una 
part dels barris d’ Els Orriols, Campanar, Avinguda del Cid i altres van sorgir en 
aqueixa época. Avui, la situado és molt diferent amb una práctica absénda de 

1*habitatge social al País Valénda i a l ’Estat Espanyol, i molt menys de lloguer, ni per 
a autóctons ni per a immigrants85. A la dutat de Valénda, la política pública 
d’inserdó dels immigrants en matéria d’habitatge s’ha reduYt a actuadons puntuáis 

per a eradicar el “ barraquisme” , al finan^ament d’una xarxa precaria d’albergs i 
“ pisos d’acollida” per a casos espedfics gestionada per les ONG, i a les ajudes 
d’emergéncia atorgades des de Servéis Socials86.

83 Junt ais recursos propordonats per les própies xarxes, el paper mediador d’amics i 
coneguts espanyols havia estat l’altre recurs majoritari (20% havien aconseguit, d'aquesta 
forma, el seu habitatge). Un 10% havien trobat l’habitatge mitjan^ant un “anund al carrer”. 
El recurs a una agenda immobiliária sois s’havia donat en el 3,3% dels casos (Aparido y 
Tornos, 2003:171).
84 En paisos com Franca, Alemanya, Gran Bretanya i els Paisos Baixos les primeres 
intervendons vers els immigrants, els anys 50 i 60, es donaren en matéria d’allotjament. En 
Franca, l’acció pública adrecada vers els immigrants ha fet de la politique de ville un tret 
central (Barou, 1999 ; Wihtol de Wenden, 1999). La política d*habitatge en Franca ha estat 
marcada per la trajectória dels bidonville ais foyer, habitatges per a treballadors immigrants, 
i d’aquests, ja en la década dels 80, a l’habitatge sodal, sovint en banlieue. Des de 1956 va 
haver-hi organismes ofidals encarregats de l’habitatge que, modificáis, es mantenen (Le 
Moigne et Lebon, 2002: 87 i ss). Gran Bretanya va adoptar, ais anys 60, l’Urban Programme 
com a marc d’acdó amb minories (Mahnig i Wimmer, 2000). En Franca, Alemanya, Holanda i 
Gran Bretanya, aqüestes actuadons per a immigrants s’enquadraven en polítiques més ampies 
d’habitatge sodal i iniciatives urbanístiques adrecades contra el “desavantatge sodal”. Un 
altre punt de convergénda entre aquests quatre paisos és la “reladó establerta entre les 
polítiques d’immigradó i les urbanes, ja que les dificultáis amb qué es troben els immigrants 
es veuen cada vegada més com a problemes inherents a la urbanitzadó” (Mahning i Wimmer, 
2000:91). Així, les actuadons per a immigrants s’inscriuen en programes de renovado urbana 
i regenerado de barris.
85 L’habitatge de lloguer públic constitueix l’1% en el cas espanyol, front al 17% en Franca, 
22% en Gran Bretanya o el 36% dels Paisos Baixos (Leal, 2004).
86 Potser les ajudes atorgades des de Servéis Sodals constituesquen l’ajuda més clara des de 
l’Administradó. Aqüestes són ajudes económiques d’emergénda, de limitada quantia i que es
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Sobre el tipus d’habitatge en qué viuen els immigrants, i les condicions d’aquests 

podem apuntar algunes dades generáis, a partir de l ’enquesta CITMI-CITE (1999) i la 

realitzada per Aparicio i Tomos (2003). El 94% de les persones enquestades l ’any 
1999 disposava d’un habitatge que ocupava de forma habitual, mentre que la resta 

vivia en pensions o “ es traslladava regularment” ; aquesta situado de precarietat 

semblava menor l’any 2003. Peí que fa ais habitatges on resideixen els enquestats, el 
régim de tinenta és de lloguer en el 84% dels casos en 1999, i del 86% en 2003. Per 

contra, l ’habitatge és propietat en el 9% dels casos, un índex encara molt reduit pero 

que denota un cert assentament.
En el 95% dels casos aquests habitatges es comparteixen, prindpalment amb 
familiars (66%) i amics (26%); els habitatges solen comptar amb els equipaments 

básics d’aigua, llum i electrodoméstics87, si bé les condicions d’habitabilitat poden 
presentar diverses deficiéndes.
Un tre t característic de la inserció residendal dels immigrants és l ’a lt número de 
persones que conviuen en una casa88. A la ciutat de Valéncia, la convivéncia amb 6 o 
més persones és la situado en qué viuen el 5% dels veins autóctons, pero afecta a un 
40,5% dels veins immigrants extracomunitaris (veure quadre 10). El recurs a 
l ’amuntegament és una estratégia económica per abaratir les despeses d’habitatge i, 
en termes generáis, tendeix a minvar amb l ’assentament i la millora de la situado. 
L’amuntegament pot ser també, com després veurem al cas de Russafa, una 
estratégia dels propietaris per optimitzar-ne el benefici, si lloguen les habitacions de 
la casa per separat, o cobren renda per persona.
El nombre de persones que conviuen en un habitatge, una aproximado indirecta per 
mesurar l ’amuntegament, varia de forma considerable d’un col-lectiu a un altre. A 
aquest respecte es poden apuntar alguns trets. El temps de residéncia és un factor 
que sol correlacionar amb un menor índex d’amuntegament, que aquí consideraren!

concedeixen per a evitar desnonaments, ajudar a entrar en un pis o pal-liar deficiéndes 
d’equipament básic. D’aquestes ajudes es benefiden, sobre tot, els nuclis immigrants amb 
preséncia de menors i un cert projecte d’arrelament.

Així es deduia de l’estudi CITMI-CITE (1999). El més recent realitzat peí CEIM confirma 
aquesta situado. Segons aquest estudi, els habitatges de les persones enquestades comptaven 
amb aigua potable i electridtat en el 99% dels casos, frigorífic en el 96% i rentadora en el 94% 
(Aparido i Tornos, 2003:164).

En aquest, com en altres aspectes, el recurs a l’amuntegament no és quelcom assimilable a 
estranger. Més encara, sois és característic d’una classe d’estrangers, els “forasters”, els 
immigrants. Els nadonals de la Unió Europea es diferencien de forma nítida de la resta 
d’estrangers i ádhuc es poden caracteritzar per una major tendénda a llars unipersonal o de 
dos persones (veieu quadre 10).
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com la situació de conviure 6 o més persones89. Els marroquins, algerians i argentins, 

tres dels col-lectius amb presencia des de primers dels 90, tenen unes dades 

d ’amuntegament inferiors a la mitjana. “ Sois”  es troben en la situació de conviure 6 

o més persones el 22,4% dels argentins, el 28,5% dels algerians i el 30,7% dels 

marroquins.

Quadre 10. Població estrangera segons el nombre de persones del full 
fam iliar. Algunes nacionalitats significatives. 2004.

Nombre de persones del full familiar 
(en % sobre total del col-lectiu)

Població 1 2 3 4 5 6 i més
pers. pers. pers. pers. pers. pers.

Total població 786.700 10,63 20,09 23,9 27,49 9,94 7,95
Espanyol 716.269 10,94 20,78 24,86 28,73 9,65 5,04
Estranger 70.431 7,50 13,00 14,11 14,94 12,91 37,54
Estranger UE-15 7.065 19,42 25,55 19,62 15,82 8,69 10,90
Estranger no UE 63.366 6,18 11,6 13,5 14,84 13,38 40,51
Romania 3.010 5,55 13,39 18,04 17,87 11,83 33,32
Bulgáría 1.996 3,91 8,72 15,23 18,49 14,78 38,88
Ucrai'na 1.599 4,69 13,88 22,83 18,70 14,82 25,08
Marroc 2.544 13,95 17,73 14,74 11,91 10,97 30,70
Algéria 1.551 11,67 15,67 18,18 13,60 12,38 28,50
Nigéria 1.545 8,28 13,07 13,46 13,92 12,23 39,03
Equador 18.480 2,50 4,90 7,80 11,60 13,50 59,90
Colombia 8.885 6,54 13,74 15,99 17,08 15,44 31,20
Argentina 3.578 6,62 17,44 16,46 20,07 16,96 22,44
Bolívia 2.770 2,45 6,21 8,30 12,13 11,08 59,82
Xina 2.381 7,22 10,29 12,52 12,31 13,44 44,23
Pakistán 1.253 5,67 8,62 9,74 10,06 11,49 54,43
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

A més, aquests col-lectius presenten una major diversitat de situadons de 

convivénda (llars unipersonals, de parella, de tres persones). Per altra part, alguns 

dels col-lectius d ’arribada més recent, són els que presenten majors índexs 

d ’amuntegament. Així, aquest és el cas del 59,9% dels equatorians, del 59,8% dels 

bolivians i del 54,4% dels pakistanesos90. Tanmateix en la decisió de compartir

89 Óbviament aquest índex no passa d’ésser una aproximado “grollera” a la qüestió. Es 
considera que viure 6 o més persones en un pis entre 60 i 90 m2, la dimensió mitjana dels 
habitatges a Valénda, és una situació d’amuntegament. Un problema d’aquest índex fa 
referéncia a la bondat de la mesura. A part del biaix que puguen teñir les dades del padró, no 
considera les dimensions reais dels habitatges. Pot representar pero una aproximado a la 
realitat, considerant la mida mitjana reduida de l’habitatge barat al que, majoritáriament, 
poden accedir els immigrants. Per altra part, la realitat que “mesura” l’índex no té perqué 
teñir la mateixa lectura: segons les cultures, la mateixa situació pot ser definida com 
amuntegament, connotat negativament, o no.
90 D’acord amb les dades del padró 2001 es donava una correladó més clara que el 2004, 
entre temps d’assentament a la ciutat i un menor índex d’amuntegament residencial. Eren els
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Thabitatge no sois operen factors com el temps de residéncia i els recursos 

económics, sinó també culturáis i de tipus de sociabilitat i xarxes socials. Els 
immigrants dels paYsos de 1’est, la immensa majoria dels quals porta aquí menys de 
dos anys, tenen un índex d’amuntegament molt inferior ais d’altres col-lectius amb 

més temps de residéncia. Per altra part, un 57,6% dels xinesos viuen cinc o més 

persones en el mateix habitatge, el mateix índex que l ’any 2001, ja  que sembla que 
continúen optant molt majoritáriament per viure en grups familiars relativament 

ampies. En aquest cas, més que el temps de residéncia, o l’estalvi económic que 

aquest tipus de convivéncia puga reportar, sembla més determinant la recreació del 
vell motile familiar confuciá.
A Valéncia, com ens mostra el cas de Russafa, l ’amuntegament pot respondre a 

diferents estratégies, situacions socials i recursos d’habitatge. La més habitual és 
trabar compartint pis un grup familiar, en sentit ampie, to t incloent amics, o un grup 
de compatriotes amb lligams de diferent tipus. Sovint, un grup familiar pot recorrer a 
llogar una habitado com a font d’ingressos per afrontar el lloguer. En termes 
generáis, solen ser gent en procés d’assentament, que constitueixen nuclis de 
convivénda de certa estabilitat, sobre tot si hi ha menors. Amb el temps i la 
consolidado de la situado económica, es denota la tendéncia a reduir el nombre 
d’habitants al nucli doméstic. Junt a aqüestes situadons, també hi trobem pisos 
organitzats per ser llogats per habitacions. Tot i l ’alta renda que s’obté, solen ser 
pisos degradats, amb equipaments antics i un alt índex d’amuntegament. Es tracta 
d’un recurs residencial propi dels nouvinguts o amb menors arrels socials i que, 
donades les condidons, abandonen en quan poden. Aquests habitatges constitueixen 
residéndes de pas, amb una alta mobilitat dels ocupants i escassa o nul-la 
convivéncia, i que solen generar més problemes de convivéncia amb el veYnat91.
La situació de l ’habitatge immigrant constitueix uns dels elements que pot dificultar 
la convivéncia i generar tensions i dinámiques d’exclusió. Les deficiéndes i 

problemes d’habitatge comporten entrebancs per a un adequat procés d’ inserció 
residendal, tant per les condidons que pateixen els immigrants com per les 
conseqüéndes socials que aqüestes tenen, ja que constitueixen una mala base per a

equatorians i colombians, la immensa majoria nouvinguts, els qui tenien unes dades de major 
amuntegament (el 79,4% dels equatorians i el 58,4% dels colombians vivien amb 5 o més 
persones). Peí contrari, marroquins, argentins i algerians presentaven unes dades inferiors en 
quant al nombre de persones que comparteixen l’habitatge
91 Al barrí de Russafa les queixes vei'nals se centren en aquests tipus de pisos. Un altre focus 
de tensió veYnal, el que més apareix ais mitjans de comunicado com a successos, són 
determinats indrets redui'ts d’El Pilar, El Mercat, el Carme o Russafa, d’infra-habitatge o 
habitatge molt deteriorat que concentra marginalitat, drogoaddicció i petita delinqüénda.
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les relacions veTnals i contribueixen a deteriorar la imatge de l ’ immigrant. Les 

dolentes condicions d’habitabilitat, l ’amuntegament i la manca d’intim itat tenen 

evidents repercussions psicosocials negatives per ais immigrants. Per altra part, les 
tensions que poden sorgir en les relacions quotidianes veínals, bé siga per diferencies 

de costums, bé per altres motius, se solen amplificar en una situació d’habitatges 

amb equipaments deficients i amb amuntegament. Igualment, les deficiéndes de 
l ’habitatge immigrant i els efectes negatius que tenen en la convivénda quotidiana 

contribueixen a identificar els veins immigrants com a font de problemes i legitimar 

alguns dels prejudicis més estesos (són sorollosos i bruts i no tenen cura de les 

coses).
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3. ALTRES EXPERIÉNCIES D’INSERCIÓ URBANA

Hi ha una ampia varietat de processos d’inserció urbana, tant en termes de 

distribució espacial com de relacions i dinámiques socials que s’hi generen. En aquest 

apartat presentarem alguns dels trets que caracteritzen la inserció urbana a 

Barcelona i Montréal, dos casos d’interés per la similitud i peí contrast respecte a 

Valéncia. Com a ciutats espanyoles receptores d’immigració, Valéncia i Barcelona 

comparteixen tota una série de trets comuns: semblants condicions estructuráis, des 

del mercat de treball fins el de l ’habitatge, el mateix marc institucional, la 

normativa d ’estrangeria, semblants dinámiques i actituds socials, etc. A més, a 

diferencia de Valéncia, Barcelona s’ha conformat com a ciutat d’immigració des de 

fináis del segle XIX, to t i que aquesta ha estat migració espanyola. Per la seua part, 

Montréal está més allunyada de la nostra realitat. Metrópoli de Canadá i, alhora, la 

major du ta t de Québec, Montréal ha estat la porta histórica de la migració europea. 

En ella, la inserció dels immigrants hagué d'acomodar-se a l ’ordre que regia una urbs 

escindida entre anglo-canadencs i franco-canandencs. Aixó es concretá, d’acord amb 

la tradició nord-americana, com un mosaic de barris étnics que es mostraren prou 

funcionáis tant respecte ais propis migrants com respecte a la societat de recepció. 

Hem constatat, al cas de Valénda, una série de trets de la inserció urbana dels 

immigrants. Dedicarem la part final de l ’apartat a comparar aquests trets amb els 

que es donen a Barcelona i Montréal. Aixó, entenem, ens facilita obtenir una visió 

més ampia i complexa de la situació a Valéncia. Sobre la base d’aquesta 

comparanza, a més, es presenta una série de trets comuns, més enllá de les 

especificitats dels contexts urbans concrets, de fenómens com la distribució desigual 

a la ciutat, els barris multiculturals i algunes de les dinámiques que s’hi generen. Per 

altra banda, un f il conductor de l ’apartat será el contrast d ’aquests resultats amb el 

“ sentit comú” sobre el procés d’inserció residencial dels immigrants i les seues 

representacions de les dinámiques espaciáis i socials “ própies”  d’una adequada 

integrado dels nous veins a les ciutats occidentals globalitzades.
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La immigració estrangera a Barcelona

“ Gran embruixadora” , capa? d’adaptar-se ais successius canvis, Barcelona ha passat 

de la industrialització a la terciarització per a esdevenir una ciutat global i 

cosmopolita i, al mateix temps, continuar essent el centre polític, cultural i 

identitari de Catalunya. Aquest dinamisme i capacitat de canvi és fru it, entre altres 

factors, de les successives onades d’immigració que l ’han construida en tots els 

sentits. Com compta Eduardo Mendoza, la “ ciutat dels prodigis” és, també, la seua 

obra.

A les primeries dels 70 s’havia aturat la migració interna espanyola i la població de 

Barcelona s’havia estabilitzat. Una década més tard es donava una lleugera pérdua 

de veins de la Ciutat Comtal a favor de les ciutats de la periferia immediata. 

Tanmateix, paral* lelament, un nou flux migratori -e n  aquest cas, internacional- 

comen?ava a despuntar encara que molt tímidament.

La inserció residencial a Barcelona. 1986-2004.

En 1986, els veYns estrangers representaven l ' 1,1456 del to ta l de població i estaven 

distribuits de forma molt desigual al si de Barcelona. Tres districtes de la ciutat, 

Sarriá-Sant Gervasi, Eixample i Ciutat Vella, concentraven més de la meitat dels 

estrangers. Ais dos primers, barris de classes mitjanes i professionals, vivien el 25,3% 

i el 21,3% respectivament, dels veins estrangers de Barcelona. Per contra, els que 

s'havien instal*lat en Ciutat Vella, el districte dels barris histories i populars, sois 

representaven el 10,6% del total. Aquesta distribució residencial és un reflex de 

l ’important pes relatiu dels nacionals de la Unió Europea i dels paisos desenvolupats 

en la població estrangera de Barcelona en l ’época. L’any 1986, més del 40% dels 

veins estrangers eren d ’aqüestes nacionalitats i conformaven, en la seua majoria una 

població activa d’alta qualificació i atreta peí darrer procés de metropolització de 

Barcelona, com a urbs globalitzada. Aquests estrangers se concentren a Sarriá-Sant 

Gervasi i part de l ’Eixample92. Per altra part, la incipient immigració 

extracomunitária residía en Ciutat Vella i en les trames barates de les zones més 

heterogénies de l ’Eixample. Al llarg d’aquests anys, ningú no va considerar a Sarriá-

92 En l’important pes relatiu d’aquests barris acomodats en el mapa de la Barcelona 
immigrant de l’época influeix, a més de la preséncia de comunitaris, el fet que la immigració 
filipina i també una part de la dominicana estava empadronada en aquests barris. Era una 
migració fonamentalment femenina, que treballava en servei doméstic i que -com  interna- 
estava empadronada en la mateixa casa en que servia. Sois a mitjans de la década dels 90, 
s’aprecia un evident despla?ament de la població filipina envers Ciutat Vella, de forma 
correlativa amb una diversificado laboral i una major preséncia d’homes. Veieu Moreras 
(2001a: 44 i ss).
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Sant Gervasi com un espai d’immigració de la ciutat, encara que concentrava bona 

part dels veins estrangers. Aquests no eren consideráis immigrants, sinó “ tulistes” , 

“ guiris” , “ executius” , quan no “ artistes” . Un barri benestant amb aquest tipus de 

població estrangera, amb bona situado sodoeconómica, no és qualificat com a barri 

de concentració d’immigrants. Tot i el nombre de veins estrangers, el districte de 

Sarriá-Sant Gervasi no responia ais estereotips que s’assimilen a un barri, área o 

districte d’immigració: un indret popular, molt modest i/o  degradat, habitat per 

immigrants caracteritzats per la precarietat social i el pretés endarreriment cultural. 

En 1991 tornem a trobar els mateixos grans trets en la distribució residencial a 

Barcelona. Es tracta, segons Miret (1998: 363), d’ “ una geografía urbana fortament 

marcada per l ’e tn id ta t” i polaritzada en dues zones93. Aquesta etnicitat es conjuga 

amb les desigualtats i estratifícacions socials preexistents, que s’havien plasmat a 

nivell urbá com un model de distribució residencial de classe, on el factor 

sodoeconómic és determinant. Els nouvinguts s’inscriuran en aqueix model 

residencial i el reforjaran amb els trets atribui'ts a la seua etnicitat. En un extrem 

trobem els barris acomodats del nord i nord-oest que agrupen els nacionals de la 

Unió Europea i dels paisos desenvolupats. A l ’altre extrem de la du ta t, sodal i 

espacial, están els barris de Ciutat Vella on es concentra la immigració 

extracomunitária, particularment marroquina i subsahariana. Si bé aqüestes dues 

zones ben definides marcaven la inserció urbana estrangera a Barcelona, l ’any 1991 

ja  comen java a ser perceptible una incipient instal-lacio d’immigrants, entre altres 

els llatinoamericans, en zones de barris de l ’Eixample i dels districtes populars del 

nord-est.

A Barcelona es dóna, en aquest anys, un modest pero constant augment del nombre de 

veins estrangers, pero amb un ritme diferent segons els col-lectius i els fluxos migratoris. 

En termes comparatius, l ’augment dels extracomunitaris és més rápid i significatiu que 

el procedent de la Unió Europea i els paisos desenvolupats94. Al mateix temps, el pes 

relatiu de Ciutat Vella al si de la “ Barcelona immigrant” comenja a augmentar. 

Tanmateix, s’haurá d’esperar a mitjans de la década dels 90 per a qué Ciutat Vella es 

consolide com el districte de la ciutat amb major nombre de veins estrangers95.

93 En sintonía amb Miret, Domingo i Bayona (2002 i 2004) parlen d’un “model dual” per 
descriure aquesta situació.
94 Aquesta pérdua de pes relatiu d’aquests estrangers respecte al conjunt de veins estrangers 
de Barcelona, s’accentuará amb els anys. Els veins nacionals de la UE eren el 28,6% en 1996, 
el 20, 9% en 2000 i el 14,7% en 2004. Veieu quadre 3b.
95 En 1996 Ciutat Vella compta amb 5.893 veins estrangers el que suposa el 20,1% dels 
residents estrangers a Barcelona. Per aqüestes dades, els residents a Eixample i Sarriá-Sant
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A fináis dels 90, el flux immigratori vers l ’Estat Espanyol augmenta. Una part tenia 

Barcelona com a destí, com ciutat d'assentament iporta d ’entrada a altres ciutats de 

Catalunya o d ’altres Comunitats Autónomes. L’augment espectacular del veinat 

estranger barceloní, de 53.428 en mar? de 2000 a 202.489 en gener de 2004, és 

comparable al de Madrid, ciutats que compleixen semblants funcions ais fluxos 

migratoris vers l ’Estat Espanyol96.

Quadre 11. Població estrangera resident a Barcelona. Algunes nacionalitats 
significatives. Any 2004

Total % sobre total 
estrangers

Total població Barcelona 1.582.738
Estranger 202.489 100,00
Estranger UE 29.851 14,74
Italia 9.619 4,75
Fran?a 6.577 3,25
Alemanya 4.170 2,06
Estranger no UE 172.338 85,26
Romania 3.084 1,52
UcraVna 2.325 1,15
Marroc 13.594 6,71
Algéria 1.072 0,53
Equador 32.946 16,27
Colombia 13.307 6,57
Perú 13.163 6,50
Argentina 11.437 5,65
República Dominicana 6.777 3,35
Bolívia 4.810 2,38
Xile 4.465 2,21
Filipines 5.871 2,90
Xina 7.195 3,55
Pakistán 10.198 5,04

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. La xifra d’habitants totals correspon a 
1 de gener de 2003. Elaboració propia.

En gener de 2004, els veins estrangers suposaven el 12,8% del total de la població 

barcelonina. A més d'experimentar un augment notable, a hores d ’ara, com es veu al 

quadre 11, la població estrangera de Barcelona ha modificat la seua composició. Avui

Gervasi representen, respectivament, el 18,4% i el 16,1% (Observatori Permanent Immigració, 
1998: 82)
96 Madrid i Barcelona són dos grans ciutats, amb intensa activitat económica, lloc d’arribada 
dels llatinoamericans, ja que monopolitzen els vols intercontinentals i centres d’una ampia 
conurbanització. Constitueixen, dones, un espai atractiu on instal* lar-se siga de forma més 
permanent, siga com a base per a despla?ar-se després a una ciutat de la conurbanització o a 
altres llocs. Veieu aquest paper de Barcelona, en particular respecte a la seua área 
metropolitana i altres ciutats de Catalunya, en Domingo y Bayona (2004 b).
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els nacionals de la Unió Europea representen sois un 14,7% del total. Entre els veins 

extracomunitaris cal destacar-hi la importancia dels llatinoamericans; és el cas dels 

equatorians, 32.946 en gener de 2004, que ha despla^at ais marroquins com primer 

col-lectiu estranger, pero també dels colombians, peruans i argentins. Tot i que de 

forma més moderada, també han augmentat els seus efectius altres col-lectius que 

ja disposaven d’arrels a la ciutat, com els procedents del Marroc, de l ’Hindustan 

(particularment els pakistanesos) i d’altres paisos asiátics. En altres casos, com els 

immigrants procedents de l ’Europa de l ’est no es donaven aquests lligams anteriors. 

Una part d’aquesta immigració és molt recent, en gener de 2004, el 28,8% portava 

menys d’un any a la du ta t, pero altra ja  porta temps arrelada. Tot i les diferéncies 

de temps de residéncia, génere i cultura, podem parlar d’una migració fam iliar, amb 

un ventall de situadons d’arrelament.

Amb el nou segle i les nous veins, els trets més rellevants de la inserció desigual 

urbana es mantenen pero, al mateix temps, la immigració es fa present a quasi tota 

la dutat. La distribució residencial dels immigrants a Barcelona es pot observar al 

mapa 6, que recull la proporció de veins estrangers a les zones estadístiques de la 

ciutat97. Si abans hem utilitza t el símil de la polarització en dues zones, per referir

nos a la inserció residendal dels estrangers en 1991, aquesta imatge es transforma 

pardalment en 2004. El mapa de la “ Barcelona immigrant” manté un indiscutible pol 

de referencia i concentrado, Ciutat Vella, que ádhuc n’ha augmentat ais darrers 

anys la importancia relativa, i al mateix temps es dóna una repartiment més extensiu 

dels immigrants en una part important dels barris populars i modests de la ciutat. Per 

últim , d’acord amb la pérdua relativa d’importáncia dels veins nacionals de la Unió 

Europea, el pes relatiu dels beaux quartiers en el mapa de la Barcelona estrangera 

també minva.

97 L’any 1984 s’aprová la divisió territorial de la ciutat de Barcelona vigent fins avui. Les ZEG 
(Zones Estadístiques Grans) ó, més senzillament, les zones estadístiques, es defineixen com 
l'agrupació de les unitats estadístiques básiques i constitueixen la divisió territorial inferior al 
districte. Les ZEG coincidien amb els barris, tot i que modificaven les seues fronteres en 
alguns casos, o bé va conformant-los de nou com passá a les darreres árees urbanitzades de la 
ciutat. Amb el temps, la delimitado censal i administrativa, inalterada des de 1984, ha 
contribuit a fomentar el sentiment de barri a indrets que abans no el tenien.
A l’annex 3 es pot consultar la relació de zones estadístiques de Barcelona, 38 agrupades en 
10 districtes, així com el seu nombre de veins immigrants i la proporció que suposa respecte 
la població total de la zona estadística o barri.
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Mapa 6. Zones estadístiques de Barcelona amb major proporció de véíns 
estrangers. Any 2004

Mitjana ciutat: 12,8 %

+ 40 %
4 Rava!

30-40 %
2 Pare

20-30%
1 Barceloneta, 3 Gótic, 10 Poblé Sec, 33 Trinitat Vella 

12,8-20 %
5 Sant Antoni. 6 Esquerra Eixample, 7 Dreta Eixample, 8 Estació Nord. 
9 Sagrada Familia, 13 Font de la Guatlla, 14 Bordeta-Hostafrancs,
15 Sants. 17 Pedralbes, 28 Ciutat Meridiana, 34 Fort Pius.
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El centre historie, Ciutat Vella, continua essent el districte amb més residents 

estrangers, un 36,1% del total dels seus veins. Al si del districte, és el barri del Raval 

on es concentren els veins estrangers, un 48,8% del veinatge en 2004, i on s’ubica 

una bona part dels comerlos étnics, llocs de cuite i espais comunitaris dels 

col-lectius de pakistanesos, filipins i marroquins veins de Barcelona. Gótic, 

Barceloneta i Parc-Casc Antic, els altres barris de Ciutat Vella, tenen també un 

nombre de veins estrangers molt superior a la mitjana de la ciutat (23,9%, 22,0% i 

33,3% respectivament). Per altra banda, encara que ais darrers anys, Ciutat Vella, 

com la resta de Barcelona, ha vist augmentar els nombre de veins llatinoamericans, 

el to  i la imatge d’aquests barris continua polaritzada per la immigració magrebina, 

hindustánica i asiática. Aixó no ens hauria d’estranyar, atés que en gener de 2004 

vivien a Ciutat Vella el 66% de tots els veins filipins de Barcelona, el 53% dels 

pakistanesos i el 31% dels marroquins.

Si eixim del centre historie, trobem al nord-oest de Ciutat Vella una série de barris 

populars, amb oferta d'habitatge modest i amb una continuitat física amb el primer 

districte de la du ta t o prop d’ell. Entre aquests barris tenim Poblé Sec, amb el 24,3% 

de veins estrangers i una important presénda marroquina i, en menor mesura, 

pakistanesa, per extensió des del barri del Raval, amb el que té una continuitat 

física. Ais barris de Bordeta i Sants, amb un 13,1% i 13,4% de veins estrangers 

respectivament, predomina la migració llatinoamericana.

Al voltant del centre historie, apareixen també al nostre mapa els diferents barris 

que composen el districte de l'Eixample. Es tracta de barris heterogenis tant a nivell 

social com peí tipus d’habitatge, amb zones i espais de carácter més modest i 

accessible, que no es poden caracteritzar, en cap cas, com espais degradats. A tots 

els barris d’aquest districte, el nombre de veins immigrants supera la mitjana de la 

ciutat, per a situar-se entre el 13,4%, en el cas Sagrada Familia, i el 14%, en el de 

Sant Antoni. La immigració llatinoamericana és amplament majoritária en totes les 

zones estadístiques de l ’Eixample.

Per completar el primer cercle al voltant del centre historie, caldria assenyalar 

l ’augment d’immigració ais barris de Fort Pius i Poblé Nou, al districte popular de 

Sant Martí, encara que el nombre hi siga, en l ’actualitat, similar a la mitjana de la 

ciutat.

Uns altres barris d’inserció residencial dels veins estrangers són els barris obrers i 

periférics del nord-est de la ciutat, conformáis per les migracions internes dels anys 

60 i amb una oferta d'habitatge més accessible. Peí nombre de veins estrangers, hi 

destaquen els barris de Trinitat Vella, amb un 21% de veins estrangers, habitatges



110 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

prou modestos i un procés de substitució semblant al ja comentat peí barri dels 

Orriols a Valéncia, i de Ciutat Meridiana-Vallbona, amb un 16,1% de veins estrangers i 

uns trets semblants. Ais dos barris, a més dels veins llatinoamericans, hi ha un 

nombre relativament notable de marroquins per la continuitat amb el municipi de 

Santa Coloma98. Més enllá dels barris esmentats, també ha augmentat la preséncia de 

vei'ns immigrants en els districtes obrers de Nou Barris i Sant Andreu. Tot i que 

l ’índex de vei'ns estrangers és inferior a la mitjana de Barcelona, es tracta de zones 

amb un gran dinamisme que han registrat les majors pujades relatives de vei'ns 

immigrants ais darrers anys. En particular, la immigració llatinoamericana constitueix 

ja una referencia vei'nal quotidiana en aquests barris que poden consolidar-se com 

noves zones d’immigració al si de Barcelona.

Per últim, al nord-oest destaca el barri de Pedralbes, amb un 13,3% de vei'ns 

estrangers. Beau quartier, per nivell socioeconómic, tipus d’habitatge i prestigi 

social, Pedralbes representa al nostre mapa un altre tipus d’immigració i de barri 

d’inserció a Barcelona, to t i que no es reconega amb aquest nom. Ara com abans a 

Pedralbes, com en zones de Sant Gervasi i Vallvidrera, són els nacionals dels paisos 

desenvolupats els col-lectius que hi destaquen, mentre que, una part dels vei'ns 

extracomunitaris hi están com a part del “ servei doméstic” 99.

La desigual distribució espacial dels nous vei'ns, que ens mostra el mapa 6, está 

conformada per una série de factors semblants ais ja comentáis en el cas de 

Valéncia. Aquesta distribució depén, en els dos casos100, del baix nivell 

socioeconómic dels vei'ns extracomunitaris. A aquest factor, básic atesa la situació 

actual del mercat immobiliari, cal afegir l ’existéncia de prejudicis i una visió social 

negativa sobre determinada immigració, Textracomunitária, que fa que sois 

accedesca a una part del mercat d’habitatge. Sobre aquesta base comuna, el factor 

clau per a explicar-nos les concentracions a uns indrets d’habitatge al seu abast, com 

passa ais casos de Raval i Russafa, i no a uns altres de semblants característiques, 

será l ’existéncia o no d'immigrants assentats préviament, que operen com efecte 

crida per a membres del seu grup. Si atenem a factors més específicament propis de 

l ’espai urbá, veiem com el carácter central d ’un barri, la seua bona connexió amb la

98 A Trinitat Vella hi ha, des de mitjans dels anys 70, vei'ns marroquins en molts casos amb 
relacions diverses amb els vei'ns d’aquesta nacionalitat a Santa Coloma, segons Domingo y 
Bayona (2002). Aquí es donaría un efecte de difusió per continuitat física semblant al que, 
amb altres trets, s’ha donat a Poblé Sec respecte a Ciutat Vella.
99 Els col-lectius de vei'ns estrangers més nombrases a Pedralbes eren, en gener de 2004 i per 
aauest ordre, japonesos, francesos, italians i alemanys.
1 En els cas de Barcelona, assenyalen aquests factors, Solé (1996), Miret (1998), Observatori 
Permanent lmmigració(1998), Moreras (1999), Domingo i Bayona (2002), Monnet (2002), 
Aramburu (2002) i Riol Carvajal (2003).



ALTRES EXPERIÉNCIES D’ INSERCIÓ URBANA 111

xarxa de transports i la proximitat a activitats que siguen font de treball, han estat 

també elements comuns que operen a les dues ciutats en la concentrado dels vei’ns 

immigrants. Per altra banda, la continuitat física d’un barri amb un “ espai 

d’immigració” , com Raval o Russafa, ha estat un altre factor per a l ’augment del 

nombre de vei’ns immigrants de Poblé Sec, a Barcelona, i d ’en Corts i Montolivet, a 

Valéncia. Uns altres factors de concentrado, com una tradició comercial i una oferta 

relativa de locáis a bon preu, són més especifiques de determinants barris, Raval i 

part de Russafa, i operen respecte a determinats col*lectius d’immigrants, com els 

pakistanesos i xinesos.

El mapa de la Barcelona immigrant ens mostra la distribució espadal del total de 

vei’ns estrangers, básicament extracomunitaris. A aquesta distribució per zones 

estadístiques, cal afegir les diferents situacions de distribució residencial segons 

l ’origen dels col-lectius, el seu grau de concentrado i les estratégies d’inserdó 

urbana que intenten implementar. Moreras (2001), en referéncia a Ciutat Vella, i 

Domingo i Bayona (2004a), per al conjunt de la ciutat, estableixen tres tipus 

diferents de distribució residencial segons els col-lectius. En primer lloc, els grups 

com els filipins i els pakistanesos que tenen una concentrado molt alta, amb índexs 

de presencia en un barri, el Raval, superior al 50% del total de vei’ns barcelonins 

membres del col-lectiu. En segon lloc, els nacionals del Marroc, la Xina i la República 

Dominicana presenten una concentrado mitjana, entre el 20 i el 30%. Per últim, els 

procedents de Colombia, Equador, Argentina i Perú, entre altres, adoptarien un 

model de major dispersió.

Segons la tradició de Chicago i el “ sentit comú” sobre la inserció urbana adés 

comentat, amb el temps de residéncia hauria de donar-se una dinámica des de la 

concentració a la dispersió, que correlacionaría amb la mobilitat social ascendent i la 

plena integrado sodal i cultural. Millor o pitjor, aquest és el camí fet per les vagues 

migratóries anteriors que s'instal-laren a Barcelona, la darrera la dels andalusos. 

Tanmateix, avui trobem tant tendéncies a la concentració com a la dispersió, segons 

els col-lectius, el seu tipus d’estratégia d’inserció i les seues necessitats.

El temps de residéncia sembla decisiu per a la creixent tendéncia dels marroquins i 

dels pakistanesos cap a una major dispersió a partir de la concentrado inicial en 

Ciutat Vella. En 1995, el 57,7% dels marroquins vei’ns de Barcelona i el 80% dels 

pakistanesos estaven empadronats en Ciutat Vella; en 2004, pero, “ sois” un 31,2% 

dels marroquins i un 53% dels pakistanesos vivien en el primer districte de la dutat. 

Aquesta “ sortida” relativa de Ciutat Vella té a veure amb un major arrelament, la 

formado de famílies i les noves necessitats que comporta. Tanmateix, un altre
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col-lectiu present des de mitjans dels 80 com els filipins no n’ha disminuVt la 

concentració; ans al contrari, l ’ha augmentada. En aquest cas, la seua concentració 

al Raval té, entre altres factors explicatius, l ’accés a la compra o lloguer d’un 

habitatge propi per al nucli familiar, que sembla expressar una fase d’assentament 

del col-lectiu101. Tenim aquí dos processos d'assentament caracteritzats peí temps 

viscut a la ciutat, la formació de famílies i la recreació, adaptada i diferent, d'espais 

de sociabilitat més o menys propis. A nivell socio-espacial, aquests processos 

s’expressen pero de forma diferent: vers la dispersió en un cas, vers la concentració 

en altre.

La importancia atribuida al temps de residéncia com a factor explicatiu de la 

concentració o la dispersió no quadra amb l ’estratégia d’inserció de la immigració 

equatoriana, la més recent a la Ciutat Comtal. Aquesta ha adoptat des del primer 

moment un model d'inserdó molt més dispers en l ’espai, repartint-se entre els barris 

tradicionals d’immigració, al centre historie, a les trames més populars de 1’Eixample 

i ais nous focus d’immigració en els barris obrers i populars de l ’Horta-Guinardó, Nou 

Barris i Sant Andreu. En aquest cas, l ’estratégia de la inserció residencial dispersa no 

respon al factor temps sinó a un conjunt d’altres factors. Entre aquests, podríem 

assenyalar com a hipótesi, que es tracta d’una immigració més recent que apareix 

quan una part de les zones receptores tradicionals d’immigradó ja están 

relativament “ colmatades” i han de buscar lloc a altres indrets102. Per altra banda, 

es dóna un augment relatiu d’una oferta d’habitatge barat de lloguer en barris 

populars del nord i del nord-est, com a conseqüéncia de la millora sodoeconómica 

dels propietaris actuals, fe t que amplia els zones i barris de recepció d’immigrants. 

Per últim, aqüestes majors oportunitats de llocs d'instal-lacio són més accessibles ais 

equatorians, atés que pateixen menors dificultáis i entrebanes en forma de 

prejudicis en comparanza amb d’altres col-lectius, com el marroquí. Una recerca 

més específica hauria, en to t cas, de revalidar o invalidar aqüestes hipótesis.

101 En 1995 el 57,7% dels filipins veins de Barcelona eren veins del primer districte; en 2004, 
aquest percentatge era del 66%. Veieu Moreras (2001) i Ajuntament de Barcelona (2004). 
Sobre la dinámica d’assentament dels filipins, veieu Moreras (2001). Sobre la inserdó 
residencial dels pakistanesos veieu Rios Carvajal (2003).
102 El carácter molt recent i sense arrels anteriors de la immigració equatoriana a Barcelona 
opera en un doble sentit respecte a l ’habitatge. Els equatorians no tenien, com els 
pakistanesos o els marroquins un “espai de referencia” a Barcelona, amb xarxes própies i 
recursos d’habitatges. Aixó haurá dificultat, en no pocs casos, trobar habitatge. Per contra, 
aixó mateix feia que els equatorians no tingueren “un itinerari” d’inserció urbana ja “marcat” 
que “passava” per Ciutat Vella. Per a d’ells, Ciutat Vella no aportava cap plus d’atractiu 
comunitari respecte a altres indrets d’habitatge barat de la ciutat.
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Aquests exemples ens mostren com els diversos tipus o models de concentració 

presents a Barcelona no es poden concebre com una série de fases per les quals 

hagen de passar, necessáriament, els processos d’inserció dels diferents col-lectius. 

Més bé el que podem concloure de l ’experiéncia de Barcelona és que la inserció 

residencial és un fenomen particularment dinámic que es modifica en funció del 

temps de residéncia de cada col-lectiu, de la seua cultura i recursos de sociabilitat, 

de les formes concretes que pot adoptar el seu assentament urbá i dels límits i 

possibilitats, conjuntarais i estructuráis, que troba en l ’espai urbá de la ciutat 

receptora. Aquests factors operen de forma diferent segons els col-lectius, sense que 

puguem inferir l ’existéncia d’un únic factor determinant (siga el temps de residéncia 

o altre). Més bé, sembla que la dinámica que s’afirma en cada col-lectiu és el 

resultat de la conjunció concreta d’aquests diversos elements.

La preséncia dels veins immigrants a quasi tota la ciutat, la barreja d’habitatge 

immigrant i autócton ais barris més populars i/o  les trames d’allotjament barat, la 

co-preséncia a nivell de finques i carrers, la creixent visibilitat dels immigrants com 

usuaris dels espais i servéis públics, ha generat una convivéncia quotidiana que avui 

constitueix un tre t més de Barcelona. Aquesta convivéncia sembla haver-se resolt 

més en clau de multiculturalisme, una co-preséncia entre els diferents grups, que en 

clau d’interculturalisme, situació en la que, almenys idealment, prima la interacció 

entre membres dels diferents grups.

En referencia a Ciutat Vella, Aramburu (2002: 92 i ss) i Monnet (2002: 120 i ss) 

consideren que l ’actitud general dels habitants es caracteritza més per una actitud 

de reserva que per una recerca d’interaccions més o menys significatives. 

Normalment, s'afirma, cadascú segueix el seu ritme de vida quotidiá, sense 

preocupar-se del que passa a la casa del veí, excepte si el molesta o el considera 

inconvenient. Podríem afirmar que, com a Valéncia, la recerca d’una convivéncia 

pacífica pero distant marca el to de les interaccions. Aixó no implica, en cap dels dos 

casos, que no hi hagen queixes o que no existesquen tensions soterrades o més 

explícites, que s’han donat i es donen. Igualment, hi són ben presents els prejudicis i 

els discursos més o menys discriminadors, siga en clau de classe o de cultura com 

mostra Aramburu (2002, 259 i ss). El que sembla afirmar-se en la dinámica quotidiana 

és el funcionament basat en la reserva educada, la distánda cortés i l ’escassesa 

d’interrelacions significatives, que normalment es focalitzen vers el propi grup. Amb 

tot, amb el temps, aquesta dinámica i aquesta co-preséncia pot produir diversos 

efectes de reconeixen^a mútua. Aramburu hi destaca la relativa independéncia entre 

els discursos i les imatges prejudiciades sobre tal o qual col-lectiu, d ’una banda, i les
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practiques concretes, d'altra. Així, assenyala, to t i el recel, la reserva i els prejudicis 

que es manifesten cap ais immigrants, “ s’está produint un intercanvi de favors, 

atencions i presents, i una sociabilitat própiament comunitaria” (Aramburu, 2002:92)

La centralitat de Ciutat Vella en la "Barcelona immigrant”

No es pot entendre el mapa de la inserció urbana a Barcelona sense emmarcar-ho en 

la historia moderna de la ciutat, marcada per la immigració, les estratificacions 

socio-territorials i les dinámiques socials que han conformat els seus espais i barris. 

En el desenvolupament modern de Barcelona, les Exposicions Universals de 1888 i de 

1929, constitueixen dues referéncies simbóliques que uneixen els grans projectes 

urbans103, la immigració que va construir i poblar la ciutat i una forta conflictivitat 

social i política entre la burgesia i els poders establerts i els obrers, autóctons i 

immigrants. Des de fináis del segle XIX, Barcelona ha estat una “ ciutat d’immigració” 

en la historia de la qual podem diferenciar tres grans etapes104.

A les darreres décades del segle XIX, la necessitat de població forana provocada per 

la industrialització va estar satisfeta per gent del mateix Principat que s'allotjá ais 

encara independents pobles periférics105 i, en menor mesura, en la trama més barata 

de Ciutat Vella, un districte que havia esdevingut popular com a conseqüéncia, entre 

altres raons, de la fúgida de la burgesia vers l ’Eixample, amb el Pía Cerda. La segona 

gran etapa es va produir al primer tere del segle XX, particularment a la década dels 

anys 20 amb les grans obres del metropolita i l ’Exposició Universal de 1929. 

Andalusos, aragonesos, valencians i murcians, atrets per una economía dinámica i 

millors salaris, engrossiren la població de la ciutat. Una bona part d’aquesta 

immigració s’instal*lá a Ciutat Vella. En altres casos, aquests nous barcelonins 

passaren a residir ais barris, avui relativament centráis, de Poblé Nou o Sants que es 

van urbanitzar per allotjar els nous habitants. La crisi económica i la Guerra Civil 

suposaren un paréntesi obligat que es trencá amb l'in ici de la tercera onada 

migratoria, la de les décades dels 50 i 60 en pie desenvolupament franquista, la més 

gran coneguda per Catalunya. Aquesta onada, composada fonamentalment

103 Barcelona ha utilitzat sovint els esdeveniments d’ample ressó per a desenvolupar grans 
reformes urbanístiques, afirmar el seu paper com a gran urbs i desenvolupar una identificació 
dels habitants amb la ciutat. Les Olimpiades de 1992 i el Fórum 2004 tenien el seu precedent 
al model de les Exposicions Universals.
104 Veieu, en aquest sentit, Pujades (1986), Cabré i Muñoz (1996), Vidal Bendito (1997) i Miret 
Í1998 i 2001).

Es tracta dels municipis de Sants, Sant Martí i Gracia que van convertirse de facto, abans 
que de iure, en barris de Barcelona. Entre 1857 i 1897 Barcelona absorbí aquests municipis 
periférics més immediats; molt més tard, en 1921, la Ciutat Comtal es va annexionar Sarriá, 
donat forma a l ’actual terme municipal (Vidal Bendito, 1997).
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d’andalusos, s’assentá inicialment a Ciutat Vella i els voltants, sovint de forma molt 

precaria quan no en barraques d’autoconstrucció instal-lades en MontjuYc, per a 

passar més tard a estendre’s per altres barris populars i, en particular, ais polígons 

d’habitatge social en barris com La Sagrera, Sant Andreu i Roquetes, i sobretot en les 

ciutats satéUits com L’Hospitalet, Cornelia, Santa Coloma o Badalona.106 

Al Uarg d’un segle, Ciutat Vella es va conformar com el districte de “ recepció” deis 

immigrants a la ciutat on, tant per preu deis habitatges com per les nombrases 

pensions, tindran més possibilitats d’instal*lar-se. Durant aquest temps es 

consolidará, també, la imatge tópica del centre historie: uns barris molt populars, 

amb zones de degradació i pobresa, amb una majoria de veins no nascuts a la ciutat i 

prop del Port, centre de la prostitució i altres activitats poc recomanables.

La immigració s’aturá a primers deis anys 70. En la década deis anys 80, Ciutat Vella 

será el districte de la ciutat amb major pérdua de població, a favor d’altres indrets 

millors de Barcelona i, sobre tot, de la periferia. Com hem vist, a mitjans deis 80 el 

nombre, absolut i relatiu, de veins estrangers de Ciutat Vella era inferior al d’altres 

districtes (com Sarriá-Sant Gervasi i l ’Eixample). Tanmateix, a fináis deis 80, s’iniciá 

un quart flux migratori que provocá una revitalització de Ciutat Vella com “espai 

d’immigració” barceloní.

Aquesta vegada, els nous veins procedien del Marroc, de l ’Hindustan (particularment 

pakistanesos) i de Latinoamérica. Són els coLlectius amb majors dificultáis 

socioeconómiques per accedir a un allotjament, que tenen un sub-mercat 

d’habitatge més restringit i, per tant, una major necessitat del suport deis seus. 

Aquests factors empenten la concentrado en Ciutat Vella, una tendéncia que 

continuará ais anys successius. El districte de Ciutat Vella concentra, a Barcelona, el 

tipus d’allotjament a que poden optar els immigrants, de lloguer i a bon preu107. Per 

altra part, Ciutat Vella va estar porta d’entrada pero també lloc d’assentament deis 

pioners marroquins, pakistanesos i indis, i també de les primeras dones dominicanes. 

Aquests nous veins van conformar trames comunitáries i alguns espais de comerlos, 

llocs de cuite i fenómens de sociabilitat de carrer. Tots aquests factors atrauen nous 

veins immigrants i retroalimenten el carácter multicultural del districte.

106 La vaga migratoria deis anys 50 i 60 es va dirigir a la gran conurbació barcelonina. Primer 
s’instaLla a Barcelona pero aquesta, a mitjans deis anys 60, quedará plena. En aquests anys, 
en barris de La Sagrera, Sant Andreu i Roquetes, la poblado no nascuda a Catalunya 
representava el 80% del total deis veins (Gómez Olivé, 1992: 72). Atesa la situado a la Ciutat 
Comtal, la migració interna passá a instal*lar-se en la periféria més propera que registra 
guanys migratoris extraordinaris. Veieu, també, Miret (1998).
107 A Ciutat Vella es troba el pare d’habitatges de Barcelona amb major antiguitat mitjana, 
amb pitjors dotacions i la major proporció d’habitatges en lloguer, amb percentatges que 
arriben al 70% en alguns deis barris (Domingo i Bayona, 2002).
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Aquest procés es consolida a mitjans de la década deis 90, quan Ciutat Vella ja 

apareix com el primer districte de la ciutat per nombre de veins estrangers. 

Tanmateix, des deis inicis de la década deis 90 la imatge de la “ Barcelona 

immigrant”  ja está focalitzada en Ciutat Vella i els seues barris108. És a dir, aquesta 

imatge no sois depén del nombre de veins immigrants sinó que és deutora de diversos 

fets. Ciutat Vella constitueix rhistóric “espai d’immigració” de Barcelona que, a 

més, concentra la part més “visible” deis veins estrangers de la ciutat (els 

immigrants, aquells que semblen més llunyans per la seua precarietat social i pels 

seus trets fenotípics i costums). A més, el carácter modest quan no degradat d’alguns 

indrets de Ciutat Vella acabá de confirmar, per a l ’opinió més estesa, el seu carácter 

quasi “ natural”  com barri d ’immigració, atesa la visió social que correlaciona 

immigració i pobresa.

El carácter de “ centralitat immigrant” de Ciutat Vella s’ha accentuat ais darrers 

anys. Si bé la immigració s’ha estés a bona part de la ciutat, la proporció de veins 

immigrants del primer districte de Barcelona no ha cessat d’augmentar, des del 

18,2% en 2001 al 36,1% actual. Per altra part, to t i que es donen tendéncies a la 

dispersió en alguns col-lectius, Ciutat Vella continua concentrant percentatges molt 

considerables deis veins marroquins, pakistanesos i filipins. Un altre factor básic 

d’aquesta centralitat reforjada ha estat la creació i el desenvolupament d’un teixit 

comercial étnic, molt rellevant en el cas d ’alguns col*lectius. En juny de 2001, hi 

havia 379 comerlos d’estrangers instaMats a Ciutat Vella, més de la meitat al barri 

del Raval. La trama comercial, els llocs de cuite i la preséncia d’associacions 

generaren espais de sociabilitat informal que avui conformen alguns carrers i places. 

Aquesta situado de centralitat immigrant, particularment al barri de Raval, té 

efectes i alimenta alguns deis debats més intensos sobre la immigració, com la 

concentració de les filies i filis d’immigrants a unes escoles determinades i les seues 

conseqüéndes socials, o l ’actitud a adoptar davant iniciatives com la instablació o 

millora de locáis de cuite musulmans109. El carácter de “ centralitat immigrant” de 

Ciutat Vella ha estat refor^at també per la propia societat barcelonina amb un ampli

108 Veieu, en aquest sentit, Solé (1996), Miret (1998), Moreras (2001) i Bergalli (2001).
109 Aquesta situado de “centralitat immigrant” té un efecte sobre tots els servéis del 
districte. En el curs 2003-2004, les escoles de primária de Ciutat Vella tenien un 42% 
d’alumnes immigrants quan la mitjana a Barcelona era del 12%, amb un mínim de 8% en 
Sarriá-Sant Gervasi (Diari El Punt. Barcelona. 18-VI-2004). Aquesta situado ha generat un 
ampli debat sobre les “escoles-ghetto” i una certa tendénda a la fúgida per part de pares 
autóctons, tot i que la realitat no es pot reduir a la vessant “étnica” . Veieu, peí tema de la 
“ fúgida” escolar Aramburu (2002).
Per l ’aspecte comunitari vinculat a la recreado de l'islam en immigració, en Barcelona i 
Ciutat Vella, veure Moreras (1999).
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ventall d ’iniciatives, més discursives i simbóliques unes, més practiques altres. Així, 

per exemple, la concentració a Ciutat Vella de les seus de les principáis ONG de 

Barcelona que treballen amb immigrants, és un element més que tendeix a associar 

immigració i el primer districte de la ciutat.

Ciutat Vella ha complit i compleix diverses funcions vers la immigració. En uns casos, 

com a barri d'entrada on instal-lar el primer domicili a partir del qual, amb el temps 

i la mobilitat social ascendent, s’iniciava el procés de trasllat a d’altres barris 

cercant un millor habitatge i servéis. En altres casos, Ciutat Vella ha estat l ’espai 

d'assentament urbá de nombrosos immigrants que s’han arrelat al barri, hi han 

transformat els espais i recreat les seues xarxes i s'han adaptat a les existents. Per 

altra part, més enllá deis veins censats ais seus carrers, uns indrets determinants de 

Ciutat Vella han constituYt, per a les migracions anteriors i ara per a col-lectius 

d’extracomunitaris, un espai de “ centralitat immigrant” atés el desenvolupament 

d'espais comerciáis, relacionáis i comunitaris.

Una vegada s'ha conformat un barri com “ espai d’immigració” , amb funcions de 

porta d’entrada, assentament i/o  sociabilitat, reconegudes per tota la ciutat, com és 

el cas de Ciutat Vella a Barcelona, sembla com si operaren unes dinámiques que 

tendeixen a retroalimentarse i que tenen una certa autonomia. Així, les funcions 

socials que compleix “ l ’espai d’immigració”  semblen mantenir l ’atractiu fins i tot 

quan les condicions socioeconómiques d’accessibilitat a l ’allotjament s'han 

modificat. És per aixó que continua la tendencia deis immigrants a instal-lar-se en 

Ciutat Vella, a Barcelona, i en Russafa, a Valéncia, to t i que el preu de l ’habitatge fa 

temps que deixa d’ésser barat, per comparado amb altres barris.

A més deis aspectes assenyalats, altres dos tipus de processos han contribuit a donar- 

li una major significado urbana i ciutadana al cas de Ciutat Vella. Ens referim per 

una part, ais processos que protagonitzen diversos col-lectius que intenten conformar 

uns espais propis i unes trames de sociabilitat amb els comerlos étnics i els llocs de 

cuite com a referents. Es dóna una complexa barreja entre una sociabilitat propia, 

on certs col-lectius tracten de fer més “ acollidor” i adequat el barri o els seus espais, 

i una sodabilitat compartida que deu, no sense tensions, anar “ ajustant-se” . Per 

altra part, cal assenyalar to t el procés de reforma urbana i les dinámiques socials que 

está generant. Com subratlla Moreras (2001.a), no está ciar si aquests dos processos 

“ poden ser complementaris entre si o contradictoris” . Una bona part d’aquesta 

tensió contradictoria se centra al barri de Raval i s’ha expressat al voltant de les 

opinions, critiques i iniciatives que ha suscitat el PERI, Pía Especial de Reforma 

Interior, del barri.
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El PERI suposa un projecte de transformado urbana que, després de nombrases 

negociacions, té com objectiu procedir a una renovado respectuosa amb el teixit 

sodal existent que permeta mantenir els habitants i les activitats económiques. No 

es tracta, almenys aixó es va proclamar, d’un procés de sentrification que pretenga 

substituir la poblado per altra de classe alta, amb els seus habitatges, comerlos i 

árees quasi exclusives. Les actuacions a Raval s’han centrat en la construcció 

d’equipaments públics de prestigi, al nord del barri, la creació de places i 

l ’enderrocament de finques i la construcdó de nous habitatges i la reforma d’altres, 

unes actuadons que afecten de forma no sempre coincident ais diferents actors i 

grups del barri. En diversos carrers i zones, aixó ha comportat una certa substitució 

de la població ja  que una part deis enderrocaments afectaren a l ’habitatge 

immigrant, mentre els propietaris deis nous apartaments que s'al?aren responien a 

un perfil de professional jove de classe mitjana. Tanmateix, aquesta substitució 

sembla reduida a la part nord i no comporta, almenys de moment, un canvi del 

carácter del barri. En sentit oposat a una sentrification pura i dura, s’han 

desenvolupat diverses inidatives per tal de donar víabllitat al comer? al detall del 

barri, una part del qual és de propietat immigrant110. La coexistencia de tendéncies 

contradictóries és també perceptible a altres nivells. S’ha assenyalat com bona part 

deis equipaments, places i intervencions urbanístiques s’han fet per guanyar turisme, 

fer més atractiva Testada a veins d ’altres barris i reorientar i “ordenar” la 

sodabilitat deis grups111. Tanmateix algunes d’aquestes inidatives realitzades 

d’esquenes a les necessitats i inidatives de sociabilitat sorgides del barri, com la 

Rambla del Raval, han estat adaptades i incorporades pels veins immigrants de forma 

ben distinta a la planificado inicial. En poques paraules, sembla que Tavenir de 

Ciutat Vella está obert i que aquest dependrá de com es conjugue el carácter 

immigrant d’una part deis seus espais i la renovado urbanística que es vol per al 

centre historie de Barcelona112.

110 Es poden destacar, en aquest sentit, les activitats de promoció, ajut concret i foment de 
Tassociadonisme comú deis comerlos autóctons i immigrants, desenvolupada per la Fundado 
Tot Raval. La línea de treball respecte al comer? immigrant no esgota Tactivitat de Tot 
Raval, una inidativa sorgida en 2002 que es constitueix com una plataforma d’assodacions, 
institucions i persones vinculades al Raval.
111 Maza, McDonogh i Pujadas (2002) analitzen el discurs i la práctica de les intervencions en 
les places i espais de Raval en termes “d’un contramoviment que, amb la disculpa de lluitar 
contra la marginació sodal i la degradació urbanística, ha posat Témfasi en mesures de 
control que volien suplantar o tutelar les inidatives sorgides de la gent del barri” .
112 Al Raval s’han instal-lat el Centre Cívic Drassanes, el Poliesportiu del Raval, el MACBA, el 
Centre de Cultura Contemporánia i van a obrir les seues portes centres de la Universitat de 
Barcelona i de la Ramón Llull). Llevat de les dues ptimeres actuacions, la resta es concentra 
al nord de Raval, on també viuen els nous veins professionals i s’ha desenvolupat un comer?
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Semblances i diferencies entre Valéncia i Barcelona. El pes de la historia

Si comparem la inserció residencial deis immigrants a Barcelona i Valéncia, mapa 7, 

trobem dues'imatges paregudes pero, al mateix temps, diferents. La inserció social 

deis immigrants es desenvolupa en el mateix marc estructural i institucional, la 

mateixa normativa, semblant tipus d'inserció laboral i “ locus” social atribuit a 

l ’estranger. A més d’aquest marc general que defineix la situació de l ’ immigrant a 

r  Estat Espanyol, a Barcelona i Valéncia operen, com hem vist, una série de factors 

comuns que orienten i conformen la desigual distribució urbana deis immigrants 

(nivell socioeconómic, preséncia prévia d’immigrants, carácter central i ben 

comunicat del barri, etc.). Tot i aquests factors i dinámiques comunes, a Barcelona i 

Valéncia, tenim una inserció urbana relativament diferent. Veiem algunes d'aqüestes 

diferéncies.

En el cas de Valéncia, el centre historie no té el paper central de receptor 

d’immigració que ha estat distintiu del cas barceloní113. El districte de Ciutat Vella 

de Valéncia és més heterogeni socialment que el de Barcelona, i inclou barris 

benestants com Sant Francesc i, en menor mesura, la Seu i la Xerea, on la preséncia 

de veins estrangers és inferior a la mitjana de la ciutat. No és el cas de Barcelona, on 

els quatre barris que composen el primer districte es caracteritzen peí seu carácter 

molt popular i per la preséncia de veins immigrants. Per altra part, si la Ciutat Vella 

ha focalitzat la Barcelona immigrant, a Valéncia es pot parlar, quasi des de l ’inici de 

la migració extracomunitária, d’una major diversitat de barris receptors 

d’immigrants: uns els trobem al centre historie, com el Pilar i el Mercat; uns altres 

són barris populars, semi-céntrics, com Russafa i La Roqueta; uns tercers, com el 

barri de Camí Fondo, és un barri obrer semi-periféric. Si podem descriure la situació 

de Barcelona com una forta polaritat centrada a Ciutat Vella, al cas de Valéncia 

caldria parlar d’una multipolaritat, amb una diversitat de barris.

adre^at al visitantccosmopolita. Peí procés de gentrification ais barris de Raval i Case Antic (o 
Pare) veieu, des de posicions diferents, Bergalli (1997), Tabakman (2001), Sargatal (2001), 
Moreras (2001a) i Monnet (2002). Peí que fa ais diferents discursos que vinculen reforma 
urbanística i preséncia deis immigrants,* així com la identificado d’aquest com agent 
degradant urbá de Ciutat Vella, veieu Aramburu (2002).
113 Cal remarcar que, en els dos casos, el criteri per a delimitar el districte 1 de la ciutat és el 
mateix: el perímetre conformat per les antigües muralles que foren enderrocades al final del 
segle XIX i que s’anomena Ciutat Vella.
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Mapa 7 Comparanza “ espais d’immigració” Valéncia i Barcelona. Any 2004
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Una segona diferencia té a veure amb el grau de concentració relativa deis 

immigrants a cadascuna de les dues ciutats. A Barcelona la concentració 

d’immigrants és prou superior a la de Valéncia, tant a nivell del % deis veins 

estrangers a alguns barris, com per nacionalitats d’origen. Així, en Valéncia, en gener 

de 2004, el 17,6% deis veins de La Roqueta o el 15,6% deis de Russafa eren 

estrangers. Unes xifres ja  notables, pero sensiblement infericrs ais veins estrangers 

de Raval, 48,8%, o de Parc-Casc Antic, 33,3%, a la Ciutat Vella barcelonina. Per altra 

part, cap col-lectiu assentat a Valéncia presenta l'índex de concentració espacial que 

hem vist pels casos de filipins, pakistanesos i marroquins a Barcelona114. Tanmateix, 

en contra del tópic que identifica grau de concentració i majors tensions inter- 

étniques, no es pot afirmar que la convivéncia entre immigrants i autóctons siga 

pitjor a Barcelona que a Valéncia. Ais dos casos es poden assenyalar problemes, 

prejudicis i dinámiques de sociabilitat especifiques, per exemple les que es donen ais 

barris de Raval i de Russafa relacionades entre altres factors amb el carácter de 

centralitat immigrant d’aquests dos barris. Tanmateix, el que sembla predominar en 

un barri i altre és una convivéncia quotidiana, una co-preséncia pareguda, amb un 

tráete distant pero pacífic. Aquest sembla ser el to general a les dues ciutats.

En tercer lloc, es pot dir que Barcelona, a diferencia de Valéncia, sembla ajustar-se 

millor a alguns deis trets del marc explicatiu propugnat per rEscola de Chicago. Els 

immigrants s’insereixen residencialment al centre de la ciutat, l ’área més degradada 

i d’habitatge més modest i, per aixó, més assequible. Amb el temps, la mobilitat 

social ascendent i la creixent acomodació a la societat de recepció, les primeres 

vagues d’immigrants es traslladen a millors barris i el seu “ lloc” és ocupat pels 

nouvinguts que, a la seua vegada, inicien el cicle. Al llarg d’un segle, Ciutat Vella ha 

mantingut el seu carácter d’área de recepció pero modificant, per aquest procés de 

substitució, la seua composició étnica. Una bona part deis veins que deixaren el 

districte ais anys 70 i 80 eren els immigrants andalusos que s’havien instablat al inici 

del desenvolupament franquista, i que progressivament, a partir deis 80, foren 

reemplazáis pels migrants estrangers. Aquesta mobilitat residencial ha estat 

correlativa, en el cas deis andalusos, amb la tendéncia a una major dispersió deis 

immigrants en la ciutat: s’ha passat d’una concentració relativament notable al 

centre historie i ais barris d’habitatge social a una situació de major dispersió per el

114 A Valéncia, les máximes concentracions territorials es donen en Russafa i corresponen a 
equatorians i marroquins. En gener de 2004, el 8,6% deis equatorians veins de Valéncia vivien 
a Russafa; aquest percentatge era del 8% pels marroquins. A la mateixa data, al barri d’El 
Raval, Ciutat Vella, vivien el 56,3% deis filipins veins de Barcelona, el 41,5% deis pakistanesos 
i el 16,2% deis marroquins.
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teixit de la ciutat, to t i que aquesta distribució no siga equilibrada115. Aquesta 

dinámica d’inserció residencial no necessáriament ha de repetir-se en el cas del nou 

veVnat extracomunitari. De fet, a hores d’ara, a Ciutat Vella es donen dinámiques de 

dispersió residencial entre els marroquins, i de concentració entre els filipins. A més 

a més, peí que fa a l ’experiéncia histórica més recent, l ’actual situació planteja 

diferéncies almenys respecte a dos aspectes básics. Per una banda, s'ha donat un 

canvi en els veins immigrants amb una major heterogeneitat de cultures i estratégies 

per cobrir les necessitats d ’assentament urbá, tant familiars com col-lectives. Hi ha 

col-lectius que mostren, en el cas de Barcelona, una tendéncia a la concentració 

major. D’altres, com els equatorians, semblen haver optat per una inserció 

residencial més dispersa des del primer moment. Per altra part, ha canviat la ciutat, 

entesa aquí en sentit molt ampie, com a societat de recepció. La dinámica 

residencial deis andalusos va estar basada, entre altres factors, en un treball fix i uns 

ingressos segurs i una oferta d’habitatge relativament accessible (ais barris nous de 

la Barcelona de l ’época o a les poblacions de la primera corona). Cap d'aqüestes 

condicions semblen garantides per a una bona part deis vei'ns immigrants actuals.

Les diferéncies entre la inserció urbana deis immigrants actuals a Barcelona i 

Valéncia ens porta a interrogar-nos sobre la diferent historia de les dues ciutats. El 

cas de Barcelona ja  ha estat ressenyat. “ Ciutat d’immigració” des de fa més d’un 

segle i que, durant aquest temps, ha consolidat el centre historie com l ’área de 

recepció deis nouvinguts pobres a la ciutat. Són barris a partir deis quals s’inicia, 

amb temps i treball, una mobilitat residencial vers millors habitatges. Quan els 

actuals immigrants arriben a Barcelona a la década deis 80 i, sobre tot, deis 90, ho 

fan a una ciutat on els processos i dinámiques generades per la inserció deis 

immigrants al llarg d ’un segle ja  havien conformat un espai urbá específic per ais 

nouvinguts, Ciutat Vella, dotat d'uns servéis per a ells, de pensions i lloguers barats i 

d’unes formes determinades de veure la immigració.

El cas de Valéncia és molt diferent. Ciutat comercial i de servéis, cap i casal del seu 

hinterland, Valéncia no coneix el procés d’industrialització accelerada que a primers 

del segle XX transformé Barcelona en un pol de desenvolupament a nivell estatal. Per 

altra part, Valéncia no va teñir, ni té, la centralitat política i cultural que ostenta

115 En 1991, els barcelonins d’origen andalús es trobaven sobrerepresentats en els barris 
populars deis districtes de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. La seua preséncia era menor 
que en el passat a Ciutat Vella i Sants-Montjuíc i continuaven prácticament absents deis 
beaux quartiers com Sarriá-Sant Gervasi, Pedralbes i Corts (Miret, 1998: 121). En aquesta 
distribució sembla que les raons socioeconómiques són básiques, pero també operen les etno- 
culturals, encara que els dos aspectes són difícils d’estriar en la práctica.
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Barcelona respecte a Catalunya. Per aixó, el creixement de Valéncia va ser molt més 

tranquil i es va nodrir, en bona mesura, d’una immigració constant pero modesta 

procedent de l ’área rural d’influéncia i, en menor mesura, d’altres comarques del 

País Valéncia. El cap i casal no coneix la immigració massiva fins la década deis anys 

60 del segle passat, en pie desenvolupament franquista. Préviament, la gran riuada 

de 1957 havia malfet bona part deis habitatges de la ciutat, particularment la part 

més popular del centre historie, rodejat peí Hit del Túria. A Valéncia, els immigrants 

aragonesos, manxegos i andalusos s’instablaren en les escasses trames lliures deis 

barris populars més o menys céntrics i, sobre tot, a 1’habitatge social que canviá la 

fisonomía de la ciutat, amb l ’aparició de nous barris com Els Orriols, Campanar, 

Avinguda del Cid i d’altres116. Una altra part deis immigrants s’instablaren a les 

ciutats i pobles de la comarca de l ’Horta, com Benetússer, Silla, Torrent i Paterna 

que conegueren augments espectaculars de població en aquesta década. A mitjans 

deis anys 70 s’aturá la immigració espanyola i Valéncia inicia un període d’estabilitat 

demográfica i poblacional que sois es trenca, trenta anys després, amb l ’actual flux 

migratori.

Dit d ’una altra forma, Valéncia no s’havia constituYt históricament com a “ ciutat 

d’immigració” . L’experiéncia valenciana com a tal és curta, menys de dues décades, 

i per aixó no van quallar en l ’espai urbá unes zones d’immigració i unes dinámiques 

d’inserció. Tot aixó s’está comen^ant a conformar ara. A Barcelona, la sedimentado 

histórica deis corrents migratoris del segle XX és palesa al territori, ha conformat 

socialment els diferents barris i l ’imaginari de la ciutat respecte a si mateixa. Per 

aixó, “ l ’estratificació preexistent explica en part la deis nouvinguts” (Domingo y 

Bayona, 2004a). A Valéncia, els immigrants extracomunitaris que arribaven des de 

primers deis anys 90 no trabaren, a diferencia de Barcelona, un “ espai d’immigradó” 

consolidat en l ’espai urbá, ni en el funcionament social de la dutat ni en el seu 

imaginari coblectiu. Per aixó, a Valénda, sense “ referents” clars a aquest nivell, els 

immigrants extracomunitaris ocupen les trames inconnexes d’habitatge més modest 

en diversos barris populars, en diferents árees de la ciutat (centre urbá, semi-centre, 

periféria). Amb el temps, en aquests indrets, apareixen diversos barris que

116 D’acord amb el Cens de 2001, el 41,7% deis veins de Valénda havien nascut fora de la 
dutat, essent les principáis procedéncies Albacete, Conca, Terol, Madrid, Murcia i, amb 
menors propordons, les províncies andaluses. (INE. 2004b). La immigració que arriba abans 
de 1961, un 28,8% de la immigració total de la ciutat, s’instal-la a Russafa, Extramurs, 
Campanar, Poblats Marítims i, en menor mesura, ais barris populars del Centre Historie. A la 
década deis 60, després de la riuada, els immigrants espanyols s’instal-laran ais nous barris 
d’habitatge social, VPO, com Els Orriols o l ’Avinguda del Cid, així com a les finques VPO en 
diferents barris populars i, aleshores, periférics.
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compleixen funcions de “ barri d'immigració” (el Pilar i el Mercat, Russafa, Els Orriols 

ara). Si a Barcelona la inserció urbana ha estat fortament focalitzada, espacial i 

simbólicament, en el districte de Ciutat Vella, a Valéncia es dóna una diversitat de 

focus, una inserció urbana de major complexitat espacial.

Distancia, diferéncia i ordre comú. La inserció urbana a Montréal

A mesura que avance el segle XIX i la industrialització, Montréal s’afirmará com la 

gran metrópoli canadenca, capital económica to t i que no ostente la capitalitat 

política, centre de la xarxa ferroviaria i principal port atlántic. Montréal ha estat des 

de la colonització, i continua estant durant la industrialització la porta d'entrada a 

Canadá de la creixent migració europea i uns deis principáis espais d’assentament117. 

Metrópoli del Domini Británic d'América del nord, nom oficial de Canadá fins després 

de la II Guerra Mundial, Montréal és al mateix temps la gran ciutat de Québec, regió 

on la colonització francesa va fer del francés, el catolicisme i la “ térra” , trets 

identitaris de la poblado. Després d’un segle de tensions, l ’Acta de 1867 atorgava ais 

franco-canadencs l ’estatus de “ poblé fundador” , junt ais anglo-canadencs, to t i que 

subordinats a aquests118. Aixó va implicar, entre altres aspectes, drets reconeguts en 

matéria de religió i llengua, to t i que territorialment limitáis al Québec. La 

diferénda subordinada i la pitjor posició en l ’estratificació sodal són altres dos 

aspectes que caracteritzen ais franco-canadencs respecte ais anglo-canadencs. Aixó 

marcará la conformació urbana de Montréal, on es concentra la immensa majoria 

deis anglo-canadencs que resideixen a Québec, i la gestió que s’hi fará de la 

immigració.

117 A mesura que avance el segle XX, Montréal compartirá aquesta hegemonía metropolitana 
amb Toronto, per perdre-la a favor de la capital d’Ontario al principi deis anys 70. En 
l’actualitat, en termes de poblado, activitat económica i, per tant, de recepdó 
d’immigrants, Canadá s’articula en tres grans regions metropolitanes, Montréal, Toronto i 
Vancouver, al Pacific. El 73% deis immigrants arribats a Canadá entre 1991 i 2001 s’instal-lá 
en una d’aquestes grans conurbanitzcions. Des de fa váries décades, el pes relatiu de 
Montréal tendeix a disminuir, s’ha consolidat l'hegemonia de la gran regió de Toronto i 
augmenta la importánda de Vancouver. El centre de gravetat de la poblado i l ’activitat 
económica s’ha despla^at en Canadá, en segle i mig, des de la costa atlántica cap a la del 
padfic.
118 L’Acta d'América del Nord Británica establia una confederado que va agrupar, a l’origen, 
a les províndes d’Ontario, Québec, New Brunswich i New Scotia. Després es van incorporar la 
resta de territoris de l ’actual Canadá a mesura que avan^ava la colonització vers l ’oest. Per 
ais francófons de Québec el significat de l’Acta de 1867 era doble i ambigú. Per una part, 
sancionava la seua situació de minoría en un país anglófon. Al mateix temps, tot siga dit en 
honor de l ’lndirect Rule, al govern de Québec se li atorgaven competéncies en educació, 
cultura i liéis civils, les matéries claus per a la supervivencia del grup francófon. Veieu 
Linteau, Durocher et Robert (1989: 75 i ss).
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La Confederado canadenca de 1867 naix com una societat d’immigrants que s’auto- 

reconeix en procés de construcció. El govern d’Ottawa i les élites económiques van 

fomentar una immigració británica o, en el seu defecte nórdica o germánica, a la que 

es socialitzava segons el model British Ontarian, amb l ’escolarització en anglés, la 

inserció en les institucions anglo-canadenques i l'educació en les bones esséncies 

anglosaxones, el civisme, l ’individualisme i l ’ética protestant del treball. A Toronto i 

tota la regió d’Ontario, a les Praderes i Vancouver, les successives onades 

d’immigrants s’assimilaren rápidament com a British canadencs119. Tanmateix, la 

preséncia d’una majoria francófona a Québec generá que el procés d'inserció deis 

immigrants, concentráis a la ciutat de Montréal, tinguera un carácter més complex, 

amb una major diversitat d’identitats.

La conformado de l ’ordre residencial montréalais

Des de mitjans del segle XIX i a diferénda de la resta de grans ciutats d’immigració 

nord-americanes, Montréal va presentar la particularitat d’una divisió profunda entre 

dos grups que, espadalment, s’excloYen mútuament. Un, que dominava els negocis 

de la dutat i la construcdó de Canadá és de llengua anglesa, d ’origen británic i de 

religió protestant. L’altre, el més nombrós, de llengua francesa i religió católica, és 

també el més feble socialment i económicament. Tots dos conformen una ciutat 

dividida, i al mateix temps, articulada en dos grans árees culturáis que serán el marc 

de recepció i d’inserció urbana per a les successives onades d’immigració120.

D’acord amb el cens de 1871, els franco-canadencs constituíen la majoria de la 

població de Montréal, 53%, a la que caldria afegir un 22% d’origen anglés i escocés i 

un 24% d’irlandesos. Els franco-canadencs viuen ais barris del nord-est, molt 

modestos i populars, organitzats socialment en parróquies. Una xarxa de parróquies 

cobria la ciutat francófona. Cadascuna d’elles tenia escola, notables i professionals, 

així com associacions culturáis i económiques, des de coráis fins a caixes populars. 

Aquesta unitat constituía l ’entom i l ’horitzó de vida per a una bona part deis

119 El govern canadenc va aplicar una política d'assimilació amb un doble objectiu: fer deis 
immigrants canadencs i limitar a Québec una dualitat identitária que es considerava una 
anomalía. Al seu conjunt, la política canadenca es molt semblant a VAnglo-conformity 
aplicada ais Estats Units. Es distingia d’aquests per la seua profunda identificado amb la 
Corona, l ’lmperi Británic i els seus símbols. Com assenyala McNicoll la identitat del model 
British Ontarian va ser “británica abans que canadenca” (McNicoll, 1993:60).
120 Hi ha diferents propostes de periodització sobre la immigració a Montréal. Totes 
coincideixen en destacar, amb una dates o altres, quatre grans períodes: el darrer tere del 
segle XIX, les tres primeres décades del XX, els “Trenta gloriosos” després de la II Guerra 
Mundial i el període que s’inicia a fináis deis anys 70 o amb la década deis 80 i continua en 
l ’actualitat. S’ha consultat per aquesta periodització i els aspectes que es comenten McNicoll 
(1993 i 1998), Latouche (1997 i 1998b), Séguin, Bernéche i García (2000) i Germain (2002).
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habitants d'aquests barris121. Per la seua part, els barris del sud-oest agrupaven ais 

habitants anglófons de la ciutat. L’élite anglesa i escocesa ocupava els beaux 

quartiers i el centre de negocis, el Golden Square Ai/7/e, des d’on es dirigien els 

destins de Canadá. També hi havia montrealesos d’origen británic que eren 

professionals modestos, comerciants i proletaris. A aquests barris populars anglófons 

s’instal-lá també una part deis immigrants irlandesos, la gran vaga migratoria de 

mitjans del segle XIX. Front a l'área francófona, l ’área anglófona és menys 

homogénia tant a nivell social com religiós i identitari (dones, es troben present les 

diferents confessions protestants i católics de llengua anglesa, com els irlandesos). 

Els darrers nouvinguts, els irlandesos, tingueren una diversitat d ’estratégies 

d’inserció. Una part compartiren, no sense tensions, els barris obrers amb els franco- 

canadencs, una altra part s’instal-la en barris populars anglófons i l ’altra part 

s’instal-la al centre de la ciutat, al voltant del port, i al que després s’anomenará el 

“ corredor immigrant” : l ’eix d’Avinguda Sant Laurent que va des del port fins 

l ’extrem nord-oest de la dutat i que marca la divisió entre l ’área francófona i 

l ’anglófona. Aquest espai interstidal es convertirá en espai de recepdó privilegiat 

d’una part de la immigració, en part per difusió des del centre popular de la ciutat. 

Els primers en aquest procés foren els irlandesos, que a fináis del segle XIX, ja tenien 

el seu barri a Montréal (posteriorment, es dispersaren residencialment). Per les 

mateixes dades, sorgia al costat del vell port el barri xinés.

A les dues primeres décades del segle XX, el nombre de veins de Montréal passa de 

267.730 l ’any 1901 a 618.506 l ’any 1921. Aquest augment es va nodrir de dues fonts. 

Per una part, de l ’éxode des del Québec rural, que passá a engrossir la má d’obra 

sense qualificar que reclamava l ’incessant desenvolupament de Montréal, i que 

s’instal-lá ais barris francófons del nord-est, tot integrant-se al sistema parroquial. 

Per altra part, les onades migratóries internacionals, molt intenses en aquest 

període, havien aportat nous véins vinguts de 1’Europa central i de l ’est en la seua 

majoria, com els alemanys -n o  pocs d’ells jueus-, polonesos i ucrainesos, pero 

també europeus del sud, com els primers contingents d’italians, i en menor nombre 

xinesos. Els nouvinguts protestants s’instal-laren en els barris anglófons. Els

121 D’acord amb McNicoll (1993: 171), “ la societat en qué viuen aquests canadencs francesos 
es manté com una societat rural, tot i que el palsatge siga urbá” . D’acord amb la tipología de 
Rémy i Voyé podríem caracteritzar la situado d’aquests barris com “situacions no urbanes” 
atés el pes de les relacions primáries, de la familia extensa i de la comunitat en 
l ’enquadrament quotidiá deis membres. Les migrades capes professionals franceses podien 
teñir un horitzó més ampie, pero la separado d’activitats professionals entre anglófons i 
francófons i el recurs imprescindible a la clientela étnica, els tancava igualment a l ’interior 
del grup.
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polonesos i els ucrainesos católics s’instal-laren entre els veins francófons i católics. 

Per la seua part, des de primeries del segle XX, el grup jueu ocupará una part al sud 

del “ corredor d’immigrants” , i conformará un parell de barris étnics per a 

posteriorment habitar també en trames d’alguns barris anglófons. Els italians 

s’instal-laran també a l ’eix de l ’Avinguda Sant Laurent i, al nord del “ corredor 

immigrant” , establiren la Petite Italie, el seu barri étnic, en continui'tat amb els 

barris francófons, on, per altra part, s’havien instal-lat no pocs veins d’origen italiá. 

A Montréal, barri étnic fa referencia a un ampli ventall de graus de concentració 

residencial. Hi ha casos, com el barri xinés al costat del Vell Port, on la immensa 

majoria del vei'nat eren membres del grup. En altres casos, barris jueus i italians, 

aquests constitueixen les minories més importants. En tots els casos, alió rellevant va 

estar la conjunció de residéncia concentrada, comerlos étnics, llocs de cuite i espais 

de sociabilitat informal, el que va atorgar el carácter étnic ais barris, tant respecte 

al propi grup com ais ulls de la resta de Montréal.

La particular inserció residencial deis immigrants va respondre ais límits i 

possibilitats que oferia la ciutat dual que era Montréal. Un factor decisiu per la 

inserció diferenciada deis diferents grups ha estat el carácter confessional del 

sistema escolar públic organitzat en dues branques: católica i protestant. La negativa 

de les escoles católiques a acceptar alumnes d’altres religions está en la base de la 

inserció residencial deis jueus primer, i deis grecs després, en barris anglófons o al 

costat d’ells122.

Durant molt de temps, s’ha parlat de “dues soledats” per descriure les relacions 

entre anglófons i francófons en el territori de Montréal123. La imatge transmet la 

divisió, el replegament identitari i l ’organització social diferenciada de cada grup

122 El sistema escolar públic confessional es considerava l ’aplicació a Québec de la protecció 
ais drets religiosos de les minories proclamada per l’Acta de 1867. Es va organitzar en dos 
Comissions Escolars, la católica i la protestant. La Comissió Católica va establir escoles en 
anglés per ais filis deis irlandesos, pero no va acceptar alumnes no católics. Per altra part, la 
jerarquía eclesiástica católica es nega de forma rotunda a la creació d’una nova Comissió 
Escolar Jueva. Així, les filies i filis d’immigrants no católics estudiaran en el sistema escolar 
protestant, anglófon. En aquest marc, l ’existéncia d’una escola “adequada” prop de 
l ’habitatge va constituir un factor básic en la decisió d’un nucli familiar d’instal-lar-se en un 
barri o altre.
El carácter confessional del sistema escolar públic es mantindrá a Québec fins 1988, quan la 
Llei 108 va reorganitzar-lo en comissions lingüístiques. Tanmateix aquest canvi no es va 
produir a la ciutat de Montréal fins 1997, després d’un agre debat i un llarg procés judicial 
que arriba a la Córt Suprema de Canadá. La solució va requerir, finalment, l ’aprovació per 
part del Parlament de Québec d’una esmena constitucional a l’Acta de 1867. Veieu McNicoll 
Í1993) i Bauer (2002).

Two Solitudes és el títol d’una célebre novel-la d’Hugh MacLennan i una expressió que ha 
passat al llenguatge corrent. L’obra, publicada en 1945, compta la historia d’una saga 
familiar francófona, una part de la qual trenca amb el seu grup, i d’altra anglófona, i entre 
les que el protagonista, un “ fronterer” nascut católic pero educat en anglés, fará de pont;
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que va presidir la urbanització montréalaise. A la divisió per barris, caldria afegir la 

de servéis públics, com les escoles, els hospitals i les universitats, també 

organitzades confessionalment. A la imatge de les “dues soledats” caldria afegir, si 

més no, dues matisacions. Aquest desenvolupament per separat i en paral-leí es 

combina amb la convivéncia quotidiana que imposa el treball i el funcionament d’una 

ciutat moderna (xarxa de transports, espais públics, servéis administratius comuns). 

Aquesta convivéncia quotidiana, no exempta de tensions, s’afirmará com un altre 

element del paisatge de Montréal. En tot cas, per a ser més exactes, s’hauria de 

parlar de tres soledats atés que, des del darrer ter$ del segle XIX, una part 

considerable deis veYns de la ciutat no s’identifiquen amb cap deis dos grups 

majoritaris.

Mapa 8. Montréal: corredor immigrant i árees lingüístiques (aproximació)

Corredor Immigrant 

Area anglófona 

Area francófona

La inserció urbana deis nous veins immigrants haurá d’adaptar-se a les divisions 

lingüístiques i religioses que caracteritzaven l’ordre montréalais. Tanmateix, els
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col-lectius adoptaran dos tipus d'estratégia. En uns casos, tendiran a una inserció 

més o menys dispersa en una de les dues árees culturáis. Nórdics, alemanys i 

centreeuropeus protestants s’inseriran ais barris anglófons. En altres casos, com una 

part d’irlandesos, els jueus i els primers italians, es recorrerá ais barris étnics, 

situats al centre popular al voltant del Port o al llarg del "corredor d’immigrants” . 

L’ordre residencial montréalais es va assentar en les dues primeres décades del segle 

XX. Més tard, amb la Gran Depressió la migració s’aturá i sois es reprendrá després 

de la II Guerra Mundial.

En la década deis 50 i 60 el desenvolupament de la ciutat va teñir en els nous veins 

immigrants uns actors centráis. Les onades migratóries internacionals continuaven 

essent europees pero n’havien modificat la composició. En aqüestes décades serán 

majoritaris els procedents de 1’Europa del sud, italians, pero sobre tot, grecs i 

portuguesos, ais que caldria afegir contingents de centreeuropeus, de l ’ámbit 

alemany, una part d’ells jueus. A aquests nous veins, s’afegeix una nova migració des 

del Québec rural. Amb l ’empenta de la immigració internacional, les proporcions deis 

tres grups principáis de veins de Montréal es van modificar. En 1971, els d'origen 

francés suposaven el 54% del veinat front a un 15,6% deis d’origen británic i un 30% 

deis "altres” , els immigrants que no s'identifiquen amb cap de les dues majories 

(McNicoll, 1998).

Ais 50 i 60, el repartiment territorial de la ciutat entre els diferents grups es manté 

en els seus trets generáis. Una separado en dos árees, l ’anglófona i la francófona, al 

mig de la qual, des del vell port i per l'eix de l ’Avinguda Sant Laurent, es troba el 

"corredor immigrant” al voltant del qual s’articulen els barris étnics de la ciutat. 

Tanmateix, el desenvolupament económic, la mobilitat social ascendent per a 

ámplies capes de la població i Tambada de nova immigració modificará la inserció 

residencial deis grups.

En la década deis 60 emergeix una ampia classe mitjana francófona una part de la 

qual es trasllada a viure a la periféria acomodada, en la propia illa de Montréal o en 

la ribera sud del Sant Laurent. Aquest canvi residencial es realitza en grup, el que fa 

que a la periféria es reproduesca l ’homogenéitat lingüistica i identitária que 

caracteritzava ais vells barris francófons, to t i adoptant noves formes124. En aquests 

barris, el seu lloc és ocupat pels migrants que venien del camp québécois o pels 

italians. Aquests s’instal-len al voltant de la Petite Italie i, amb l ’augment del seu

124 Aquest canvi és una expressió més de l’anomenada “ Revolució Tranquil-la” que suposá, ais 
anys 60, una radical modernització i un rápid procés de laVcització de la societat québécoise. 
Els nous francófons de classe mitjana ja no reproduiran, a la periféria residencial, el vell 
entorn social centrat en la parroquia.
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nombre, també passen a viure en zones franco-canadenques, fundant successives 

parróquies italianes. Per altra part, l ’estratégia d’inserció económica deis italians, 

basada en la petita empresa, sovint étnica, la incorporació molt primerenca deis filis 

al treball i la compra de la casa familiar, va contribuir a marcar els barris que 

ocuparen. Aquesta estratégia d’inserció económica va estar compartida peí grup grec 

i portugués125. Els portuguesos s’instal-laren en el “ corredor immigrant”  i en els llocs 

que deixaven lliures els nuclis familiars italians amb mobilitat social ascendent. Així, 

a Mile-End i una part de Plateau Mont-Royal es conformaren un parell de barris 

portuguesos.

A la part anglófona de la ciutat, al sud-oest, també es donaren modificacions. Els 

jueus havien conegut una millora socioeconómica important, amb una estratégia 

basada en la importancia atribuida a l ’educació deis filis i la seua dedicado ais 

negocis, combinades amb els recursos comunitaris i una economía étnica de relativa 

importancia. Al llarg d'aqüestes décades es produeix un canvi residencial deis veins 

d’origen jueu, des del seus antics empla^aments al “ corredor immigrant” per a 

ocupar una part deis antics barris británics acomodats al voltant de Mont Royal i 

zones de nova urbanitzadó, com Cote-des-Neiges i Snowdon, sempre al costat de la 

part británica. Per la seua part, els grecs, llatins pero no católics, hagueren 

d'instal-lar-se prop deis barris anglófons, ais espais que havien quedat lliures amb el 

canvi residencial deis jueus, com va passar a Park Extensión, convertit des 

d’aleshores en el barri grec de Montréal.

En l ’evolució residendal deis immigrants en aqüestes décades s’observa una 

tendéncia comuna a deixar el centre popular i/o  el “ corredor immigrant” , amb el 

temps i la situació económica. Tanmateix, aquesta mobilitat residendal ascendent 

adoptará diverses formes. Per a grups com els nórdics, alemanys i d’altres, aquest 

canvi suposa una ampia dispersió residencial ais barris acomodats anglófons. Altres 

grups, com els jueus, i més tard italians i grecs, tingueren una mobilitat social 

ascendent que no es correlaciona amb una dispersió residencial, en contra de les 

prediccions del model clássic de 1’Escola de Chicago. La millora de la situació

125 Al cas italiá caldria distingir dos etapes. La vaga de primers de segle XX, d’origen rural, 
seguirá fidelment aquest patró. Les vagues deis anys 50 i 60, amb una composició més 
variada, atorgaran una major importáncia a l’educació, tendiran a diversificar les estratégies 
d’inserció económiques i, ja a primers deis anys 70, els homes de negocis substituirán els 
rectors com referents i portaveus.
Per ais tres casos, com també per ais jueus, va ser fonamental l’acció de les xarxes socials 
comunitáries, el treball inicial en una empresa d’un patró del propi grup i l ’existéncia de 
nínxols económics en els que s’havien especialitzat. Encara en 1981, un ten; deis veins 
d’origen italiá treballava per a un patró italiá. Al mateix any, els grecs eren propietaris de 
dos tercos deis restaurants de Montréal (McNicoll, 1993: 233 i 239).



ALTRES EXPERIÉNCIES D’ INSERCIÓ URBANA 131

económica i l ’adequació al cicle familiar genera un canvi residencial cap a millors 

habitatges, bé en barris de la ciutat, com els jueus, bé en periféria acomodada, com 

la nova classe mitjana francófona, i anys després, els italians més acomodats. 

Tanmateix, aquest canvi residencial es fa en grup o, millor dit, aquest es reprodueix 

al nou empla^ament. Aquesta persistencia de la concentració residencial és una 

expressió de la importancia que manté el propi grup com a entorn social de la vida 

quotidiana, to t incloent-hi els filis o nets deis primers migrants. La millora de la 

situació socioeconómica del grup es pot “ llegir” en el mapa de la ciutat per 

l ’evolució deis seus llocs de residencia. "Així, en Montréal, s’está sempre amb el seu 

grup étnic i tots, com en altres llocs, amb la seua classe social”  (McNicoll, 1993: 

277).

Aqüestes "anomalies” no són tais si considerem la lógica subjacent a l'ordre 

montréalais. Quan arriba la immigració a Montréal troba una ciutat dividida i, alhora, 

amb una certa experiencia en gestionar aqueixa divisió mitjan^ant el funcionament 

d’institucions i servéis, una part deis quals están duplicats. Els immigrants arriben a 

una ciutat amb dos models socio-identitaris, el British Ontarian i la parroquia 

católica de barri. Aquesta dualitat feia possible una major pluralitat, facilitada peí 

fet que les dues majories, franco-canadencs i anglo-canadencs, no intentaren 

atraure’s ais nous veins, tot i que per raons diferents126. Aquesta indiferencia va 

funcionar com una “ mena d’autorització a la diferenciado de nous grups étnics i la 

seua conseqüéncia la producció d’espais on la població compartía els mateixos trets 

étnics” (McNicoll, 1993: 284). Per altra part, el tipus d’estratégia del barri étnic era 

coherent amb l ’ordre de la ciutat i s’adequava al seu tipus de gestió de la diferéncia. 

En contra de la tradició anglosaxona, McNicoll (1993) refusa parlar de “ segregado” 

per a caracteritzar aquests barris i proposa el terme de “ contigüitat residencial” . Al 

seu parer, aquest moviment de concentració i organització étnica d’una part de la 

vida quotidiana no és quelcom imposat des de fora del grup. Per altra part, més que 

una segregado en el sentit de refús de l'altre, cal entendre aquest moviment com 

una agregació, motivada per la recerca del “ confort cultural” que implica trobar-se 

entre els seus, utilitzar els recursos coneguts to t adaptant-los a la nova situació i 

recrear espais de sociabilitat propis. McNicoll (1993: 286 i ss) i Germain (1999 i 

2002).

126 Segons McNicoll (1993: 284 i ss), els anglo-canadencs per condescendéncia i indiferencia; 
els franco-canadencs per proteccionisme religiós i cultural. Sobre l ’actitud de relativa 
indiferencia de l’élite anglofona respecte al marc de la ciutat de Montréal i la seua fixació en 
el marc de tot Canadá, veieu Latouche (1998).
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Segons Latouche (1997 i 1998b), es pot entendre l ’ordre residencial montréalais com 

una forma d'acomodado, un tipus de gestió urbana que no pretén eliminar les 

tensions sorgides de la diversitat etno-cultural, “ sinó utilitzar aqueixa diversitat com 

una plataforma per a l ’establiment d’un consens en altres esferes d’activitat” 

(Latouche, 1998: 10). Atés que l ’objectiu de l ’ordre no és l ’assi mi lacio, o la 

desaparició de les diferéncies culturáis, l ’acomodació es caracteritza per 

Texisténcia d’un sistema d'intercanvis i de negociacions permanents entre els grups 

que l ’expressió anglesa to engase one another mostra” (Latouche, 1998b: 12). 

L’acomodament montréalais se'ns apareix, dones, com un ordre desigual -atesa la 

diferent posició deis diversos grups-, pero que fa possible un enteniment i un 

funcionament efectiu i compatible amb la pluralitat constitutiva de Montréal. Més 

tard, amb la Revolució Tranquilla deis anys 60 i l ’accés al govern del Parti Québécois 

a final deis anys 70, la relació de forces entre els dos grups majoritaris canviará. Amb 

tot, es mantindrá el tipus de “ contráete social” que combina un ordre comú i una 

pluralitat etno-cultural, to t i que aquests aspectes tindran una nova formulació i 

legitimitat amb la política del multiculturalisme en la década deis 80. Tenim aquí 

una nova “ anomalia”  respecte al model elássie de l ’escola de Chicago. Segons 

aquest, l ’acomodació és una etapa del cicle de relacions racials de Park, posterior al 

conflicte i prévia a l ’assimilació. L’acomodació és un compromís adoptat pels grups 

per entendre's i limitar les seues reclamacions i conflictes, pero és un compromís 

temporal que la dinámica social superará en un sentit unificador. Tanmateix, aquesta 

provisionalitat es transforma, en el cas de Montréal, en ordre permanent, potser 

perqué no es podia fer altra cosa127.

En conclusió: els immigrants arriben a una societat dividida on s’acomoden a l ’ordre 

residencial preexistent i generen una dinámica d’inserció residencial caracteritzada 

per la segmentado espacial i l'agregació socio-étnica. Aquesta dinámica va adquirir 

diferents manifestacions i estratégies segons els col-lectius, el temps de residéncia a 

la ciutat, la situació socioeconómica i el dele de vida. Els veins d ’origen alemany, 

nórdic, i centre i nord europeu protestant, s’assimilaren al grup anglófon i 

realitzaren un procés d’inserció residencial en clau de dispersió. Les primeres onades 

de polonesos, ucrainesos católics i italians, tindran una experiéncia semblant amb el

127 Dos segles d’história comuna de franco-canadencs i anglo-canadencs havia mostrat la 
negativa radical deis primers a assimilar-se i la relativa capacitat deis segons per a, de forma 
pragmática, reconéixer aixó i proposar un ordre sociopolític comú, tot i que desigual. En 
aquest sentit, l ’Acta de l ’América del Nord Británica, amb el reconeixement deis drets 
religiosos i lingüístics de les minories, es pot entendre com una forma d’acomodació que va a 
teñir, en Montréal, una molt específica plasmado urbana.
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grup francófon. Tanmateix, altres grups, com els jueus, xinesos, italians d’onades 

posteriors, grecs i portuguesos, per assenyalar els més importants, adoptaren 

formules de concentració socio-étnica. Amb la millora socioeconómica, alguns 

sectors d’aquests col-lectius passaren del barri étnic situat al “ corredor deis 

immigrants” a d ’altres d’habitatges més acomodats, en ciutat o en periféria 

acomodada, sense reduir-ne la concentració. Podríem afirmar, amb un punt 

d’exageració, que aquesta és trasllada de lloc pero no canvia. Tot aixó va contribuir 

a perpetuar el model que conforma a Montréal com un “ mosaic de petites patries” 

que, alhora, te un funcionament comú com a dutat. Al llarg de les décades, aquest 

ordre “es mostra com un mode de coexisténcia bastant poc conflictiu”  (Germain, 

2002) i prou funcional que combina la concentració residencial deis diferents grups i 

el manteniment deis recursos culturáis propis, amb la inserció complementaria de 

tots a nivell económic i institucional. Abans parlávem de les “ dues soledats” per 

referir-nos al ordre residencial montréalais. Aquesta imatge caldria complementar-la 

amb la del “ confort cultural” . Són les dues cares, una més negativa, l'altra més 

positiva, del tipus particular d’inserció urbana que caracteritza a Montréal per més 

d’un segle.

La transformado del model. La inserció urbana de la nova immigradó

Per a entendre el mapa de la Montréal actual haurem de considerar, a més de la 

transformació urbana de la dutat, una série de canvis més generáis que es donen 

entre mitjans deis anys 70 i els anys 90. Entre aquests canvis destacarem les 

modificacions en la composició de les noves migracions i, per tant, deis nous veins, 

els canvis en l'estructura productiva i del mercat de treball i l ’evolució de les 

polítiques d’immigració aplicades peí govern de Québec.

A partir de primers deis anys 80, la migració internacional que arriba a Montréal 

comenta a canviar. Es tracta, cada vegada més, de fluxos procedents de paisos en 

desenvolupament d’América Llatina, el nord d'África i Orient Mitjá i, de forma 

creixent, d’Ásia. Al mateix temps, i com a conseqüéncia, va augmentar el nombre de 

veins membres de les “ minories visibles” , concepte que fa referéncia ais no blancs 

pero també a una situació social precaria128. Entre aquesta diversitat de

128 El concepte de minoría visible es va popularitzar a primers de la década deis 80, amb la 
creixent immigració procedent del Tercer Món (cal considerar que, a diferéncia deis Estats 
Units, Canadá mai no havia tingut una poblado negra). Un Comité del Parlament va definir, 
en 1984, a les minories visibles com “els no blancs que no participen de forma completa en la 
societat canadenca” , definido que va al^ar no poques critiques (Bauer, 2002: 19). 
Actualment, Statistique Cañada remet a la definició present a la "Llei sobre l ’equitat en 
matéria d’ocupació” segons la qual, minories visibles són “ les persones, diferents ais
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procedéncies, els immigrants d'antigües colónies franceses tindran un pes relatiu 

important, atés l ’interés del govern de Québec en captar migració francófona. Per 

altra part, amb les noves vagues migratóries, els grups i comunitats étniques 

residents a Montréal es fan més heterogenis i, de vegades, els elements de 

diferenciado predominen sobre els trets compartits. Aquests elements de 

diferenciació fan referencia al distint arrelament i estatus sodoeconómic pero també 

a raons culturáis i religioses. Aquest va estar el cas deis jueus i deis libanesos, entre 

altres grups129.

En aqüestes dues décades, s’havia modificat també el marc socioeconómic de la 

societat de recepció. Després de la crisi deis anys 70, donades les reconversions 

industriáis i l ’augment de la dualització del mercat de treball, la inserció 

sodoeconómica deis nouvinguts es fará més difícil, en particular per a aquells que 

pateixen discriminado per la seua pertinen^a a una “ minoría visible” . A la década 

deis anys 90 augmentará la preocupació per la conjunció entre marginado sodal i 

concentració residencial, to t i que els barris pobres de Montréal no es puguen 

identificar amb els paisatges nord-americans deis underclass i del ghetto (Séguin, 

1998). Al mateix temps, peí conjunt de la ciutat, la desigualtat social va 

augmentar130.

Un tercer element de canvi l ’ha constituít l ’evolució de les polítiques desenvolupades 

peí govern de Québec131. En una primera fase, el govern del Parti Québécois va

autóctons (pobles indis), que no són de rata blanca o que no tenen la pell blanca” . La 
poblado de les minories visibles a Montréal, segons el cens de 2001, compren negres, árabs, 
sud-asiátics, llatinoamericans, xinesos, asiátics del sud-est i altres (Profil 2001). En Pús 
popular, el concepte barreja uns trets fenotípics consideráis significatius i un estatus 
socioeconómic inferior.
129 Des de mitjans del segle XIX, els jueus de Montréal eren ashkénaze, anglófons i d’origen 
centreeuropeu. Ais anys 60 va arribar una vaga migratoria de jueus sefarades, procedents del 
Nord d’África i francófons. Igualment, una part de la migració jueva posterior será francófona 
(de la mateix procedencia). L’escissió lingüística deis jueus va teñir una ressonáncia 
dutadana de primer ordre en un món, com Montréal, on la qüestió lingüística és decisiva. El 
cas de la migració libanesa és més complex. Es dóna una primera vaga migratoria ais anys 70, 
amb una majoria de cristians, una part d’ells acomodats i amb una integrado económica més 
que acceptable. Les vagues migratóries deis anys 80 ja presentaven una major heterogenei'tat 
per nivell socioeconómic, grup étnic i religió. La migració que fugia de la guerra del Liban 
reproduTa el mosaic etno-religiós del país. La comunitat libanesa es va transformar, en bona 
mesura, en una pluralitat de comunitats sense massa comunicado entre elles.
130 Séguin (1998) mostra com les borses de pobresa i marginalitat es donen en paisatges 
urbans, barris i trames de cases, amb una certa diversitat étnica, amb sobrerepresentadó de 
les minories visibles i una relativa pluralitat de situacions laboráis (un gran índex d’aturats, 
pero també d’ocupació precária).
131 Canadá és l ’únic estat occidental on la política d'immigració és competéncia compartida 
entre el govern federal i els governs provincials. A partir del triomf nacionalista, el govern de 
Québec va fer ús de forma activa de les seues atribucions per tal de fixar contingents anyals, 
establir les prioritats i plans propis. Per altra part, el conjunt de la política lingüística,
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recorrer a liéis lingüístiques, com la 101, per invertir el moviment historie d’inserció 

deis immigrants com a grups anglófons. Una vegada afirmat el principi del francés 

com a llengua pública i Québec com a “ societat distinta” , s’adoptá una política 

multiculturalista semblant a la federal canadenca. El concepte clau de la década deis 

80 va estar el concepte de “ comunitat cultural”  que identificava a qualsevol grup 

diferent deis dos “ pobles fundadors” i deis “ pobles indis” , i es parlava de comunitat 

jueva, italiana, haitiana, etc. Més tard, l ’ampliació de la diversitat cultural, així com 

les dificultáis creixents d’inserció en una societat post-industrial faran que sense 

renunciar al pluralisme, les polítiques oficiáis destaquen les accions contra el 

racisme i la discriminado i en favor de la igualtat i la participació. Es parlará de 

política d’interculturalitat i, més tard, d’integradó. Ja a mitjans deis 90 es va 

afirmar aquest “viratge cívic” , to t destacant-hi la importancia atorgada a la “ cultura 

cívica comuna” , que inclou valors democrátics i llengua francesa, amb qué els 

nouvinguts han de comprometre’s132. Aixó va teñir reflex a la vida social urbana. Des 

de 1996 es deixa d’utilitzar el concepte de “comunitats étniques” i es privilegien les 

acdons, els organismes i les institudons amb una vocadó multiétnica, el que segons 

Germain (2002: 129) “ contribueix a modificar el model de cohabitado que havia 

prevalgut, aproximadament, durant els dos primers tercos del segle XX” .

L’any 2001, la ciutat de Montréal comptava amb 492.230 veins immigrants, un 27,6% 

del total de la poblado133. La divisió principal de la ciutat continua essent la 

lingüística identitária, amb els anglófons ais barris del sud-oest i els francófons al 

barris del nord-est. Tanmateix, a diferéncia del passat, aquesta divisió lingüística ja 

no coincideix amb la divisió de classe. Una part deis veins immigrants de Montréal 

porten molts anys a la ciutat pero una part no menyspreable són nouvinguts. Així, un 

20,5% del total de veins immigrants havia arribat entre 1996 i 2001 i tenia com

cultural i identitária deis governs nacionalistes va incidir en les condicions de la inserció 
urbana a Montréal. Així, la Llei 101 de normalització lingüística del francés obligava a 
l’escolarització en aquesta llengua ais filis deis immigrants, pero no ais filis deis anglo- 
canadencs per la protecció constitucional de que gaudien, segons l ’Acta de 1867.
132 Tant a nivell de Canadá com a nivell de Québec es dóna una evolució, sempre dins d’una 
gestió pluralista, des “d’un paradigma cultural a un paradigma més cívic i sodal” 
(Piatrantonio, Juteau et McAndrew, 1996: 156). Del plurietnicisme deis anys 70 i 80 s’ha 
passat a ficar l’accent en la identitat comuna, la igualtat d’oportunitats i la inserció socio- 
laboral, tot i reconeixent la pluralitat cultural constituent amb mesures de tipus simbólic i 
institudonal.
133 Les dades de 2001 corresponen al Profil sodo-économique de Montréal et ses 
arrondissements (Ville de Montréal, 2004). Cal destacar, per altra part, que segons 
Statistique Cañada es considera immigrant tot aquell que “ haja tingut o tinga la condició 
administrativa d’immigrant” (internacional). Per tant, els immigrants nacionalitzats 
canadencs continúen essent censats com immigrants. Així, Montréal comptava en 2001 amb 
un 27,6% de véíns immigrants pero sois un 8,7% tenien una nacionalitat diferent a la 
canadenca.
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orígens principáis Asia, Europa de l ’est i Latinoamérica. Aixó ha fet que els veins 

membres de “minories visibles” hagen augmentat. L’any 2001, ho era un 21% del 

vei'nat de Montréal, essent els “negres, árabs i sud-asiátics” les categories principáis.

Quadre 12. Població immigrant resident a Montréal. Algunes nacionalitats 
significatives. Any 2001

Total % sobre total 
immigrants

Total població 1.782.830 —

Immigrant 492.230 100,0
Italia 56.665 11,5
Haití 36.225 7,4
Franca 23.745 4,8
Liban 19.700 4,0
Vietnam 18.440 3,7
Xina 17.175 3,5
Marroc 16.020 3,3
Grécia 14.250 2,9
Portugal 13.340 2,7
Algéria 13.085 2,7
Altres pai'sos 263.585 53,5

Font: Profil socio-économique 2001. Ville de Montréal (2004).

Respecte a la distribució residencial deis immigrants, Montréal continua presentant 

uns alts índexs de concentració, segons el mapa 9. Ais districtes de Saint-Laurent, 

Cóte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Gráce i Villeray-Saint Michel-Park Extensión els 

veins immigrants representaven un 48,5%, un 44,9% i un 41,3% respectivament del 

total del véinatge. Es tracta de districtes modestos i populars, tot i que en alguns 

barris hi ha amb zones més heterogénies socialment, i que es consolidaren com barris 

d’immigració en la década deis anys 70. Són els indrets de Montréal que també 

presenten les máximes concentracions de “minories visibles” de la ciutat134. 

Tanmateix, també hi ha districtes i barris acomodats amb un índex de migració 

superior a la mitjana de la ciutat, com Cóte-Saint-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest 

(38,2%), Dollard-des Ormeaux-Roxboro (33,4%) i Mont-Royal (30,8%).

Sobre aquest quadre general destacarem els aspectes més significatius i que suposen 

novetats en l ’ordre residencial montréalais. Primera novetat, els llocs de major 

concentració immigrant s’han desplaqat des del vell “corredor immigrant” ais barris i 

districtes situats cap el sud-oest de l ’Avinguda Saint-Laurent. Aquest procés s’iniciá

134 En 2001, el 38% de la població de Saint-Laurent, el 37% de la de Cóte-des-Neiges-Notre 
Dame de Gráce i el 38% de la de Villeray-Saint Michel-Park Extensión formaven part d ’alguna 
“ minoría visible” .
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ais fináis deis anys 60 pero ha adquirit una major importancia amb l ’empenta de la 

nova immigració135. La millora socioeconómica i urbanística d’una part del centre 

popular i del vell “ corredor d’immigrant” i la nova oferta d’habitatge barat en altres 

llocs, ha fet que l ’eix immigrant de la ciutat es desplagara.

Aixó genera una segona novetat. Si abans els nouvinguts s’instal-laven 

fonamentalment en el centre popular i/o  en el “ corredor immigrant” , ara ha 

augmentat el nombre de barris d'arribada de la immigració, tant en la ciutat central 

com a la periféria. Es donen uns alts índexs de concentració, com hem vist, pero al 

mateix temps es dóna també una major preséncia de la immigració a tota la ciutat. 

Aquesta diferenciació de localització residencial es relaciona tant amb els canvis del 

paisatge urbá de Montréal com amb les diferéncies d'estatus socioeconómic deis 

nouvinguts, una part minoritaria pero significativa deis quals és gent acomodada 

(com passa amb una part de la immigració d’origen asiátic). L’habitatge deis 

immigrants cobreix l'ampla gama d’estatus socioeconómic i tipus d’arquitectura que
t

ofereix Montréal: “ la casa residencial, l ’apartament en finca de pisos, passant per els 

dúplex i triplex i les HLM (habitatge social)” (Germain, 1999: 492)136.

En tercer lloc, s’ha modificat el carácter deis barris étnics vers un major 

multiculturalisme137. Si els barris d’immigració del passat estaven marcats per la 

preséncia d’un o dos grups étnics, a molts barris actuals es dóna una convivéncia de 

veins de diversos orígens. A un barri poden donar-se, i de fet es donen, diferents 

árees comerciáis “dominades” per un o altre grup. Tot i aixó, l ’ambient general del 

barri és de pluralitat i de co-preséncia ais pares i jardins, els comergos i la xarxa de 

transports. Per altra part, uns altres barris continúen identificats amb un o altre grup

135 En 1981 destacaven el nombre d’immigrants a Saint Louis (55,7%) i Saint Jean (48%), que 
incloia Park Extensión, pero també Cóte-des-Neiges (46,4%). Els anys 70 i part deis 80 foren 
una época de canvis com assenyalen Leblanc, Polése i Veltam (1986), Caldwell (1993) i 
McNicoll (1993; 196 i ss).
136 Canadá i Québec tenen programes especiáis d’immigració per a empresaris. Des de mitjans 
deis 80, i en competéncia amb els Estats Units i Austrália, desenvoluparen accions per a 
“captar” a empresaris d’origen xinés d’Hong Kong, Macao i altres places sud-asiátiques. Aixó 
ha estat a la base de nous fenómens de concentració étnica.
137 Aquesta és una tendencia que apareix a mitjans de la década deis 70 i ja plenament 
consolidada a mitjans deis anys 80 (Marots, 1998; McNicoll, 1993). Per la seua part, l ’estudi 
d’ecologia factorial de Renaud et al. (1997) sobre el cens de 1991 mostrava una geografía 
urbana dominada no per territoris exclusius d’una comunitat cultural específica, sinó més bé 
per l’existéncia de barris i districtes compartits per diverses comunitats que Renaud va 
denominar “estructures de veinatge pluriétnic” .
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Mapa 9. Districtes de Montréal amb major proporció de veins immigrants. 
Any 2001
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étnic, són els casos diferents del Barri Xinés, de la Petite Italie i de Park 

Extensión138. Avui, la major part deis barris tenen una població amb una diversitat 

d ’origen major que al passat (Germain, 1999; Séguin, Bernéche et Garda, 2000).

En quart lloc, s’ha ampliat el ventall deis estatus socioeconómics deis barris 

d'immigrants. Si alguns barris étnics o multiétnics remeten a una situació d'hábitat 

relativament degradat, com una part del Vell Port o de Cóte-des-Neiges, altres són 

barris de bona qualitat, fins i to t benestants, com és el cas de Cóte-Saint-Luc, Mont- 

Royal o, ja a la periféria, Brossard. Entre aquests dos extrems hi ha un ampli ventall 

de situacions que dependrá del nivell socioeconómic deis nouvinguts, l ’existéncia de 

relacions amb col-lectius ja instal-lats, les possibilitats que oferesca el mercat 

immobiliari, les necessitats del cicle de vida, etc.

La major heterogenéitat de formes d’inserció urbana susdta l ’aparició de nous 

fenómens. Uns d’aquest és l ’ethnoburs, la creació en la periféria acomodada d’una 

concentració étnica, protagonizada pels primers migrants, normalment asiátics. 

Aquest és el cas del barri S. de Brossard a Montréal, pero també es dóna a Los 

Angeles, Toronto i Vancouver (Preston, 1999; Charbonneau et Germain, 2002). En 

aquests casos, immigrants d’origen xinés i estatus socioeconómic mitjá-alt, acollits a 

programes especiáis de migradons d’empresaris i inversors, es reagrupen en 

determinades urbanitzacions residenciáis. Enfrontats a una oferta insufident i molt 

cara en el centre de la dutat, han optat per comprar una casa residendal i, en poc 

de temps, es desenvoluparen agéncies immobiliáries, promotors i venedors adre^ats 

al públic xinés. A Toronto i Montréal s’han donat tensions semblants amb els nous 

veins quan han intentat reproduir al barri residencial benestant espais comerciáis 

etnificats i de sociabilitat propia xinesa. Aixó entrava en contracció amb els veins 

d ’altres grups que consideraven lesionada la seua inversió immobiliária i qüestionat 

el seu projecte personal d’habitatge (un espai residencial individualitzat, homogeni, 

segur, amb un accés directe a la natura, tranquil i discret).

138 Park Extensión va ser un deis primers barris d'arribada i arrelament deis grecs, ais anys 50 
i 60, fins a constituir-se com el barri grec. A primers de segle XXI, encara un tere de veins del 
barri, prou modest, eren d’origen grec. Per la seua part, el barri xinés ocupa quatre trams de 
carrers al costat del Vell Port. Barri étnic deis primers xinesos, a les primeries del segle XX, 
s’ha transformat en un espai comercial xinés i en un indret turístic de la ciutat, amb una 
sobre-significació identitária (en 1999, l ’Ajuntament va construir quatre portes xineses per 
marcar les entrades al barri). La immensa majoria deis veins xinesos de Montréal no habiten 
el barri xinés. Quelcom de semblant podríem dir de la Petite Italie i de la zona comercial 
italiana al voltant del mercat Jean Talón. La població del barri és heterogénia, hi ha altres 
llocs de la ciutat amb major proporció de veins d’origen italiá, pero els arrels histories del 
barri, la significado simbólica i comercial atribuida fan de la Petite Italie el barri italiá de 
Montréal. En els dos casos, ens trobem amb barris étnics simbólics, que combinen el seu 
carácter de recurs comunitari amb la seua conversió, amb el suport de l ’Administració 
municipal, en un reclam turístic i una imatge més del segell cosmopolita de Montréal.
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Aquest cas té, per a nosaltres, un interés afegit. D’acord amb la tradició de l'Escola 

de Chicago, l ’habitatge en la periféria acomodada correspon a la darrera fase del 

procés d’inserció residencial que es considerava, més o menys correlatiu, amb 

rassimilació a l ’espai homogeni i individualitzat de la urbanització. Tanmateix, una 

bona part deis immigrants xinesos acomodats resideixen en la periféria des del 

primer moment, sense que aquest fe t indique cap grau d'assimilació. Es tracta de 

persones que, ais seus paisos, formaven part de les classe mitjanes i altes i que, peí 

nivell económic, poden accedir directament a una casa residencial.

En l ’actualitat, a Montréal podem establir tres tipus de barrí de periféria amb 

preséncia d’immigrants. La primera, la periféria acomodada que recull a famílies 

joves de classe mitjana, sorgides de la immigració, atretes peí projecte de casa 

unifamiliar. Correspondria més fidelment al model tradicional de periféria i, to t i que 

es traslladen al costat de membres del seu grup, solen mantenir una etnicitat 

discreta. Un segon tipus, és l ’ethnoburg que hem esmentat. El tercer correspondria 

ais immigrants pobres que s’instal-len en les zones més barates de les zones 

residenciáis més antigües. No han conegut cap m obilitat social ascendent, sinó que la 

seua preséncia respon a la creixent heterogeneítat social d ’algunes zones 

perifériques que abans havien estat acomodades (Charbonneau et Germain, 2002)139. 

El procés de renovado urbana de barris centráis i el canvi de r  estatus socioeconómic 

deis seus habitants ha estat un fenomen comú a diferents grans ciutats. El procés de 

gentrificotion ha estat modest a Montréal, pero ens aporta una pluralitat de 

situacions, caracteritzades per diferencies respecte a les dinámiques socials, al tipus 

d’interrelació entre els grups i a les discursos sobre el “ cosmopolitisme” (concepte 

oficial de l ’Ajuntament de la ciutat). En termes generáis, com al barrí de la Petite 

Bourgogne, els nous propietaris es desinteressen de la vida del barri i resten al marge 

de les xarxes comunitáries. Sovint, els interessos i projectes d'uns i altres veíns 

respecte al barri són divergents i poden esclatar en forma de tensions, pero el més 

normal sembla ser la indiferencia. El barri de Mile-End ens aporta una experiéncia 

particular. Mile-End era un barri molt modest on s’instal*laren els portuguesos i on 

compraren els seus habitatges. Amb el temps, propietaris i inquilins portuguesos 

reformaren, de forma modesta, les seues cases, les pintaren de colors vius i 

cultivaren els petits jardins que hi ha a l ’entrada de moltes cases de Montréal.

139 Montréal ha tingut históricament una estructura que responia a resquema de Chicago dins 
del qual la periféria corresponia a árees residenciáis de classe mitjana. Aquesta realitat 
comenta a canviar, parcialment, a mitjans deis 80. A Québec, el terme banlieue fa referéncia 
a periféria acomodada, a diferéncia de Franca on remet a barri periféric obrer i en 
precarietat social.
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Aquesta modesta renovado del barri, que en canviá la imatge, augmenta amb la 

millora económica deis portuguesos. La conversió en barri étnic d’una part del Mile- 

End, va contribuir a dignificar la seua imatge front a la ciutat, i la barreja de cases 

victorianes modestes i decoració mediterránia va passar a figurar en les postáis de la 

ciutat. Aquest canvi va atraure nous ve'íns, joves professionals que valoraven el 

carácter m ulticultural del barri. Més tard, front ais plans de reforma urbana del 

barri, foren aquests “$entrificateurs”  els més ferms partidaris d’una intervenció que 

no modificara el carácter social del barri, en sólida alianza amb els ve'íns i les xarxes 

comunitáries portugueses. En aquest cas, segons Germain (1995: 312 i ss) la 

cohabitació de ve'íns de diferents estatus socioeconómic s’afirmava sobre una 

comuna valorado positiva del barri, una imatge de referencia compartida per tots, el 

“ seu” barri per ais ve'íns d’origen portugués i el barri m ulticultural, céntric i 

heterogeni que estimaven els nous ve'íns m ulticu ltura l de classe mitjana.

En l ’actualitat, la inserció urbana deis immigrants en altres ciutats de Canadá com 

Toronto i Vancouver presenta uns trets semblants al cas de Montréal. A Toronto, la 

major part deis immigrants resideix en el centre urbá, amb la porta d’entrada 

histórica que ha constitu'ít Spadina Road (Ray, 1998; Preston, 1999). Al seu voltant, 

dins del centre, es van formar els respectius barris ita liá, portugués, jueu i d’altres, 

que hui mantenen el seu carácter pero amb un ve'ínat més m ulticultural. Com a 

Montréal, a Toronto es dóna un procés de sub-urbanitzadó residencial creixent, 

particularment a cárrec deis italians i jueus. En els dos casos, les dues comunitats 

s’han despla^at vers el nord del centre urbá, to t mantenint la seua concentrado pero 

millorant les seues condicions d’habitatge. També, com en el cas de Montréal, 

Toronto ha rebut immigrants que han passat a residir directament en la periféria, en 

uns casos a la part més modesta i barata, en altres a zones residenciáis acomodades. 

El creixent multiculturalisme deis barris de Montréal, Toronto i Vancouver, és un tre t 

comú pero es donen diferencies significatives entre uns col-lectius i altres i entre les 

diferents ciutats140. En termes generáis, sembla comuna la tendéncia a que les 

persones que declaren un origen europeu presenten un menor índex de concentració 

que els immigrants d’altres procedéncies. En aqueix sentit, són els immigrants del 

Tercer Món, membres de les “ minories visibles” , els que presenten un major índex de

140 Veieu, per a la comparanza, els estudis de Ray (1998), Hiebert (1998), Preston (1999) i 
Germain (1999). Una diferencia notable entre Toronto i Montréal és que a la primera ciutat 
els immigrants ocupen la totalitat del centre urbá, com passa a Barcelona. En el cas de 
Montréal, el centre de la ciutat sempre ha tingut un carácter socioeconómic més heterogeni: 
una part més popular, al costat del vell Port, i vers el sud, ja en zona anglesa, una part de 
beaux quartiers.
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concentrado. Es podría argumentar que aquesta diferencia es deguda al temps de 

residencia, pero Hiebert (1998) mostra per al cas de Vancouver com aquesta ja es 

donava entre els immigrants arribats abans de 1980. Aquesta diferencia en el grau de 

concentració residencial segons els orígens, es pot deure a una diversitat de factors 

entre els que destaquem els relacionats amb la cultura del col-lectiu i els referents a 

la societat de recepció. De fe t, els dos tipus de factors semblen refor^ar-se. Les 

“ minories visibles” pateixen més dificultáis i entrebancs per a inserir-se socialment, 

raó per la qual necessiten més el refugi, el suport i els recursos que li propordonen 

els seus. Per altra part, Montréal és la ciutat canadenca que presenta un major índex 

de concentració per a tots els grups. Aquesta major tendencia a la concentració és 

deutora de l ’especificitat de l ’ordre residencial montréalais. Si a Toronto i 

Vancouver el fons social és l'homogeni British Ontarian, la divisió de Montréal en dos 

majories, el pluralisme resultant i la conformació institucional propiciaren una 

dinámica social on l ’e tn icita t tenia, i té, una major importancia141. Dit d’una altra 

forma, la comparanza de les dutats canadenques ens mostra la importancia deis 

trets específics de la ciutat de recepció o, si es vol, del “ context local” , com factor 

explicatiu de la diversitat de formes d’inserció urbana adoptades per la immigració, i 

més en concret en referénda a la concentració. En to t cas, no sembla que aquesta 

major concentració haja tingut com a conseqüéncia una convivencia més tensa, amb 

més conflictes inter-étniques o amb major inseguretat. Les tendéncies a la 

concentració expressaven una part de l ’ordre montréalais que possibilitava, ais 

diferents grups, una convivéncia no conflictiva a la mateixa ciutat i una co-preséncia 

ais seus diversos ámbits. Encara avui, Montréal fa gala de ser la ciutat més segura 

d'América del nord.

Cal destacar que aquesta major concentració residencial deis grups étnics és 

compatible amb l ’existéncia d’una cultura urbana compartida i que expressaria el to 

de Montréal com a ciutat m ulticultural (Germain, 2002). Un element d'aquesta 

cultura comuna és la fam iliarita t amb la diversitat cultural que formaría part del 

paisatge quotidiá de Montréal, tant com “sedimentado” de la seua propia historia 

com expressió de la seua realitat actual. Aquesta fam iliaritat s’expressa, en

141 Veieu, en aquest sentit, Latouche (1997), Ray (1998), Germain (1999) i Schellenberg 
(2004). Igualment, és Montréal la dutat canadenca amb un índex de manteniment més alt, 
per part deis immigrants, de la llengua materna propia. Entre els diferents autors hi ha acord 
en la constatado de la major concentració a Montréal, pero divergeixen peí que fa a les raons 
i la lectura política. Segons Ray (1998), l ’omnipreséncia de la qüestió lingüística i nadonal a 
Québec ha facilitat aquesta major concentració étnica, a diferencia de Toronto on és 
hegemónic el multiculturalisme federal.
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particular, en els barris més multiétnics i se'ns mostra en els espais públics i la vida 

comunitaria d'aquesta barris142.

A Montréal es dóna una utilització per part deis ve’íns de diversos orígens del espais 

públics com els pares i jardins, si bé de forma diferenciada segons els grups étnics, 

les generacions i el genere. La forma de sociabilitat que adopta la co-preséncia de 

membres de diferents grups étnics en el mateix espai públic és “ una cohabitació 

distant i pacífica” (Germain et al, 1995: 296). Aquesta cohabitació está feta d'una 

actitud de reserva respecte a l'a ltre , d'indiferencia cortés, to t evitant molestar-li o 

importunar-li, i respectant el seu espai. Aquests conjunts de codis no verbals “que 

permeten instaurar un mínim de distancia social entre persones próximes en l ’espai 

són, en general, molt respectáis ja  que asseguren la tranquil*litat de to ts” (Germain 

at al, 1995: 296). Es donen una diversitat de situacions de possible tensió pero 

escassos conflictes, ja  que sembla predominar la voluntat comuna d'evitar-los, de 

compartir sense problemes els espais públics. Aquest tipus de convivéncia, subratlla 

Germain, representa una forma d'urbanitat indispensable per a gestionar les 

relacions amb desconeguts a les ciutats m ulticu ltura l. Les relacions interpersonals, 

amb més carrega personal i lo  expressiva, es donen rarament entre membres de 

diferents grups. Sois els més menuts no tenen problemes d'interrelacionar-se i, 

sovint, com a conseqüéncia, aixó genera la interacció de les mares o persones que 

els atenen. Per altra part, a nivell de barri, els llocs de major interrelació entre 

grups són les escoles, tant per ais menuts com per la dinámica de coneixen^a que 

facilita ais seus majors, i per constituir una de les institucions básiques de la vida 

local montréalaise.

Peí cas de Montréal, Germain et al (1995: 305 i ss) assenyalen una série de condicions 

favorables per a una convivéncia multicultural no conflictiva ais espais públics. En 

primer lloc, un sentiment de seguretat compartit peí conjunt d’usuaris i els membres 

de tots els grups. Aquí seguretat fa referéncia tant a seguretat ciutadana, una 

escassa incidéncia de la petita delinqüéncia, com a l ’existéncia d'un codi comú i 

compartit que assegura que ningú será molestat, sempre que es respecten les 

normes. Tot i aixó, la convivéncia no está exempta de tensions. La major part deis 

pares i jardins de Montréal han conegut, en un moment o altre, conflictes de

142 Aqüestes són les conclusions d’una ampia recerca comparativa sobre la cohabitació inter
étnica, dirigida per Annick Germain a mitjans deis 90. Es van seleccionar set barris de 
Montréal, caracteritzats per la preséncia d’immigrants pero diferents per l’estatus 
socioeconómic, el grau d’homogenéítat social i étnic. Els barris seleccionáis foren Park 
Extensión, Petite Bourgogne, Mile-End, Chameran, Cóte-des-Neiges Nord, el barri S. de 
Brossard i Norgate. Veieu Germain et alii (1995).
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convivéncia que implicaven a membres de diversos grups. En segon lloc, rexistencia 

d’un te ix it associatiu, més o menys estructurat, amb el que aixó comporta de canals 

de comunicado, interlocutors reconeguts i alguns aspectes comuns, “ constitueix una 

condició important en el manteniment d’una cohabitació no conflictiva a escala de 

barri” (Germain, 1995: 307). La tercera condició favorable que Germain assenyala és 

el carácter m ulticultural d ’un espai que siga freqüentat per membres d’una 

diversitat de grups étnics, la qual cosa facilita que tothom puga sentir-se més 

cómode. L’heterogeneYtat i l ’abséncia d'un grup dominant fa més difícils les 

temptatives d’apropiació del te rrito ri o de marcatge exclusiu de l ’espai. A to t aixó 

caldria afegir la influénda del temps, la consolidado de situacions de convivéncia no 

conflictiva i de dinámiques socials acollidores en barris com Mile-End, Cóte-des- 

Neiges o Park Extensión amb una llarga tradició de véínatge immigrant i un te ix it 

social remarcable.

Com ja  s’ha d it, a la construcció de la peculiar ciutat m ulticultural que avui 

constitueix Montréal podem distingir dos grans períodes. El primer es caracteritza per 

la naixen^a del cosmopolitisme montréalais, amb la immigradó europea de primers 

del segle XX, i el seu desenvolupament fins els anys 70. Un tre t distintiu d’aquest 

període seria la divisió, residendal i sodal, entre anglófons i francófons i els barris 

étnics. En el segon període, des de primers deis anys 80, s'afirma el Montréal 

multiétnic contemporani, on es manté la divisió lingüística, encara que ja  no 

coincideix amb la de classe com en el passat, pero al mateix temps s’ha 

desenvolupat un multiculturalisme quotidiá i creixent. Aquests dos períodes suposen 

“ dos modes de cohabitació etnoculturals diferents, associats a formes particulars 

d’ocupació de l ’espai i de construir les identitats cohlectives” (Germain, 2002). Una 

forma més étnica, que cerca més el confort cultural del propi grup, en el primer 

període. Peí contrari, en el segon període, alió característic de l ’ordre montréalais 

sense abandonar el seu multiculturalisme constitutiu, seria, en opinió de Germain, la 

“ cohabitació pacífica i distant” ais espais públics.

Apunts sobre inserció urbana i barris d’immigrants

La inserció urbana de Valéncia, Barcelona i Montréal se’ns mostra molt diferent i, 

alhora, aquest contrast ens subratlla una série de trets comuns.

La distribució de la immigradó a la ciutat se’ns mostra més complexa que aquella 

establerta per la divisió clássica entre centre i periféria i aixó en un doble sentit. Per 

una part, es dóna una heterogeneitat de situadons ais centres urbans. Per altra, hi 

ha una pluralitat de barris d'arribada i de formes d'instal-lació deis immigrants més
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enllá de l ’espai central. No to t el centre de les ciutats esdevé un espai d’immigració. 

A Paris, els immigrants s’instal-laren ais vells barris centráis tradicionalment habitats 

per artesans i obrers no especialitzats. El mateix podem afirmar per a Madrid; els 

immigrants sois están presents en els barris més populars de T am etlla ” , l'espai que 

conforma el centre urbá madrileny (Lora-Tamayo, 2001, 2003). També Montréal i 

Valéncia presenten situacions ben diferenciados entre els distints barris deis seus 

respectius centres. Es tracta de ciutats amb centres urbans heterogenis 

socioeconómicament parlant, amb barris populars i altres benestants, i en els que la 

inserció deis immigrants segueix la separació entre classes. Com era d'esperar, els 

immigrants viuen ais sectors populars i están absents deis beaux quartiers, on, en to t 

cas, tenen una preséncia invisible com a servei doméstic.

En altres casos, com Barcelona i Toronto, el centre historie ha esdevingut un espai 

d’immigració al seu conjunt. Óbviament, al si d'aquests centres es donen diferéncies 

entre els diversos barris peí que fa al nombre d'immigrants, ais coKectius presents i 

al tipus de sociabilitat que s’hi desenvolupa. Tanmateix, en el dos casos, els centres 

respectius polaritzen la ciutat “ immigrant” . Composats per barris modestos i 

populars, aquests centres han estat históricament la porta d'entrada i el lloc 

d’arrelament de les successives onades d'immigrants.

Més enllá d’una posició dicotómica, centre-periféria, o un altra, el mapa de les 

nostres ciutats m u lticu ltu ra l semblen caracteritzar-se per una distribució desigual i, 

dins d’aquesta, per una pluralitat d’ubicacions socio-espacials. Així, els véins 

immigrants s'instal-len en els barris i espais més modestos deis centres histories, 

pero també en barris populars semi-centrals i en barris obrers periférics. Aquest és el 

cas de Valéncia, pero també de Paris. A la capital francesa s’ha donat una evolució 

deis barris d'immigrants al llarg de seixanta anys. Ais barris populars centráis, que 

van acollir primer ais “ provincians” francesos i després els immigrants estrangers de 

fináis deis segle XIX i primeries del XX, s’afegiran més tard els barris populars del 

nord i l ’est de la capital i, a partir deis anys 80, els barris periférics d’habitatge 

social, situats a la banlieue. A través d'aquest procés, la capital francesa ha 

consolidat una diversitat de barris d'immigrants, no sois per la seua ubicado, sinó 

per la diversitat de situacions socials, sociabilitat, marc urbá i valoració sodal que 

els caracteritzen143. A Madrid, els immigrants s’han instablat majoritáriament ais

143 Aquest procés és deutor de varis factors entre els que destaquen dos; per una part, la 
millora residencial deis veYns francesos que es tradueix en una pérdua de poblado deis barris 
populars centráis, primer, i del nord-est, després, per traslladar-se a barris de nova 
construcdó i millor qualitat, per altra, la política d’habitatge social i les construccions de 
banlieue HLM (habitat de lloguer moderat) en la periféria i la primera corona al voltant de la
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barris populars del centre, com Lavapiés (Embajadores), Sol i Universidad, ais 

districtes populars i obrers de la periféria del sud-est i est (Puente de Vallecas, 

Villaverde, Vicálvaro, etc.) i ais barris obrers del sud144. La situació de Montréal és 

més complexa ateses les peculiaritats de l'ordre montréalais que hem comentat. 

Tanmateix, també s’hi dóna una pluralitat de barris d’immigració, uns es mantenen 

al vell “ corredor d’immigrants” , d ’altres se sitúen ais barris semi-centrals sobre 

Mont-Royal que avui constitueixen el pol central, sense oblidar els barris periférics. 

Aquesta distribució desigual deis immigrants respon a una série de factors comuns 

pero que s’articulen de forma diferent segons la ciutat i la societat de recepció145. 

Uns factors básics són el nivell socioeconómic deis immigrants i la situado del mercat 

immobiliari. Aquests dos factors, més l ’existéncia de recels i prejudicis, sol relegar 

ais immigrants a un sub-mercat de l ’habitatge barat. Dins d'aquest, els immigrants 

intentaran solucionar les necessitats d’habitatge en funció de la cultura d’origen, de 

les necessáries adaptadons que han realitzar al nou context urbá, la situació fam iliar 

i el moment del cicle de vida, etc. Tanmateix, dins de les minvades possibilitats que 

oferta el sub-mercat d'habitatge a qué tenen accés, se solen prioritzar uns llocs

capital. A partir de mitjans deis anys 70, moltes famílies immigrants amb filis accediren a 
aquests habitatges (Guillon, 1995; Simón, 1998; Barou, 1999). El mapa del Paris immigrant es 
va mantenir básicament sense modificacions des de primers del segle XX fins la década deis 
anys 80 i comprenia els barris populars del centre, amb tradició artesana i comercial, i el 
Paris obrer deis barris del nord-est (Noin et al, 1984). El sorgiment de la banlieue immigrant i 
la seua creixent importancia, numérica i social, va suposar un canvi, consolidant-se així els 
tres tipus diferents de barris immigrants que caracteritzen a la capital francesa.
144 Els barris populars del centre, amb una tradició artesana, de petit córner  ̂ i obrers poc 
qualificats, són els que presenten uns majors índexs de concentració de ve'íns immigrants. En 
gener de 2004, eren estrangers el 33,14% deis veíns de Sol, el 30,85% de Lavapiés i el 28,11% 
d’Universidad. Per altra part, amb un nombre menor pero en rápid augment destaquen els 
barris obrers del sud-est i est, on proporcionalment s’ha establert la immigradó més recent, 
sobre tot equatoriana. Per últim, d’acord amb l’eix nord-sud que ordena la divisió 
socioeconómica urbana madrilenya, els nacionals de la Unió Europea i d’altres pai'sos 
desenvolupats están més presents ais barris acomodats del centre, com Salamanca, i en la 
periféria nord, que concentra el millor pare d’habitatge de la ciutat. Lora-Tamayo (2001) i 
Gerénda Estadística Ajuntament de Madrid (2004).
145 En el cas de Madrid podem assenyalar els mateixos factors que hem vist a altres ciutats. 
Segons Lora-Tamayo (2001: 129), la distribudó residendal desigual a Madrid es deu a “ la 
situació económica i laboral, el moment del cicle familiar en qué es traben i la for?a de les 
xarxes socials de cada col-lectiu nacional” . A més deis autors ja assenyalats al llarg del 
capítol, per al cas de l’Estat Espanyol, Aragón Bombín (1997) estableix tres factors i/o  
condicions en la inserció residencial: Testabilitat” jurídica i económica, l’activitat laboral i 
la situació del mercat de l ’habitatge. Per la seua part, Martínez Veiga (1999) assenyala com a 
factors d’inserció residencial l ’estratégia d’arrendament deis propietaris, la proximitat al 
treball, l ’efecte “crida” que genera la preséncia prévia d’immigrants i les xarxes socials deis 
immigrants que, en la seua opinió, unes vegades operen i altres no. Sule Ozüerkren i Van 
Kempen (1997) dedueixen de l ’estudi sobre les condicions de l ’habitatge deis tures a Europa 
els següents factors d’inserció residencial: a) recursos de les famílies, b) coneixement del 
mercat de l’habitatge, c) paper de l ’Estat, d) discriminado i xenofobia, e) desenvolupament 
demográfic i f) preferéncies de les famílies.
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sobre uns altres. A totes les ciutats que hem comentat, s'observa que l ’existéncia 

previa d’immigrants, més encara quan es tracta de compatriotes o membres del 

mateix grup étnic, constitueix un important efecte d’atracció vers uns barris de la 

ciutat i no altres. En altres casos, unes determinades característiques del barri o 

barris poden facilita r la instal* lacio deis immigrants. Així per exemple, la bona 

comunicado o el que hi haja treball o estiga prop del treball, són factors que han 

operat en diverses ciutats. El fe t que es done una contigüitat física amb altres barris 

amb una important preséncia d’immigració pot ser també un factor. Per altra banda, 

la historia i les tradicions del barri poden constituir altres factors de pes. A Madrid, 

Barcelona, Valéncia i Paris, els barris populars més o menys céntrics amb una tradició 

comercial autóctona, ara en declivi, han presentat condicions més favorables per a la 

instal*lació de comerlos étnics i deis immigrants que han fe t d’aquesta la seua 

estratégia d’inserció. Normalment, aquest tipus de barris o árees d’un barri són les 

que es consoliden, amb el temps, com a “ barri fundador” o de “ centralitat 

immigrant” .

Si bé podem parlar de factors comuns, la nostra análisi comparativa d’algunes ciutats 

ens destaca la importancia del “ context local” i com aquest modula de forma 

diferent cadascun d’aquests factors. Les concentracions residenciáis presenten 

diferent forma i importancia segons les estratificacions i dinámiques socials prévies 

que han ordenat l ’espai urbá i segons el conjunt de polítiques, normes i practiques 

que regulen la inserció social deis immigrants. Aqüestes diferencies de concentració 

socio-espacial entre unes ciutats i altres expressen formes distintes d'ocupar l'espai, 

d’inserció a l ’entom urbá i de construcció d’identitats col-lectives. Barcelona i 

Montréal ens mostren com ciutats on, históricament, s'havien “ sedimentat” unes 

formes de gestionar la immigradó en el pía espacial i social, amb uns barris de 

recepció i uns itineraris d’inserció, unes dinámiques socials i una representado en 

l'imaginari de la ciutat. Quan arriben els nouvinguts, s’insereixen en un marc urbá 

que ja  té unes “ vies” preestablertes que, en diversa mesura, li marquen uns límits i 

unes possibilitats a les quals cal acomodar-se. En el cas de Barcelona, aixó es 

concreta en el lloc central -espacial i sim bólic- que ostenta Ciutat Vella. En el cas 

de Montréal, el particular ordre urbá i la concreció social i institucional, van estar 

factors decisius en la conformado de barris étnics i la continuí’ta t d’una concentrado 

étnica al llarg del procés d'arrelament urbá.

Tot i la diversitat deis barris d'immigrants, podem assenyalar alguns trets comuns. Es 

tracta de barris m u lticu ltu ra l i aquesta sembla una tendéncia comuna i arrelada. Per 

barris m u lticu ltu ra l entendrem aquells on hi ha una co-residéncia de ve'íns autóctons
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i d ’immigrants amb una ampia diversitat d’orígens. En ells, els ve'íns immigrants no 

solen ser majoria, to t i que peí seu nombre, significació i/o  activitats, arriben a 

atorgar “ carácter” al barri. En el cas deis barris de Raval a Barcelona, Russafa a 

Valéncia i Cote-des-Neiges a Montréal, existeixen una diversitat de árees comerciáis, 

d’espais de vei'natge i de sociabilitat que són específics d’alguns coblectius, alhora 

que una barreja d ’habitatge immigrant i autócton i la utilització per part de tots deis 

espais públics i servéis del barri. Aquest sembla ser també el cas de Paris on ais 

barris immigrants centráis, com la Goutte d ’Or, el Tríaosle de Choisy, Arts i Métiers, 

cohabiten francesos i immigrants. Segons Guillon “ no es pot parlar en la capital de 

segregado entre la població estrangera i la poblado francesa [...] els grups étnics 

[...] están presents en cada barri [...] és en termes de mosaic com es pot descriure la 

situació” (Guillon, 1995: 157). Aquesta cohabitació caracteritza també les banlieues, 

connotades negativament, on conviuen ve'íns immigrants i francesos pobres.

A cadascuna d’aquestes ciutats, el carácter multicultural deis barris d’immigració 

s’ha conformat segons un procés diferent. En el cas de Valéncia i Barcelona, és 

conseqüéncia directa de l ’heterogenéítat d’orígens que caracteritza els fluxos 

actuals. En el cas de Paris, com mostren Toubon i Messamah (1990) i Simón (1997, 

1998), l ’actual multiculturalisme de barris com la Goutte d ’Or i Belleville és el 

producte de l ’assentament d’una diversitat d’onades migratóries al llarg del temps, 

—algerianes, tunisianes, marroquines— i que consoliden zones comerciáis, de 

residéncia i de sociabilitat més o menys especifiques. El cas de Montréal és diferent. 

Si en Paris el multiculturalisme és el resultat de l ’acomodació d ’onades successives 

en el mateix espai, en Montréal aqüestes s’insereixen segons el model del barri 

étnic, és a dir en espais i ámbits comunitaris, fins els canvis deis anys 80 i 90, quan 

es dóna un major multiculturalisme. Per altra part, en tots els casos, el carácter 

multicultural deis actuals barris d’immigració es renova cada dia de la má de la 

creixent heterogene’íta t deis fluxos migratoris.

Sovint es qualifica de barri étnic ais actuals barris m u lticu ltura l quan, almenys en la 

tradició anglosaxona, el concepte de barri étnic remet a un altre model d’inserció. El 

barri étnic era l ’espai on es concentrava la residéncia d’un grup, deis seus comerlos, 

llocs de cuite i/o  locáis comunitaris. Com a ta l, constituía l ’entom socials deis 

primers migrants que, posteriorment, els seus filis  o néts abandonarien com a 

expressió residencial d ’un procés d’inserció social més ampie. El barri étnic apareix, 

dones, com un espai homogeni, propi i específic del grup. Tanmateix, en la práctica, 

tant a Chicago com a Montréal, una part deis barris étnics eren més heterogenis que 

alió que el seu rétol, L ittle  /üa/y, proclamava. D’acord amb l ’estudi de Peach, al
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Chicago deis anys 30, caldria distingir entre la concentració deis enclavaments 

europeus i els negres. En el cas deis primers, ja siga el barri “ ita liá ” , “ irlandés” o 

altre, “ prou menys de la meitat deis grups europeus es trobaven concentrats en les 

zones que les identificaven i menys de la meitat de la població d’eixes zones es 

composava d’una mateixa nacionalitat” (Peach, 1998: 243). En rigor, dones, no es 

podría parlar de barri étnic peí nombre de vei'ns, sinó que aquest carácter venia 

donat pels comerlos, per xarxes de relacions i fenómens de sociabilitat. En realitat, 

segons Peach (1998) es tractava, sobre to t, de zones étniques simbóliques146. 

Quelcom semblant hem vist en referencia al cas de Montréal. Més que el nombre de 

veVns del mateix origen alió decisiu era la identificado social, comunitaria i 

simbólica, de l ’espai amb un grup. En el cas del barri étnic, aquesta identificado es 

realitza amb un grup i respon a la formula que vincula a cada grup un espai (en cert 

sentit, aquesta era la base de l ’ordre montréalais). Ais barris m u lticu ltu ra l actuals, 

diferents grups comparteixen un espai, sovint de forma fragmentada i d ’acord amb 

diferents nivells de sociabilitat.

Aquests barris m u lticu ltu ra l compleixen una diversitat de funcions envers els 

immigrants, com hem vist a Russafa, Ciutat Vella o a Montréal. Aquests barris fan de 

porta d’entrada o de lloc de primera recepció deis nouvinguts. En uns casos, després 

d’un temps, aquests poden traslladar-se a uns altres barris de la ciutat, en funció de 

la situació económica, fam iliar, i estratégia d’inserció. En altres casos, per diferents 

factors, els immigrants s’arrelen al barri, porten o formen la seua familia i es 

consoliden com una preséncia quotidiana més. Aixó és el que passa, també, en bona 

part deis barris centráis m ulticu ltura l de Paris.

La imatge clássica de la inserció deis immigrants estableix una tipología de barris, 

que diferencia els d’arribada, de transido i d ’arrelament, i els considera com espais 

específics que constitueixen altres tantes etapes diferents en procés d’inserció. En 

aquest cas, la m obilitat espadal está vinculada i expressa la m obilitat social i el 

procés d’inserdó urbana. Tanmateix, els actuals barris m u lticu ltu ra l se’ns mostren 

com espais particularment dúctils que poden desenvolupar una diversitat de 

funcions.

Una part d’aquests barris m ulticu ltura l constitueixen barris o espais de “ centralitat 

immigrant” . Aquest concepte, el tito l del ja elássie estudi de Toubon i Messamah 

(1990) sobre la Goutte d ’Or, fa referencia a un barri m ulticultural amb una presénda

146 La situació deis barris negres era, ja en aqueixes dades, molt diferent. De fet, el 90% deis 
vei'ns afroamericans de Chicago vivien en les zones negres i més del 80% de la població 
d’aquests barris era negra. Peach (1998).
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“ tradicional” d’immigrants, que concentra un important nombre de comerlos étnics i 

uns espais de sociabilitat específics, normalment estructurats al voltant deis 

comerlos i els llocs de cuite. Aixó fa d’unes determinades árees del barri un espai de 

referéncia comercial, social i identitari, per a col-lectius específics, el que genera 

una freqüentació assídua, tant per part deis vei’ns del barri membres d’aquests 

col-lectius com d'altres residents en altres llocs de la ciutat. Aquesta sociabilitat 

immigrant concentrada contribueix a conformar el barri i, més enllá deis seus límits, 

la seua imatge dintre del conjunt de la ciutat. A Valéncia, Russafa constitueix un 

espai de “ centralitat immigrant” deis magribins i, en diferent mesura, deis 

senegalesos. Ciutat Vella i, en particular, el barri del Raval és el referent com espai 

comunitari deis pakistanesos, filipins i marroquins vei’ns de Barcelona. A Paris hi ha 

diversos barris que podem caracterizar com de “ centralitat immigrant” . La Goutte 

d’Or ho és respecte a la immigradó magrebina (Toubon i Messamah, 1990); per a una 

bona part deis asiátics d’origen xinés vei’ns de la capital, és el Triangle de Choisy un 

deis principáis territoris comerciáis, comunitaris i identitaris147; Belleville, en fi, 

compleix un paper de “ centralitat immigrant” per a tres comunitats diferents: 

asiátics, jueus sefardites nord-africans i magrebins musulmans (Simón, 1997 i 1998). 

Per a determináis col-lectius, aquests tipus de barris m u lticu ltu ra l compleixen un 

paper semblant al de l ’antic barri étnic. Alió que defineix, en darrera instáncia, la 

“ centralitat immigrant” és una apropiació significativa d’una part de l ’espai urbá que 

esdevé, així, un recurs per a la reestructurado d’una sodabilitat i un ambient propi. 

A diferencia del barri étnic clássic, el fenomen de la “centralitat immigrant” es dóna 

a barris m u lticu ltu ra l, amb una pluralitat de ve’íns i una diversitat d’árees 

comerciáis i d'espais públics (unes més o menys especifiques, de ta l o qual grup, 

altres comuns i més “ neutres” ). Com hem vist ais casos de Valéncia, Barcelona, Paris 

i el Montréal contemporani, árees diferents d’un mateix barri poden fer d’espai de 

referéncia per a grups diversos. Per altra part, segona diferéncia, el barri étnic 

unifica en el mateix espai la residénda d’una part apredable del col-lectiu, els 

comerlos i altres llocs significatius (com les esglésies). Per contra, ais barris 

m ulticu ltura l actuals aquests aspectes es troben més dissociats: hi ha árees de

147 La “petite Asie parísienne” va sorgir amb l’arribada a mitjans deis anys 70 d’un flux de 
refugiats asiátics, fonamentalment de Vietnam i la seua área, una part important de la qual 
eren comerciants d’origen xinés més o menys acomodats. S’instal-laren en una zona de 
renovado urbana, semi-céntrica, on compraren apartaments i obriren negods. El seu éxit ha 
consolidat el Triangle de Choisy com una de les árees de comerlos xinesos a Paris, un 
referent identitari i un “exemple” de l’estratégia d’inserdó socioeconómica, basada en el 
comer? i el treball autónom d’una part deis immigrants xinesos. Sobre la conformado de la 
petite Asie veieu Taboada-Leonetti (1986) i Raulin (2000).
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“ centralitat immigrant” amb una preséncia de ve'íns del grup relativament modesta; 

a més, bona part deis seus usuaris habiten en altres barris, més o menys propers de 

la ciutat148.

No tots els barris d’immigració de les nostres ciutats esdevenen espais de 

“ centralitat immigrant” . Hi ha barris amb una preséncia notable de vei’ns immigrants 

on, per diverses raons, no es donen fenómens de sociabilitat d’aquest tipus o aquests 

constitueixen micro-espais sense majors repercussió social, al voltant d’un bar o un 

comerc. Per altra part, els espais de “centralitat immigrant” se solen trobar en barris 

centráis o semi-centrals, com passa a Barcelona, Paris i Montréal. Les banlieues 

d ’habitatge social de la periféria de Paris, amb una bona part de veínatge immigrant, 

corroboren en negatiu la idea anterior, ja que no han conegut un desenvolupament 

estructurat comunitari com área de “centralitat immigrant” .

Ais barris m u lticu ltu ra l de les nostres ciutats hi trobem un altre element comú: la 

convivéncia entre vei'ns de diferents orígens es resol en termes de co-preséncia, amb 

un tráete distant i pacífic, regit per una educada reserva front ais desconeguts, que 

evita la ingerencia en els seus assumptes i els seus itineraris. Ho hem vist ais casos de 

Barcelona i Montréal, on es comparteix l ’espai sense generar una interacció intensiva 

pero si molt funcional per a tots els usuaris. Aquesta sembla ser, també, la situació 

d’una part deis barris m ulticu ltura l de Paris. Belleville compta amb tres ambients 

comerciáis fortament etnificats i amb una intensa vida de carrer compartida. En 

aquesta, “ les conductes adrecades a ser evitades apareixen, en definitiva, més 

nombrases que les iniciatives comuns, palesant una certa reserva en les relacions 

interétniques i interclassistes” (Simón, 1997: 54). L’ordre i funcionament deis carrers 

de barris m u lticu ltu ra l, com la Goutte d’Or i Belleville, ens remet igualment a un us 

i apropiado compartida deis carrers i espais “ comuns” deis barris, basat en la 

reserva, l ’anonimat i la “ com plidtat” respecte a to t una série de normes implícites 

(Toubon i Messamah, 1990; Simón, 1997, 1998). Aprofundirem en aquest aspecte de 

la sociabilitat pública al proper apartat.

Per la ubicació que tenen, molts d’aquests espais de “centralitat immigrant” 

pateixen processos de renovació urbana. Formen part de vells centres on els plans 

d’intervenció pública solen legitimar-se per la millora deis habitatges, deis servéis i 

deis espais. Al mateix temps, la centralitat i l ’a lt valor funcional els converteixen en 

espais atractius peí negoci immobiliari adre^at a un públic de classe mitjana. En el

148 És el cas de Russafa, pero també del Triangle de Choisy respecte ais immigrants d’origen 
xinés. Igualment, en altres zones de “centralitat immigrant” a Paris els vei'ns del grup que 
caracteritza la zona constitueixen una minoría, entre moltes altres.
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cas francés, la majoria de les intervencions “ renovadores” ais centres urbans de 

Paris, Marseille i Bourdeaux, han tingut com a conseqüéncia l ’expulsió deis ve'íns més 

modestos, tant immigrants com francesos, de les árees afectades (Barou, 1999: 187). 

Les excepcions, escasses, es donen a barris com Belleville on un ampli moviment 

popular, amb forts arrels a diversos sectors del barri, aconsegueix condicions més 

favorables per a mantenir la població tradicional i les seues activitats, to t i que 

“ajustades” . Belleville és un antic barri de 1’est de Paris que va acollir armenis, grecs 

i jueus polonesos ais anys 20, jueus tunisians i algerians ais anys 50 i marroquins, ais 

60. Més tard, a mitjans deis 70, s’hi instal-laren els primers comerlos asiátics. 

Actualment, Belleville té tres árees de comer? étnic molt marcades, una asiática, 

altra jueva sefardita nord-africana i altra magrebina musulmana, al mateix temps 

que una intensa vida de carrer i una densa trama d’associacions i comunitats, 

estructurades per grups (Simón, 1997 i 1998). Des de primers deis anys 80 s'hi van 

donar rehabilitacions i renovacions de finques que aportaren al barri uns nous ve'íns 

de classe mitjana, atrets peí carácter “ auténtic” i “ m ulticultural” del barri. El 

procés del moviment a BelleviUe té aspectes semblants al del barri Mile-End a 

Montréal. En els dos casos es dóna una alianza entre sectors significatius deis 

diferents vei'ns del barri, antics vei'ns obrers, immigrants i nous vei’ns de classe 

mitjana, basada en la comuna valoració positiva del barri i el seu desig de que 

mantinguera el carácter m ulticultural. Aquesta alianza, el moviment social que va 

desenvolupar i les simpaties que recolliren, obligaren a modificar els respectius plans 

d’intervenció. Tot els vei'ns defenien el seu barri, encara que aquesta defensa 

tinguera una diferent significació per a cada col-lectiu. Per a uns es tractava de 

l ’espai de “ centralitat immigrant” que havien construi't. Per ais altres, alió central 

era el carácter m ulticultural que al seus ulls feia atractiu i “ especial”  al barri.
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4. ELS ESPAIS PÚBLICS I LA INSERCIÓ DELS IMMIGRANTS

Una de les raons de la creixent visibilitat social deis immigrants a Valéncia rau en la 

preséncia quotidiana ais espais públics. La co-preséncia amb immigrants ais pares, 

les parades dfautobús o la porta del col-legi és ja una experiéncia diaria per una 
immensa majoria deis ciutadans. Així, l ’espai públic constitueix uns deis ámbits 
principáis de socialització en la diferencia i de relació amb estranys. Si com recorda 

Germain, “el tráete amb el diferent és l’esséncia mateixa de la sociabilitat pública” 
(Germain, 1997: 246), avui el diferent és l ’ immigrant. Per aixó, els espais públics 
ofereixen un bon ámbit d’observado de les dinámiques d’inserdó deis immigrants. 
Per altra part, els espais públics són llocs oberts, on es pot escollir entre passar o 
quedar-se. No imposen cap tipus de relació, a diferencia del que passa ais espais de 
treball o d’habitatge que impliquen, en graus diversos, un cert tipus de relació. És, 
dones, ais espais públics on pot veure’s “desenvolupar-se lliurement el joc deis 
intercanvis i de les interaccions entre grups i individus socialment i culturalment 
diferenciáis”  (Germain, 1995: 22).
L’espai públic és un espai important, complex i delicat, on es desenvolupen 
dinámiques d’inclusió o, peí contrari, dinámiques de tensió i exclusió. De fet, les 
tensions i problemes que apareixen al procés d’inserdó deis immigrants tenen una 
plasmado important ais espais públics. Com subratllen De Haba i Santamaría (2004), 
una part important deis conflictes inter-étnics i xenófobs que s’han donat a l ’Estat 
Espanyol han estat focalitzats sobre l ’espai públic o han tingut l’espai públic com un 
escenari decisiu149.
Dedicarem aquest apartat a aprofundir en les dinámiques d’us deis espais públics, les 
diferents estratégies de gaudiment que utilitzen els diferents grups i en la gestió de 

la dialéctica proximitat-distánda que es dóna. La nostra base será l ’análisi de dos 
casos concrets a Valénda i la seua comparanza amb situacions d’altres ciutats. 
Aquests resultats es confronten críticament amb el “ sentit comú” al que abans ens 

referíem i des del que se sol abordar les relacions entre espai i relacions socials en el

149 En aquests casos, poden incloure els esclats xenófobs a Ca N’Anglada, Vic i Banyoles a 
Catalunya i al barri d’Aravaca a Madrid. Per altra part, si bé no ha ocupat un lloc central, la 
situado a El Ejido té una indubtable dimensió urbana i d’accés, manca d’accés en aquest cas, 
ais espais públics urbans.
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procés d’inserdó deis immigrants. Quan es tracta d'espais públics, aquest pensament 

es plasma en una idea central segons la qual les concentracions étniques són 

negatives i que, per tant, els espais propis i les estratégies d'us exclusiu de l ’espai no 
són desitjables150.

Els dos pares de Valénda que comentarem tenen importants aspectes comuns. Es 
tracta de pares relativament emblemátics de la ciutat, un tram del Jardí del Túria i 
la part nord del Passeig Marítim, i són utilitzats per un públic equatoriá i 

llatinoamericá. Tanmateix, en un i altre pare s’ha conformat un tipus diferent d’us i 

apropiado de l ’espai públic. En el cas del Jardí del Túria s’ha donat una concentració 
que genera, en la práctica, un ús exclusiu. Un ciar contrast amb al Passeig Marítim, 
on tenim una apropiació compartida que conforma una convivéncia pacífica pero 
distant entre els usuaris deis diferents grups etno-culturals.

Espai públic, sodabilitat i immigradó

Podem definir l'espai públic com el lloc físic sodalment conformat per ser accessible 
a tots, susceptible de diversos usos, i que implica una co-preséncia entre 
desconeguts. L'espai públic és aquell que, a diferénda de l ’espai privat, está obert, 
en principi, a tots. Els espais públics sorgiren com ámbit privilegiat de l’ intercanvi 
mercantil, el mercat, o com espai de la dutadania, l ’ágora de l ’antiga polis. Més 
tard, els seus usos s’ampliaren fins acollir les més diverses manifestacions de la vida 
urbana. Esperar en els vestíbuls, passejar per la plaga, passar la vesprada al pare, 
implica una convivéncia, si més no espacial, amb persones desconegudes. És ais 
espais públics on es dóna la co-preséncia amb estranys que constitueix, segons 
Simmel (1988), uns deis trets de la sodabilitat de la ciutat moderna. Aquesta co- 
preséncia genera una interacció superficial i ocasional; tanmateix, el carácter banal 
d’aquesta interaedó no ens deu fer desconsiderar la importáncia que té.

Els espais públics no sois són utilitzats per individus sinó pels grups. Moltes vegades, 
s’utilitzen i es gaudeixen els espais públics de forma col-lectiva: en familia, en grup, 
com a públic d’un acte. A més, atés el seu carácter obert i la seua centralitat en el 

funcionament quotidiá urbá, l ’espai públic no implica a un únic grup sodal. És, en la 

major part deis casos, “el lloc de co-presénda i, sovint, d’interacció de nombrosos

150 Per la seua part, De Haba i Santamaría (2004) critiquen la “ raó espacial” que s’aplica ais 
espais públics multicultural, raó que es caracteritzaria per tres tipus de manifestadons: una 
lectura errónia de l’agrupament esparial deis grups, identificant concentrado i segregado; 
una “concepdó idealitzada de la hibridació cultural” i el predomini de consideradons 
técniques i de disseny urbá sobre les dinámiques reais deis actors.
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grups” (Barbichon, 1991: 110). Per aixó, subratlla Barbichon per a destacar 

l'heterogeneYtat d’usuaris, l'espai públic és un “espai de públics” .

Els usos deis espais públics poden adoptar modalitats molt diverses. L'espai públic 
pot ser utilitzat com a suport del despla^ament, com fa el viatger. Potser objecte de 

contemplació, el jardí per al passejant, o el lloc de trabada i oci per a familiars i 

amics. Al mateix temps, alguns espais públics han tingut i tenen una important 
dimensió simbólica i identitária, llavors es converteixen en referents simbólics d’una 

identitat col-lectiva o bé en lloc on s’expressen els conflictes identitaris que 

divideixen a la societat151.
La versatilitat que mostra l ’espai públic, amb una diversitat d'usos i de públics, es 
basa en un carácter obert que sembla sustentar-se en una contradicció. Per un 

costat, el seu carácter socialitzat, objecte d'us i apropiado per diferents grups i, per 
altre, la seua conformado física com “ buit” , espai lliure a disposidó de tots. Són les 
árees vacants, el buit ocasional en uns dies o a unes hores el que permet un canvi 
d'ocupants i de fundons.
Que l'espai públic siga un espai obert no vol dir sense normes. Les “convendons” 
socials que regulen els espais públics estableixen les formes en qué deu 
desenvolupar-se la interacdó i fixen la “ normalitat” d'usos i comportaments, 
“ cercant no tant l ’adhesió a uns valors fonamentals com el respecte a unes 
aparences formáis” (Pellegrino, Lambert et Jacot, 1991: 11). Al conjunt d'aquestes 
convendons solem nomenar-les “ urbanitat” , un terme que fa referénda a normes i 
ciutat. Pompeu Fabra el defineix com “ la cortesía en les maneres, que dóna 
l'habitud de la societat a les dutats” . La urbanitat regula les reladons en un espai, 
el públic, del que ningú no pot, en principi, apropiar-se en exclusiva. La urbanitat 
ens permet la comunicado amb persones que ens són desconegudes i que, després de 
la interacdó, el continuaran essent. Grádes a la urbanitat podem gestionar la 
proximitat-distáncia amb desconeguts segons els diversos contextos, usos i situacions 

diferents.
Aquest conjunt de convendons s’han anat conformant en un procés historie i com a 

resultat de múltiples factors. D'acord amb Rémy, el sentit modern del terme

151 Durant el segle XIX i part del XX, els espais públics centráis de les capitals s’ompliren de 
monuments, estátues i places, que celebraven i glorificaven la nova identitat nadonal 
(Korosec-Serfaty, 1991). Aquest procés no fou exclusivament europeu; cal recordar, en aquest 
sentit, el Square Imperial de Washington format peí Capitoli, el Memorial, el Monument a 
Lincon, etc. Altres vegades, aquests espais públics expressen les identitats contraposades i els 
conflictes identitaris al si d’una sodetat. En el cas de Montréal, el pare de Mont Royal, un 
magnífic bosc urbá que domina la dutat, ha estat un espai d’autoafirmadó i proclamado de 
les identitats contraposades, anglo-canadencs i franco-québécois, durant més de segle i mig 
(Debarbieux i Perraton, 1998).
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“ urbanitat” naix a les ciutats italianes de l’Edat Mitjana. Al segle XII, moltes 

d’aquestes ciutats constitueixen mosaics de barris, dominats cadascú per una familia 

noble, on la plaga es conforma con un “espai de cortesía” , el lloc del mercat i on es 
trobava la gent deis diversos barris. “ Els contactes i els intercanvis suposaven, 

almenys en el seu inici, normes mínimes de coexisténcia sovint garantides per regles 

més formalitzades i algunes vegades codificats en termes jurídics”  (Rémy, 1990: 91). 
En aquest sentit, la urbanitat és la plasmado a l’espai públic del procés de 

civilitzadó que, segons Elias (1987), es defineix per l ’avang d’interaccions pacifiques 
i regulades que, junt a d’altres factors, estableixen una configurado social que 
marca el pas de l ’heterocontrol, exercit per part del grup, a l ’autocontrol, la 
interiorització d’aquestes normes per subjectes reflexius.

La “ urbanitat” i les seues modificacions al llarg de la historia són el resultat de la 
interacdó de múltiples factors. Uns fan referéncia ais canvis del procés 
d’urbanització, les modificadons a les dutats i les seues repercussions sobre la 
sociabilitat. Per a Simmel, la gran ciutat contemporánia estableix una sodabilitat 
pública basada en la reserva i la indiferénda cortés, que són al seu parer les 
respostes més fundonals al nou marc social152. Altres factors fan referénda a les 

desigualtats socials existents, a les diferencies socioculturals deis diversos grups 
respecte a l ’ús deis espais públics, i a les estratégies polítiques aplicades per uns 
grups i altres. La urbanitat moderna deu tant a les dinámiques especifiques de la 
gran dutat, que destaca Simmel (1988), com a les preocupacions de les classes 
dirigents del segle XIX per “ neutralitzar” el carrer, separar l ’espai públic del privat, i 
domesticar una sociabilitat popular considerada excessivament “ fogosa” , com 
subratlla l ’análisi de Korosec-Serfaty (1991).
D’acord amb Rémy (1990.a) i De la Haba i Santamaría (2004), la urbanitat pot 
entendre’s com l ’expressió d’un conjunt de negociacions, imposicions i ajusts 

realitzats entre actors amb possibilitats diferents. Aquesta diferencia de 
possibilitats, en darrera instáncia de poder, conformen un espai públic asimétric i 

jerarquitzat en la seua accessibilitat, us i apropiado. L’ús del carrer varia segons 

l ’estatus socioeconómic. Els membres de les classes superiors l ’utilitzen de forma 
instrumental i individual, focalitzant la seua sociabilitat en llocs tancats amb públic 

selecdonat (el club). L’extensió de les classes mitjanes i de la segona residéncia ha 

contribui’t, també, a modificar l'ús de les places i carrers. Aquests, pero, continúen

152 Simmel emfatitza les conseqüéndes psicosocials de la gran urbs. La multiplidtat 
d’estímuls, la seua variabilitat, la pluralitat d’interacdons, el dinamisme de la vida urbana 
moderna fa impresdndible una actitud d’indiferéncia, d’escassa implicado afectiva i de 
cálcul racional.
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constituint un espai privilegiat de la sodabilitat de les dasses populars, moltes 

vegades sense més alternativa que el pare, els cafés i els contextos véínals. Els espais 

públics són oberts a tots, pero están esbiaixats per la classe.

Aquest no és 1’únic biaix que opera ais espais públics. També el genere estableix 

diferencies i tenim exemples en la nostra propia tradició. Així, fins fa tres décades, 

en molts pobles d’Espanya i del Mezzosiomo italiá, la plaga era un espai central de 
sociabilitat del que les dones estaven excloses. L’ús i apropiado deis espais públics 

també varia entre les generacions. Els jubilats al migdia, les xiquetes i xiquets amb 
les seues mares a primera hora de la vesprada i els adolescents a poqueta nit, 
utilitzen de forma distinta i amb codis parcialment diferents la mateix plaga. En 

aquest cas, la utilitzatió del mateix espai s’ordena segons una escala espacial- 

temporal que fa possible aqueixa diversitat i la successió de distints ambients en la 
mateixa plaga.
Les diferéncies culturáis constitueixen altra variable d’ importánda en l ’ús i 

apropiacions deis espais públics. Les “ bones maneres” própies deis espais públics 
varien segons les cultures i un exemple el constitueixen els grups d’immigrants i les 
minories étniques. D’acord amb el carácter proclamat deis espais públics, els 
immigrants són uns usuaris més que, tot regint-se per les regles d’urbanitat, haurien 
de gaudir d’un ús i una apropiado igualitaria. Tanmateix, la realitat deis immigrants 
com a usuaris deis espais públics se’ns mostra més complexa.
Un tre t a considerar és la diversitat de practiques, regles culturáis i imatges deis 
espais públics que aporta la immigradó. Aqüestes diferéncies, reais o atribui'des, 
contribueixen a una major heterogene'ítat de codis deis espais públics. No és que els 
nostres espais públics no foren heterogenis amb anterioritat; alió significatiu és 

l ’aparició d’una diversitat a la que no estem acostumats i la importánda deis 
prejudids vers determinades cultures, particularment les musulmanes. Aquesta nova 
heterogene’ítat, implica, almenys durant una primera etapa, una reacomodació 
mútua, una definido de quines diferéncies són considerades significatives i de com 
deuen ser tractades.

Un altre aspecte a considerar és el carácter de nouvinguts deis immigrants. En tant 
que tais, aquests tracten d’adaptar-se ais seus nous espais públics al mateix temps 

que, amb la seua preséncia activa, tendeixen a transformar-los. La creixent 

preséncia d’immigrants, com en general la de qualsevol altre grup nou, tendeix a 

trencar els equilibris anteriors d’usos i grups, modifica les significacions socials
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d’alguns llocs i obliga a reajustaments mutus, uns materials i altres simbólics, que no 

están exempts de tensions153.

Per altra part, donada la seua condició socioeconómica, els grups d’immigrants solen 
ser grans usuaris deis pares, jardins i altres espais públics, ja que no tenen recursos 

per a procurar-se altres, siguen privats o semiprivats com el club o la urbanització 

residencial. Atés el biaix de classe deis nostres espais públics, aquesta co-preséncia i 
la interacdó banal que genera es reparteix de forma molt desigual entre els diferents 

grups socioeconómics de la societat receptora. Són els autóctons membres de les 
classes populars i els immigrants els qui tenen una major experiéncia de compartir 
els espais públics, to t i que siga amb la forma de la simple co-preséncia.

Els immigrants arriben a uns espais públics ja conformats sodalment, amb uns codis 

d’usos, significacions i conductes. Tanmateix, no són simples usuaris passius en 
aquest marc preestablert. Com a actors socials, desenvolupen estratégies, un conjunt 

d’actuadons i practiques, per a aconseguir un ús i una apropiado deis espais públics 
adequats a les seues necessitats, que són diverses alhora que comunes a tots els 
col-lectius d’immigrants. Per una part, necessiten conéixer la sodabilitat 
hegemónica per utilitzar adequadament els espais públics de despla^ament, 

transport i de trabada. Al mateix temps que s’adapten a la sociabilitat hegemónica 
tracten, amb desigual resultat, de modular aqueixa sociabilitat per a fer-la més 
“ acollidora” . Per altra part, necessiten un espai de trabada amb els “ seus” , on 
recrear les formes de sociabilitat més própies i especifiques (el que no implica, 
necessáriament, una tornada essendalista a la cultura propia sinó més bé la 
utilització deis recursos que proporciona aquesta per afrontar adequadament la nova 
situació)154.

153 Com mostra Elias (1997), les dinámiques d’exclusió poden desencadenarse peí carácter 
insider d’uns, els antics, els forans, i el carácter outsider deis nouvinguts. En el cas de 
Winston Parva, una poblado obrera anglesa ais anys 50, aquesta dinámica insider-outsider no 
se sustentava en problemes económics, com atur o competénria per recursos escassos, o en 
diferéndes racials o culturáis. Els nouvinguts eren obreres anglesos que havien arribat trenta 
anys més tard i front ais quals els més antics desenvolupen un procés d’exclusió deis llocs de 
sodabilitat, de representado i influéncia de la comunitat, procés que fundona sobre tot en 
el pía relacional i simbólic. Partint d’aquestes reflexions d’Elias, De la Haba i Santamaría 
(2004) emfatitzen la dimensió temporal com aspecte fonamental de divisió i qualificadó 
sodal.
154 Aquesta necessitat evoludona segons el procés d’inserdó i com es desenvolupe aquest. 
Constitueix un aspecte molt important ais primers períodes del procés d’inserdó, l’arribada i 
l ’assentament, que es transforma posteriorment. En uns casos, com succeeix amb processos 
d’assimiladó, la importáncia de la sodabilitat propia i la seua plasmado tendeixen a diluir
se. En altres casos, quan es mantinga el propi grup etno-cultural com a referénda important 
-to t i que siga més simbólica que material- es mantindran espais de sodabilitat espedfica 
de forma adaptada i modificada.
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Els factors que conformen les estratégies d’us i gaudiment deis espais públics són 

també diversos. Uns están constituios per la cultura, els valors compartits i la 
sociabilitat de la societat d’origen, que caracteritzen ais grups d’ immigrants. Uns 
altres factors fan referéncia al tipus de xarxes, de recursos organitzatius i relacionáis 

amb que compta cada col-lectiu. Un tercer bloc de factors el constitueixen les 

oportunitats i obstacles que estableixen els espais públics i, més en general, la ciutat 
i la societat de recepció.

Així dones, la sociabilitat pública deis diversos col-lectius d’immigrants mostra una 

diversitat d’usos i d*estratégies respecte a l ’espai públic. En el cas de Valéncia, els 
equatorians i els llatinoamerícans, en general, fan una ampia utilització deis espais 
públics, on están presents com usuaris deis transports, com a vianants, i també com 

a lloc on trobar-se amb els seus ais pares, els passejos i les platges. Aixó es fa, unes 
vegades, de forma compartida, el que genera formes de co-preséncia i d’interacció 
banal amb els autóctons, com passa al Passeig Marítim i a molts pares de la ciutat. En 

ocasions, aquest us adopta una forma exclusiva en espais etnificats, com a 
determinants trams del Jardí del Túria. Altres col-lectius d’immigrants están menys 
presents ais espais públics. Xinesos, senegalesos i magrebins utilitzen de forma més 
instrumental els espais públics i centren la seua sociabilitat en locáis tancats, en el 
cas deis xinesos i deis senegalesos, o en ambients de sociabilitat propia, quasi- 
comunitaris, com passa en alguns carrers de Russafa per a molts magrebins de la 
ciutat.

Un espai propi. El Jardí del Túria.

El Jardí del Túria ocupa el Hit historie del riu que creua la ciutat d’oest a est i 
envolta gairebé el centre historie. Allí, un tram agradable155 situat al nord del Centre 
Historie i poc utilitzat pels vei'ns comenta a ser freqüentat per equatorians, molts 
d’ells nous vei'ns deis barris contigus del jardí. L’augment espectacular de la 

immigradó equatoriana en Valéncia va teñir el seu reflex al Jardí del Túria, on des 

de fináis de 2000, els caps de setmana i particularment els diumenges, es reunien 
entre quatre-centes i vuit-centes persones. Aquest no va estar l ’únic espai de 
concentració deis equatorians. Un fenomen semblant es va donar a les pistes

155 El tram está delimitat peí pont de Sant Josep i el de Serrans i té, a un costat el barri del 
Carme (Ciutat Vella) i a l’altre, els barris de Morvedre i Trinitat. Aquests són barris populars, 
amb una alt índex de vei'ns immigrants, 13,3% Morvedre i 12,5% Trinitat, en particular, 
d’equatorians.
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esportives de l'Avinguda de la Plata, al sud de la ciutat, on s’agrupaven els 

equatorians residents en Montolivet, Russafa i En Corts156.

Grups familiars, adults, colles de joves, es reunien al Jardí del Túria per a jugar al 
fútbol i al voleibol, passejar, menjar i passar unes hores amb coneguts i 

compatriotes. Els equatorians expliquen la concentració per la importancia que té, 
en la seua sociabilitat, la reunió amb la familia extensa i els amics, i Padaptació 
d’aquesta forma de sociabilitat al nou entorn.

“somos personas que estamos acostumbradas el fin de semana... a ver a 
nuestros padres, a nuestras hermanas, reunimos en casa del uno o del otro y 
comer en familia siempre, eso ha sido una de las costumbres, pero aquí no se 
puede, son edificios que en su mayoría son habitados por personas mayores 
que... no les llega bien el que haya mucho ruido y jaleo en los pisos, y bueno 
nosotros cuando nos reunimos reímos, charlamos, cantamos, lloramos... en 
familia, y bueno eso no se puede hacer aquí en un piso, y eso es una de las 
razones por la cuales la gente busca espacios abiertos donde poderse también 
hablar con amplitud, escuchar una música” (BOL 4)

La dimensió deis habitatges no permet reunions de grups ampies. A més, els pares i
pistes esportives són gratuítes i Toratge agradable de Valéncia permet estar a Paire
lliure quasi to t Pany. En la mateixa línia, diversos equatorians emfatitzen la
importancia a PEquador del que anomenen els “diumenges familiars” que tenen els
pares públics com un espai privilegiat:

“ trabajamos toda la semana y el fin de semana son encuentros familiares... 
los domingos familiares lo llamamos... sí nosotros los ecuatorianos hacemos 
eso, es costumbre, en Ecuador hay cantidad de espacios deportivos, muchos 
parques... hay tradición de ir... a jugar, a estar" (EDG)

Tal nombre de persones concentrades a aquest tram del Jardí del Túria, en molts
casos per a “ passar el dia” , va generar una demanda de servéis que fou
immediatament coberta pels propis equatorians. Cada grup familiar sol aportar

queviures, pero en pocs mesos es consolidaren també les parades de venda de
menjar i beguda, algunes d’elles amb equip de música. Més tard, les activitats es
diversificaren. Es cuina al pare, perruquers ocasionáis presten servéis i s’organitzen

“ lligues”  de fútbol i voleibol. L'espai s’organitza. Es reserven llocs per a les parades
de venda, peí fútbol i el voleibol, per a menjar i tombar-se en la gespa. Al mateix
temps, els que desitjaven instal-lar un lloc de venda quan hi ha “eventos” devia

contribuir amb un canon —molt modest— ais organitzadors de l ’espai157. Així, en poc

156 Al mateix temps, també determináis locáis s’etnificaren. A més deis locutoris i comerlos 
étnics, alguns locáis d’oci de música llatinoamericana van esdevenir lloc de trabada deis 
equatorians com la sala “La maquina del sabor”.

Aquest és un tema sobre el que no es fan comentaris. En un temps, coexistien dos grups 
d’organitzadors amb relacions de competéncia i de cooperado, un d’ells de l’organitzadó 
Rumiñahui. Aquesta organitzadó equatoriana, molt activa i present al Jardí des de fináis de
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més de dos anys, aquest tram del Jardí del Túria es va convertir en el “ pare deis 

equatorians” . Tot i que el to general del tram del Túria era familiar, aquest es 
modificava a boqueta de nit i l ’ambient es tornava menys acollidor. En aqueixa 
época es donaren algunes baralles158.

A la tardor de 2002, el malestar d’alguns vei'ns és ja evident i es multipliquen les 

queixes de varíes associacions de vei'ns de la zona. La premsa es va fer ressó 
d’aqueixes opinions i de la situado del pare i van intervenir la Federado 

d’Associacions de Vei’ns i l ’Ajuntament de Valéncia. Básicament, les queixes vei'nals 

es poden agrupar en quatre blocs: els “equatorians ho ocupen to t” i no deixen espai 
per ais altres; es realitzen activitats prohibides o insalubres, com cuinar, vendre 
menjar i beguda sense cap control; tot aixó ocasiona brutícia i perjudica restat de 
conservació del pare; per últim, s’apuntava una queixa genérica d’inseguretat (“per 
la nit... a saber qué passa allí... jo  no baixe” ).

La situació del Jardí es va abordar en varíes reunions entre l ’Ajuntament, la 

Federado d’Associacions de Vei’ns i, en representado deis usuaris equatorians, 
l ’associaao Rumiñahui. En aqüestes reunions no va haver-hi acord159 i, a la tardor de 
2002, l ’actuadó municipal es va centrar en retirar les parades, requisar el menjar i 
la beguda i impedir les activitats no regulades. Aquesta actuado es va realitzar amb 
critiques per part deis equatorians pero sense incidents notables160. Amb l ’actuadó

2001, va organitzar diferents “eventos” i una “Higa” de fútbol. Després de les tensions que 
sorgiren al tram del Túria, Rumiñahui va desplanar les activitats esportives organitzades per 
ells ais camps de fútbol que hi ha immediatament al sud del tram del que parlem, front a les 
Torres de Serrans. Llopis i Moncusi (2004) han estudiat aqüestes “ lligues” que constitueixen 
unes “practiques de re-etnificadó” i que generen un espai de sodabilitat específic.
158 Es va parlar de que es venia droga a la zona per la nit, pero les operadons de Polida Local 
no donaren cap resultat en aquest sentit. Per altra part, la venda de droga al 2002 estava 
concentrada molt més al nord del Jardí, ais voltants i enfront de l’Estadó d’Autobusos i el 
pont d’Ademús. Sí sembla que entre els equatorians que restaven a boqueta de nit, homes 
joves i en molts casos després d’haver begut tot el dia, es van generar diverses baralles. Com 
recorda un representant deis vei’ns:

“por la noche ya no era la mamá que le gritaba al crío, ya era entre ellos una vez 
mamados... hubo incluso varias urgencias, que se tuvieron que llevar a (al hospital) La 
Fe, de navajazos, de peleas entre ellos” (BAR. 5)

159 Per una part, l’administradó munidpal i la Federado insistien en el carácter il-legal de la 
venda de menjar i beguda o d’altres activitats. Els membres de Rumiñahui, per la seua part, 
es desentenien de la qüestió de les vendes, i es centraven en demanar del consistori fadlitats 
per a utilitzar les pistes esportives i servéis, així com un augment del personal de 
manteniment del pare i la instal* ladó de WC químics (una de les critiques vei’nals més esteses 
era que els equatorians orinaren al Jardí cosa que, per altra part, atés el consum de cervesa 
semblava impossible que no feren).
160 Com comentava una membre de Rumiñahui:

“Ha ido muchísimas veces la policía a decomisar, a quitar por ejemplo la venta de 
comidas típicas, entendemos que eso requiere un permiso, pero si la administración no 
quiere solucionar y no quiere dar ese permiso, la gente también busca mecanismos de
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de la Policía Local durant alguns caps de setmana seguits es va deixar de cuinar, el 

nombre de parades de venda va disminuir de forma molt notable, a més de ser més 

redui'des i per aixó fácilment transportables. Si bé els equatorians van continuar 
anant, i continúen anant al Jardí, el nombre va disminuir respecte al 2002. Aquesta 

reducció es valora, per part ve'ínal, com efecte de la pressió policial i la limitado de 
les activitats que abans desenvolupaven:

"o/ no tener allí ellos su ocio, su cerveza, su comida, parece ser que ha
disminuido bastante, bastante” (BAR.5)

A més d’aquest factor, cal considerar que l ’associació Rumiñahui va desplanar les 

seues activitats esportives al tram de Serrans, immediatament al sud, on tenia més 

facilitat per a utilitzar els camps existents. Tot plegat, en la práctica, ha fet que el 
nombre total d’assistents es distribuirá per un espai més ampie que l ’ inicial, encara 

que al tram que comentem el nombre d’equatorians continua essent molt notable. El 
malestar ve'ínal va remetre i, si bé subsisteixen alguns comentaris crítics, no han 
transcendit més tensions de relativa importánda. En paraules d’un deis 
protagonistes:

“els equatorians continúen en el pare, pero la situació está més normalitzada”
(BAR.7)

Espai públic, concentrado étnica i inserdó

Normalment, els fenómens de concentració étnica ais espais públics solen valorar-se 
negativament com a expressió d’una escassa voluntat d’ inserció del grup i per 
considerar-se que es tracta d’una situació que dificulta la interreladó i fadlita 
l ’aparició de tensions i actituds de refús per part deis autóctons. Tanmateix, el cas 
del Jardí del Túria, una concentració étnica que genera un us exclusiu de l’espai, 
se’ns mostra com més complex.

No sembla que es puga atribuir ais equatorians usuaris del Jardí del Túria una escassa 
voluntat d’ inserció. De fet, no sembla incompatible l ’existéncia d’espais comuns, 

compartits amb la resta de vei'ns, i d’espais més o menys propis. Uns i altres no 

responen a una diferent voluntat d’inserció, més bé constitueixen formes diferents 
de cobrir necessitats de sociabilitat diverses. En uns casos, aqüestes es resolen amb 
formules de convivéncia ais espais públics; en altres, mitjan^ant la creado 

d’ambients propis. Un espai on, mitjan^ant el flux i la concentració d’usuaris, es 

recreen les formes de sodabilitat, la música, els menjars i altres elements

vida, entonces ahí la policía está permanentemente... quitando a la gente sus ventas, 
incluso la venta de artesanías por ejemplo... (con la que) no se causa ningún daño” 
(MAR 3).



ELS ESPAIS PÚBLICS I LA INSERCIÓ DELS IMMIGRANTS 163

considérate significatius, i conformen “una modalitat transitoria de vida social” 

(Simón, 1997). Per una banda, els equatorians i els llatinoamericans ve'íns de 

Valéncia se’ns mostren com uns usuaris molt competente deis diversos espais públics 
de la ciutat. Molts deis habituáis del Jardí del Túria van també a d’altres jardins, a 

les platges i d’altres espais públics. Per altra banda, aquest tram del Jardí del Túria 

va funcionar com “ espai de centralitat immigrant”  per a una part deis equatorians 
residente a Valéncia, un lloc de referéncia on acudir per a estar amb els seus, recrear 

una sociabilitat propia i trobar-se al seu ambient161.
Per altra part, no tota concentració étnica genera per se un espai exclusiu. Una 
ocupado d’aquesta mena no era l ’objectiu cercat pels equatorians. Com comentava 
un deis organitzadors de Rumiñahui:

“nos concentramos para estar entre nosotros, entre nuestra gente, no nos 
molesta la presencia de otra gente... los espacios están ahí... probablemente 
(los vednos) al ver tantos ecuatorianos no bajen... pero había campos (de 
fútbol) libres y no bajaban... tampoco bajaban (al parque)” (EDG)

Al tram del Túria, l ’elevada concentració i l ’ambient equatoriá va acabar per generar
una dinámica d’utilització exclusiva. Tanmateix, pero, aquesta dinámica ha comptat
amb dos actors: els equatorians i els veins autóctons. Des de fa uns tres anys, els
darrers van deixar de freqüentar el pare els caps de setmana162. En uns casos,
aquesta absénda es justifica peí sentiment d’inseguretat que genera “ tanta gent
junta” ; en altres, s’al-ludeix a que “ tote són equatorians” ; no manquen les
referéncies a presumptes activitats poc clares per la nit. Amb tot, ningú no cita cap

cas de rebuig o mala actitud deis equatorians respecte ais usuaris autóctons163. Més
bé cal parlar “ d’ incomoditat”  per part d’aquests en un pare que ha “canviat” ,
incomoditat que augmenta amb el sentiment d’inseguretat difusa que aquest canvi

ha generat. La freqüénda i el nombre d’usuaris equatorians ha “ marcat” étnicament

161 Igualment, Llopis i Moncusí (2004) destaquen per a l’espai que genera les “ lligues” de 
fútbol organitzats per Rumiñahui, el seu carácter de “microclima” cultural, un espai de 
reconstrucció i recreado d’una sodabilitat propia. Al mateix temps, un deis premis d’aquest 
Mundialito és inscriure a l’equip guanyador en les competidons ofidals reconegudes per la 
Federado de Fútbol. En cert sentit, “aquesta recerca de refugi es concebuda pels propis 
actors (esportistes i organitzadors) com una “preparado per a la integrado” , és a dir, un pas 
previ que els permeta arribar més cohesionáis a la integrado en la sodetat d’acollida” (Llopis 
i Moncusí, 2004).
El cas deis equatorians no és l’únic a Valénda. Com després veurem en detall, per a una part 
deis magribins ve'íns de Valénda l’espai públic propi són els carrers de Russafa on es 
concentren els seus comerlos étnics i on han recreat una sodabilitat de carrer propia.
162 Durant els dies feiners, aquest tram del Túria recupera el seu us anterior: uns pocs vei'ns 
autóctons que passegen, normalment per la vesprada, amb els seus animals doméstics. Aquest 
espai se’ns mostra, dones, canviant segons els dies.
1 Més encara, les baralles que es donaren alguns vespres i nits, que nodriren un rerefons 
d’inseguretat, sempre implicaren a equatorians i llatinoamericans. Ningú no comenta 
inddents inter-étnics al tram que comentem, siga per l’ús del jardí o per d’altres motius.
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el Jardí i aquest fe t té efectes dissuasius respecte els autóctons. Com subratlla 

Germain, “ l ’espai públic és un espai social delicat: excloure o sentir-se exclós pot 

deure's a l ’expressió ténue de gestos o simplement a la percepció de presencies no 
atractives”  (Germain, 1995: 299). En el cas del Jardí del Túria, la incomoditat deis 

autóctons ha generat la seua auto-exclusió de l ’espai; la seua abséncia no pot 

explicar-se —exclusivament— en termes de les accions deis equatorians.
Respecte a la vinculado entre concentració étnica i tensions, també el cas del Jardí 

del Túria ens obliga a matisar. Les tensions foren moderades, el malestar del veVnat 
autócton qualla en comentaris reprovatoris i en la intervenció de les Associacions de 
Veíns, pero no s’han donat baralles que implicaren ais diferents grups. En general, 

els veíns o, si més no els seus representants, tenien una posició ponderada i fins i tot 

comprensiva davant la concentrado d’equatorians. Segons el membre de la 
Federado de l ’Assodadó de Ve'íns que va intervenir a Ta ffa ire ” :

“ lo que no puede ser es pensar que esta gente, por el simple hecho de estar 
allí, van a crear un problema... están haciendo lo que en su tierra hacen, sus 
costumbres, como aquí cuando nos vamos al campo a hacer paellas” (BAR. 8).

Les seues critiques no es centraren en el fet de la concentració sinó en les activitats
“ insalubres”  i la necessitat que els usos del Jardí s’ajustaren a “ la normativa” . Més
encara, alguns deis actors consideraven aquests usos del Jardí com a lógics i
comprensibles, i els identificaven com una “ forma de fer” equatoriana, pero que
aquí calía modificar.

“ /o venta de bebidas alcohólicas, cocinar en el parque... es su forma de vida, 
pero no se hace aquí... lo único que puedes es prohibirlo, explicarlo... que 
aquí en España hay una normativa y que eso no se puede hacer y poco a poco 
irán entrando” (BAR.9)

Mes tard, amb les intervencions de Polida Local i quan aqüestes activitats es
reduíren de forma important, les queixes es moderaren.

El conflicte que es va produir al Jardí del Túria no era el producte d’una 
competénda pels recursos físics i materials que suposa el pare. Prácticament no es 
dóna coincidencia temporal entre autóctons i equatorians en la seua utilització. Una 

part important del conflicte és de tipus simbólic. La concentració d’equatorians i les 

dinámiques que genera modifiquen la significació simbólica del jardí: passa a ser el 
“ pare deis equatorians”  i els veíns es senten exclosos d’un jardí que utilitzaven ben 

poc pero que consideraven propi. Dos anys més tard, aquest fet sembla més 
acceptat, com si el temps i l ’ajustament realitzat en l ’ús del tram del Túria hagueren 

“normalitzat”  la nova significació simbólica d’aquesta part del Hit del Túria. 
Quelcom semblant assenyala Germain (1995) al seu estudi sobre la convivéncia a
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Montréal. At seu parer, les tensions inter-étniques a un espai públic, uns carrers, o un 

barri, no sorgeixen perqué existesca en ell una comunitat o grup dominant. L§s 

tensions solen esclatar quan canvia la situació, s’afirmen altres usuaris com a 
majoritaris, es modifica el statu quo de l ’espai públic i el seu marcatge étnic164.

El Jardí del Túria constitueix un cas de concentrado étnica amb escasses 
conseqüéndes negatives, inscrit en un model d’inserció urbana on predominen les 

situacions de co-preséncia i convivéncia. Tanmateix, en altres casos, les 

concentracions étniques expressen i comporten greus problemes, particularment 
quan es tracta de segregacions. L’exemple extrem són els espais públics deis ghettos 
nord-americans negres que, d’acord amb Wacquant (2001), han patit un “canvi del 

ghetto comunal de mitjans de segle al hiperghetto de fin de siécle” (Wacquant, 

2001: 109)165. Els espais públics deis ghettos están marcats per la violéncia 
quotidiana, la inseguretat que ha transformat les rutines i redui't els usuarís, Ifc 
degradado física de l ’entorn i restigma territorial. Un espai social “ paria” propi de 

zones segregades i marcades per tot un seguit de processos i la desaparició gradual 
de les llars estables de les classes treballadores afroamericanes, la concentració de? 
Thabitatge públic, la “ desproletarització” deis residents, la informalitzadó 
económica, la degradado quan no la retirada deis servéis públics i la pérdua deis 
lligams organitzatius i comunals anteríors, com les esglésies.
La situació en El Ejido ens mostra un altre tipus de cas on es combina l’exclusió deis 
márroquins d’uns espais i la seua concentrado “ forjada” en altres. Una i altra són 
expressions, diferents i complementarles, de la mateixa dinámica sodal. La 
segregado sodo-funcional del col-lectiu marroquí que conformava l ’ordre sodal a El 

Ejido, una societat local fortament polaritzada en dos blocs antagónics, tenia la seua 
expressió residencial en la negativa deis autóctons a llogar-les habitatges, en la 
política municipal de desallotjament d’habitatges ocupats per immigrants, en 
l ’exclusió d’aquests deis espais públics centráis i en unes interrelacions quotidianes 

escasses i carregades de tensió. Aquesta segregació per exclusió de l ’espai urbá

164 En Montréal, seria el cas del grecs a Park Extensión o deis asiátics a Brossard (Germain, 
1995: 307 i ss).
165 En referénda al South Side de Chicago, el ghetto negre més important de la dutat, 
Wacquant defineix Phiperghetto com una “formado sodoespacial que conjuga l’exclusió 
racial i l’exclusió de classe sota la pressió de la retirada del mercat i de l’abandonament de 
l’Estat, donant lloc a la desurbanitzadó de grans pordons de l’espai de l'inner-city” 
(Wacquant, 2001: 109).
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central es complementa amb les concentracions étniques ais “ cortijos”  i pedanies, 

una forma d’habitatge imposada ais magrebins per la referida dinámica social166.

Els fenómens de concentrado poden teñir conseqüéncies socials molt diferents. Com 
hem mostrat, per a comprendre aqüestes hem de considerar una pluralitat de factors 

a la nostra análisi. Així, les conseqüéncies socials d’una concentrado dependran del 

tipus de context social más o menys inclusiu en qué es dóna el fenomen de 
concentració i si aquest espai és l ’únic significatiu pels membres del grup o, junt a 

ell, hi ha altres ámbits de sociabilitat comuna. El carácter voluntan* o imposat de la 
distáncia segregacionista també té conseqüéncies. El mateix podem dir respecte ais 
trets de la concentrado, com l ’existéncia o no de fronteres establertes que 

defineixen aqueix espai social, el marcatge étnic que té i el grau d’estigmatizado 

que pateix.

Un ús compartit: el Passeig Marítim

Els divendres i dissabtes d’estiu uns quants centenars d’immigrants, grups familiars 
llatinoamericans, s’ instal-len per la nit en la part nord del Passeig Marítim, la més 
popular, amb tauletes de cámping i cadires plegables. Reprodueixen el que tantes 
altres famílies valencianes fan des de fa décades: aprofitar la brisa de la mar, 
relaxar-se i “sopar a la fresca” 167. En aquest cas, es dóna un ús i apropiado de 1’espai 
de forma compartida. Els nuclis familiars autóctons i immigrants es barregen en els 
espais disponibles, ja siga en els petits llocs que delimiten els parterres, els bañes i

166 Veure Castaño (2000) per la segregado espadal a Almena i, específicament peí cas d’El 
Eiido, Martín Diaz (2001), Martínez Veiga (2001) i Martín Diaz (2002).
1 El Passeig Marítim de Valénda, que unifica tota la fajaría marítima de la dutat al nord del 
port, es va construir ais anys 90 per trams successius. Aquest tram que comentem és el que 
correspon al barrí de Malva-rosa, molt popular, quasi en el límit amb el munidpi d’Alboraia, i 
el darrer en urbanitzar-se. Anteriorment, era platja oberta amb alguns “xiringuitos” , 
restaurants populare amb una construcció efímera de fusta. Com a d’altres barris marítims de 
Valénda, Cabanyal-Cabanyamelar i Natzaret, molts véíns “baixaven a la platja” per la nit a 
sopar, refrescar-se i/o passejar. Per diverees raons, aquest tipus d’ús de la platja és avui molt 
menys freqüent que al passat. Tanmateix, en alguns indrets, com la part del Passeig que 
comentem, sembla haver-se mantingut el “sopar a la fresca”, tot i que transformat al nou 
entorn que ha suposat la urbanitzadó de l’espai, amb vials, jardins i un ampli passeig en el 
que restaurants menys populare, més turístics i més care, han substitui't ais antics 
“xiringuitos” .
A la resta de trams del Passeig es dóna, també, una co-presénda. d’usuaris autóctons i 
immigrants, particularment notable en la part més cap el nord, la més popular. Aquí 
s’instal*la els dissabtes, a les nits d’estiu, un mercat d’artesania, téxtil barat i petits arríeles 
de decorado; una part de les parades de venda són de comerdants immigrants. Tanmateix, el 
fenomen del "sopar a la fresca” está limitat a la part final del Passeig.



ELS ESPAIS PÚBLICS I LA INSERCIÓ DELS IMMIGRANTS 167

altres elements del Passeig. Tot i que és un fenomen molt recent sembla 

relativament consolidat i no s’han donat particulars queixes i tensions168.

Aquesta convivéncia espacial no genera cap interacció ni cap interrelació entre els 
grups d’autóctons i de llatinoamericans. Ans al contrari, aquesta co-preséncia a 

l ’espai públic adopta la forma d’una “cohabitado distant i pacífica” , semblant a la 
que assenyalen Germain et al (1995) per a Montréal. Aquesta co-preséncia combina 
la proximitat espacial i la distánda relacional, to t i que aquesta siga distesa i 

relaxada, igual que ho és l ’ambient del Passeig. Si la interacció entre els valencians i 

els nous veYns llatinoamericans és prou escassa i anecdótica, les xiquetes i els xiquets 
interacdonen entre ells amb una total normalitat. Com a conseqüéncia, les persones 

que en tenen cura, normalment les mares i les iaies, poden relacionar-se entre si. 

Quan hi ha interrelació explídta, moltes vegades generades pels més menuts, 
aquesta es resol en els termes de la urbanitat estándard.
Per altra part, existeix una série de regles implídtes que regulen l ’ocupació i ús 
d’aquest tram del Passeig. Així tenen prioritat les persones i grups que arriben 
primer, que seleccionen els millors llocs, al costat deis bañes i/o  deis parterres més 
frondosos. A mesura que arriben altres grups familiars van ocupant els espais lliures. 
Cada grup familiar, amb la seua tauleta, les cadires i neveres portátils, es fan el 
“ seu” espai. Tot i que algunes nits el nombre de grups familiars potser alt, es dóna 
una actitud generalitzada de no molestar a la familia del costat, tot respectant el 
seu espai i la seua “ intim itat” . Així, és freqüent que es cride l ’atenció ais més 
menuts per a qué, amb els seus jocs, no molesten ais “veYns”  i, sobre tot, no 
“envaeixen” el seu espai.
Regles semblants regeixen la co-preséncia en altres pares i jardins de la ciutat. Així, 
al barri de Russafa, la piafa de M. Granero constitueix l ’únic pare del barrí i un reflex 
de la seua realitat multicultural. Els diferents grups de veYns, d’un ampli ventall de 
procedéncies, comparteixen el pare amb escassa interrelació, to t i que amb normes 

comunes, per exemple les que regulen l’ús i apropiado deis bañes. Les converses 

animades, els trobades i la interacció entre els individus i les famílies es donen 
generalment amb persones del mateix origen i molt rarament entre gent de 

procedéncia distinta.

168 La meua análisi es basa en observacions realitzades durant els mesos de juliol i agost de 
2003. Segons un cambrer d’un restaurant del passeig: “e/s llatinoamericans comentaren a 
venir fará un any o dos... eb d’aquí han vingut tota la vida” . Cap persona sembla donar 
particular importancia a la situado. Els comentaris, escassos, són de satisfaedó. L* única 
excepció la constitueixen els comentaris deis gerents, propietaris o responsables, d’un parell 
de restaurants. Segons ells, la gent que anava a “sopar a la fresca” no consumien i “no hace 
acogedor, elegante” .
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La co-preséncia i la convivénda distant i padfica

Una co-preséncia semblant, amb un tráete distant i padfic, caracteritza la 
sociabilitat pública a Montréal. En aquesta ciutat, més que els espais propis d’un 

grup étnic, que també n’hi ha, els veYns deis barris multiculturals freqüenten els 
mateixos espais públics, particularment els pares. La sodabilitat propia d’aquests es 

regeix per la preocupació de guardar una certa reserva front a l ’altre, preocupado 
que es tradueix en una. ignorancia cortés, evitant importunar o molestar. L’educada 

reserva front al desconegut es conjuga amb “ una voluntat comuna d’evitar les 
situacions conflictives, de compartir sense destorbar-se els espais comuns” (Germain, 

1995: 296).
Com hem vist, diversos estudis sobre barris multiculturals a Barcelona i París, ens 
mostren un tipus de sodabilitat pública semblant. Segons Aramburu (2002) i Monnet 
(2002), l ’actitud general deis veYns ais carrers i places de Ciutat Vella es caracteritza 
més per una actitud de reserva que per una recerca d’interaccions. d’acord amb 
Monnet (2002), el principi de no ingerencia, “entre la desatenció i la complicitat, 
permet viure en pau a la gent més diversa. Hi ha una expressió que s’escolta sovint: 
en el barrí, cadascú va al seu aire”  (Monnet, 2002: 120). Delgado (2003) considera 
que aquests tipus d’estratégies de reserva i no ingerencia són la condició que fa 
viable la convivénda relativament desconflictivitzada que es dóna a El Raval de 
Barcelona.
Quelcom semblant trobem ais carrers i places d’alguns deis barris multiculturals de 
París. Tant a Belleville com a la Goutte d’Or, junt ais espais fortament etnificats, al 
voltant deis comerlos respectius, sembla funcionar “ un codi de conducta propi deis 
espais inter-étnics”  i on les relacions entre els membres deis diferents grups són 

superficials, basades en la reserva i la indiferencia. Tanmateix, aixó s’ha consolidat 

com una convivénda quotidiana que, en opinió de Toubon i Messamah (1990: 711) 
per a la Goutte d’Or, “ mostra menys una indiferencia respecte a l ’altre que la 

preséncia d’una veritable estratégia col-lectiva que fonamenta una coexisténcia 

possible sobre el rebuig de la interferencia, que pot llegir-se com un acte de 
tolerancia” . En termes semblants s’expressa Simón (1997) sobre els carrers de 

Belleville. En suma, ais diferents casos, el prindpi de no ingerencia —una 

indiferencia conscient pero de la preséncia de l ’altre— permet una convivénda sense 
tensions, un gaudi comú deis espais públics que facilita que amb el temps es 

produesquen diversos efectes de reconeixen^a mútua.
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Altre tema és la valorado que ens puga meréixer aquest tipus de sociabilitat com 

quadre ordenador de les relacions interétniques ais espais públics. La convivénda 

distant i pacífica, constitueix un déficit de sociabilitat169, o és peí contrari una forma 
més o menys adequada de gestió de la proximitat-distáncia a les nostres ciutats 

multiculturals?

Caldria recordar, en primer lloc, que aquest tipus d’urbanitat no és molt diferent de 
la que, en general, caracteritza ais espais públics de la nostra societat. Ambdues 

están marcades per la indiferencia cortés i la no ingerencia amb l ’altre. Com va 
subratllar Simmel (1999), l’univers de la gran dutat, la individualització i els nous 
estils de vida, marquen una sociabilitat en la que la condició de les relacions amb 
l ’altre desconegut es basa en un mínim d’autoprotecdó i de reserva, combinada amb 

una civilitzada indiferencia. Per aixó, més que un déficit d’inserció, l ’adopció 
d’aquest tipus de sodabilitat per part d’immigrants que en alguns casos tenien o 
tenen pautes culturáis molt distintes, constitueix una “ adequació” a les nostres 

normes, una condició per entrar i gaudir en pau, cadascú al seu aire, deis espais 
públics comuns.
Ais espais públics que comentem es donen relacions distants i reladons més 
próximes. Els espais públics són també llocs on ens agrada trobar-nos amb els 
nostres, persones de la nostra familia, de la colla d’amics o del mateix origen 
etnocultural. Aquesta doble sodabilitat reposa sobre un clima general de seguretat i, 
fins a cert punt, de confianza. El tipus de regla que constitueix la co-presénda 
distant garanteix, almenys, que no hi serem molestats, el que facilita que tots estem 
cómodes a l ’espai públic. Per tot aixó, en opinió de Germain, aquest tipus de modus 
vivendi “ representa una forma d’urbanitat indispensable en situadons de densitat i 
de fragmentació sodal própies de les metrópolis” (Germain et al, 1995: 296). 
Certament, les reladons que es donen són fonamentalment intra-grup, pero no s’han 
de menysprear les conseqüéndes a mig termini de la co-preséncia quotidiana, to t i 

que siga sota reserva d’urbanitat. La distancia dvilitzada pot aparéixer, segons

169 En aquesta valorado, la del défidt, poden coinddir assimiladonistes i alguns 
interculturalistes. Els primers perqué veuen en aquesta distánda un obstacle per a 
l’assimiladó; els segons perqué estimarien més convenient una major interreladó i 
interacdó. A Montréal eren els dirigents de les assodadons, treballadors sodals i técnics 
d’intervendó en els barris, els que tenien una opinió més crítica sobre la “cohabitado 
parifica pero distant” que es dóna. En opinió de Germain, aquests tipus d’actors sodals 
“ tenen la tendénda a projectar sobre altres llocs sodals (els pares i jardins) les expectatives 
que ells desenvolupen en l’interior d’una dinámica assodativa” (Germain, 1995: 298). Per a 
De la Haba i Santamaría (2004), la concepdó idealitzada de la hibrídarió cultural propia d’un 
determinat multiculturalisme, que ells caracteritzen com fetitxista, fa que es menyspree 
aquest tipus de convivénda banal ais espais públics, per considerar-la inestable i poc propina 
a una “convivénda intercomunitária” .
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Simmel, com pre-condició de la comunicado ja que aporta seguretat i comoditat. La 

co-preséncia contribueix a qué ens familiaritzem amb els diferents, els incloem al 

nostre imaginan deis espais i itineraris quotidians i que tot plegat facilite la seua 
acceptació com a uns veYns més. En qualsevol cas, la dinámica de major comunicado 

i interreladó que pot obrir-se de cara al futur no sembla que es caracteritze per 
relacions molt significatives, sinó més bé com un ampli conjunt d’interaccions 
quotidianes i banals que com va mostrar Granovetter (2000), tenen la forga deis 

“ lligams febles” . És el que Rémy (1990) nomena la paradoxa de la inconseqüéncia. El 

procés d’inserció veYnal i urbana deis immigrants suposa, i és el resultat, entre altres 
factors, d’aqüestes interaccions banals que conformen una bona part de la nostra 
vida quotidiana170.

Tanmateix, la simple co-presénda no és garantía d’abséncia de conflictes o tensions. 
No sempre la convivéncia es resol en els termes d’urbanitat que comentem; en ella, 
es poden donar i de fe t es donen tensions i ajustaments diversos. Una altra situació 

la planteja una dinámica de conflicte inter-étnic, en la qual la co-presénda ais 
espais públics tendeix a amplificar els motius, reais o imaginaris, del conflicte. 
L’espai públic es converteix llavors en un territori de disputa i en disputa, com fou el 
cas de la Plaga Roja de Ca n’Anglada.
Ca n’Anglada és un barrí dormitori de Terrassa, construYt ais anys 60, sense espais 
públics ni d’oci i molt deficitari en servéis. Nascut com barrí obrer, Ca n’Anglada es 
va convertir en la década deis 90 en un barrí estancat, amb mobilitat social 
descendent, de lloguers barats i que concentrava una bona part del veYns marroquins 
de la dutat. En aquest context, la co-preséncia en la plaga —l’única del barrí— va 
adoptar la forma d’una “convivéncia tensa i en disputa” entre joves marroquins i 
catalans per bens escassos, materíals o simbólics, com els bañes, la cabina de 
teléfon, la zona de jocs i, en darrera instáncia, per l ’espai de la plaga171. Els fets són 

prou coneguts. L’ 11 de ju lio l de 1999, una baralla a la plaga entre dos colles de 
joves, una d’elles marroquina, va ser l ’ inici de tres dies d’atacs a propietats de 

magrebins i manifestacions xenófobes. Aquesta “convivéncia tensa i en disputa” i 

l ’esclat xenófob de 1999 formen part i són expressió d’un quadre general marcat peí 
carácter degradat del barrí, l ’atur i els escassos equipaments i servéis, on els

170 Veieu, en aquest sentit, Rémy (1990), Germain (1995, 274 i ss), Delgado (2003) i De la 
Haba i Santamaría (2004).
171 Segons Álvarez i Fumanal (2000), la major part deis greuges que es verbalitzaven front els 
magrebins es localitzaven a la plaga: “ocupen la plaga i la plaga és nostra”, “beuen en el bar 
de la plaga i es fiquen amb les nostres dones”, “tenen permanentment ocupat l’únic teléfon 
públic de la plaga” i “monopolitzen els gronxadors”.
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autóctons creuen veure amena^at el seu estatus social i simbólic per part deis 

nouvinguts, els magrebins. A més, les tensions i conflictes que no semblen d’entrada 

molt significatius, com les disputes per un banc o una zona de jocs, es magnifiquen 
quan el te ixit social que havia caracteritzat la convivéncia a Ca n’Anglada, un barrí 

d’esquerres, es degrada com a conseqüéncia de la reconversió industrial, el 

debilitament de les vivéncies i trames associatives anteriors i la fragilització deis 
lligams sodals, tant respecte al treball com respecte al barrí. En aquesta situació, 

l ’espai públic és l’escenari del conflicte172.

Els espais públics en la dutat multicultural

Ais espais públics de Valénda trobem una diversitat de situacions. Tenim espais 

públics més o menys etnificats, on es recreen ámbits de sociabilitat i d’identitat 
propis, i que constitueixen una referénda sodo-espadal per a uns col-lectius 
determinats. És el cas del Jardí del Túria per ais equatorians o d’alguns carrers de 
Russafa pels magrebins, com ja s’ha assenyalat. Aquests espais es carreguen d’una 
significació social étnica, el “ jardí deis equatorians” , i en ells es desenvolupen 
estratégies d’ús espedfic i exclusiu. Altres vegades, trobem una co-presénda i un ús 
comú deis espais públics, no sois en un sentit simplement instrumental sinó també 
com a espai d’oci, de trabada i d’estar amb la familia. Sovint, la co-presénda adopta 
la forma d’una convivéncia parifica pero distant. Ho hem vist al cas del Passeig 
Marítim i aquesta sembla ser la situarió a la immensa majoria de pares de la ciutat, 
almenys peí que fa ais llatinoamericans. Darrerament, ais llatinoamericans s’han 
afegit els véihs immigrants procedents de l ’Europa de l ’est. De vegades, es dóna 
alguna preséncia de grups familiars magrebins ais jardins de la ciutat, pero aquesta 
és molt puntual; com la deis xinesos. Uns i altres continúen fent una utilització 
básicament instrumental deis espais públics de la ciutat, que contrasta amb la 

diversitat d’usos i registres que caracteritza els llatinoamericans en general, i els 
equatorians en particular.

172 Segueix, en aquest análisi, a Álvarez i Fumanal (2000). Igualment, De la Haba i Santamaría 
(2004) subratllen aquests aspectes. Diversos autors francesos, com Wierviorka (1991 i 1994), 
han insistit en un tipus d’espai urbá i sodal on el conflicte tendeix a alimentar-se conforme a 
una seqüéncia previsible: barrí degradat, amb altes xifres d’atur, sectors de vei’nat en 
precaríetat sodal, lloguers barats que atraueh immigrants i conflictes derivats de la 
competénda, real o simbólica, per recursos escassos, l’alarma sodal alimentada per la petita 
delinqüénria vinculada a la marginalitat i la utilitzadó de l’immigrant com a “cap de ture” de 
problemes i frustradons. Els fets de Ca n’Anglada semblen ajustar-se a aquest model més o 
menys propi de la banlieue francesa d’habitatge sodal.
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Com hem assenyalat, el “ sentit comú” tendeix a identificar concentrado espacial 

amb problemes i tensions. Aquesta concepdó fomenta una análisi que tendeix a 

privilegiar les estratégies d’ús deis diferents grups, co-preséncia o concentrado, com 
a factor explicatiu clau de les hipotétiques tensions. Sovint, la “ problemática” 

concentració es contraposa a una valoració a priori més positiva de la co-presénda. 
Com hem vist, aquests suposats deuen ser qüestionats.
Els fenómens de concentració étnica en els espais públics, com pares i jardins, no 

comporten necessáriament les conseqüéncies negatives que se’ ls atribueix. El cas 

deis equatorians en el Hit del Túria exemplifica com les concentracions no han 
d’expressar necessáriament una escassa voluntat d’inserdó. Per altra part, en els 
casos de Valénda, Barcelona i Montréal, no semblen incompatibles les situacions de 

concentracions relatives i els espais etnificats deis diferents grups i la co-presénda 
pacífica pero distant. No es tracta de negar els potenciáis aspectes negatius de les 
concentracions étniques, particularment que faciliten el marcatge i el 

desenvolupament del mecanisme del “ cap de ture” respecte ais immigrants, quan hi 
ha problemes o malestar. Es tracta de destacar que els fenómens de concentració 
étnica, amb una estratégia d’ús privatiu, poden adoptar una diversitat de formules 

amb conseqüéndes socials mols diferents. Per a comprendre les dinámiques socials 
generades, més enllá del carácter de concentració étnica, hem de considerar d’altres 
factors, com el tipus de context social més o menys inclusiu, el carácter voluntan* o 
imposat de la distáncia segregacionista, el marcatge étnic que té l ’espai i si aquest 
és l ’únic ámbit de sociabilitat pública per ais membres del grup o hi ha d’altres, 
comuns i compartits.
Quelcom semblant podríem assenyalar respecte a la co-preséncia ais espais públics. 

El Passeig Marítim a Valénda i la Pla?a Roja de Ca n’Anglada són dos situacions de 
co-preséncia ben distintes. En el primer cas, la “convivéncia distant i pacífica” 
genera una dinámica poc conflictiva i inclusiva d’usos en comú. En l ’altre, la 

“ convivéncia tensa i en disputa” és clarament negativa, retroalimenta els problemes 
i pot facilitar dinámiques xenófobes. Les dos formes de co-preséncia ens remeten a 
processos socials, “contextos locáis”  i relacions amb els immigrants diferents. 

L’ordre en els referits espais públics forma part, expressa i contribueix a conformar 
un “ordre”  sodal més ampie: el que regeix les reladons socials entre els diferents 

grups. Com destaca Simón peí barrí de Belleville a París, els diferents usos deis 

carrers i deis espais públics ens mostren “ l ’ajust realitzat pels grups que composen la 
poblado, mostrant el tipus d’ordre col-lectiu” (Simón, 1997). L’ús i apropiado deis
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espais públics en Montréal, diferent al llarg de la seua historia, expressa el tipus 

d’ordre urbá que reglamentava els espais i les relacions entre grups.
De to t aixó podem extraure si més no dues conclusions i una línia de recerca. La 
correlació establerta entre el tipus d’estratégia d’ús de l'espai públic, co-preséncia o 

concentració, i l ’existéncia o no de tensions i problemes no sembla respondre a la 

realitat. Més encara, ni tota convivénda és positiva, ni tota concentració étnica 
genera els problemes i té els efectes negatius que se’ ls assigna. Per aixó, les 

dinámiques d’ inclusió i exclusió que operen ais espais públics no es poden entendre si 

ens limitem a considerar els aspectes més específics de l ’espai públic: l ’estratégia 
d’ocupació, la morfología del lloc o els aspectes urbanístics. Necessitem inscriure 

l ’análisi de l ’espai públic en el marc social més general.

Més que “ bones” o “ males” estratégies d’us deis espais públics, co-preséncia i 
concentració, el que necessitem comprendre i explicar és la diversitat de formes de 
gestió de la proximitat-distáncia que caracteritza ais espais públics i les dinámiques 
que genera. La gestió de la proximitat-distáncia per part deis immigrants está 
conformada per diversos factors. Uns fan referénda a la cultura i les necessitats de 
sociabilitat del grup. D’altres, a les oportunitats i límits que estableixen els espais 
públics de la sodetat de recepdó. Un tercer bloc de factors remet al marc social on 
l ’espai públic es troba enclavat, la dutat, i que el conforma amb uns trets espedfics 
o uns altres.
Els grups d’ immigrants han d’afrontar i resoldre diferents necessitats de sociabilitat 
pública. Per un costat, han d*adaptar-se a la sociabilitat hegemónica que regula el 
tráete amb desconeguts per a funcionar adequadament ais espais públics de 
despla^ament i transport, de trabada i oci, i de servéis públics. Al mateix temps, 
tracten de modular la urbanitat existent amb la seua presénda, tot utilitzant 
formules diverses d’adaptadó i canvi, per exemple, que determinants hábits i robes 
passen a ser considerats no significatius. Un altra necessitat, no menys important, fa 

referéncia a la recreado d’una sociabilitat pública propia, que els permeta estar 
entre els seus i en el seu ambient. Aquests tres tipus de necessitats es mostren a 

l ’espai públic i requereixen per a la seua resoludó d’una gestió distinta de la 

proximitat-distáncia. En uns casos, prima la co-presénda; en altres, diverses formes 
de concentració més o menys etnificada. Com hem vist, aqüestes últimes no semblen 
incompatibles ni necessáriament contraríes a la inserdó social, en particular en 

contextos urbans com el de Valénda, on coexisteixen concentracions étniques, 

relativament poc estigmatitzades, amb situacions de convivénda i d’ús deis espais
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públics comuns. Es tracta d’usos i utilitzacions dels espais públics que responen a 

necessitats diferents i que poden modificar-se amb el temps.
Per aixó, d’acord amb Rémy (1990.a), la ciutat cosmopolita requereix d’espais 
públics de diferents tipus: uns, generáis, compartits per tots, són llocs d’agregad ó i 

cohesió; altres, específics, llocs de recreado de la sodabilitat propia de 

determinants grups i, per tant, de certa distancia respecte a altres. Tanmateix, la 
combinado harmónica d’aquests elements no sembla quelcom de senzill. Tots dos es 

fonamenten sobre un tipus diferent de dret a respai. A més, els espais públics 

comuns i els específics están regits, almenys en part, per diferents regles culturáis i 
en ells es donen relacions regulades per codis no coincidents.

Delgado (2003) emfatitzava “el dret a 1’anonimat” dels immigrants ais espais públics, 

a ser tractats com altres transeünts desconeguts, amb “ la possibilitat de passar 
desapercebuts, el dret de no donar explicadons” . Delgado fonamenta aquest dret en 
l ’universalisme, la no ingeréncia en els assumptes dels altres i la necessitat per a una 

práctica competent de la vida ordinaria. Al mateix temps, la dutat cosmopolita 
hauria de ser l’espai d’altre dret, dones com ens recorden Taylor (1999) i De Lucas
(2003) l ’ individu modern está sostingut per la seua cultura, que li proporciona el 
llenguatge de la seua autocomprensió, i per la societat de la que forma part com 
ciutadá. Així, com complementan’ al “dret a l ’anonimat” , condició de ciutadania a 
l ’espai públic, una dutat cosmopolita hauria d’establir el “ dret a recrear el propi 
espai” , on trobar-se en el seu ambient i refer els aspectes de la seua sociabilitat 
considerats més útils i convenients. Aquest dret el podem fonamentar en el dret a la 
diferéncia, la legitim itat del desenvolupament de la propia especificat i la necessitat 
de disposar dels recursos i eines, recreats i adaptats, que proporciona la propia 
cultura para una adequada inserdó. Com s’han de conjugar aquests drets referents 
ais espais públics, atés que es basen sobre lógiques distintes i, com la práctica 
demostra, no sempre coincidents? Quines condicions socials fan més possible 
conjugar aquests dos drets i fer, en la mesura que es puga, una dutat més 
acollidora? Quins tipus d’espais públics han de caracteritzar a la dutat multicultural, 

una i diversa alhora?

La diversitat que es dóna a la ciutat multicultural genera un marc complex de 

proximitat-distáncia que varia segons els protagonistes, el tipus d’espai en qué ens 
trobem, les necessitats de sodabilitat a cobrir, el procés desigual d’ajust mutu (de 

codis d’ús, d’aspectes que deuen ser considerats rellevants, de límits) i les 

dinámiques socials que així es generen. Tindríem, per una part, uns espais públics 

comuns, o generáis, amb una sociabilitat d’ indiferéncia cortés i respecte a l ’altre,
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que done seguretat a tots. Aquests espais públics comuns serán més “acollidors” en 

la mesura que integren com usuaris habituáis a membres i grups familiars dels 

diferents col-lectius, “adaptant-se” a la seua preséncia. En el cas de Montréal, 
Germain (1995: 305 i ss) assenyala una série de condicions favorables per la 

convivéncia ais espais públics: un sentiment compartit de seguretat ciutadana ais 

pares i jardins; la capacitat social per a gestionar adequadament els conflictes de 
convivénda que puguen donar-se; la diversitat multicultural present ais diferents 

espais que constitueix un element de comoditat per a totes les miñones i la 
influénria, dedsiva, del temps que fa possible una certa fam iliaritat amb les 
diferencies i un teixit sodal remarcable, comú i dels diferents grups.

Per altra part, a la ciutat multicultural hi ha una diversitat d’espais públics més o 

menys etnificats, com els carrers on es concentren determináis comerlos étnics, els 
llocs de cuite o, més simplement, un jardí molt freqüentat pels membres d’un grup. 
De l ’experiéncia de Valénda i les reflexions adés apuntades, podem assenyalar 

algunes condicions favorables per a un millor acomodament d’aquests tipus d’espais. 
Aquests espais públics etnificats constitueixen una recreado de la sociabilitat i 
cultura propia, recreado que haura d’adaptar-se al nou entorn, la qual cosa exigeix 
la neutralització dels aspectes més conflictius i l ’adopdó d’una série de pautes 
comuns amb la sociabilitat pública hegemónica173. Com hem assenyalat, aquests 
espais no haurien de constituir espais segregats, és a dir amb “barreres” que 
impedisquen l ’entrada d’autóctons o membres d’altres grups, o la sortida de 
membres del propi grup. Aixó implica, igualment, que aquest espais etnificats no són 
estigmatitzats com llocs indesitjables, pelillosos o a evitar. Tot aixó comporta que 
els membres dels diferents grups puguen combinar la preséncia en els espais de 
sociabilitat propia i l ’ús menys o més habitual dels espais públics comuns.

173 En la dinámica de la concentrado dels equatorians del Jardí del Túria i la seua evoludó hi 
ha un procés d’acomodament que ha eliminat o reduYt els aspectes més conflictius (parades 
de menjars, venda de begudes, nombre d’assistents). Aquest procés ha estat el resultat de les 
actituds, pressions i inidatives dels diversos actors, des de diferent posidó de for^a i no tant 
d’acords explídts.
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5. COL-LECTIUS D’IMMIGRANTS, PROCESSOS D’INSERCIÓ I XARXES 
SOCIALS A VALENCIA

La inserció urbana dels nous ve'íns está conformada, entre altres, per factors 
estructuráis i institucionals, així com per les dinámiques socials que aquests generen 

o estimulen. Tanmateix, els immigrants no són simples objectes passius en mans de 

tan poderoses tendéncies i desenvolupen diferents estratégies per a aconseguir una 
millor i/o  menys costosa adaptado i donar respostes més o menys eficaces ais 

requeriments de la vida quotidiana cóm aconseguir un treball, disposar d’un 
habitatge i d’una sociabilitat adequada i satisfactoria.
En aquest apartat comentarem la situació d’alguns dels col-lectius d’immigrants més 

importants a Valénda, així com les seues formes d’inserció en la dutat. Parlarem, 
dones, d’equatorians, senegalesos, marroquins i xinesos. Aquesta selecdó combina la 
importáncia numérica i altres criteris com el temps d’assentament a Valénda, 
l ’especifitat de les formes d’inserció i la importáncia del col-lectiu en l ’ imaginari 
social sobre la immigradó. Mentre que els equatorians són la nacionalitat més 
nombrosa, marroquins, xinesos i senegalesos són els col-lectius d’immigrants 
extracomunitaris més “ antics” a Valénda, to t i que en el nostre cas l ’antiguitat fa 
relació a una década com a molt, i al mateix temps són grups ben significatius, ja 
que constitueixen els referents materials de la idea de “ moros” , “ negres” i “ xinesos” 
més estesa socialment.
Per abordar l’evoludó d’aquests col-lectius a Valénda i els trets més esperífics del 
seu procés d’ inserdó, utilitzarem com a fil conductor el concepte de xarxa social, 
que definirem provisionalment com el conjunt de relacions interpersonals, basades 
en motius de parentiu, amistat i/o  algún altre tre t comú, i que suposa l ’ intercanvi 
d’ informació, béns i servéis. Ja és un lloc comú ais estudis sobre migracions destacar 

la importáncia de les xarxes com organitzadores socials dels processos migratoris. En 

el nostre cas, l ’análisi comparativa de les xarxes d’equatorians, senegalesos, 

marroquins i xinesos ens mostra la diversitat del paper organitzador de les xarxes, el 
dinamisme i heterogenertat segons els col-lectius i les diferents situadons d’aquests.
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Equatorianes i equatorians a Valénda. De les xarxes d ’amigues a les xarxes 
familiars

L’augment espectacular del nombre de veYns equatorians a Valéncia és semblant al 

que s’observa en altres ciutats de l ’Estat Espanyol. A Valénda, la immigració 

equatoriana comenta a conformar-se a mitjans de la década dels 90, amb el 

deteriorament de la situado económica i social de l ’Equador, així com el creixent 
atractiu d’Espanya com a lloc d’ immigració174. A Valénda les pioneres foren les 

dones, majoritáriament indocumentades. A diferéncia del que ha passat en altres 

Comunitats Autónomes, com ara Múrda, on bona part dels primers migrants eren 

homes175, a la dutat de Valénda han estat les dones equatorianes les que han tingut 
un paper protagonista en el procés migratori del col-lectiu. Entre 1997 i 2000 elles 

van ser les primeres en migrar, en assentar-se aquí i iniciar el reagrupament de la 
familia. Hui, els nacionals d’Equador constitueixen la primera nacionalitat de 
procedéncia i es dóna una quasi equiparado el nombre d’homes i de dones.

Quadre 13. Poblado equatoriana a Valénda dutat, segons génere. Anys 
1998-2004

1998 2000 2002 2004
Total estrangers 7.995 11.251 39.899 71.746
Total equatorians 41 265 9.6795 18.603
Propordó dones 60, 9 * 59,6* 50,1* 52,0*

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

174 En les migradons internadonals equatorianes se solen distingir tres etapes. La primera, el 
període entre 1950 i mitjans dels 80, la migradó estava composada básicament per homes, 
procedents del sud del país i que tenia els Estats Units com a destinado. Al segon període, 
entre mitjans dels 80 i dels 90, va augmentar el deteriorament económic com a conseqüéncia 
de la “crisi del deute”, comú a América Llatina. Al flux migratori se sumen dones i, de forma 
creixent, gent d’árees urbanes. La tercera etapa, a partir de 1995, marcada per la “fallida” 
social i la migradó massiva com a estrategia de supervivéncia, la destinado principal de la 
qual va estar Europa i, en particular, Espanya. Les dificultats creixents d’entrada ais Estats 
Units, el fet que V Estat Espanyol, com altres europeus, no exigiren visats ais equatorians (fins 
agost de 2003 es podia ingressar amb una “visa-turista”), l’afinitat lingüística i les referéndes 
positives dels pioners aquí instal-lats, va transformar la migradó a Espanya en una opdó més 
barata i atractiva que la tradidonal ais Estats Units. D’acord amb Herrera (2004), entre 1999 i 
2000, de cada deu emigrants equatorians, sis vingueren a Espanya. Veure, també, Gómez 
Ciriano (2001), Páez (2001), Acosta i López Olivares (2003), Acosta (2003) i Camacho (2004). 
Equador és un estat plurinadonal i multiétnic on la majoría de la poblado es mestissa o 
pertany a unes molt importants minories indígenes. La immensa majoria d’immigrants 
equatorians a Espanya són mestissos, tot i que els darrers temps ha augmentat la presénda 
d’indígenes (Gómez Ciriano, 2001). Des de fa un parell d’anys és freqüent a Valénda la 
presénda d’otavaleños, grup indígena de la regió d’Otavalo, amb una espedalitzadó 
tradidonal en la venda ambulant i que, a les darreres décades, ha desenvolupat unes xarxes 
transnadonals própies. Sobre els otavaleños, veure Maldonado (2002).
175 Per al cas de Múrcia, veieu Pedreño Cánovas i Castellanos Ortega (2001) i Foro Sodal de 
Murda (2002).
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A partir de 1996 es comenta a percebre un increment del nombre d'equatorianes a la 

ciutat176. Venien a treballar en el servei doméstic to t i que, en molts casos, es 

tractava de dones amb estudis que a Equador desenvolupaven uns altres treballs 
assalariats177. Quasi la meitat d’aqüestes pioneres eren casades178.

‘Tú, emigrante, vienes como servicio doméstico. Ningún emigrante aunque 
venga con título no vayamos a ejercer acá... Así tu hagas lo que hagas pero no 
iras a ejercer tu profesión... vienes en calidad de emigrante y lo más rápido, 
lo más sencillo y lo que encuentras, lo que hay la oportunidad es de meterte 
de servicio doméstico...”  (María)

A les entrevistes realitzades a dones immigrants, Torres (1999) i Cortina (2000),

s’assenyalen com a motius de la migradó la millora económica, la difícil situació

d’Equador i les repercussions sobre el grup familiar. Juntament amb el projecte
definit en termes estrictament familiars, molt sovint expressat com “ afán de

madre” , també es donaven altres formulacions: el projecte personal, la recerca

adolescent d’un lloc en el món, somnis més individuáis... Totes elles van venir
perqué sabien que “en España hay trabajo para mujeres” . Una familiar o una amiga
equatoriana instal-lada aquí els ho havia dit. Alguns anys després, una de les
protagonistes ho recorda així:

“En un inicio de la emigración ecuatoriana para España... realmente eran las 
mujeres las que salían del país porque se consideraba, en aquel momento, que 
eran las que mayores posibilidades tenían... de conseguir trabajo... en lo que 
es el servicio doméstico” (MAR 1).

176 Aquesta era, almenys, la percepdó comuna de les diverses organitzacions que 
desenvolupaven una acdó sodal amb els immigrants. És molt difídl avaluar el seu nombre, 
pero en 1998 es podia parlar de diversos centenars i no de 41 persones com figura al Padró.
La meua análisi es basa en el treball de camp amb persones equatorianes residents a la dutat 
en tres períodes de temps diferents, en contextos diversos i amb objectius espedfics. Des de 
1997 fins 2000, vaig treballar les xarxes de dones equatorianes de la dutat de Valéncia, 
reladonades entre sí i nucleades al voltant del Centre Sodal de les Religioses de María 
Immaculada. Al llarg d’aquest temps, diversos col-legues del Grup d’lmmigradó de Revolta 
coinddírem en realitzar treballs de camp amb aquest col*lectiu. En aquest sentit, el meu 
deute amb les aportadons d’A. Cortina i R. Mestre i els seus treballs que es ressenyen a la 
bibliografía.
Posteriorment, vaig reprendre un contacte intens amb persones equatorianes durant el 
tancament d’immigrants de l’any 2001, com a membre de la Mesa d’Entitats de Solidaritat 
amb els Immigrants de Valénda. Van ser sis mesos d’observado partid pan t intensa, que es va 
centrar ais aspectes d’assodadonisme i mobilitzadó del col-lectiu. Més tard, a prindpis de 
2002, vaig reprendre els meus contactes amb els equatorians, més centrats a nivell del barri i 
les dinámiques espedfiques de Russafa.
177 Segons les dades de l‘Asociación de Empleadas de Hogar vinculada al Centre Sodal de les 
Religioses de María Immaculada, de les 88 sódes de les quals es disposaven dades sobre 
estudis, un 54,4% afírmava teñir estudis secundaris, un 23,86% universitaris i 8 un 21,59% 
primaris (Cortina 2000).
178 D’un total de 146 dones equatorianes amb “fitxa’* en l‘Asociación de Empleadas de Hogar 
que comentem, el 48,63% estaven casades, el 45,20% eren solteres, el 4,1% eren viudes i la 
resta separades (Cortina 2000).



180 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

En la historia migratoria d’aquestes dones van teñir una importáncia central les 

xarxes de dones. Són, en tots els casos, projectes migratoris inserits socialment en 

xarxes informáis de dones. El primer contacte solia ser una amiga, una altra dona les 
animava, l’altra amiga els facilitava la primera habitado compartida o el contacte 

per al treball. L’itinerari migratori d’aquestes dones estava conformat per una 

ténue, i alhora sólida, xarxa de familiars, amigues i conegudes a través de la qual 
circulaven les persones, els contactes, les informadons (“ aquí hay trabajo” ), les 

cartes i els paquets. En aquests primers anys, la xarxa funcionava en els dos sentits. 
Des de l’Equador venen persones, noticies i peticions. A l ’Equador no sois s’enviaven 

diners. Cada viatge que feia una dona d’alguna de les xarxes, normalment per motius 
administratius, s’aprofitava per enviar cartes i paquets que mantenien els lligams.

En el cas dels cercles d’equatorianes a Valéncia de qué parlem, les xarxes d’amigues 
i familiars han complert una funció de selecdó de les persones que migraven, de 

possibilitar el viatge i d’orientar a la nouvinguda. L’opinió de les mares i ties que 
estaven ja aquí sobre quina filia , neboda o amiga “ estaría bien”  que vinguera tenien 
un pes dedsiu. Les dones de la familia ja instal-lades ajudaven a les despeses de 
viatge i preparaven la inserdó de la nova. Eren les “amigues”  les que els 
propordonaven l’allotjament i les primeres relacions, els indicaven on havien d’anar 
a demanar treball, amb qui calia parlar i com havien de comportar-sé, i els 
aconsellaven també sobre quins eren els millors treballs. A més dels aspectes 
instrumentáis, la xarxa d’amigues és fonamental i insubstituible en l ’aspecte huma 
per pal-liar la soledat i el desconcert inicial, compartir vivéncies i desfogar pors i 
angoixes.
Juntament amb el paper de les xarxes d’amigues, cal destacar el paper complert peí 
Centre Social de les Religioses de Maria Immaculada. Les “ monges” feien d’agénda 
de col-locado no lucrativa i aquest paper central en la inserció laboral d’un ampli 
sector de dones equatorianes, va fer del Centre Social un lloc de trabada, de 
coneixement de gent i d’activitats lúdiques, com ara la realització d’excursions i 
festes (Torres 1999)179.

179 Aquesta ordre creada a fináis del segle XIX, amb un vessant d’acdó sodal, ha conegut a 
Valénda ha tingut una curiosa i exemplificant evoludó. En els anys 50 i 60 el Centre acollia i 
col-locava “a servir” dones pobres dels pobles o mares fadrínes. Després d’alguns anys 
d’inactivitat, a prindpis dels 90, el servei d’ocupadó comenta a reviscolar. En aquest 
moment, les dones eren immigrants. A mitjans dels 90, la immensa majoria eren equatorianes 
que tenien la referénda pels convents de l’ordre a Quito i Guayaquil. El Centre Sodal rebia 
les ofertes de possibles ocupadors i els plantejaven unes mínimes exigéndes (que, 
normalment, no incloién el contráete pero si el compromís de realitzar-ho si la reladó anava 
bé). De totes les “xiques” selecdonaven una candidata que era informada de la demanda i 
remesa a l’entrevista de treball. Les equatorianes que arribaven a Valénda “obrien fitxa” a
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Ais cercles d’aquestes dones es parlava d’amigues. Les amigues designaven el grup 

de dones, generalment equatorianes pero no de forma exclusiva, amb qui tenien una 
major relació. Dins de les amigues es donaven relacions de parentiu, d’amistat i de 
localitat comú d’origen. Totes es designen com a “amigues” , encara que l ’ interés 

económic d’algunes d’aquestes relacions era evident per a totes les participants i 

que el grau de confianza personal també era molt diferent entre les membres de la 
xarxa. A les relaciones dins d’aquestes xarxes funcionava l’economia del do, pero 

també l ’economia del mercat. S’hi donava moltes vegades, particularment entre 
parentes, l ’ intercanvi gratuYt de servéis, contactes i ajuda. Al mateix temps, les 
habitacions es llogaven, les gestions es cobraven i molts favors es pagaven (no en 
diners, necessáriament, sinó en relacions de deferencia, subordinado, etc.). A les 

xarxes d’amigues que comentem es dona l ’ajuda recíproca i la solidaritat, pero 
també els conflictes d’interessos i les relacions desiguals.
Les xarxes d’amigues tenen un carácter dinámic, evolucionen i canvien. Unes s’hi 
incorporen, unes altres l ’abandonen. La nouvinguda s’incorpora a la xarxa. Manté 
contactes, fa noves “amigues”  i amb una situació més assentada i estable, facilita 
1*arribada a Valéncia d’un altre familiar. Els contactes que es mostren poc útils, o 
molt cars, són substituYts per uns altres. També els itineraris es modifiquen: les 
equatorianes més veteranes anaven a Madrid i Barcelona, i, posteriorment, acudiren 
a Valéncia. Les dones que vénen d’Equador, a partir de 1997 i 1998, tenen Valéncia 
com a destinado, una indicado clara que la xarxa d’amigues está ja consolidada.
La inserció d’aquestes dones i les seues estratégies no es pot deslliurar del servei 
doméstic. Elles venien a “ servir” . Segons l ’Estatut dels Treballadors, el servei 
doméstic es considera una relació laboral de “carácter especial”  i, per aixó, amb 
normativa propia180. Aquesta espedalitat rau en qué es tracta d’una activitat 
desenvolupada a l ’ámbit de la llar i familiar, está infravalorada socialment i marcada 
per la seua “ natura” femenina i subordinada. L’ámbit privat legitima la “ flexibilitat”  
a favor de l ’ocupador i que les condicions de prestado es pacten, de mutu acord, 

entre les parts. El servei doméstic és l ’únic régim laboral on s’admet que el 
contráete puga ser oral o escrit. Per altra part, el régim especial de servei doméstic

diverses agéndes i també a les monges que era, amb diferénda, el servei preferit: és gratuTt i 
a cada demanda s’enviava una sola candidata. Com analitza Cortina (2000), el paper del 
Centre Sodal era més complex que possibilitar l’entrevista. Les monges complien un paper de 
definido de condidons, d’árbitre i garant de la reladó establerta. En setembre de 1998 es va 
crear l’“Asodadón sodocultural de empleadas de hogar ACUDE-V1MAR” que va fundonar un 
parell d’anys. Veieu Mestre (2004).
180 Es tracta del Reial Decret 1424/1985 que regula la reladó laboral del “Servido de Hogar 
Familiar”. Veieu per l’análisi el que realitza Mestre (1999 i 2001), Col-lectiu IOE (2001) i Casal 
i Mestre (2002).
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estableix menors drets laboráis que altres treballs i una amplia disponibilitat. Tot 

aixó conforma el servei doméstic com un treball que combina elements de relació 

servil i altres laboráis. Aquests problemes s’accentuen en el treball com a interna.
Al servei doméstic es treballa interna, fixa o externa i per hores. En el primer cas es 

viu amb la familia i la disponibilitat horaria és, en la práctica, quasi total. Com a fixa 

es treballa per a una familia, un mínim de quatre hores, pero no es viu a la casa. En 
la modalitat per hores es combina el treball en diversos domicilis. L’ itinerari laboral 

de les dones equatorianes a Valéncia s’ha iniciat, en molts casos, com a internes. Un 

treball com interna permet estalviar més i és un mercat on sempre hi ha ofertes, 
entre altres raons perqué les dones -autóctones i immigrants— prefereixen un 
treball com a externa. Per explicar aquesta preferencia, les dones equatorianes 

adduYen raons molts diverses, pero coincidents, com l ’amplária de rhorari de la 
interna, l ’aillament generat peí tancament a la casa, la manca d’un espai i d’un 
temps propis, així com els aspectes més complexes i subjectius del qué es percep 

com un tráete desigual181. L’ itinerari laboral s’ha donat, com en altres ciutats 
espanyoles, del treball com interna al treball d’externa182. En uns casos, aquest pas 
va suposar dos o tres anys; en altres va ser més rápid. En tots ells, el pas a externa 

suposava haver pagat el deute que es contrau amb el viatge, disposar d’habitació en 
pis de lloguer compartit amb “ amigues” , haver aconseguit uns estalvis i alguna 
expectativa de possibles treballs. Disposar d’una sólida xarxa d’amigues facilitava 
aquesta mobilitat laboral, i social, d’interna a externa. Més tard, en els anys 1998 i 
1999, el col-lectiu disposa ja de suficients recursos informáis per a qué els itineraris 
laboráis no s’ inicien necessáriament com a interna. Si compta amb un bon matalás 
relacional (familiars ja assentades, pisos d’amigues i conegudes), la nouvinguda 
comenta a treballar com externa o per hores.

Ais cercles de dones que comentem, entre 1998 i 2000, una vegada consolidada la 
situació, l ’equatoriana facilitava el viatge a una altra del seu entorn familiar 

(cunyada, filia  o neboda). Normalment es reagrupaven primer les dones del nueli 

familiar, ja  que es considerava que elles tenien treball assegurat al servei doméstic.

181 Moltes dones afirmaven teñir reladons acceptables i bones. En altres casos, les vivéndes 
eren menys positives. Una d’elles donava un resum contundent de la seua experiénda com 
interna.

“Ser interna es un año y medio de tu vida desperdiciado. Desperdiciado por que no 
tienes lazos con la gente, es estar trabajando... pero estas viviendo los problemas de 
otra familia y a mi me afectó mucho, [ ...]  yo vivía lo que ellos vivían, todo lo 
problemático me lo pasaban a mí... me sentía muy agobiada" (Wendy, en Torres, 
1999:18).

182 Martínez Veiga (1999:115) i Colectivo IOE (2001: 294 i ss).
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Sois posteriorment, amb majors recursos, venien l ’home i els filis. No resulta possible 

quantificar-ho, pero en aquests anys qui reagrupava era la dona. Es va tractar, en la 

majoria de casos, d’una reagrupació “de facto” , per les limitacions del procediment 
de reagrupament familiar vigent. Filies primer, marit i filis després, ingressaven en el 

país com a turistes i s’hi quedaven, lógicament, com a indocumentats. Grades a la 
seguretat que proporcionava el treball i l ’habitatge aconseguits per la dona, els 
homes podien iniciar la recerca de treball. Al principi també vinculat al servei 

doméstic1*3, per connectar en pocs mesos amb els circuits de treball eventual a 
l ’agricultura.

Els nuclis familiars que ara es reagrupaven s*havien conformat, durant uns anys, com 
famílies transnadonals. Al seu interior es dóna un procés de canvi que comenta amb 

la partida de la dona la qual cosa comportava una serie de tensions peí grup familiar. 
El reagrupament familiar suposará unes altres. Un focus de tensió era l ’adaptació 
dels menors aquí, amb costums de tráete entre generacions, de normes horáries i de 

cultura escolar diferents. Sobre aquests problemes se’n parlava molt. Altres, menys 
verbalitzats, afectaven a la relació de parella com a conseqüéncia dels canvis ais rols 
de génere. En efecte, a Valénda i almenys durant el primer temps, el carácter de 
migrant pionera de la dona li atorgava un protagonisme social i conjugal que molts 
homes visqueren mal, com un element de dependénda infravaloritzant. La dona era 
qui garantía els ingressos familiars, qui tenia més reladons, qui disposava de permís i 
era la interlocutora privilegiada del nueli familiar davant l ’administració i altres 
instándes de la sodetat de recepdó. Aquesta situació i la major autonomía que 
proporcionava a la dona entrava en contradicció amb una ideología patriarcal molt 
viva i que augmentava la inseguretat psicológica de no pocs reagrupats. Més tard, 
amb una major autonomía laboral i personal dels marits reagrupats, aqüestes 
tensions semblaren diluir-se ais grups familiars que comentem184.

Des de mitjans de 1999, la situació del col-lectiu migrant es modifica a Valéncia com 
a conseqüéncia dels canvis a l ’Equador. La crisi económica i social de l’Equador 

esclatá l ’any 1999 generant la “ fallida” del país. La dolaritzadó de l ’economia, la 

congelació dels deposits bancarís, la consciénda del creixent augment de la pobresa 
va fer de l ’Equador un país sense oportunitats on l ’emigradó semblava Túnica

183 Els homes equatorians tenien un “sub-mercat” propi al servei doméstic com a jardiners, 
xofers i, sobre tot, guarídors d’andans inválids que, per motius de pudor o uns altres, 
preferien que els atengueren homes.
184 Sobre les tensions dels membres de les famílies transnadonals a Equador, veieu Herrera
(2004) i Carrillo (2004).
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alternativa185. Una emigrado que era molt més accessible grádes a les xarxes de 

familiars i compatriotes que ja estaven instal-lades aquí. Molts projectes migratoris 

que comentaren com temporals es transformaren en permanents. Totes les 
equatorianes que podien reagrupaven. A més, en aquest període de “ migradó 

massiva” , com l ’anomenen diversos autors equatorians, es va diversificar el tipus de 

migrant que arribava a Valénda. Venien dones, pero també homes sois que 
rápidament trobaven treball en ragricultura. En altres casos, el viatge migratori el 

realitzava la parella conjuntament, quan no grups familiars de tres o més adults i 

menors.
En poc menys de dos anys, la situació del col-lectiu va canviar. Va passar de tractar- 
se d’una migradó básicament femenina a ser una migradó familiar, que en 2002 

acabava d’arribar. Més tard, en 2004, aquest carácter familiar s’ha consolidat 
plenament com mostra el nombre creixent de xiquets, la majoria reagrupats pero 
alguns nascuts ja valendans. La proporció d’equatorians de 15 o menys anys és 

relativament alta, un 20%, quan la mitjana espanyola de la ciutat és d’un 14%. A 
més, atesa la forta cultura “ natalista”  a l’Equador, en comparanza amb l ’espanyola, 
to t sembla indicar que aquest percentatge de menors augmentará.

Quadre 14. Equatorians de 15 o menys anys empadronats a la dutat. Anys 
1998-2004

1998 2001 2004
Total equatorians 41 4.524 18.603
Equatorians 15 anys o menys 3 438 3.731
Propordó 15 anys o menys 7,3% 9,6% 20,0%

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

La immigradó equatoriana está present ais diversos barris populars de la ciutat, en 
fundó de la trama lliure d’habitatge barat i de l ’existéncia previa de compatriotes. 

Es pot parlar d’una inserdó residencial relativament dispersa, en tant que la trobem 
en quasi tots els barris, combinada amb concentradons relatives a determinants 
barris. Un d’aquests seria l ’espai d’immigració conformat per Russafa (1.618 veíns 

equatorians, el 8,6% del total dels veYns equatorians de Valénda) i els barris veYns de 
Montolivet (1.032), En Corts (454) i Malilla (466). Uns altres dos espais d’immigració 
equatoriana serien els barris obrers i veYns d’ Els Orriols (1.362) i Torrefiel (1.175) i 

els barris al nord del Llit del Túria, com Morvedre (522) i Marxalenes (487).

185 Equador va passar de teñir un 34% de la poblado pobre, en 1995, a que aquest 
percentatge fora del 71% en 2000 (Acosta, 2003). En l’actualitat, es calcula que entre el 16 i 
el 20% de la poblado total de l’Equador, entre dos i dos milions i mig de persones, es traben 
fora del país (Camacho, 2004).
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Per altra part, la immigració equatoriana a Valéncia ha adquirit ais darrers anys un 

a lt grau de “visibilitat social” . Un aspecte decisiu és, sens dubte, el seu nombre. 

Aquesta, pero, no és l ’única raó. Quan es tractava d’un col-lectiu majoritáriament 
femení i treballant al servei doméstic, el col-lectiu equatoriá era quasi invisible. Tres 

vectors conformaven aquesta invisibilitat: el seu carácter d’immigrant més aviat 

indocumentat, de dona i de treballadora doméstica. En sois un parell d’anys, amb el 

canvi del col-lectiu canvia també la seua “visibilitat” . La major diversificado laboral 

actual del col-lectiu, més equilibrat per génere, n’és un factor. Un altre és el 
nombre creixent de famílies i de xiquets i, per tant, una utilitzadó molt major com 
usuaris dels col-legis, els centres de salut i de servéis socials. Per altra part, com 

hem vist, aqüestes famílies equatorianes veYnes de Valéncia freqüenten habitualment 
els espais públics, com els jardins, siga de forma concentrada o compartida.
Com resumeix una de les nostres informants, el col-lectiu equatoriá té ara un perfil 
familiar:

“(en) un inicio podíamos hablar de un grupo importante de mujeres, no muy 
numeroso,... luego esas mujeres pues han traído a sus maridos, sus hermanos, 
a su familia en general... al día de hoy hablamos de una cantidad realmente 
increíble de inmigrantes de ecuatorianos de todos los sexos, y un elemento 
muy importante es que en último año se ha traído ya a muchísimos niños. 
Hasta hace 2 años, hablemos, el colectivo ecuatoriano fundamentalmente 
consistía en parejas o en familia con hermanos etc. pero hoy realmente la 
mayoría de personas que se encuentran aquí tienen también a sus hijos, es 
decir, ya tenemos la composición social de familias completas en lo que es el 
colectivo ecuatoriano” (MAR 1).

Aquesta és també l’opinió de les professionals del CAASS Ciutat Vella, el Centre
Munidpal de Servéis Social des del qual s’atén el barrí de Russafa.

"Los ecuatorianos suelen venir con menores, agrupan más a la familia, son más 
miembros... eso también significa más asistencia, más comedor, por los niños, 
es decir que los ecuatorianos la mayoría vienen con menores” (CMSS3 2)

Lógicament, amb aquests canvis s’han modificat les xarxes i altres aspectes de la
sociabilitat informal (com els llocs de trabada i d’oci). Avui, les xarxes familiars són

les predominants. En molts casos, ja está aquí el nucli familiar, pares i filis; no és
estrany que altres membres de la familia visquen amb ells o a Valéncia. Per altra
part, en la rápida reconstrucció de xarxes familiars ha influít la importánda que les

relacions familiars denses i extenses tenen en la sociabilitat informal a Equador.

"Nosotros todavía seguimos dependiendo del núcleo familiar en su totalidad, o 
sea uno puede casarse, puede tener sus hijos, puede tener su todo... pero 
sigue la relación con la familia, por ejemplo con la abuela o lo que sea,... por 
lo menos una vez al día pasas a verle cómo está, pasas a mirarle. Aquí se da un 
fenómeno diferente, aquí los hijos se independizan y ya... una llamada por 
teléfono o de vez en cuando a comer o a cenar, entonces nosotros no... yo 
creo que es valioso, que todavía mantenemos esa relación en el núcleo
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familiar y no entendido solamente en la pareja y los hijos sino en general, con 
todos los que están allegados, o sea todos los que son parte de tu familia, y 
eso evidentemente también se ve reflejado aquí, y eso es una característica 
muy diferente (respecto a España) ” (MAR 11).

Al mateix temps que es dona una recreado de la ideología familiarista equatoriana,

aquesta ha d’adaptar-se al nou entorn social. Igualment, els nuclis familiars han de
readaptar algunes normes, costums i relacions. Com a conseqüéncia de to t aixó,

almenys en part, les relacions de génere han de refer-se i ajustar-se, no sense
tensions.

Les xarxes familiars no són les úniques que operen. Ara, a diferencia de la situado de 

les pioneres, hi ha una pluralitat de xarxes i sovint una persona pot formar part de 
diferents xarxes equatorianes. A les xarxes familiars cal afegir les xarxes informáis 
d’homes que treballen a l ’agricultura i que adopten la forma de colla o grup. De 
vegades es tracta de colles d’equatorians, amb una o dues persones amb experiénda 
i contactes amb els “compradors” i/o  els propietaris dels camps. En altres casos, un 

grup reduYt d’equatorians s’integra en diferents colles mixtes o en ETT agráries. La 
importáncia d’aquestes xarxes per ais seus membres és molt variable. Si es tracta 
d’homes sois que comparteixen pis amb altres homes i aquests són de la seua colla, 
la xarxa informal tindrá llavors molt de pes. En altres casos, els equatorians de les 
colles viuen amb les seues famílies i la relació es redueix més a les qüestions laboráis 
i a les cerveses quan es torna de treballar.
Les xarxes de dones continúen existint, pero “ les amigues” ja no tenen la 
importáncia central que ostentaren en altres moments. Amb el reagrupament 
familiar de facto que es realitzá, una part de les xarxes de dones es transformaren 
en xarxes familiars. Les xarxes de dones continúen essent básiques per a trabar 
ocupado al servei doméstic, pero moltes de les funcions que exercien abans respecte 

al procés migratori han passat a les xarxes familiars. El referent de l ’equatoriá o 
l ’equatoriana que arriba avui a Valéncia són les xarxes familiars.

Els xinesos: veYns de Valénda i dutadans transnadonals

Al llarg de la década dels 90, els dutadans de Xina han configurat un dels col-lectius 
extracomunitaris de major relleváncia de la ciutat. En els darrers huit anys el nombre 
s’ha multiplicat per set, i ha passat de 325 persones el 1996 a 2.406 el 2004. Tot i 

l ’exotisme que susdten, la preséncia de xinesos a Valénda no és una novetat186. A

186 D’acord amb Beltrán (1997) está documentada la presénda de xinesos a l’Estat Espanyol 
des de prinripis del segle XX. Eren homes que treballaven en la venda ambulant de corbates i 
bijuteria; la immensa majoria procedía de la provínda de Zhenjiang. Ais anys 20 ja s’havien
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principis dels anys 60, Valénda, Madrid i Barcelona eren les tres ciutats on es 

concentraven el reduít nombre de xinesos residents a Espanya, un total de 167 l’any 

1961 (Beltrán i Sáiz, 2001: 11). Posteriorment, a la década dels 80, es va donar un 
augment modest pero rellevant de la colonia xinesa al País Valéncia, amb la 

instal-larió de restaurants de menjar xinés ais indrets de major turisme, en 

particular, després de l ’ingrés d’Espanya en el Mercat Comú. En la immensa majoria, 
formaven part de grups familiars instal-lats en altres paYsos europeus que cercaven 

les noves oportunitats que els oferten el trasllat a la costa valenciana d’una part dels 

seus clients francesos, alemanys i anglesos187. El nombre de xinesos a la ciutat de 
Valénda augmenta. A principis de la década dels 90, els restaurants xinesos eren un 
element més del paisatge urbá i de l ’oferta de menjar rápid i barat a tots els barris 

de Valéncia.
Un tre t característic de la immigració xinesa és la dedicado a l ’activitat comercial i, 
sempre que siga possible, la conformado d’un nínxol laboral propi que articula el 
col-lectiu. Sota aquesta formula es va donar l ’expansió de l ’emigradó xinesa al sud- 
est asiátic, primer, i vers els Estats Units i Europa, després. Tanmateix, una part de 
les migracions xineses han estat constituYdes per obrers, els coolies, que construiren 
els ferrocarrils a la California de fináis del segle XIX o que treballaven a les fabriques 
d’armament o obrien trinxeres en la Franca de 1914 (Pairault, 1995; Ma Mung, 2000). 
A Valénda, els restaurants de menjar xinés han constitu'ít el nínxol laboral propi 
fnidal, a partir del qual s’ha desenvolupat el col-lectiu. El nínxol económic assegura 
a l ’immigrant xinés una inserció laboral, un treball sense competéncia possible de má 
d’obra nadonal, i, al mateix temps, l ’ insereix en les reladons socials que articulen el 
nínxol económic. El restaurant de menjar xinés és un bon exemple d’empresa 
familiar que permet l’autonomia i l’autosuficiénda económica del grup. Ais 
restaurants, el gros de la má d’obra la proporcionen els filis i dones de la familia del 
propietari i/o  gerent, a canvi de l ’allotjament i manutenció. Segons Beltrán i Sáiz 
(2001: 27), els filis i les ñores no treballen a canvi d’un salari perqué consideren, ells

assentat petits nuclis a les grans dutats. El 1927 es va obrir l’ambaixada xinesa a Madrid i dos 
consolats, un a Barcelona i un altre a Valénda.
187 Dels estudis de Beltrán (1996 i 1997) i Beltrán i Sáiz (2001) es poden establir dnc etapes 
en l’establiment de xinesos a l’Estat Espanyol. Una primera, de primers de segle fins la 
República fins l’establiment de petits nuclis de residents. Una segona, dels anys 40 ais 60, 
caracteritzada per l’absénria de fluxos, amb l’excepdó més bé simbólica d’estudiants 
taiwanesos. Una tercera, els anys 60 amb una concentrado a Madrid, Barcelona i Valénda. La 
quarta etapa, des de fináis dels 60 i fins els 90, es caracteritza per un augment de la 
preséncia i l’assentament ais llocs de costa, en reladó directa amb el turisme. La dnquena 
etapa, a partir de prindpis de la década dels 90, constata un triple fenomen vinculat: 
l’augment de la immigradó xinesa, la saturado de l’oferta de restaurants de menjar xinesos i 
la diversificado d’activitats comerdals.
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i el conjunt del grup familiar, que són “amos i saben que heretaran el negoci un cop 

es porti a terme la divisió familiar. En aquest cas, heretar significa, més que la 

transmissió de la propietat, la successió en la responsabilitat de la gestió del 
patrimoni” .

El treball dur, les jornades d’amplis horaris i el carácter familiar d’una bona part de 

la má d’obra fa possible no sois l ’autonomia económica sinó una certa capacitat de 
capitalització que, segons la situació del sector, s’inverteix en obrir nous restaurants, 

al front dels quals es sitúa un fill. L’obertura de nous restaurants genera una 
demanda de má d’obra que es recluta mitjan^ant les relacions familiars a la Xina o 
altres paYsos europeus. El primer pas ha estat la reunificació familiar segons restricta 
ordenació de graus de parentiu respecte al “ pater” i amo del restaurant: primer, els 
filis i les ñores, després, els oncles i nebots, sempre amb prioritat de la línia paterna. 
Posteriorment, s’ha cridat a membres d’altres famílies de la mateixa localitat de 
procedéncia a Xina.

A Valéncia es va produir una rápida saturació del mercat de restaurants xinesos. A 
partir de 1995 el dinamisme empresarial i la capacitat de treball dels grups familiars 
xinesos es va orientar envers un altre tipus de negoci: les “botigues a 100” i els 
comerlos de venda a l ’engrós de confecció barata188. En els dos casos es reprodueix 
l ’estratégia del restaurant xinés com a empresa familiar: el recurs a la má d’obra 
gratuita del grup familiar i l ’ús de les xarxes de proveídors própies, sempre que siga 
possible. Tots els negocis que comentem, restaurants, “ botigues a 100” i majoristes 
de confecció, s’orienten vers el públic autócton189. Per tant, per no saturar l ’oferta, 
aquests comerlos es traben relativament dispersos, amb l ’excepció d’alguns carrers 
del barri de Russafa. De semblant forma, hi ha veYns xinesos a bona part dels barris 
populars de Valénda. A la ciutat de Valénda, segons el padró de 2004, no hi ha

188 Els comerlos xinesos de confecdó textil de venda a l’engrós es concentren al barri de 
Russafa, on en abril de 2004, hi havia 37 establiments d’aquest tipus que forneixen ais 
venedors, autóctons molts d’ells gitanos, dels mercats de carrer molt populars a Valénda. Ais 
cartells de molts d’aquests establiments es pot llegir, al costat del nom i dels ideogrames 
xinesos, “fet a la Xina”, com a garantía de bon preu. Aqüestes tendes es nodreixen d’altres 
majoristes xinesos, en la seua majoria empreses establertes en Espanya, com les de Santa 
Coloma i Badalona. (Beltrán i Sáiz, 2003).
189 Dels 67 comerlos xinesos del barri de Russafa, sois quatre d’ells estaven adre^ats vers un 
públic xinés: un bar, una gestoría, una agénda de viatges i un majorista d’alimentadó. Els 
tres primers han obert les seues portes a partir de mitjans de 2003, el que suposa que hi ha 
una clientela intra-grup sufidentment important com per a mantenir-los. Un indicador del 
grau d’assentament del col-lectiu xinés.
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concentracions significatives a cap barri de la ciutat, to t i que destaquen el nombre 

de veYns xinesos de Russafa (172), En Corts (136) i Montolivet (74)190.
En l ’actualitat, el col-lectiu xinés a Valéncia presenta un perfil familiar; el 14,88% 
dels veYns xinesos tenen 15 anys o menys, un percentatge semblant a la mitjana 

espanyola de la dutat. Es tracta, amb tot, d’un col-lectiu amb predomini masculí, el 

2004 un 41,8% dels veYns xinesos eren dones. El grup familiar pot ser més petit i 
dependre d’un únic negoci, o més ampie quan té dos o més negocis. El grup familiar 

en immigració reprodueix, amb les necessáries adaptacions i canvis, els esquemes 

familiars i la cultura xinesa. Una familia ampia, patrilineal i estrictament 
jerarquitzada, segons edat i génere, basada en el respecte ais majors, l ’obediénria 
filia l ais pares, el paper espedfic del primogénit respecte els germans menors, i la 

subordinado de la dona, to t i que les dones majors com a membres de les 
generacions més antigües ostenten una certa posició de respecte.
Els xinesos estableixen, en termes generáis, escasses relacions amb persones de fora 

del col-lectiu i aqüestes són, quasi exclusivament, professionals. La sodabilitat dels 
xinesos és intra-grup i, básicament, en llocs tancats. Al contrari d’altres ciutats 
europees, a Valénda l’Any Nou Xinés se celebra en restaurants i locáis tancats, sense 
cap repercussió pública. No hi ha manifestadons de sodabilitat pública xinesa ais 
carrers i/o  jardins de la dutat. Al voltant de les botigues, a diferéncia del que passa 
amb altres col-lectius, no es genera una sociabilitat de carrer.
Alguns dels veYns d’origen xinés expliquen aquesta situació per la prioritat del treball 
(“ no tengo tiempo, siempre trabajo” ) i amb el deficient coneixement del castellá 
que tenen191. Caldria no obviar, pero, els aspectes identitaris. Com mostra la situació 
francesa, els immigrants xinesos combinen sovint una positiva inserdó 
socioeconómica, una discreta i educada presénda ais espais públics i el manteniment 
de la propia identitat xinesa, adaptada com xino-francesa192. Com destaca Ma Mung 
(1999.a), el pragmatisme es combina amb l ’aferrissada voluntat de continuar essent 
xinesos. Aquesta voluntat reposa tant en raons identitaries com pragmátiques ja que

190 La xifra de veYns xinesos de Russafa, 172, suposa el 5,6% del total de veYns xinesos de 
Valéncia, un índex d'escassa rellevánda. Els xinesos del Centre Historie están més 
concentrats al barri del Mercat (73). Un altre nueli de relativa concentrado de xinesos són els 
barris de Ciutat Jardí (102), Aiora (84) i Mestalla (62). Aquesta distribudó de barris amb 
major preséncia de xinesos és semblant a la de l’any 2001.
191 Els meus intents, diversos, d’entrevistar veYns xinesos van estar fallits. Aquests i altres són 
comentaris recollits al llarg d’aquests intents d’establir un mínim lligam comunicatiu. Per 
diversos aspectes del col-lectiu xinés a Valéncia, veieu Petit (2004).
192 A Franca, l’éxit de la inserdó sodoeconómica de bona part dels immigrants xinesos, 
basada en la petita empresa, ha fet d’aquests una minoria “modélica” que, sovint, es 
contraposa a altes considerades més “problemátiques". Veieu Pairault (1995).
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la identitat diaspórica xinesa és la base deis seus vineles transnacionals i comunitaris, 

un factor molt important de l ’éxit económic i les activitats comerciáis. Un element 

básic d’aquesta identitat és l ’escriptura i els ideogrames que permet la comunicado i 
el reconeixement entre xinesos de diferents llengües i paisos. A la ciutat de Valéncia, 

des de fa nou anys l ’associació Fondo Chino Español organitza classes de xinés per les 

filies i filis  deis immigrants193.
Els grups familiars establerts a Valénda tenen reladó amb parents que regenten 

negods en altres dutats de l ’Estat Espanyol o d’Europa194. En diversos casos, 
aqüestes relacions semblen més intenses i significatives que les que es mantenen 
amb altres grups xinesos establerts també a Valéncia, pero amb els que no hi ha 
relacions de parentiu o comerciáis. Els grups mantenen també, els lligams amb la 

familia a Xina, uns lligams renovats pels nous immigrants que acudeixen amb 
l ’expansió del grup familiar aquí o amb els viatges que es realitzen. En aquest sentit, 
els grups familiars en situado d’immigració han desenvolupat xarxes familiars i 
económiques transnadonals que han adoptat una forma diaspórica.
Més que un grup homogeni o una comunitat, els immigrants xinesos constitueixen una 
“constel-lacio étnica” composada de nombrases subcomunitats d’orígens diversos195 
(Hassoun et Tan, a Beltrán Antolín, 1996: 67). Els veYns xinesos de Valéncia són, al

i

mateix temps, membres de xarxes diaspóriques transnacionals. Segons Beltrán 
Antolín (1997 i 2003), Ma Mung (2000) i Pan (2004), els nuclis més antics d’ immigradó 
eren xinesos procedents de Zhehjiang (Xina continental) o xino-europeus de llinatges 
d’aquesta provincia. Actualment, es considera que el 70% deis immigrants xinesos en 
Espanya provenen de la provincia de Zhehjiang to t i que, durant la darrera década, 
ha augmentat la diversificado de procedéncies.
En aquesta provincia de la Xina i per a alguns segments de la poblado, l'emigrado 

constitueix un mecanisme que s’integra dins les estratégies de reproducció i 
mobilitat sodal ascendent familiar i sodal. S’ha generat una cultura migrant. Un fill

193 Les classes es realitzen diumenge de mati, a un col-legi cedit al barrí de Ciutat Fallera, i 
són donades per cinc dones voluntades. Que els seus filis aprenguen a escriure és una 
preocupado manifestada de forma persistent, particularment per les dones (Petit, 2004)
194 Peí que fa a l’Estat Espanyol, les reladons són particularment intenses amb xinesos 
establerts a Catalunya. És el cas de les tendes de textil barat de Russafa. Igualment, les dos 
tendes en gros que fomeixen a una part deis restaurants xinesos de Valénda, són sucursals 
d’empreses xineses radicades a Barcelona.
195 La Xina compta amb la segona diáspora més gran del món, entre 30 i 40 milions de 
persones, després de l’índia. El 80% viuen en paisos del sud-est asiátic. Peí que fa a la 
diversitat d’orígens, la primera distindó que fan els mateixos xinesos és entre "continental” i 
“no continental” (Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapur, Vietnam, Laos, Maláisia, etc.). Al sí 
de la Xina continental, diverses províndes han desenvolupat una cultura migrant, com ara 
Zhenjiang, Guangdong, Shanghai, Beijing i Fujian entre d’altres.
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de la familia que no siga el primogénit emigra primer. Si tot va bé crida ais filis i/o  

nebots. Una vegada consolidada la situado económica del petit grup es reagrupen les 
dones. L’expectativa prindpal que motiva l ’emigració i T ideal de l ’éxit económic i 
social és ser propietari del propi negod i tots ho intenten” (Beltrán Antolín, 1996: 

285). Els grups familiars xinesos reconstituios aquí no trenquen els lligams i vineles 

amb els membres de la familia a la Xina o a altres paisos europeus. S’estableix així 
un conjunt de xarxes familiars i económiques transnacionals que, en alguns casos, 

salven distancies de 10.000 km, més o menys, la distancia que supera l ’ immigrant 
xinés de Zhehjiang que ve a Valénda cridat per un germá o cosí germá que regenta 
un negoci a la nostra ciutat.

Les xarxes deis senegalesos de venda ambulant.

La immigració senegalesa a Valéncia és uns deis col-lectius amb més temps de 
preséncia a la ciutat. A prindpis de la década deis 90 s’obriren les primeres botigues 
majoristes senegaleses a Russafa i es popularitza la figura del negre “bueno, bonito y 
barato” . Al llarg deis anys 90, el nombre de senegalesos a la dutat va augmentar 
suaument, deis 218 empadronáis al 1996 ais 353 al 2000. Ais darrers anys aquest flux 
ha augment, 880 vei'ns senegalesos en gener de 2004, i s’ha diversificat l ’origen 
étnic. Si a prindpis deis 90 la wólof, majoritária a Senegal, era l ’étnia absolutament 
predominant a Valéncia (Lacomba i Del Olmo, 1996), ais darrers anys hi ha preséncia 
de senegalesos de les étnies peul, fulani i bombara. Tot i la mobilitat geográfica, 
vinculada al comer?, una part del col-lectiu está prou assentat a la dutat. A gener de 
2004, el 32,5% deis senegalesos eren veins de Valénda des de feia 4 o més anys 
(vegeu quadre 6).
Parlem de senegalesos ja que aquest és un col-lectiu quasi exclusivament masculí. 
Sois el 6,4% de les persones que provenien del Senegal empadronades a Valénda eren 
dones a gener de 2004. Aquest és un tre t específic i molt persistent de la migradó 

senegalesa, conseqüéncia de la cultura de la societat d’origen. Kaplan, en referénda 
a la valí del riu Senegal, parla de dos tipus d’estratégia o model migratori. Un seria 

el model de supervivéncia, que es realitza del camp a la ciutat i el protagonitzen 

homes i dones. Són migradons sud-sud, que cerquen cobrir les necessitats básiques. 
Un altre model migratori són les migradons sud-nord, de carácter masculí i que 

constitueixen una estratégia de mobilitat social ascendent deis grups familiars196. La

196 Amb la década deis 80 es va donar una “multipolaritzadó de la migradó senegalesa” 
(Robín, 1996). El país amb més immigrants senegalesos era Costa d’lvori. També hi havia 
immigrants assentats a Gámbia, Gabon i Mali. Són migradons tradidonals vers paisos africans
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migració d’un o de diversos homes de la familia és “ una inversió que realitza el grup 

doméstic, la perspectiva de la qual és la diversificado de les bases económiques i 
l ’augment de la categoría socioeconómica deis membres (del grup doméstic)” 
(Kaplan 1998: 91). Així dones, la senegalesa és una migració que s’auto-concep com 

temporal ja que to t i que pugen passar anys o décades fora de Senegal mantenen la 

idea del retorn a la térra i a la casa que s’estan construint com a perspectiva vital. 
No solen reagrupar les dones i mantenen una relació molt intensa amb la societat 

d’origen.
L’ocupado fonamental del col-lectiu senegalés a Valéncia és la venda ambulant 
combinada ocasionalment amb altres activitats, básicament jomades de treball 

agrícola o períodes de peonada en construcció. En alguns casos, aquests senegalesos 

ja  tenien experiénda de venda ambulant a Senegal; en molts casos, no (eren 
estudiants o treballaven al camp). Per al senegalés, la venda ambulant suposa un 
nínxol laboral al seu abast, una activitat que li propordona diners des del primer dia, 

amb la que obté uns ingressos no menyspreables i que és compatible amb tomar a 
Senegal periódicament un o dos mesos a l ’any. Un informant ho explicava en termes 
de “costum” , entesa com seguir els passos deis ja instal-lats. Els senegalesos, deia,

“es gente que suele vivir en la costumbre, los que vienen siempre quieren 
seguir el paso de los que ya están aquí, ...anteriormente la venta ambulante 
era de los sectores que más dinero le daba a la gente de Senegal, ... (que) lo 
que quiere es trabajar los meses de verano, y (luego) volver a Senegal a cuidar 
a su familia... ves que son gente que allí tienen una casa, una casa con una 
mujer, dos, o tres, ...esta gente aquí son los pobrecillos pero cuando van a 
Senegal, con el cambio del dinero de lo que ganan, son señores, por eso 
cuando la gente venía seguía esta costumbre" (BAM 6).

Tanmateix, de la realitat de Valéncia i altres dutats espanyoles197, no es pot deduir
una identificació mecánica entre immigració senegalesa i venda ambulant. A Italia,
els primers immigrants senegalesos també es dedicaven a la venda ambulant; més
tard, s’orientaren vers el treball assalariat. Com destaquen Schimdt di Friedberg
(2000: 38) i Mboup (2000: 41), al final de la década deis 90, el 60% deis senegalesos

en situado regular eren obrers a les empreses industriáis del nord. En contrast, al

nostre cas, la consolidado i l ’arrelament de la col-lectivitat al llarg deis anys 90 no
va implicar un canvi des de la venda ambulant a altre tipus d'ocupació. En

de l’área. A partir deis anys 70 s’ampliaren els destins vers el nord. A la Unió Europea, el país 
receptor de senegalesos ha estat l’antiga metrópoli, Franca. A aquests caldria afegir el 
creixent flux vers Italia, des de primers deis 80, i Espanya, des de fináis de la década. A 
América del Nord, la migradó senegalesa s’ha orientat vers els Estats Units i, en menor 
mesura, Canadá. Veure Robin (1996).
197 A Granada i Sevilla, segons les investigadons de Suárez (1996) i Moreno (2003), la venda 
ambulant constitueix l’activitat económica fonamental deis senegalesos.
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l ’actualitat, l ’augment del nombre de senegaleses ha produ'ít un excés d’oferta i una 

certa saturado del mercat. A Valéncia la venda ambulant ja no sembla tan rendible, 
pero els intents de diversificado de sector d’activitat s’enfronten, entre altres 
obstacles, al seu baix nivell de formado, un coneixement feble del castellá i la 

manca de recursos relacionáis més enllá del propi grup.

“si todo el mundo que llega se mete [ . . . ]  llega un momento que la 
competencia es enorme y habrá más agobio que venta [ . . . ]  esta costumbre que 
es difícilmente cambiable, no? [ .. .]  pero hoy por hoy, la gente, todo el mundo 
estamos conscientes que la venta ambulante no es la solución [ . . . ]  hay que ir 
buscando un trabajo normal para poder ganar poco pero seguido, no siempre 
la calle [ . . . ]  pero como te he dicho, muchos [senegaleses] no tienen estudios, 
muchos aunque llevan aquí muchos años no saben leer ni escribir, muchos 
hablar español como yo, [mal]...(BAM 7).

Més enllá del nínxol laboral d’ inserció, un tre t distintiu deis col-lectius senegalesos
és el carácter comunitari. Aquest carácter no es deriva de l’ocupadó de venda
ambulant, to t i que siga molt funcional per organitzar-la, sinó de l ’organització sodal
propia de la sodetat d’origen que es recrea en situado de migració198. Aquest
carácter comunitari s’expressa i es justifica en termes religiosos, l ’ islam demanda
l ’ajut ais demés, més encara quan es tracten de compatriotes.

“Lo que hace la base de ese solidarismo con el colectivo de la gente de Senegal 
esta más con la religión musulmana. La religión musulmana es una religión 
solidaria como todas las religiones [ . . .]  la religión musulmana dice que hay 
que ayudar al próximo, hay que asistirle y hay que ayudarle [ . . . ]  pero si aún es 
del mismo costumbre que tú, que tu compruebas que esa persona es de tu país 
aquí y necesita ayuda, pues lo primero que hacemos es hablar con la 
comunidad y le ayudamos a integrarse” (BAM 12)

A Valéncia, com en altres ciutats, una bona part deis senegalesos s’organitzen en un
sistema d’ajuda mútua, basat en la convivéncia en pisos i en la recreado d’una xarxa
comercial propia, modesta pero fundonal per ais membres. Per observado directa,
comentaris deis informants i pels estudis de que disposem referits a Valénda
(Lacomba i del Olmo, 1996; Lacomba, 2000 i 2001), es pot afirmar que una bona part
deis immigrants senegalesos conviuen en pisos, normalment compartits per un alt

nombre de persones (entre 8 i 10 és habitual199). Aquesta convivénda es regeix per

una série de normes que en uns casos són explícites i en altres implídtes, pero no
menys formalitzades. L’habitatge és un pis de lloguer a nom d’aquell que disposa de
permís, normalment el que té més temps d’estada i experiéncia. Sovint, la persona

198 A Italia, segons Schimdt de Friedberg (2000, 38), uns dos tercos deis obrers industriáis 
senegalesos són membres de la contraria deis murides.
199 Segons el padró de 2001, el 58,4% deis senegalesos vei'ns de la dutat vivien en habitatges 
amb 6 i més persones. Aquest sistema de fundonament sodal, basat en una xarxa de pisos 
compartits per un alt nombre d’homes es donava també a Granada (Suárez, 1996) i és una 
característica que assenyala Mboup (2000: 46 i ss) peí cas italiá.
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titu lar del lloguer té una posició d’autoritat, més encara si a la condició d’immigrant 

experimentat, de major edat, afegeix una condició rellevant per motius de parentiu 

i/o  religiosos respecte a altres persones que viuen al pis. De vegades, el “ titu la r”  del 
pis fa també de majorista i distribuidor de mercaderies. En altres casos no.

El senegalés nouvingut arriba a Valéncia amb referéncies: els membres d’un pis o un 

comerciant amb qui té lligams de parentiu, amistat, étnia i contraria. Se li 
proporciona un lloc a un pis, sempre en habitado compartida, i si no té diners se li 

presta la primera mercadería. També, durant els primers dies, un “veterá” sol 

acompanyar-lo en les sortides per mostrar-li les rutes i les habilitats necessáries per 
a la venda (com adre^ar-se a la gent, quina mercadería oferir segons les hores, el 

lloc i el públic, etc.). Amb el que obté de les primeres vendes, el senegalés torna el 

préstec i s’incorpora a la xarxa: partiripa en el pagament de menjar i lloguer, en els 
toms de les tasques domestiques i compra la mercadería al majorista o majoristes 
que abasteixen a la resta de membres del pis. El pis, millor dit, la xarxa de pisos 

interconnectats, és el centre de sociabilitat deis senegalesos. Viuen i es reuneixen 
ais seus pisos. El sopar que es realitza conjuntament és el temps de la sodabilitat del 
día. De vegades, es fan dinars especiáis amb llargues sobretaules on es parla, es juga 
i es comenten les noticies. Els senegalesos solen orar ais seus pisos i no freqüenten 
les mesquites de la ciutat, ja que el sistema de contraríes200 i les creences i 
practiques majoritáries entre els senegalesos no sempre está ben admeses per ITslam 
institudonal. Per altra part, els senegalesos van ais locáis propis, locutoris i botigues 
majoristes.
En termes generáis, els senegalesos dedicats a la venda ambulant mantenen un 
nombre reduYt de reladons significatives amb persones externes al grup. La raó 
d’aquesta situado segons un informant senegalés és la ideología propia de l ’activitat 
comercial deis seus compatriotes i la influéncia del sistema de contraríes.

“Los senegaleses son muy comerciantes y la mayoría se limita [ . . . ]  incluso 
tenemos un discurso interno que es me voy, hago mi venta y ya no quiero 
saber más [...] la mayoría prefiere retirarse a sus casas [ . . . ]  y no suelen ir por 
locales pero sí a tiendas de comercio [ . . .]  están muy bien establecidos en su 
trabajo aquí... [piensan que] es venir, vender sus cosas tener su dinero y no 
quieren más rollos. . . ” (FAT2)

200 El 94% de la poblado senegalesa és musulmana i la resta cristians. La poblado musulmana 
s’estructura en contraríes d’inspiradó sufí, dins l’Islam sunnita, els caps deis quals són els 
marabuts. Les tres quartes parts deis senegalesos musulmans són membres d’una de les tres 
contraríes majoritáries: Tijaniya, Murid i Qadiriyya. (Lacomba, 2000 i Schmidt di Friedberg, 
2000).
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En resposta a una qüestió sobre el funcionament deis senegalesos prou centrats ais 

seus pisos, aquest mateix senegalés, persona molt integrada a la societat valenciana, 

afirmava que:

“Las cofradías tiene mucho que ver de lo que estamos hablando, porque...
mucha gente que tiene las tiendas ahí en la calle [Alcoi i Sogorb] lo son ... y
ellos tienen ideas muy cuadradas” (FAT 2)

En molts casos, aquesta organització comunitaria está vinculada a la pertinencia a la 

contraria múríd 201, a l*igual que passa a altres ciutats espanyoles, com Granada 
(Suárez, 1996) i Sevilla (Moreno, 2003: 102 i ss). A Valéncia també hi ha membres de 

la contraria Tijanija, peuls que viuen junts a diversos pisos del barri d’El Carme. La 
contraria múríd uneix a la dimensió comunitaria i solidaria una torta dimensió 
económica, tradicionalment centrada en el conreu del cacauet i el comer?. La 

prosperitat de la comunitat depén de la laboriositat de cada membre de la contraria, 
per al que el treball dur constitueix una forma de práctica ascética que, sota la 
direcció del marabut, adquireix un valor de redempció. Per Amadou Bamba, cheikh 
fundador de la contraria múríd i heroi nacional senegalés, “el treball forma part de 
la religió”  (Mboup, 2000; Bava, 2003). Segons un deis seus més coneguts poemes: 
“ treballar per a fer viure ais seus correspon a la pregaría i l ’adoració de Deu” (Bamba 
en Bava, 2003). L’adscripció a la contraria suposa uns lligams de solidaritat i 
pertinencia al grup, unes obligacions cap aquest i una ideología compartida que 
vincula treball, recerca de Deu i prestigi social, conformant una cultura del treball 
entes com activitat santificant. Moltes vegades, el procés migratori reafirma els 
lligams amb la contraria. És significatiu el cas de senegalesos que al país d'origen no 
estaven particularment vinculats a la contraria i que, a Valénda, han reafirmat 
aquesta vinculado. A la base d’aixo hi ha raons “utilitáries” i funcionáis, els recursos 
d’ inserció que proporciona l ’estructura solidária, to t i desigual, que ofereix la 
recreado de la contraria. Tanmateix, el que es destaquen són les raons psico-socials,

201 La contraria deis murides va estar fundada per Amadou Bamba a fináis del segle XIX. La 
contraria deis murides s’estructura de forma vertical entre els marabuts, mestres espirituals i 
guies temporals, i els deixebles. Bamba va fer del treball dur, de l’ascetisme, un precepte 
espiritual i económic central, demanant al seus deixebles “treballa com si no hagueres de 
morir mai i prega com si hagueres de morir demá” (en Bava, 2003: 71). La contraria deis 
murides, una de les més dinámiques i arrelades, es va convertir en el primer productor de 
cacauet de Senegal i, posteriorment, va reorientar una part de l’activitat envers el comer? en 
zones urbanes. Avui la contraria deis murides, mitjan?ant les comunitats a l’estranger, 
articula una xarxa comercial transnadonal que, a més de bons rédits materials, fa possible 
l’acollida i la inserció económica i sodal a l’estranger del senegalés membre de la contraria. 
La contraría s’ha implantat arreu del món, notablement a Marsella i al nord d’ltália (Bava 
2000). Sobre la xarxa muríd en Italia veieu Schmidt di Friedberg (1994) i Mboup (2000).
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el suport personal i l ’ajuda moral que proporciona la confraria en un context estrany 

i de vegades desconcertant202.

L’adscripció a la confraria comporta, óbviament, algunes obligacions. Unes són 

religioses i altres económiques. A més deis diners que envia a la familia per a la 

construcció d’una casa o altres inversions, l ’ immigrant ha de contribuir amb donatius 
destinats al finangament d’escoles alcorániques, caixes d’assisténria social i 
institucions médiques de la confraria al Senegal. Aquests donatius se solen recollir 

amb ocasió de la visita d’un marabut, circumstáncia qué reuneix a membres de la 

confraria de diverses ciutats espanyoles. En altres casos, les reunions de confraria 
agrupen ais ve'íns senegalesos de Valéncia i la seua área d’ influéncia203. La confraria 
múríd está ben representada entre els comerciants majoristes senegalesos instal-lats 

al barrí de Russafa. Alguns deis locáis ostenten els noms de Touba, ciutat santa de la 
confraria.
En altres ocasions, aquesta organització comunal i solidaria no está vinculada a 

l ’adscripció a una confraria, sinó a la mateixa étnia i/o  regió de procedéncia. És el 
cas d’un pis en el Barrí del Carme habitat per senegalesos peuls que no formem part 
de cap confraria i que mostren una respectuosa distánria envers elles. Tanmateix, el 
sistema de funcionament del pis a qué ens referim és molt semblant al que estem 
comentant. Ells ho expliquen amb l ’afirmad ó “es el nuestro y nos va bien”204.

Així dones, la sociabilitat deis senegalesos está centrada ais pisos que, conjuntament 
amb les botigues i els locutoris, constitueixen els punts nodals de les seues xarxes 
socials. Els senegalesos són uns usuaris instrumentáis deis espais públics; els utilitzen 
per a desplanarse i per a vendre, pero no com espai de trabada i oci entre ells. No hi 
ha cap punt de reunió senegalés ais jardins de la ciutat o altres indrets més 
freqüentat pels senegalesos. L’única sociabilitat pública senegalesa la constitueixen 

els grups informáis de carrer que es formen, en horari comercial, a les botigues 

majoristes i ais locutoris senegalesos que es concentren ais carrers Alcoi i Sogorb del 
barrí de Russafa. Com després veurem amb detall, es tracta de locáis fortament 

etnificats, on el públic és quasi exclusivament senegalés. El nom deis locáis, les

202 Aquesta reafirmado deis lligams comunitaris-religiosos es dóna, igualment, ais casos de 
Granada (Suárez, 1996) i Sevilla (Moreno, 2003:107).
203 Des de la seua obertura, a primers de 2004, aqüestes reunions se celebren del nou local de 
l’Asodación Senegalesa de Valéncia, al carrer Sevilla en el barrí de Russafa. Se solen realitzar 
diumenge matí i molts deis assistents porten la indumentáría tradidonal.
204 En aquest pis, en 2001, es contribuía ais fons de menjar des del primer dia i al fons de 
lloguer des que es tenen ingressos per venda. Les tasques eren rotatives, básicament preparar 
els sopars, que solen ser col-lectius. La divisió de tasques estava penjada en un tauló amb 
diverses relacions de teléfons móbils. Es tracta d’un pis on passen bastants senegalesos per 
períodes curts de temps. En aquest pis habita, per raons d’amistat, amb un peul, un nigeriá.
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imatges gráfiques i cartells fan referéncia, sovint, a l ’ imaginari de l ’univers religiós i 

organitzatiu de Senegámbla.

La xarxa deis senegalesos se’ns presenta com una xarxa d’ámbit urbá que coincideix 
amb l’espai físic on están instal-lats els pisos, els locutoris i les botigues majoristes. 

Com s’ha comentat, els senegalesos solen viure de forma comunitaria i lloguen, si 

poden, pisos grans. A Valénda, aquests pisos es traben relativament repartits per 
tots els barris amb preséncia significativa d’ immigrants. No hi ha fenomen de 

concentrado. Per contra sí sembla haver una certa divisió espadal de les rutes de 

venda ambulant de la ciutat; els senegalesos de cada pis s’encarreguen de la zona 
més propera. Els peul del Barri del Carme s’encarreguen d’aquest barrí; els wólof del 
Pilar també treballen al Case Antic; els wólof d’uns altres barris s’ocupen d’altres 

rutes de venda205.
Les xarxes de senegalesos que comentem, en la versió religiosa o més laica, 
ofereixen uns grans avantatges ais seues membres. Venen amb una referéncia, 
s’integren en un pis i s’incorporen a una organització grupal i relativament solidária 
que, a més, es mostra molt funcional per “organitzar” el treball de venda ambulant. 
Són xarxes solides, amb una alta densitat de relacions i un pes important del grup en 
el conjunt de la vida social. Els membres d’aquestes xarxes canvien i sovint, des de 
fa uns anys, s’ha establert una reladó particular amb grups de senegalesos instal-lats 
en Italia. Uns se’n van, altres venen. Tanmateix, la xarxa román estable i la trama de 
relacions acull els nouvinguts.
No tots els senegalesos a Valéncia es dediquen a la venda ambulant de carrer. Per ais 
més afortunáis aquest ha estat el primer pas per a aconseguir un lloc de venda fix en 
els mercats setmanals de carrer que es celebren a la ciutat o a les poblacions 
properes206. Alguns senegalesos tenen altres activitats laboráis no relacionades amb 
el comer?, el que correlaciona en diversos casos amb matrimonis mixtes. Hi ha

205 La venda ambulant es realitza en una série de rutes amb dos trets: són llocs amb una alta 
concentrado de persones, potenrials clients, i es modifiquen d’acord amb l’estadó de l’any i 
l ’hora del dia. Per la nit están les rutes deis diversos indrets d’od noctum de la dutat (El 
Carme, Cánovas, Blasco Ibáñez). A Nadal, una altra ruta molt rendible és el centre comerdal. 
Al llarg del dia, a l’estiu, se solen traslladar al Passeig Marítim i les platges de la dutat. En 
fundó de la ruta, l’estadó de l’any i el tipus de públic, les mercaderies que s’ofereixen 
varíen, tot i que les básiques són la petita electrónica, els CD pirates, petits bibelots i 
objectes en cuir i fusta.
206 Per a accedir a un lloc de venda fix, molt sol-lidtats, l’immigrant ha d’acreditar permís de 
treball com a autónom, a més de complir la resta de requisits que es demanen ais autóctons. 
Predsament, els problemes per l’adjudicadó de llocs i el tráete discriminatori, segons els 
senegalesos, d’inspectors i fundonaris munidpals de mercats, van ser dedsius per a 
l’aparidó, el 1993, de VAsociación de Senegaleses de Valencia. Aquesta assodadó, l’única 
organitzadó formal de senegalesos que ha estat operativa a la dutat, ha passat per diversos 
períodes d’inactivitat i de revitalitzadó davant de problemes concrets.
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també qui no comparteix el sistema de pisos senegalesos, viu amb altres africans i 

tenen altres xarxes de relacions. Com passa també amb altres col-lectius, entre els 

originaris de Senegal trobem una certa heterogenei'tat de situacions que sembla 
augmentar amb el temps. Tanmateix, pero, el tipus de xarxes socials que hem 

descrit i l ’ambient senegalés que recreen continúen essent amplament majoritari a 

Valéncia.

La diversitat de xarxes deis marroquins

Al País Valencia, els primers marroquins s’ instal-laren al nord de Castelló a mitjans 
deis 80, procedents de grups ja assentats a Catalunya (Gózalvez Pérez, 1993; López 
Garda, 1996). A fináis de la década, ja  hi ha un nucli assentat a la ciutat de 

Valéncia. Després del procés de regularització de 1991, els marroquins residents a la 
ciutat eren 243207 persones. Per la mateixa época, s’obrien els primers locáis 
magribins a Russafa. Al llarg de la década deis 90, la poblado marroquina de 
Valénda augmenta poc a poc, 381 persones el 1996, 727 el 2000. Amb el nou segle, 
com ha passat amb altres col-lectius, aquest augment s’ha accelerat i en gener de 
2004, 2.580 vei'ns de Valéncia eren marroquins. Peí que fa a la inserdó per barris no 
es dóna un fenomen de concentració geográfica, amb l’excepció relativa de Russafa. 
En aquest barrí, uns deis primers de Valénda que va teñir vei'ns marroquins, resideix 
el 8% de la poblado marroquí de la ciutat, 208 vei’ns. La resta de marroquins es 
distribueix en xifres inferiors pels diversos barris populars de la ciutat on hi ha major 
preséncia de vei'ns immigrants208.
Al llarg de la passada década, el perfil de l ’ immigrant marroquí s’ha modificat 
considerablement. Si a prindpis deis anys 90 podíem definir-ho en termes d’homes, 
el 91% del col-lectiu en 1991, fadrins, de procedéncia rural i escás nivell cultural 
(López García, 1996), avui el quadre és molt diferent. El reagrupament familiar i el 

major nombre de dones marroquines que emigren han reequilibrat la sex-ratio del 

col-lectiu, to t i que encara es manté un ciar predomini masculí (en 2004, el 34% deis

207 Les dades corresponen a l’estudi citat de López Garda, en base ais resultats del procés de 
regularitzadó i els registres consulars de Marroc a Espanya. Aquesta dada no correspon al 
nombre d’empadronats, que és inferior. La immigradó magribina el 1992 es concentrava, a la 
provínda de Valénda, en quatre comarques: l’Horta, el Camp de Morvedre, la Ribera Baixa i 
el Camp del Túria. Per a la immigradó marroquina a la provínda de Castelló, els inids deis 
90, veieu Gózalvez Pérez (1993).
208 La dispersió, i no la concentrado, és el tret més significatiu de la migradó marroquina de 
Valénda. Tanmateix, es poden assenyalar una série de barris amb major presénda, tot i que 
relativa, marroquina. Un seria “l’espai d’immigradó” al voltant de Russafa, com els barris 
vei'ns d’en Corts (75) i Malilla (71). Altres barris serien Benimaclet (113), Nou Moles (110), 
Benicalap (104) i Ciutat Jardí (102).
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marroquins veins de Valénda són dones). Hi ha famílies assentades i xiquets. Un altre 

canvi important fa referénda al medi sodal, rural o urbá, d’on prové l'immigrant. El 

marroquí resident al País Valendá era, a primers deis anys 90, majoritáriament 
d* extraed ó rural, i, més en concret, de pobles de la regió nord i atlántica de Marroc, 

Xauen i Casablanca. Sois un 15% era de procedéncia urbana. L’any 1999, segons 

l ’estudi del CITMI sobre els immigrants de la dutat de Valénda, un 70% deis 
marroquins procedien deis barris i ravals de les dutats. En l ’actualitat, la migració 

magrebina en l ’Estat Espanyol presenta una diversitat creixent de perfils per génere, 
nivell educatiu, projecte migratori, etc (Martín Muñoz, 2003). Tanmateix, les regions 
d’origen de la migració es mantenen; els migrants provenen en la seua majoria del 

nord del Marroc, amb major contacte amb la cultura espanyola (López García, 2002). 

Un deis nostres informants, fent referéncia al barrí de Russafa, sintetitza així aquest 
canvi:

“Ha habido un cambio, tanto cuantitativo, respecto a los datos (de padrón) y a 
las variables... tipo sexo, porque ahora están entrando muchas mujeres, como 
al tema del nivel cultural, está variando como hemos dicho antes, porque la 
gente que venia antes del campo por la sequía, estaba desesperada y estaba ya 
en la ruina, entonces el único camino que tenía era inmigrar. Ahora viene la 
gente de las ciudades, con un nivel cultural alto, incluso con estudios 
universitarios, desesperados por la situación económica que están padeciendo 
en Marruecos” (MIM 17)

El col-lectiu marroquí és ja relativament ampie i porta anys a la nostra dutat.
Presenta una ampia diversitat de situacions segons el temps de residéncia, la inserció
socio-laboral, la situado jurídica, etc. A Valénda hi trobem des del comerciant del
carrer Cuba o Buenos Aires, que viu al barrí de Russafa amb la familia, al nouvingut
que treballa en l ’agricultura i que comparteix amb altres homes marroquins un pis al
mateix barrí, a En Corts o Benimaclet. No hauria d’estranyar, dones, que es done una

pluralitat de xarxes informáis que responen a les diferents situacions i ocupadons, al
tipus de relacions, familiars i d’amistat, que es mantenen i el ti pus d’inserció
residendal que es realitza. Com a mostra d’aquesta diversitat, comentarem dos tipus

diferents de xarxes que es donen al col-lectiu marroquí: les xarxes informáis deis que
treballen a l ’agricultura, entre 1995 i 1998 a la comarca de l ’Horta, i les xarxes
comunitáries de tipus urbá, presents al barrí de Russafa entre 2001 i 2004.

El treball a l ’agricultura intensiva és una de les ocupadons tradicionals del

marroquins i constitueix, sovint, la primera ocupado del que acaba d’arribar. En
temps de collita, al camp sempre hi ha treball, ningú no demana papers i permet

“ introduir-se” . Com analitze en altre text (Torres, 2002b), a diferencia d’uns altres

indrets d'agricultura intensiva mediterránia, al País Valendá no s’ha donat una
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inserció residencial basada en la segregado deis habitatges deis jornalers estrangers. 

A la ciutat de Valéncia i a les poblacions que l ’envolten, viuen els marroquins i 

equatorians que cobreixen les necessitats de má d’obra de la comarca de l ’Horta. Les 
persones que estem comentant tenen un habitatge estable, una habitado en pis 

compartit, i un cert arrelament al seu entom (un cert coneixement de la dutat, 

encara que les seus relacions siguen fonamentalment intra-grup). Es traslladen a 
treballar diáriament, sovint amb llargs despla^aments209.

Les xarxes deis marroquins que treballen en l ’agricultura están basades en reladons 

de parentiu i/o  d’amistat amb compatriotes210. No és estrany que, per raons 
d’amista t  o de treball comú en la mateixa colla, la xarxa incloga una persona 

algeriana. No hi ha xarxes informáis comunes amb persones d’altres nacionalitats que 

no siguen del nord d’África o d’Orient Mitjá, pero aquests darrers no es dediquen a 
l ’agricultura. Aqüestes xarxes, en realitat una série de grups molt desigualment 
connectats entre sí, compleixen un important paper en la inserció deis seus 

membres. Aconseguir treball en la “collita” de la taronja será molt més fácil si un 
amic o conegut ja  assentat li presenta a un “ cap de colla” i el recomana. Igualment, 
serán els contactes entre uns grups i altres els que informen de les demandes 

puntuáis de treball, d’un poblé a un altre i fins i to t d’una comarca a altra, segons la 
varietat, ritme de collita, etc. Per altra part, els contactes que proporcionen 
aqüestes xarxes són básics per a la qüestió de l ’habitatge. S’utilitzen els contactes 
de familiars i amics per trobar pis, pero molt sovint, els marroquins que pertanyen a 
la mateixa colla també viuen junts.
Algunes de les xarxes de qué parlem no es basen en reladons prévies que són 
activades en el procés migratori, cosa que sí passa en el cas de les xarxes 

senegaleses, xineses i de forma diferent, en les equatorianes. Una part de les xarxes

209 La situado que comentem és diferent ais grups que, en fundó de les collites, es traslladen 
d’unes comarques a altres, sense teñir una residéncia fixa. Són aquests grups els que solen 
viure a l’infra-habitatge dispers al camp o instal*lar-se en la periféria d’alguns pobles. Tot i 
que no hi ha xifres, aquesta situado és clarament minoritária, si bé genera concentradons 
puntuáis en alguns munidpis, amb queixes, malestar veinal i deis consistorís, i un cert ressó 
mediátic. A novembre 2004, es van donar situadons d’aquest tipus, a Simat de la Valldigna i a 
la Valí d’Uixó (El País, 1 i 11 novembre 2004).
210 No hi ha estudis espedfics sobre xarxes informáis de jornalers immigrants residents al País 
Valendá. El comentan que es realitza té dues fonts. Per una part, l’análisi de les dades que 
ens propordonen diversos estudis sobre els marroquins a l’agricultura valendana sobre xarxes 
informáis. Des deis estudis pioners d’Avellá Reus (1991, 1992, 1995) i Gózalvez Pérez (1993), 
fins els més recents de Gozálvez Pérez (1998), Martin, Melis i Sanz (2001) i Sempere (2004). 
Per altra part, el coneixement d’algunes xarxes informáis de marroquins que treballaven a 
l’agricultura, i que vivien a Valénda o una altra ciutat de l’Horta entre 1995 i 1999, per la 
reladó amb alguns deis seues membres amb els que coinddia en les activitats de Valénda 
Acoge.
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marroquins que comentem, les xarxes basades en reladons d’amistat amb altres 

compatriotes, es crearen aquí, en el propi procés migratori i com a conseqüéncia 
d’aquest (per coincidencia en la colla, per compartir pis o per una altra causa). Cal 
destacar també el nombre relativament ampie de marroquins que havia vingut sense 

referéncies. És a dir, sense el nom d’un familiar o d’un conegut, sense el recurs 

d’una xarxa a qué acollir-se i integrar-se211. Bé per la proximitat geográfica, per la 
confianza que sempre es trabará a algú compatriota, per estrategia individual o per 

altres raons... aquesta era una situado relativament freqüent entre els magribins 

dedicats a ragricultura i molt poc habitual en el cas d’un senegalés o d’un xinés. 
Aqüestes xarxes tenien una estabilitat molt variable. Unes es desfeien al poc temps 

per canvi de colla agrícola o de camps on es treballa o per mobilitat geográfica. En 

altres casos pero es mostraven com molt persistents. En termes generáis, les xarxes 
més solides són les que están basades en lligams de parentiu, hi ha germans o cosins 
que formen part de la mateixa colla, i/o  en relacions relativament més denses, atés 

que a més de compartir el treball a la colla es viu conjuntament a la mateixa 
residénda. Un altre tre t significatiu era el nombre relativament reduYt de persones 
que composaven aqüestes xarxes. Es podia conéixer gent diferent, pero en diversos 
casos observats el número de persones amb les que es mantenía unes relacions de 
redprocitat i amb les que es podia comptar en cas de necessitar ajuda no superaven 
les 4 o 5 persones. Per suposat que hi havia marroquins dedicats a l ’agricultura que 
disposaven de xarxes més ampies. El que vull destacar és que, entre els marroquins 
que treballen en l’agricultura intensiva, almenys els cercles que comente a Valéncia, 
a mitjans de la década deis 90, es donava amb prou freqüéncia un tipus de xarxa 
relativament petita, que en molts casos s’havia conformat en situado d’ immigració, 
a Espanya, una part de les quals es mostraven com poc estables212.

211 Martínez Veiga remarca, igualment, el fenomen d’un alt percentatge de marroquins que 
arriben sense reladons i/o  contactes. D’acord amb el seu estudi de 1997, el 45,3% deis 
marroquins afirmaven no conéixer ningú quan van arribar. Igualment, els marroquins declaren 
en major propordó (54,2%) que l’origen deis diners per fer el viatge ha estat els estalvis 
propis. Martínez Veiga es basa en aqüestes dades i en el fet de l’habitatge segregat d’un 30% 
de la poblado magribina, per concloure que: “en el cas deis magribins, com el deis gambians, 
les xarxes migratóries no están massa desenvolupades. Més encara, pensem que aqüestes 
xarxes no estructuren el procés migratori que, en bona mesura, és un fenomen individual no 
estructurat on el fet que siguen molts els qui emigren, com en el cas de Marroc, l’únic que 
produeix és un efecte de massa” (Martínez Veiga, 1997: 156-159). En la meua opinió, aquest 
autor generalitza a tot el col-lectiu el que és el tret d’una sola part: la realitzadó del viatge 
migratori sense el suport d’una xarxa que, posteriorment, una vegada en la sodetat de 
recepdó, s’intentará construir.
212 A un estudi sobre xarxes de suport sodal en immigrants africans en Andalusia, García, 
Martínez i Maya (2001) estableixen una tipología de quatre tipus de xarxes: Tipus 1. Xarxes de 
grandáría mitjana centrades en la familia. Tipus 2. Xarxes mixtes de grandária mitjana
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Aquest panorama contrasta, de forma rotunda, amb les xarxes nucleades al barrí de 

Russafa. Per comentar, es tracta d’una situado radicalment diferent: una 

concentració urbana d’ immigrants marroquins, en el redui't espai de quatre carrers 
on també están instal-lats les botigues halal, els locutoris i les botigues de venda de 

textil a l ’engrós així com un deis tres oratoris de la ciutat. Parlem, en termes 

generáis, d’una immigradó assentada, amb diversitat de situadons d’ inserció laboral 
i que conforma, com després veurem amb major detall, una comunitat que ofereix 

un panorama de xarxes molt diferent a les de l ’agricultura intensiva.
Si entre els marroquins dedicats a l ’agricultura tenien un pes particular les xarxes 
basades en les relacions amb amics compatriotes, aquí ens trobem amb xarxes 

familiars molt estables i denses (amb nuclis familiars sencers, amb marit, muller i 

filis i algún membre més de la familia que viu amb ells o a Valéncia). També hi ha 
xarxes basades en reladons d’amistat amb compatriotes. Per aqüestes xarxes 
masculines l ’espai de sociabilitat propia generada al voltant del comerlos étnics té 
una importancia central. Els grups d’homes magribins que caracteritzen aquests 
carrers és una de les seues expressions. En termes generáis, podem parlar de xarxes 
amb un nombre alt de components si bé amb un grau diferent d’intensitat en la 
relació. També cal destacar, almenys per la diferencia que suposa amb les xarxes 
socials de l ’agricultura intensiva, el fe t de que la mateixa persona participe en una 
diversitat de xarxes els membres de les quals poden coinddir o no, tal com sembla 
propi de societats desenvolupades i complexes. Així, el veí marroquí de Russafa té, 
per una banda, la xarxa familiar composada per la dona, els filis i altres parents. Si 
es tracta d’un comerciant té la xarxa comercial (els lligams amb altres comerlos del 
barrí o de Valéncia, amb provéídors i clientela) o bé altres xarxes laboráis en fundó 
del treball que realitza. Per últim, partidpa de les relacions establertes al sí de la 

comunitat magribina conformada a una part de Russafa.

centrades en els amics. Tipus 3. Xarxes mínimes amb predomini d’amics compatriotes i Tipus 
4. Xarxes petites amb predomini d’amics. Els autors consideren una xarxa de grandária 
mitjana la que compta amb sis o set persones, perita la de quatre persones i mínima de dos. 
Dones bé, segons el seu estudi “el major nombre d’immigrants (53,67%) compta amb xarxes 
petites —d’unes quatre persones, majoritáriament del mateix origen nacional— que están 
composades en les dos terceres parts per amics” (Garda, Martínez i Maya, 2001: 107). Segons 
aquest estudi, la classe d’estructura reticular d’ajuda está vinculada al nombre de familiars 
residents a Espanya, al nombre d’emigrants en la familia i al lloc que ocupa la persona focal 
en el desenvolupament de la série migratoria
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Xarxes i estratégies d'inserció

L’análisi comparatiu del procés migratori deis equatorians, xinesos, senegalesos i 
marroquins com a vei'ns de Valénda ens mostra una série de factors comuns i, alhora, 

una diversitat d’estratégies d’ inserció aplicades per cadascú deis grups. Dites 
estratégies procuren una millor i/o  menys costosa adaptado i constitueixen respostes 

més o menys eficaces ais requeriments de la vida quotidiana, tant al pía material 
com psicosocial. Com el cas de Valéncia fica de relleu, les formes d’ inserció de cada 
col-lectiu i les estratégies que desenvolupen no es poden entendre sense fer 

referéncia a la reconstrucció i en part a la creado d’una sociabilitat i una identitat 
adequades, individualment i com a grup, al nou entorn. Aquests processos es 
realitzen mitjan^ant les xarxes informáis de cada grup, és a dir, el conjunt de 

relacions interpersonals, basades en motius de parentiu, amistat, origen comú, 
religió compartida, etc. i que suposa l ’intercanvi d’ informació, béns i servéis. 
Aquests intercanvis s’ordenen segons les regles culturáis i els mapes cognitius i 
valoratius compartits. Es tracta d’un fenomen propi de l ’ámbit de la sodabilitat 
informal i amb una enorme importancia com a organitzador social del flux migratori i 
de la seua inserdó aquí.

L’existénda de xarxes sodals informáis, tal com les hem definides, no és quelcom 
d’espedfic deis immigrants. Nosaltres, els valendans, també tenim xarxes informáis 
que són consubstandals a la nostra sociabilitat. Qué altra cosa, sinó, són les 
quadrilles i les colles d’amics?213. De fet, el concepte de xarxes es va introduir en 
l ’antropologia social anglesa de la má d’estudis sobre sodabilitat. Barnes va parlar 
de xarxa per referir-se al camp sodal format per les relacions de parentiu, d’amistat 
i véínatge, que es donaven a un poblé de pescadors noruecs a prindpis deis anys 50. 

L’estudi clássic d’Elizabeth Bott, Familia i xarxa social de 1957, utilitzava el 
concepte de xarxa per reladonar la segregado de rols conjugáis i el tipus de
relacions informáis que es donaven en famílies ordináries angleses. Més enllá de les

%
conclusions concretes, el tipus d’análisi que realitzá Bott i l ’aplicació del concepte 
de xarxa va teñir una fecunda continuítat durant les décades següents214. L’análisi de 
les xarxes permet afrontar amb dimensions no considerades fins aquell moment, com

213 Per al cas espanyol, Cucó (1994) destaca la importánria d’aqüestes formes de sodabilitat 
informal i mostra, peí cas valendá, Cucó (1996) l’amplitud de les seus dimensions, amb 
l’análisi de les colles de jornalers a l’agricultura.
214 En la reedirió de 1970 del seu estudi, Elizabeth Bott ofereix un resum de la utilitzarió del 
concepte de xarxa per 1’antropología sodal anglosaxona. Agrupa els diversos estudis i 
investigadons en tres tipus: estudis sobre els vineles sodals existents en l’interior de 
comunitats sodals, estudis de les relacions entre un grup i l’entom i estudis sobre els 
processos sodals i la generado de noves formes sodals (Bott, 1990: 369).
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la sociabilitat informal, la qüestió básica de quina “és la forma en que un grup, 

qualsevol tipus de grup, es Higa al seu entorn” (Bott, 1990: 290). Una bona part 

d’aquests estudis es focalitzaren sobre xarxes personáis. Més tard, l’ús del concepte 

de xarxa s’ha generalitzat entre els científics socials, mostrant-se com un concepte 

prou útil per a l ’análisi d’una ampia diversitat de fenómens, des de les relacions 

informáis fins la globalització i el sorgiment de la “ societat xarxa”  (Castells, 1999). 
Més específicament ais estudis urbans, Cucó (2004; 133 i ss) subratlla la pertinen^a 

de l'análisi de xarxes per a conéixer els tipus de relacions que mantenen els 

habitants, els diferents espais en que es mouen, el tipus de recursos i les estratégies 
que apliquen, o intenten aplicar, els actors215.

En el camp de la sociología de les migradons, el concepte de xarxa es va popularitzar 

en la década deis anys 80 adquirint una importántia central (Gurak i Gaces, 1998). 
Com destaquen diferents autors, el concepte de xarxes donava una millor explicado 
a diverses anomalies de les teories clássiques216. Des de les teories push-pull i/o  de 

la modernització que emfatitzen els factors socioeconómics d’atracdó i expulsió, no 
es podien explicar la persisténcia deis fluxos migratoris quan la conjuntura 
económica deixa de ser favorable o inclós hi ha regressió. Diversos estudis mostraven 
com aquesta persisténcia es devia a la preséncia de xarxes que generaven, fins a cert 
punt, una dinámica propia. Igualment, les xarxes van aparéixer com un factor básic 
per a explicar els fenómens de concentrado deis immigrants en uns indrets i no pas 
en altres, amb semblants trets socioeconómics217. Per altra part, els estudis sobre la 
importáncia creixent de les activitats económiques independents deis immigrants i 
deis ethnic busínesses van subratllar el paper de les xarxes basades, en paraules de 

Portes i Mannig, “en una obligado de redprocitat reforjada” que possibilitaven “ una 
mobilització efica? deis recursos comunitaris” (Portes i Manning, 1985: 56). La 
u tilita t del concepte de xarxes s’afirma, a més, amb la creixent consdéncia del 
carácter transnacional de les actuals migradons. Per últim, pero no menys
--------------------------------------------  4
215 Potser l’éxit del concepte de xarxa rau en el fet que permet “extraure d’un sistema més 
ampie i amb propósits analítics conjunts més o menys complexos de reladons” (Hannerz, 
1993: 197). En l’actualitat, trobem una ampia diversitat de definido de xarxes sodals atesa 
l’amplária i heterogenei'tat deis fenómens així englobats, com la diversitat d’opdons 
disdplináries, antropológica, sociológica i/o  de psicología sodal, des de les que s’aborden 
aquests fenómens.
2 Veieu, en aquest sentit, Portes i Bórócz (1992), Giménez y Malgesini (1997: 24 i ss), Gurak 
y Caces (1998), Castles (2000: 317) i Pedone (2002)

A nivell del País Valendá, un deis trets més rellevants d’aquest fenomen el constitueixen 
els romanesos. Més de la meitat deis residents romanesos a tot el País viuen a la comarca de 
la Plana Alta, en particular a la dutat de Castelló, on quasi un de cada dos veí estranger és 
romanes. En aquest procés, han tingut un paper central les xarxes informáis romaneses 
familiars, de la mateixa ciutat o regió, i en particular, les nucleades al voltant de l’església 
adventista (Viruela, 2004).
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important, el concepte de xarxes apareix vinculat al creixent éxit de les teories de 

Particulado que, d’acord amb Kearny (Gregorio, 1997: 146), centren l ’análisi en les 

relacions entre els factors macroeconómics, internacionals i geoestratégics, amb 
unes altres unitats com els grups doméstics, les comunitats i les relacions informáis 

deis migrants218. Fent-se ressó d’una ampia opinió, Castles afirma que la “ major part 

de les migradons es fan al si de xarxes sodals transnacionals que lliguen famílies i 
comunitats sobre grans distandes”  (Castles, 1998: 204). Per la seua part, Portes i 

Borocz (1992) proposen conceptualitzar les migradons com “ un procés de progressiva 
construcció de xarxes” .
A la llum de l ’experiencia migratoria a Valéncia, podem destacar alguns deis trets 
centráis de les xarxes. El conjunt de reladons sodals que constitueixen les xarxes 

tenen un paper básic en les diferents formes que adopta el procés d’inserció, és a 
dir, en la concreció diferenciada deis factors estructuráis e institudonals segons els 
diferents contextos locáis i l ’acció deis diversos actors, ja siguen individus i/o  grups 

d’ immigrants. Ho hem vist per al cas deis quatre col-lectius de veTns immigrants de 
Valénda: amb un semblant marc urbá, estructural, social i institucional, es dóna una 
diversitat de formes d’inserdó. En aquest sentit, les xarxes sodals d'aquests grups 
apareixen com a instancies intermédies que reladonen el nivell macro, les 
tendéndes generades per les reladons intemadonals desiguals, per l ’estructura i 
demanda del mercat de treball, per les polítiques governamentals, i el nivell micro, 
l ’acció individual, deis grups familiars i d’altres subjectes que partidpen en el procés 
migratori. Les xarxes constitueixen “ microestructures” (Portes i Borocz, 1992: 24) 
que connecten entre si a persones vinculades per algún lligam social significatiu i 
sovint ubicades en espais diferents. Aqüestes reladons, activades, mantingudes i 
desenvolupades per xarxes, conformen el “camí social” del procés migratori. Les 
xarxes constitueixen les formes organitzatives que adopta aquest procés i 
proporcionen les eines i recursos que fan possible el viatge migratori. Igualment 
mitjan^ant les xarxes, els immigrants intenten conformar un procés d’ inserdó el més 

positiu, o el menys costos possible, dins deis límits i possibilitats que ofereix la 
societat de recepció.

218 Segons Keamy es poden ordenar les teories sobre les migradons en tres grans grups. Les 
teories push-pull i/o  de la modernització. Un segon grup, crític amb l’individualisme i les 
limitarions deis enfocaments push-pull, es va nuclear ais anys 60 i 70 al voltant de les teories 
de la dependénda. Aqüestes teories aborden les migradons en termes de reladons 
intemadonals desiguals entre el Nord i el Sud, que protagonitzen les classes sodals. Un 
tercer bloc de teories i enfocaments, més recent, seria les teories de Particulado que 
atorguen una importánda central a les xarxes. “En el marc de Particuladonisme, les 
migradons són considerades com un procés d’articuladó d’espais geopolítics i culturáis i un 
procés de configurado de xarxes sodals” (Giménez i Malgesini, 1997: 25).
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En les ciéncies sodals, la introducdó del concepte de xarxa sodal va suposar una 

major revalorització del paper del subjecte en una reacdó front l ’estructuralisme i 

l ’ imperi de les institudons. Quelcom semblant es pot dir de la sociología de 
migradons. Front la considerado passiva de l'immigrant, típica de les teories push- 

pull, el concepte de xarxa i altres connectats, com el camp migratori219, dota al 

subjecte d’un paper actiu en la conformado del ñux migratori. Aquest subjecte pot 
estar conformat per individus o, de forma més usual, per grups familiars, d’amics 

compatriotes i/o  de la mateixa cultura religiosa. Són les xarxes les que permeten a 

un subjecte, revaloritzat en l ’análisi de les migradons, implementar les diferents 
estratégies d’ inserció.

Entendrem per estratégia d’inserdó el conjunt de dedsions adoptades pels individus, 

les famílies i els grups, per aconseguir un treball, un habitatge i unes relacions 
sodals adequades i funcionáis al nou entorn. Així, en el cas de Valéncia, la inserció 

en venda ambulant deis senegalesos, la constitució de nínxols económics propis per 
part deis xinesos o la pluralitat de tipus d’ inserdó económica que adopten les actuals 
xarxes familiars equatorianes, constitueixen altres tants exemples d’estratégies 
d’inserdó. Els factors que conformen aqüestes són diversos. Un d’ells, el constitueix 

les valors culturáis i els mapes cognitius compartits pels membres del grup. Altre fa 
referéncia a la cultura migrant de la societat d’origen, que está reladonada amb el 
seu sistema de génere i estructura familiar. Un altre factor, que emfatitzem en 
aquest capítol, són les xarxes, els recursos organitzatius i relacionáis, així com el 
tipus de capital sodal més o menys característic de cada col-lectiu. Un altre bloc de 
factors fa referénda a les oportunitats i límits que estableix la sodetat de recepció 
(les polítiques governamentals, l ’estructura del mercat de treball, el tipus de 
demanda existent, la visió social sobre la immigradó, etc.).

En uns casos es pot parlar d’estratégia en sentit estríete, com a conjunt explicitat i 

conscient de dedsions, actuacions i valoradons. Seria el cas deis xinesos i deis 
senegalesos. En altres casos, cal parlar d’estratégia en sentit ampli. Més que una 

estratégia pensada en l ’ in id del procés migratori, aquesta es va construint en el 

propi procés i sois es conforma amb el pas del temps, en fundó de les 
circumstáncies. Les equatorianes pioneres en Valénda no es consideraven, fins 1998, 

com un primer pas dins d’una estratégia de migració familiar. Amb l ’agreujament de 

la crisi social a l ’Equador, aquesta será l ’estratégia que es consolidará sois un any

219 Camp migratori fa referénda al conjunt de reladons establertes per les xarxes 
d’immigrants entre els grups de la societat d’origen i de la sodetat de recepció. Amb 
l’expressió camp migratori es pretén emfasitzar el carácter d’unitat d’estudi del camp sodal 
transnacional generat així (Carme Parramón 1996).
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després, amb un éxit notable. És a dir, les estratégies tenen un carácter dinámic i 
canviant.

Hem fe t la nostra análisi comparativa entre xarxes d’immigrants to t utilitzant com a 
unitat básica quatre col-lectius procedents de cultures ben definides i diverses. Ara 

bé, com hem insistit al llarg de l’análisi concreta no tots els membres de la mateixa 
cultura han de comportar-se de la mateixa manera; de fet no ho fan així. Es donen 
estratégies col-lectives, normalment del grup doméstic, i altres individuáis per raons 

personáis o altres, i no sempre coincidents amb la cultura migrant del grup 
d’origen220. Per altra part, els col-lectius i les xarxes són heterogenis per diversos 
factors: l ’origen urbá o rural, el grau d’instrucció deis migrants, el diferent grau 
d’arrelament, de situado legal i d’ inserció laboral, etc. Uns factors i altres 
conformen, o poden conformar, uns tipus o altres de xarxes i estratégies221.

Les xarxes com organitzadores sodals

Les bases que agrupen els migrants en aqüestes xarxes són diverses: relacions de 
parentiu, d’amistat amb compatriotes, de pertinen^a a la mateixa étnia i/o  
congregació religiosa, etc. Sobre unes o altres bases, les xarxes constitueixen un 
conjunt de reladons que, amb freqüénda, comporten una obligado d’ajuda mútua, 
donar acull i cercar treball. És a dir tenen un alt component de solidaritat i suport. 
Tanmateix, no cal deduir d’aixó una imatge idealitzada de les xarxes. No totes les 
reladons de les xarxes informáis tenen un carácter altruista, ni tots els suports i 
servéis que es presten són gratu'íts. Com hem vist, fundona l ’economia del do, pero 
també la del mercat. Hi ha ajuda desinteressada, en particular entre parents, pero 
les habitacions es lloguen, els diners es presten amb interés i els favors es paguen. 
Per altra part, al sí de les xarxes es donen relacions jerárquiques i desiguals per 

raons de renda, de génere i estatus (la subordinació del deixeble al marabut en el 
sistema de confraria senegalesa o la subordinado deis filis al pare, i de la dona a 
l ’home en la familia xinesa). Sovint, les xarxes reprodueixen les relacions de poder i 

s'ordenen en funció d’aquestes. Per aixó, Pedone (2002), distingeix al si de les

220 Un exemple seria el creixent nombre de dones magrebines, joves, normalment amb un 
cert nivell educatiu que tenen un projecte migratori autónom, el que suposa una doble 
“ruptura” amb la cultura migratoria hegemónica al seu grup: peí fet de ser dones i de migrar 
amb un projecte propi (que no vol dir, necessáriament, deslligar-se del grup familiar).
221 Ramírez Goicoechea (1996, 550 i ss.) estableix, com una de les conclusions del seu estudi 
deis immigrants a Espanya, que les xarxes familiars solen ser més operatives en el cas 
d’immigrants procedents de sodetats tradicionals i d’ámbits rurals, mentre que per ais 
immigrants procedents d’árees urbanes, amb major formado, la xarxa d’amics es configura 
com el referent fonamental.
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xarxes, entre “ reladons de verticalitat”  entre persones en posidons sodals diferents 

i amb diferents accés al recursos del grup i les “ reladons d’horitzontalitat” , basades 

en la reciprocitat entre iguals.

Si sembla raonable no idealitzar a les xarxes, cal igualment no criminalitzar-les, com 

quan se’ls identifica amb máfies. Un grup familiar xinés que introdueix de forma 
irregular en el país un deis seues membres; el grup de senegalesos que viu en un pis, 
recullen indocumentats i els facilita Testada; el préstec amb interés entre 

equatorians, no fa d’aquestes xarxes unes máfies. En la meua opinió, el terme mafia 

caldria reservar-lo per a les xarxes que compleixen tres requisits: a) la pertinenga 
forjada deis membres i, per tant, la impossibilitat d’abandonar el grup, b) el 
carácter secret i clandestí de la xarxa, i c) que aquesta tinga, com objectiu 

fonamental, el lucre derivat d’activitats il-legals. D’acord amb aixó, serien máfies les 
xarxes que porten dones immigrants per a la prostitució forjada o els grups que 
exploten treballadors clandestins forgats. Amb tot, cal reconéixer que la frontera 
entre xarxa i máfia és poc clara en alguns casos. La denominació de máfia aplicada, 
de forma indiscriminada, a les xarxes informáis deis immigrants no respon a la 
realitat i tendeix a identificar-les com perilloses organitzacions de delinqüents.
Tot i TheterogeneVtat de les xarxes, es pot afirmar que el procés migratori es 
realitza per m itja de les reladons sodals que conformen les xarxes222. Es dóna una 
amplia diversitat de fundons que compleixen les xarxes segons les persones que 
agrupen, la solidesa i trets deis lligams sodals que les sustenten, les relacions que es 
generen i les adaptadons que pateixen com a conseqüénda deis canvis que s’hi 
donen, bé siga al país de procedéncia o bé al de recepció.
Usualment, són les xarxes informáis les que “seleccionen” els candidats i les 

candidates a Temigració, segons la cultura migratoria que els és propia, les relacions 
desiguals que la caracteritzen i la demanda de la societat de recepdó, o millor dit, 
Texpectativa que es fan d’aquesta demanda. Els grups doméstics són particularment 
actius en el disseny d’estratégies migratóries i de selecció de persones a migrar, com 

hem vist en el cas de senegalesos, xinesos i equatorianes. Les xarxes deis immigrants 
constitueixen un flux i una font d’informado sobre els més variats aspectes: en quins 

sectors productius hi ha treball? quines són les rutes més segures i económiques per a 

fer el viatge? Per altra part, les xarxes fan possible el viatge mitjangant els contactes

222 Veieu, en aquest sentit, Martínez Veiga (1997: 132), Gurak i Caces (1998: 79) i Col-lectiu 
IOE (1999:193).
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adequats223 i el finan^ament necessari (bé siga sota la formula de préstec, d’ajuda 

familiar o una combinado deis dos sistemes)224.
Un altra funció básica de les xarxes informáis deis immigrants és la inserdó en la 
societat de recepció. En termes generáis, i per a tots els col-lectius, les xarxes de 

parents i amics compatriotes són el primer recurs per a trabar treball, accedir a una 

residénda i disposar d’un primer marc de reladons225. Més encara, es donará un tipus 
d’ inserció o altre, com mostra la diversitat de situacions entre els xinesos i els 

equatoríans, d’acord amb el tipus particular de xarxa de qué es dispose i les bases 

culturáis i organitzatives, que remeten a la societat d’origen. Igualment, són les 
xarxes les que vehiculen una bona part de les relacions deis immigrants amb els 
paisos d’origen o les que mantenen els membres de famílies transnacionals. A més 

del teléfon i la remesa bancária, els vineles es mantenen amb els viatges d’amics, 
familiars i paisans del mateix poblé, amb paquets i informacions que es traslladen en 
els dos sentits. Per últim, pero no menys important, són les xarxes i la sodabilitat 
que generen el que permet el manteniment i el desenvolupament adaptat de la 
identitat del grup i la seua expressió, tant vers l ’interior del grup com vers la 
societat de recepdó.
Com hem vist, en el cas deis senegalesos, els xinesos i les equatorianes, les reladons 
que sustenten les xarxes no s’han creat en el procés migratori, són anteriors a ell i 
s’activen quan fan falta. Les relacions de confraria i/o  étnia senegalesa, els deures i 
mandats que conformen la familia xinesa o les reladons de parentiu i amistat de les 
“ amigues”  equatorianes eren quelcom que conformava la vida social deis migrants 
allá, al seu país d’origen, i que la conforma també aquí, encara que de forma 
diferent i adaptada. Aquest sembla el cas més comú de xarxa. Aquest tipus de xarxa 
fa fundons tant respecte a la societat de recepció com vers la societat d’origen.

223 En el cas llatinoamericá els contactes inclouen les agéndes de viatges, les fundonaris i les 
ofidnes per obtenir la documentado d’eixida, alguna persona de referénda si es fa escala en 
alguna dutat abans d’arribar a la destinado, etc.

Com emfatitza Martínez Veiga (1997) no tots els viatges migratoris són conseqüénda de la 
utilitzadó d’una xarxa per la persona o persones que migren, com mostren el cas deis 
marroquins que venen sense referéndes a l’Estat Espanyol. Fins i tot en aquests casos, pero, 
la propia probabilitat de viatjar i forjar un projecte individual es veu fadlitada per 
l’existéncia, entre altres elements, d’informadons i habilitats de compatriotes que migraren 
abans (saben que el sector on és més fádl trabar treball és l’agricultura, les zones agrícoles 
amb major demanda segons l’época de l’any, els moments i punts periliosos del pas de la 
frontera, etc.).
225 El recurs a altres compatriotes immigrants és el més utilitzat per tots els col-lectius. 
Veieu, en aquest sentit, Martínez Veiga (1997: 132), Gurak i Caces (1998: 79), Col-lectiu I0E 
(1999: 193) i Apando i Tomos (2002). Per a un análisi d’aquest paper de les xarxes més 
centrat a la realitat del País Valénda, Domingo y Viruela (2001).
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Les diferents xarxes presenten un grau desigual de solidesa, de permanéncia i de 

densitat relacional en fundó de les bases en qué s’assenten i de les modificadons 

que pateixen. Per densitat de la xarxa designarem el resultat del nombre de 
reladons que es mantenen, la freqüénda d’aquestes i la importánda que tenen les 

reladons de la xarxa en la vida quotidiana del subjecte226. Per permanéncia 
al-ludirem a la continui'tat en el temps, al llarg de les diverses circumstándes. Una 

alta densitat i una llarga permanénda en el temps ens donen, en termes generáis, 

xarxes solides. És a dir aquelles que oposen fortes resisténdes a la variació deis 

aspectes centráis.
Peí que hem vist a la ciutat de Valéncia, les xarxes d’amigues mostraren una alta 
densitat i una relativa solidesa en els inicis de la migració equatoriana. Tanmateix, 

amb l ’acceleració del flux migratori des d’Equador i la conversió en una migradó 
familiar, les xarxes d’amigues perderen pes i densitat en favor de les xarxes 
familiars. Els xinesos i els senegalesos a Valénda ens donen un exemple de xarxes 
d’alta densitat, solidesa i permanénda, to t i que sobre bases culturáis molt diferents 
(la familia tradidonal xinesa i el sistema de confraria de Senegal). En el cas deis 
marroquins, hauríem de parlar d’una pluralitat de xarxes. N’hi ha de molt laxes, com 

algunes d'agricultura intensiva amb escassa solidesa, densitat i permanéncia. Per 
contra, les xarxes marroquines nucleades al voltant de Russafa presenten una alta 
densitat i permanéncia. Aquesta diversitat de xarxes respon a realitats distintes: la 
primera correspon a una immigradó jornalera, amb una alta mobilitat, mentre que 
l ’altra correspon a una immigradó assentada, urbana i que conforma una comunitat. 
Dit d’una altra forma, la solidesa, densitat i permanéncia de les xarxes també 
depenen de factors com el tipus d’ocupació, la mobilitat geográfica, el grau 
d’assentament, etc.

XarxeS transnadonals i diáspores

Les xarxes sodals que comentem són, en diversos graus, transnacionals. És a dir, 

connecten de forma estable a persones i grups que viuen en diferents societats i 
Estats, establint entre ells relacions materials i simbóliques. Entre altres factors, la 

millora i l ’abaratiment deis transports i la tecnología de la comunicado han fad lita t 

el desenvolupament del carácter transnadonal de les xarxes, en fer possible els

226 Al seu estudi de 1957, E. Bott va utilitzar el concepte de “connectivitat” per referir-se al 
grau de coneixement i de reladó entre les persones conegudes d’una familia. Tal com ella 
mateixa comenta va canviar el concepte peí de “densitat” (Bott, 1990: 291 i 366). Veieu les 
diferents conceptualitzadons de densitat i altres variables que s’utilitzen en l’análisi de 
xarxes socials en Hannerz (1993: 204 i ss).
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contactes quasi quotidians, el freqüent intercanvi d’ infomnacions i bens i la 

renovado deis elements i sentiments identitaris.

El carácter transnacional d’aquestes xarxes comporta fenómens d’interés en el 
procés d’inserdó urbana deis immigrants. En primer lloc, fadlita la dissociadó entre 

espai i relacions sodals ja que es pot viure aquí i, alhora, mantenir bona part de les 

reladons significatives i importants amb gent del propi grup que resideix en altres 
ciutats i estats. És el cas, per exemple, d’una part deis xinesos. En segon lloc, els 

barris m ulticultural s’afirmen com un espai local, conformat históricament amb uns 

trets propis, i al mateix temps global. Global no sois en sentit genéric, sinó concret i 
veinal atés que una part de les estratégies i recursos d’alguns deis seus veYns es 
basen en xarxes transnacionals. Per exemple, la instal*lacio i el funcionament de 

molts comerlos étnics solen estar vinculats a l ’existéncia de xarxes transnacionals de 
provéídors. Les xarxes transnacionals, en tercer lloc, generen un espai relacional per 
damunt de les fronteres que suposa una font de recursos, materials i simbólics, per 

ais immigrants i que aquests utilitzen de forma diversa en el seu procés d’inserció. 
Més enllá de les bases culturáis que les sustenten, les xarxes transnacionals 
presenten una diferent morfología segons el nombre d’espais que enllacen i el tipus 

de relació que estableixen entre ells. Al cas de Valénda, d’acord amb aqüestes 
variables, hi trobem tres tipus de xarxes transnadonals.
Hi ha xarxes que connecten la col-lectivitat immigrant, veina de Valéncia, amb el 
país d’origen en una reladó bipolar. Aquest tipus, que respon al model “ clássic” de 
migració, está representat per les xarxes d’amigues equatorianes, primer, i les 
xarxes familiars equatorianes després. Encara que hi ha immigrants equatorians a 
Italia o ais Estats Units i que algunes famílies equatorianes véínes de Valéncia 
tinguen algún membre o conegut en aquests paisos, la reladó central, quasi 
exclusiva, está establerta amb el poblé o dutat de l ’Equador.
Hi ha d’altres xarxes transnacionals amb una major diversitat d’espais 

interconnectats: el país d’origen, Valénda i altre o altres espais on es troben 
membres del grup. Els senegalesos i els marroquins veins de Valéncia en poden ser un 

bon exemple. Per a les dues col-lectivitats, Senegal i Marroc constitueixen un pol 

central de referéncia, per a viatges, remeses, comunicadons i projectes, pero no és 
l ’únic. Els senegalesos mantenen relacions intenses amb grups residents en Italia 
mentre que els marroquins ho fan amb el sud de Franca. Aquests espais 

interconnectats per la xarxa formen part deis recursos amb els que compten els 

immigrants veins de Valéncia (per exemple, un lloc on anar si les coses no van bé 

aquí).
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Un tercer tipus el constituirien les xarxes diaspóriques. Els xinesos veYns de Valéncia 

conformen xarxes transnacionals que les connecten amb grups familiars residents en 

altres paisos europeus i, més recentment, amb Xina. Tot i la identitat profundament 
xinesa i raferrissada voluntat de mantenir-la, les xarxes transnacionals xineses no 

están polaritzades vers el país d’origen227. La forma diaspórica de la seua xarxa 

comporta una estructura multipolar sense que es done una jerarquía estricta entre 
les diferents comunitats i grups. Així, d’acord amb Bruneau (1995: 9 i ss) i Ma Mung 

(2000: 9 i ss), podem definir les xarxes diaspóriques com aquelles amb una estructura 
que connecta una diversitat de pols o espais on habiten membres i grups de la 
diáspora, que mantenen relacions entre ells i que no privilegien la relació amb el país 

d’origen, com és el cas de les migracions clássiques i les seues xarxes transnacionals 

bipolars.
A partir deis anys 80, s’ha generalitzat la tendéncia a designar com a diáspores ais 
grups de migrants, i a les minories etnoculturals que conformen, establerts en 
diversos paisos a partir d’un únic territori o focus emissor. Tanmateix, com passa 
amb altres conceptes, caracteritzar com a diáspora a tota migradó transnacional fa 
que el concepte perda la seua u tilita t i interés rientífic. El terme diáspora és 
d’origen grec i significa dispersió. Históricament, diáspora va designar la dispersió 
forjada deis jueus a l ’antiguitat i la seua conformado com minories ais diversos 
imperis i pobles on s’ instal-laren. A primers del segle XX, el terme es va estendre per 
a parlar de la diáspora armenia i de la grega póntica, pobles que havien perdut el seu 
territori i s’ havien vist for^ats a migrar, dispersant-se per diferents paisos, mantenint 
pero una série de lligams, una forta consdéncia identitária i uns referents comuns228. 
Quan ais anys 80 es va estendre l ’ús del terme de diáspora, inidalment entre els 
geógrafs per a passar després a altres dentífics sodals, s’avangaren una série de 
definidons diferents. En uns casos, per a parlar de diáspora calía que es donaren els 

trets definitoris ja  comentats i característics de les diáspores “ clássiques” : partida 
forjada de la poblado, els que resten a la térra propia són una minoría,

227 Aquest tipus de xarxa específica, multipolar, és deutora de diversos factors: la tradició 
histórica de la migradó xinesa, primer al sud-est asiátic i després a Europa; la impossibilitat 
de contactes amb la Xina Popular durant més de seixanta anys; les avantatges que 
propordona la diáspora per a estratégies d’inserdó de tipus comerdal, etc. Veieu, aquest i 
altres aspectes, a Ma Mung (2000) i Trolliet (2000).
228 Els armenis tenien una tradidó de migrants comerdants, tanmateix la diáspora arménia 
tindrá el seu naixement amb el genoddi de 1915 a mans deis tures i les migracions massives 
posteriors (Ter Minassian, 1995). Més tard, els grecs que históricament vivien al Mar Negre, al 
Pontus Euxin, van teñir que abandonar el seu territori ja sota la sobirania turca, política 
ratificada al tractat de Lausanne de 1922 (Bruneau, 1995: 113 i ss). En els dos casos, es tracta 
de pobles d’Ásia Menor for^ats a exiliar-se com a conseqüénda deis efectes del final de la I 
Guerra Mundial i la construcció deis modern estat ture i, en menor mesura, soviétic.
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manteniment de lligams entre els diferents grups dispersos, existencia d’una 

consciéncia diaspórica, etc. En altres casos, es qüestionaven alguns d’aquests 

elements. El grup que protagonitzava aqueixa dispersió diaspórica, havia de 
constituir una minoría al territori d’origen? La dispersió que generava la diáspora 

devia ser la conseqüéncia d’una persecudó? La dispersió “ forjada”  generada per la 
pobresa o la manca de perspectives hauria de ser exclosa? De forma cada vegada més 
amplia, els trets propis d’una diáspora es deslliguen del fet de constituir una minoría 

en el país originan o de la causa inidal que va generar la diáspora, siga persecudó 

política o necessitat económica. Així, es va generalitzar parlar tant de la diáspora 
xinesa, com de l ’ índia o la grega229.

A les dues darreres décades, els fluxos migratoris de diferents grups tendeixen a 

diversificar i ampliar els llocs d’assentament, amb la conseqüénda d’una pluralitat 
de comunitats en diferents pa'ísos. Els tures, per exemple, han passat d’instal-lar-se 
básicament en Alemanya a estar presents en altres paisos europeus i Estats Units. El 
mateix es pot dir deis algerians i els marroquins respecte a Franca. Així, es parla de 
“ noves diáspores” per a designar el fenomen de l ’extensió de xarxes de tipus 
multipolar que sembla una tendénda de futur de la má de la globalització. Per una 
part, la globalització fomenta una major dispersió territorial deis migrants del 
mateix origen, ampliant el vell model bipolar, país d’origen i país de recepció, amb 
una pluralitat de formes més complexes. Per altra part, aquest tipus de xarxes 
sembla particularment adequat al context d’acció reticular que caracteritza la 
globalització, ja que fa possible la coordinado i la unitat a nivell internacional de 
grups que habiten en diferents paisos.

Tanmateix, aquesta evolució de determináis col-lectius de migrants cap a xarxes 
creixentment multipolars no té perqué significar la seua transformado en xarxes 
diaspóriques. Aqüestes darreres es caracteritzen per trets espadáis, morfológics i 
identitaris específics. L’espai que conforma una diáspora és un espai transnacional i 
reticular, composat per una série de grups i comunitats disperses. Aquest tre t s’está 

estenent a més col-lectius d’ immigrants. Morfológicament, podríem definir les xarxes 
diaspóriques com xarxes reticulars sense jerarquía reladonal entre els diferents pols 

que conformen la xarxa. Tanmateix, el país d’origen d’aquestes “ noves” diáspores 

sol ocupar un lloc central en la xarxa i és visitat molt freqüentment230. Aixó está

229 Veieu, en aquest sentit, Bruneau (1995), Prévélakis (1996: 30 i ss), Chédemail (1998: 46 i 
ss), Schnapper (2001)
23 Els governs respectius desenvolupen una activitat important i, sovint essendal, peí 
manteniment deis lligams amb el país de l’origen i de la consdéncia de migrant ture o algeriá 
més aviat que una consdénda diaspórica, menys útil pels interessos nacionals.
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relacionat amb les diferencies a nivell identitari. Les diáspores mantenen una 

identitat étnica en la que l ’autoconsciéncia de grup dispers té una importancia 

central231. No sembla ser aquest el cas deis migrants tures o algerians, per ais que la 
identitat es defineix per referéncia al país d’origen i no a l ’existéncia d’altres grups 
de compatriotes en altres paisos.

Tenim, dones, migradons que de forma creixent adopten xarxes de tipus reticular, 
com una part deis magrebins i senegalesos a Valénda, i altres migradons que es 

conformen com a diáspores, com la xinesa. Els lligams que mantenen unides a les 

diáspores i la propia recreado de la consciénda diaspórica es poden articular al 
voltant de diferents eixos que poden estar ancorats en el camp de l ’economia, la 

religió i/o  la política. Així, d’acord amb Bruneau (1995: 20), podem establir tres 

tipus de diáspora segons quins d’aquests aspectes tinguen una major importáncia. Un 
primer tipus s’estructuraría al voltant d’un pol empresarial com les diáspores 
xineses, índies i libaneses. Un altre el constituirien aquelles on la religió i la llengua 
són els principáis elements estructuradors, cas de les diáspores jueva, grega i 
arménia (amb el paper central de la sinagoga i de l ’església ortodoxa). Un tercer 
conjunt de diáspores agruparía les organitzades al voltant de la política, ja que el 

territori está ocupat per una poténcia estrangera. Serien els casos actuals de les 
diáspores palestina i tibetana.

Migració, xarxes i grups familiars

Com hem vist en referéncia a escenaris tan diferents com Senegal, la Xina i 
l ’Equador, la migració d’alguns deis membres pot ser una estratégia del grup 
doméstic per garantir-ne la supervivéncia, per millorar els ingressos i estatus i/o  
eixamplar els arrels. Quina persona fará el viatge? Quines reladons es mantenen amb 
el grup familiar d’origen? Quin tipus d’ immigració, temporal o de residéncia es 
genera? Quin tipus de xarxes es recreen? Aqüestes i altres qüestions depenen 

básicament de dos tipus de factors: uns fan referéncia a la cultura de la societat 
d’origen, particularment al seu sistema de génere, i altres a la situado de la societat 

de recepció.

231 Com destaca Beltrán Antolín (2003.c) peí cas de les diáspores asiátiques, els membres de 
les diáspores solen esfor^ar-se per mantenir els elements identitaris i els seus vineles 
comunitaris. A més de raons culturáis i psico-sodals, fundonen raons més pragmátiques, atés 
que la diáspora els propordona recursos i eines per a teñir éxit en la seua inserció 
(particularment, si es tracta d'una diáspora básicament comerdant, com la deis xinesos a 
l’Estat Espanyol i a Europa).
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La migració d’un membre de la familia com a estrategia del grup fam iliar pot teñir 

com a subjecte un home o una dona del grup, segons les relacions de genere de la 

cultura propia. Al Senegal, Gámbia i algunes zones de Marroc, és freqüent la migració 

d’un f ill com a fórmula per la qual el grup s'estalvia el manteniment i, si to t va be, 

aconsegueix una font d’ingressos i servéis. En aqüestes societats rígidament 

patrilineals, el viatge migratori no el realitza ni el primogénit ni les dones. Aqüestes 

accedeixen a la immigració amb posterioritat, en qualitat de filies i/o  esposes, com a 

reagrupades familiars. Aquesta seria la “ norma” establerta per la “ cultura 

migratoria” hegemónica en les referides societats. Hi ha, pero, excepcions a la 

“ norma” , com mostren els creixents projectes autónoms de migració de dones joves 

i, per altra part, la “ norma” pot flexibilitzar-se i adoptar diferents formes. En to t 

cas, el model hegemónic continua essent la migració masculina, com també passa en 

el cas xinés. Tanmateix, amb el pas del temps podem apreciar diferencies entre els 

migrants d ’unes i altres procedéncies, segons que la migració inicialment masculina 

consolide aquest carácter o canvie vers una migració fam iliar. Els senegalesos no 

reagrupen les famílies i mantenen unes relacions “ transnacionals” amb elles 

mitjan^ant les remeses de diners, cartes i viatges, fins que retornen definitivament 

al país d’origen. D’aquesta forma es consoliden com a xarxes masculines amb 

autoconsciéncia de migració temporal. Els marroquins, peí contrari, tendeixen amb 

el temps a reagrupar la familia o a crear-la aquí. Els xinesos conformen grups 

familiars relacionats amb la familia extensa originaria, normalment de la diáspora 

xinesa a Europa, pero també a Xina. A més d’altres motius, afectius i psicosocials, la 

familia té, al seu cas, una clara funcionalitat económica atés que la má d’obra 

fam iliar constitueix un element básic de la seua estratégia d’inserció.

En altres casos, les protagonistes de les migracions són les dones. A la República 

Dominicana, com a altres zones d’América Central, la dona és l ’ únic sosteniment 

económic i l ’adult de referencia per a molts grups familiars, en una situació que s’ha 

caracteritzat com m atrifocalitat. Es tracta de societats molt patriarcals, pero on el 

focus fam iliar reposa sobre les dones. És la línia de iaies, mares i filies les que 

afronten com poden els problemes del grup fam iliar, la qual cosa passa en molts 

casos per l ’emigració d’una filia  o d’una tia. El cas de la migració equatoriana a 

Valéncia és diferent. A l’Equador l ’estructura fam iliar té el pare com a autoritat i 

figura present. No es donen els fenómens de llars “ monomarentals” de l ’América 

Central, almenys amb aquesta intensitat, i l ’home és el primer candidat a 

l ’emigració. Tanmateix, el que va generar la migració femenina va estar la demanda 

de servei doméstic aquí i la informació allá, segons la qual “ en España había trabajo



216 Am b it  u r b á , s o c ia b il it a t  i in s e r c ió  s o c ia l  dels  im m ig r a n t s

para mujeres” . A Valéncia, el paper de les dones equatorianes i de la colonia 

d’immigració femenina que constitui'ren durant uns anys, van ser decisius en el 

procés migratori d ’uns altres membres o del conjunt del grup fam iliar. En aquest cas, 

han estat les dones les que reagrupaven, normalment de facto , els marits i filis . Si 

analitzem el procés dels equatorians a la ciutat de Valéncia hem de concloure que 

les dones han constitui’t  una “ avanzada” que explora, facilita  i permet la migració 

del grup doméstic, to t i que en molts casos aquest no era el projecte inicialment 

pensat. Sovint, la migració s’ha representant amb la figura de l ’heroi, home, que 

supera de forma individual el “viatge in iciátic” . Segons aquest imaginan, la dona 

apareix com reagrupada, una part del premi de l ’immigrant que ha aconseguit una 

bona inserció, i no com la “ protagonista d’una aventura heroica propia” (Juliano, 

1998). Les equatorianes a Valéncia ens mostren un bon exemple de dones 

protagonistes del seu destí i del de les seues famílies. El que en termes generáis ens 

mostra la situado de Valénda, jun t a una preeminéncia de distintes cultures 

migratóries segons el génere, és una major preséncia de dones immigrants amb un 

ampli ventall de projectes i itineraris migratoris: són pioneres o venen reagrupades, 

tenen un projecte més personal o altre més fam iliar, etc. Caldria, dones, reajustar 

l ’imaginari.
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SEGONA PART. SOCIABILITAT I CONVIVENCIA A RUSSAFA

Com s’insereixen els immigrants en la vida de Russafa? Quins trets adopta la 

convivéncia entre els nous i els vells veYns? Quines dinámiques es generen? El context 

local, Russafa, com condiciona les formes concretes d’inserció dels immigrants? A la 
seua vegada, els nous veins com modifiquen el barrí? Aqüestes i altres qüestions a les 
que volem apropar-nos suposen la consideració del barrí, i més en concret de 

Russafa, com un espai social significatiu per a estudiar aquests fenómens.
Usualment, se sol definir barrí com un dels sectors en qué es divideix la ciutat. Sota 
aquesta aparent simplicitat, la noció de barrí fa referencia a una pluralitat de 
dimensions i aspectes no sempre coincidents entre si. Un barrí constitueix una divisió 
administrativa que conforma una unitat geográfica i, sovint, de servéis. Barrí fa 
referencia, també, a una unitat formada per habitatges, carrers i edificis públics, 
conformant una determinada trama urbana. Excepte els de nova construcao, un 
barrí és producte de la seua petita historia, de la seua trama urbana, del tipus de 
relacions sorials establertes i de la imatge del barrí que s’ha “sedimentat” . Per altra 
part, el barrí és un marc de relacions socials i, en particular, l ’espai privilegiat de les 
relacions veinals siguen aqüestes més o menys intenses. Així mateix, en parlar de 
barrí cal considerar la imatge i auto-percepció que tenen els vei'ns que l ’habiten, 
com se’l representen i com aquesta representado influeix en la interacció entre ells i 
amb altres habitants de la dutat. Així dones, més que l ’espai físic delimitat 
administrativament el que ens interessa és el barrí com espai socialment construí!, 
sovint al llarg de décades, per les relacions veinals, les interaccions banals ais carrers 
i pares, “ la imatge”  del barrí i els trets que els seus habitants l ’atribueixen, així com 
la seua identificació amb l ’espai que habiten.
Aquesta importancia atorgada al barrí, com espai sodal, pot aparéixer com 

contradictoria amb dues tendéncies majors del nostre temps. Per una part, les 

transformacions de la ciutat contemporánia, la dissociació fundonal dels espais i la 
seua especialització, la mobilitat, la dispersió territorial de reladones sodals 

significatives, comporten una pérdua d’ importánda de la “vida de barrí”  i d’aquest 
com espai sodal significatiu. Per altra part, aixó es pot veure com concredó urbana 
de la tendénda general a la descontextualització de les reladons socials en l ’época
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de la globalitzadó, la deslocalització de les xarxes de relacions socials i la pérdua 

d’importáncia dels contexts locáis, com a espais socials significatius.

Aqüestes tendéncies són reais i importants pero no defineixen de forma exclusiva la 
vida de les nostres ciutats. Sovint, es tendeix a presentar com absolut, com exclusiu, 

el que són “ dimensions i formes socials emergents, o de preséncia més destacada, 

pero que coexisteixen, amb articulacions a investigar, amb altres dimensions de 
relacions socials” (Cordeiro e Da Costa, 1999). Aquests autors destaquen com una 

gran part de la vida sodal passa en contexts de co-preséncia i suposen un conjunt 

d’interacdons cara a cara. Les tendéncies estructuráis i institudonals que conformen 
les nostres societats no es concreten en un buit interactiu. Ans al contrari, es 

tradueixen en practiques socials de forma mediatitzada i, almenys en part, 

conformada pels límits i possibilitats de cada context sodal concret, el que suposa 
una diversitat de “quadres d’interacdó” 232. Per altra part, el fe t de que aquesta 
interacdó social es module, sovint, de forma utilitaria i pragmática no anuí-la la seua 

dimensió de “ comunicado simbólicament mediada i, per tant, culturalment inscrita” 
(Da Costa, 2003).
La ciutat contemporánia no és l ’espai buit de lligams socials i ocupat per una 
mobilitat frenética que sembla deduir-se dels relats postmoderns. Els trets de les 
grans ciutats i les tendéndes a la deslocalització de les reladons no fan desaparéixer 
els contexts de co-preséncia i d’ interacció significativa. Tanmateix, sí suposen un 
conjunt de modificacions. Entre altres destacarem que, a diferencia del passat, avui 
“ no hi ha correspondénda automática entre l ’espai físic del barri i l ’espai de les 
relacions sodals” (Germain, 1995: 19). Dit d’una altra forma, a les nostres ciutats no 
sempre l ’espai social significatiu respon a la vella idea del barri, ni tots els barris es 

constitueixen com a tais per ais seus habitants. La reladó entre l ’espai físic del barri

232 Diversos antropólegs urbans portugueses parlen de “quadre d’interacdó” per a designar 
l’espai sodal de barris populars lisboetes, com Alfama i Bica. En aquests casos, en una Lisboa 
definida com “dutat de barris”, la morfología física del barri, la seua composidó de classe, 
les activitats económiques practicades, la densitat de les xarxes socials locáis, la importánda 
de l’assodadonisme, la imatge simbólica construida des de dins i des de fora del barri, han 
conformat aquests barris populars com espais sodals ben significatius, produint-se 
manifestadons culturáis com les “festes dels sants populars”. Da Costa denomina “sodetat de 
barri” a un tipus espedfic de “configurado sodal, com el pot observar-se en Alfama” on es 
superposen un “quadre d’interacdó” espedfic, la concreció d’altres dimensions 
d’estructuradó sodal i una accentuada “identitat cultural del barri”. La “sodetat de barri” 
de l’Alfama, que Da Costa no considera un cas únic pero si espedal, suposa una forma 
espedfica d’articuladó de la dimensió “sodetária”, els barris populars lisboetes es traben 
plenament imbricáis en la dinámica de la gran ciutat, i la dimensió comunitária de barri, “un 
teixit sodal espedfic, una estructura i una dinámica própies, mitjan^ant la mediado de les 
quals les formes de vida sodal están obligades a filtrar-se, a modificar-se” (Da Costa, 1999: 
85).
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i l ’espai relacional significatiu dels seus habitants dependrá dels individus i grups, 

pero també del tipus de barri233. En aquest sentit, podríem establir un continuum 
amb dos extrems. A un costat, el barri “ dormí tori”  de la periferia caracteritzat per 
constituir un espai social molt feble i escasses relacions de veYnatge. Una bona part 

de les activitat de consum, oci i servéis es realitzen fora del barri i es dóna una 

escassa identificado dels véins respecte l ’ indret que la ciutat on habiten. 
Significativament, es sol dir que aquest tipus de barri “ no tenen vida” . A l ’altre 

extrem, hi trobem una diversitat de barris que constitueixen espais socials 
significatius pels seus habitants, o una part important d’ells. És el cas dels barris que 
hem qualificat com de “centralitat immigrant” com Raval a Barcelona, Cóte-des- 
Neiges a Montréal o la Goutte d’Or i Belleville a París. Un altre tipus de casos, no 

vinculats a les migracions actuals, ens els aporten els barris populars centráis de 
Lisboa, com Alfama i Bica, amb una intensa vida de barri que constitueix una 
referencia central per ais habitants234.
En el cas de Valénda, Russafa se’ns presenta com un barri d’interés. Históricament, 
s'ha conformat com un barri popular i de botiguers, amb una intensa sodabilitat de 
carrer. A Russafa es dóna una consdéncia de barri relativament intensa que més a 

que elements histories remet a un estil de vida “ molt de barri”  on “ tothom es 
coneixia” . Parlar de Russafa rememora la imatge de barri popular valencia, a una 
trama de relacions informáis i veinals, intenses i denses, basades en el coneixement i 
la coincidéncia en els llocs significatius com el Mercat, l ’església de Sant Valero, el 
Col-legi Balmes i les falles. Des deis anys 70 del segle passat, el barri es troba immers 
en un accelerat procés de transformado. Va perdre poblado, bona part del petit 
comer? i tallers que el caracteritzava va tancar les seues portes i, com a 
conseqüénda dels canvis urbans i d’estils de vida, la intensitat i centralitat de les 
relacions veinals perderen importánda en la vida quotidiana dels seus habitants. Amb 
tot, el barri encara constitueix un espai social significatiu per a bona part dels seus

233 Com assenyalen Germain i Rose (1993), en referencia ais estudis francesos i québécois, la 
significado d’un barri pels seus habitants pot variar segons l’estatus sodoeconómic, la seua 
estabilitat residendal, l’existénda o no de familiars que hi habiten prop, el dele de vida i les 
seues necessitats, etc. Altres factors fan referénda al barri com l’homogenéitat o 
heterogenéítat sodo-económica, el nombre d’equipaments i l’existénda o no d’una identitat 
més o menys compartida.
234 Peí cas de l*Alfama, veieu Da Costa (1999), i peí barri de Bica, Cordeiro (1997). Aquests 
dos autors sintetitzen la seua concepdó del barri com instánda intermédia i “quadre 
d’interacdó”, prenent com a base empírica els dos barris lisboetes esmentats, a Cordeiro i Da 
Costa (1999). Per a un estat de la qüestió sobre els estudis d’antropologia urbana 
portuguesos, veieu Pujadas (2003).
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habitants, to t i que aquesta significado vane segons les generacions i el tipus de 

ve'ihs.
Una part d’aquest procés de transformació es deu ais nous veins immigrants. Com 
hem vist Russafa ha estat uns dels indrets d’assentament primerenc d’immigració a 

Valéncia. Hui, els veins estrangers suposen el 15,6% del veinat, índex superior a la 

mitjana de la dutat. En cert sentit, els immigrants han reviscolat alguns dels trets 
característics del barri, com la tradidó comercial i l ’animada vida de carrer, to t i 

que de forma modificada. Al barri hi ha 191 comerlos étnics, una diversitat de 
fenómens de sodabilitat informal i alguns dels seus carrers constitueixen un lloc de 
referéncia per a col-lectius com els magribins i, en menor mesura, els senegalesos. 

Així respecte a la ciutat i ais propis veins del barri, a la imatge de Russafa com a 

barri popular valencia és superposa la de “ barri multicultural”  de Valéncia.
Tots aquests factors fan del barri de Russafa un “ lloc estratégic d’investigació” 
entés, en el sentit de Merton, com un cas empíric particularment favorable per a 

l ’estudi dels fenómens de sodabilitat urbana vinculats al procés d’inserció dels 
immigrants.
Dedicarem aquesta segona part a l ’análisi del barri de Russafa com espai social 
significatiu. Ens interessa el que fan els seus habitants, les relacions socials que 
mantenen al voltant d’eixes activitats, la interrelació entre els diversos grups i les 
opinions respectives, així com les dinámiques que així es generen. Com s’ha donat al 
barri de Russafa la inserdó residencial dels nous veins? Quines formes ha adoptat i 
quines estratégies s’han aplicat? Quines modificacions ha comportat per a la vida del 
barri? Com veiem abans, la co-preséncia pot adoptar diferents formes segons el tipus 
de relacions que s’establesquen, des de reladons de vei'natge més o menys 
superficials, passant per la indiferénda cortés fins el conflicte. Quines formes adopta 
en Russafa aqueixa co-preséncia? Com es dóna en la vida quotidiana del barrí aqueix 
particular funcionament comú entre grups diferents? Aquesta vida social es 

desenvolupa en diversos ámbits que, al mateix espai físic, el barri, suposen una 

diversitat de relacions. Es donen reladons familiars i de grup, relacions de veinatge a 
nivell d’escala i carrer, reladons com usuaris dels carrers, dels servéis i dels espais 
públics, i també reladons de tipus associatiu de forma, més o menys vinculada al 

barri. Com es plasma aquesta co-preséncia en els diferents tipus de reladons?

Per apropar-nos a aqüestes qüestions, parlarem en primer lloc de la conformado de 

la Russafa actual i dels procés d’accelerada transformado en que es troba el barri. A 

la nostra análisi es destacará el procés d’inserdó residencial dels immigrants, així 
com la diversitat de formes que ha adoptat segons els col-lectius de procedénda, i
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els discursos i opinions de la gent del barrí. El fil conductor de la nostra análisi será 

la sodabilitat, tant aquella específica dels col-lectius i veins immigrants, com la 
sodabilitat comuna que es deriva de la convivénda quotidiana a Russafa.
Els carrers i les “árees comerciáis” de Russafa ens mostren una diversitat de 

manifestacions de sodabilitat d’una immigració, molt recent en la majoria pero de la 

que una part porta anys al barri. Parlarem dels equatorians i dels magribins, els dos 
col-lectius més significatius del barri, amb particular atenció a la comunitat 

magribina de Russafa. S’analitzaran, també, els comerlos étnics. Sense menysprear 

la seua dimensió económica i laboral, la nostra análisi se centrará ais espais sodals 
que conformen, les fundons que compleixen i la seua dimensió simbólica i 
identitária. Tot i que no siga el cas de tots els col-lectius, sovint l’existéncia de 

locáis significatius, com comerlos o llocs de cuite, genera al voltant fenómens de 
sodabilitat. És per aixó que parlarem de la sodabilitat de carrer dels magribins, 
senegalesos i equatorians.

A més de la sodabilitat propia dels veins immigrants ens interessa la sodabilitat 
informal compartida i el tipus de relacions que es donen ais espais significatius del 
barrí, com el Mercat, o ais seus carrers i places, com la Pla$a de M. Granero.
Respecte a la sodabilitat formal, el complex entramat associatiu del barri, parlarem 
de les organitzadons immigrants amb major preséncia al barrí i de les associacions 
“ autóctones” . Entre aqüestes darreres no comentarem el cas de les associacions 
festives, com les falles, o d’altre tipus. Hem selecdonat les assodacions del barrí, 
com l ’Associació de Veins o la Plataforma per Russafa, més directament implicades 
en les dinámiques de conjunt del barrí, que han realitzat pronundaments públics i 
inidatives al voltant de la immigració.
Ais darrers anys, la convivénda indiferent dels diversos veins s’ha vist enrarida per la 
petita delinqüéncia, les petites tensions que es poden magnificar i la pressió d’una 

extrema dreta que ha de fet de “ netejar” Russafa una de les seues banderes. De la 
má de les associadons i de les seues inidatives, for^ades pels problemes del barri i la 
consciéncia d’aquest ambient, abordarem la dinámica conjunta que, no sense 

diferencies, han anat configurant sectors d’autóctons i d’immigrants i que tingué la 

seua concredó a la manifestado de gener de 2002. Una dinámica conjunta que, to t i 
les seues limitacions, se’ns mostra com la via més plausible per aconseguir generar 
ponts, augmentar la comunicado i les visions comunes entre els diferents grups de 

veins, i poder afrontar els “ajustaments” mutus que la convivénda requereix.
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6. EL BARRI DE RUSSAFA

Situat al sud-est del Centre Historie, entre les dues rondes de Grans Vies, Russafa és 

un barri céntric, popular i amb una vivéncia de personalitat propia, to t i que en 
rápida transformado. En l ’ imaginari col-lectiu de la ciutat ser de Russafa era, i és, 
ser d’“ un dels barrís de tota la vida” . Administrativament, Russafa forma part del 

Districte 2, junt els barris del Pía del Remei i Gran Via. Aquests darrers es conformen 
com l ’Eixample burgés de la ciutat i no han perdut el carácter de barris benestants. 

Peí nivell socioeconómic, la trama urbana i la tipología de residencia, El Pía del 
Remei i Gran Via tenen poc en comú amb Russafa, que constitueix una illa popular al 
si de l ’eixample. Aquesta és també l ’autopercepdó dels veYns. “Aixó és Russafa i 
aixó l'eixample” .
Com es veu ais mapes 10 i 11, el barri de Russafa está delimitat per les vies del tren 
(carrers Alacant, Gibraltar i Filipines), que l ’han tancat históricament per l ’oest. Al 
nord, peí carrer de Xátiva, a Test peí carrer de Russafa (tram entre Colom i Gran Via) 
i l ’Avinguda de l ’Antic Regne de Valéncia, i al sud per l’Avinguda de Peris i Valero. 
Aquests límits administratius es corresponen amb la conformació moderna del barri 
des que, a fináis del segle XIX, el poblé de Russafa va ser annexionat a la capital. 
Així, parlar de Russafa ens remet a un espai físic, delimitat dels barris contigus, que 
té al seu centre el Mercat, motor económic del barri, i al costat, l ’església de Sant 
Valero. Tanmateix, els límits administratius no coincideixen amb la representació 
dels veins del seu espai. A l ’ imaginari del vei'nat, Russafa és l ’espai al voltant del 

Mercat i té unes fronteres més difuses235. El Mercat i Sant Valero continúen essent les 
referéncies espaciáis més comunes per indicar una direcció, dividir el barri o 
representar-se’ l, així com els espais centráis de sodabilitat236.

235 Hi ha veins que consideren que els carrers que hi ha entre Gran Via Germanies i el carrer 
Xátiva, no són dé “veritat” Russafa, tot i que aquests carrers sempre han format part del 
barrí administratiu. “Passada la Gran Via, ja no és Russafa” és un comentan freqüent.
236 Els véíns de la zona 3, de carrers com Pintor Salvador Abril, estableixen la distindó de dos 
Russafes: “del Mercat cap aquí i del Mercat cap allá,... (fins la Renfe) que no és el mateix”. 
Igualment, les Falles del barrí están estructurades en dos sectors, Russafa A i Russafa B, la 
delimitado dels quals és el Mercat.
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Mapa 10. El barri de Russafa i el districte d’Extramurs

\
i

La conformado de la Russafa actual

A la vista del nombrós tránsit dels carrers Cadis o Cuba, rectilinis i sense cap arbre, 

ningú no diría que el nom i l’existéncia de Russafa están ben documentats ais temps 

islámics per la fama dels jardins237. Amb la conquesta de Jaume I, Russafa passa a la 

Corona; posteriorment, el petit nucli urbá i el seu amplíssim terme d’horta, cases 

disseminades i marjal, formaren la jurisdicció parroquial de Sant Valero, una de les

237 Abd Allah al-Balansí (Abd Allah el Valencia), príncep omeia, construeix a Russafa una casa 
amb jardins. Hi ha constancia de l ’existéncia d’una mesquita i un nucli de cases (Corbín, 
1995: 11). L’enyoran^a dels jardins de Russafa i l ’encant de la seua horta va ser cantada per 
dos grans poetes clássics árabs que compartiren l’experiéncia de l’exili. Muhammad Aben 
Galib al-Ruzafí al segle XII, que hui té un carrer dedicat al barri, i ja al segle XIII, per Ibn Al 
Abbar, qui signa les capitulacions de la ciutat davant Jaume I (acte que, segons la tradició, se 
celebra a Tactual Monestir de monges clarianes de Nostra Senyora dels Ángels del carrer 
General Prim de Russafa).
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tretze parróquies históriques de la ciutat238. Al llarg dels segles hi augmenta la 

poblado pero es va mantenir aquest quadre; un nucli urbá al voltant de Tesglésia de 

Sant Valero i un gran nombre de cases i alqueries disseminades, sota l*advocado 
d’onze ermites, que vivien dels productes de l’horta, de Tarros i de la pesca a 

TAlbufera239. El primer Ajuntament de Russafa, f ill del liberalisme, es va constituir 

l’any 1836. Russafa era un poblé més dels voltants de Valéncia, amb una horta rica 
que abastava de queviures la ciutat240 i on alguns notables tenien casa de camp241.

La conformado de la Russafa actual ens remet al moviment d’expansió i 

modemització de la Valénda de fináis del segle XIX i primeres décades del XX. L’any 
1865 s’enderrocaren les muralles medievals i, en pocs anys, la ciutat s’annexiona els 

Ajuntaments limítrofs com Patraix, Russafa que s’integra a Valéncia en 1877, i pocs 
després anys Marxalenes. El document programátic del nou urbanisme haurá 
d'esperar una década més, a Taprovadó del Pía de TEixample de la Ciutat l'any 
1887. Inspirat en el Pía Cerdá de Barcelona, TEixample de Valéncia en repetia els 

trets més característics: una trama rectilínia on amplis carrers delimiten illes amb 
grans patis interíors, amb xamfrans ais cantons i una natura urbanitzada, arbres a les 
voreres i jardins en places i avingudes. L’ambiciós Pía xocá aviat amb els límits, 
económics i de lideratge, de la burgesia de la dutat.
Si bé Tannexió administrativa del barri a la ciutat data de 1877, hauran de passar 
gairebé cinquanta anys perqué Russafa constituesca un continuum de carrers i 
edificis amb la resta de la ciutat. A fináis del segle XIX, els negocis immobiliarís, la 
prioritat política i el prestigi sodal se centrava en la construcció del primer 
Eixample, entre el carrer de Colom i la Gran Via. Posteriorment, ja l'any 1912, 
s’aborda Tampliadó de TEixample fins a prop de Montolivet, amb una gran

238 El terme de la parroquia de Sant Valero delimitava al nord i l’oest amb les muralles de la 
dutat, a Test amb el Túria i la Mar i al Sud amb TAlbufera (Corbín 1995). Fins el segle XIX 
Russafa estava connectada, per un sistema de canals, amb TAlbufera i el port de Silla.
239 En la seua obra de 1795, Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y Frutos del Reino de Valencia, Cavanilles diu de Russafa: “su parroquia consta de 
1.684 vednos y todos ocupados en las faenas del campo, a excepdón de unos 80 que viven 
dentro de la dudad. Los 555 habitan reunidos en el pueblo y los restantes 1.049 en alquerías 
y barracas... las prindpales cosechas son la seda, el arroz, el trigo, el maíz y las hortalizas” 
íCavanilles, 1996: 28)

Alguns deis carrers actuals, al voltant del mercat, encara remeten al nom de les alqueries 
i finques dels agricultors més acomodats de fináis del segle XIX. El carrer dels Tomassos fa 
referénda ais tres germans de cognom Tomás que tenien una alquería. El mateix passa amb 
el carrer dels Vivons i el dels Sornells (Corbín, 1995: 110).
241 Ja Tany 1866, entre les més grans destacava la casa i els jardins de la familia Montfort 
ubicats a terrenys de l’actual carrer Pere III el Gran. Predsament, mantenir el poc que 
quedava d’aquest indret i transformar-ho en espai públic va estar Tobjectiu d’una campanya 
ciutadana que va suposar la creado de la plataforma Salvem Russafa, el 1998, tot i que no es 
van poder salvar els arbres centenaris.
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ayinguda diagonal (Tactual avinguda de l ’Antic Regne que ocupava els terrenys 

alliberats a la via de l ’antic tren al Grau). En el cas de Russafa, haurem d’esperar ais 

anys 20 per a qué s’ inide la construcdó del barri que coneixem, una vegada acabada 
la urbanització d’un es altres zones de major interés242. Quan a 1919 es construeix el 

col-legi Balmes, una senzilla i rítmica construcdó modernista, s’ha d’obrir un nou 

camí fins a ell, ja que es troba en plena horta. Aixó canviaria aviat. En les décades 
dels 20 i 30 es van construir el 35,8% de les residéncies del barrí243. Urbanísticament, 

la soludó adoptada Ya ser pragmática: envoltar el poblé de Russafa amb la retícula 

propia de TEixample, és per aixó que encara es pot veure sobre el plánol la trama 
antiga, més irregular i situada al voltant de Tesglésia de Sant Valero, rodejada per la 
trama rectilínia moderna. En aquest període es construeix la part que dona a 

l ’Avinguda de l ’Antic Regne, algunes parts dels carrers Pere III el Gran i Dr. Sumsi, i 
la part inicial dels actuals carrers Dénia, Sueca, Cuba i Cadis. En aquests anys Russafa 
ja está plenament vinculada a la dinámica i a la historia quotidiana de la dutat. Era 

un barri popular d’obrers, camperols i botiguers, valencianoparlants en la seua 
immensa majoria. Russafa gaudia d’una intensa activitat comerdal, centrada ais 
petits tallers i comerlos que envoltaven el mercat, i una intensa vida social i 
política. El barrí es repartía entre el corrent republicá, de tradició blasquista i 
anticlerical, i els sectors católics, nucleats al voltant de Tactiva parroquia de Sant 
Valero.
La guerra civil i la immediata postguerra van suposar una paralització de Tactivitat 
constructora, donada la miséria regnant i la priorització d’altres necessitats més 
peremptóries. Posteriorment, les décades dels anys 50 i 60 constituirán Taltre gran 
període constructor del barri, quan s’alcen el 26% de les residéncies actuals. 

Aleshores tota la superficie de Russafa es troba ja construida i el barri es conforma 
sense cap jardí, passeig o espai obert. Els nous habitatges serán ocupades per 
famílies del barri, els filis dels ja residents, per veins d’altres barris de Valéncia i, 

també, per immigrants espanyols (tot i que menor proporció que a altres barris de la 

ciutat, particularment de la periféria). Tant peí nivell socioeconómic de la poblado, 

com peí seu ambient, Russafa continua essent un barri popular valendá, amb una 
intensa vida de carrer on “ tothom es coneixia” . Aquest sembla ésser el tre t més 
destacat de la “ Russafa de sempre” o, almenys, el més rememorat des de 

Tactualitat. Aquesta sodabilitat de barrí té diferents expressions:

242 A prindpis de segle hi havia alguna finca, áillada, a Tactual Gran Via de les Germanies. El 
ritme de construcdó va ser molt lent. Fins l’any 1920 no es va acabar d’urbanitzar totalment 
el tram del carrer Russafa entre Xátiva i la Gran Via (Sanchis Guamer, 1997: 554 i 584).
243 Cadastre Municipal de Bens Immobles de 1998.
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“abans tothom es coneixia, deixaves la porta del carrer oberta... a més, si tu 
t ’anaves al mercat o on fóra sempre estova el de la mercería del costat... que 
li donava una ullada” (ve'ína)

“quan no hi havia televisió ni cotxes, bé... de cotxes passaven molt pocs i per 
la nit cap... les nits d ’estiu la gent treia la cadira al carrer, hi havia alguns 
rogles... era una altra cosa" (ve'ína)

Sota una expressió o altra, els trets més importants de Russafa eren el seu carácter

popular, “un barri molt valencia,... parlar valencia era ésser de Russafa”, i una

trama de relacions informáis i veinals, intenses i denses, basades en el coneixement i

la coincidencia en els llocs significatius del barri. El Col-legi Balmes, on estudiaren

les successives generacions, el Mercat, centre de l’activitat comercial i Tesglésia

Sant Valero que ja no era l'única parroquia del barri, pero sí on continuaven

celebrant-se els bateigs i casoris ais que es volia donar importáncia social. La densa

xarxa de casals fallers completava la vida quotidiana al barri.

Mapa 11. Plánol del barri de Russafa, amb el Mercat, Tesglésia de Sant Valero 
i la pla^a M. Granero

Mercat

Església de Sant Valero 

Plaga M. Granero
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Un barrí dinámic i en procés de transformació

Al gener de 2004, el barri de Russafa tenia 25.535 veins i véínes, el que representa el 

3,2% de la poblado de la ciutat. Com passa a altres barris céntrics, la pérdua de 

població era el tre t demográfic que caracteritzava les passades décades, com es 

mostra al quadre 15. Durant la década dels 70, molts vei'ns de Russafa es traslladaren 

a altres barris de nova construcció, en recerca d’una residéncia i uns servéis millors. 

Una part important s’instal-lá a les noves edificacions que s’al̂ aven més al sud (barri 

d’en Corts, Avingudes del Doctor Waksman i d’Ausiás March, i també al barri de 

Malilla). En deu anys, Russafa va perdre el 25% de la població. Aquest procés va 
afectar, en particular, la zona contigua amb la tanca de Renfe, final del carrer 

Dénia, carrer Cuba, Buenos Aires i Puerto Rico, que concentra una part de les 

residéncies més modestes i amb pitjors condicions. En la década següent, els 80, 
continua la tendéncia de reducció de la població, si bé de forma més suau. Durant 
els 90 la població va continuar reduint-se fins arribar al seu mínim en 2001, amb 
23.570, per pujar ais 25.535 habitants de l ’actualitat, grácies ais veins immigrants.

Quadre 15. Evolució de la població de Russafa. Anys 1970-2004

Any Població
1970 39.672
1981 29.624
1991 25.357
2001 23.570
2004 25.535

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valencia

Al llarg del període que comentem, Russafa ha perdut població i aquesta ha envellit. 
En gener de 2004, el 26% dels veYns de Russafa tenen més de 65 anys, quan la mitjana 

de la ciutat de Valéncia és del 18,75% (un índex ja molt considerable). A aquest 

envelliment de Russafa contribueixen dos tipus de raons. Unes són les tendéncies 

generáis que, com a la resta d’Europa, fan de la nostra una societat envellida i 

longeva, plenament instal-lada a Thivern demográfic” 244. La segona raó és més 

específica del nostre barri. En la década dels 70, dels 80 i amb menor intensitat ais 

90, qui abandonava el barri era la gent jove que estava formant famílies. En molts 

casos, els iaios quedaven al barri i es traslladaven els filis i els nets, a millors

244 L’expressió “hivern demográfic” (Molla, 2000: 65) s’utilitza per designar una situado 
marcada peí descens de la natalitat, que ha caigut per baix de la taxa de reposidó, i un 
augment de la longevitat causat per l’increment de l’esperan^a mitjana de vida. Aquesta 
situado, general a tota Europa, suposa una societat que, per garantir-ne el funcionament 
requereix de població immigrant.
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habitatges en barris amb majors dotacions de zones verdes i escolars. Aquest 

envelliment comporta diferents conseqüéncies en la vida sodal del barri, dels que 
aquí destacarem dos. En primer lloc, una major necessitat de servéis diversos - 
sanitaris, socials- prop del domicili; l ’abséncia d’aquests al barri i la necessitat de 

traslladar-se fora augmentará la sensació d’abandó per part de l’Administració 
municipal. En segon lloc, i sense que es puga generalitzar, es tracta d’un sector de 
població, important en número i amb majors dificultáis per adaptar-se rápidament a 

noves situacions (com les que genera el canvi de carácter d’algunes zones del barri 

per l ’establiment de nous veins immigrants).
Amb l ’ inici dels 90 comenta a apuntar, tímidament, un doble procés migratori envers 
el barri que suposará una renovació poblacional. Per una part, un nombre apreciable 

de gent jove que passa a viure de forma independent s’instal-la de forma creixent a 
Russafa. És céntric, a primers dels 90 encara hi havia habitatges barats i comenta a 
estar de “ moda” en determinats cercles d’estudiants, professionals joves i parelles 

sense filis. Per a aquest públic, progressista i poc convencional, la residénda de 
tipología antiga i la preséncia de la primera immigració magribina constitueix un 
atractiu més del barri. “ Russafa mola”. Així les coses, respecte a la població 
autóctona trobem aquí un doble moviment poblacional, aparentment contradictori, 
que conforma la Russafa més recent. Per una part, un sector de les generadons més 
joves se’n van del barri per a formar les seues famílies. Pqr altra part, Russafa és un 
lloc que atrau gent jove amb esperit “ multicultural” . Tots dos canvis residenciáis ens 
mostren diferencies del cicle de vida, de valors i condicions que es consideren 
adequats per habitar en un lloc o altre245. El portaveu de l’Associació de VeYns ho 
sintetitza així:

“la gente joven... que era de Russafa se ha ido para mejorar... la gente de
fuera, joven, ha venido a Russafa para mejorar... y aunque parezcan
contradictorias las dos cuestiones son reales, porque la mejora... pienso que 
no es sólo una concepción de un bien de consumo sino que va de forma de 
vida” (Cl 7).

El segon flux migratori vers el barri és el dels immigrants extracomunitaris, que 
comenta a cobrar importáncia a partir de 1996 i que, nou anys després, ja

constitueix el 15,6% de la població. Grácies a aquests dos tipus de nous veYns,

immigrants i joves professionals i inconformistes, el nombre total de veYns de Russafa 
s’ha mantingut estable al voltant dels 25.000 habitants, si bé la composició s’hi ha 
modificat.

245 Una part de les parelles professionals noves veYnes del barri solen traslladar-se, quan 
tenen filis, a altres barris, amb habitatges més ampies, ascensors i millor oferta de servéis.
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Tot i la consciéncia com a barri, podem trobar a Russafa diferents paisatges urbans i 

humans. Per permetre un m illo r apropament a la realitat del barri i estudiar la 

inserció residencial dels immigrants, es va d ivid ir Russafa en set zones, ta l com ens 

mostra el mapa 12. Els criteris per realitzar aquesta divisió van ser básicament dos. 

Un va ser la mida; calien unitats relativam ent petites que permeteren detectar els 

fenómens de concentració i altres a un nivell quasi micro. Per altra part, l ’espai 

de lim ita t per cadascuna de les zones havia de teñir trets comuns que es consideraven 

significatius (tipus de trama urbana, tipología d'edificació, període d ’aquesta, nivell 

socioeconómic del veinatge) la qual cosa va comportar que aqüestes zones no 

tinguen una mida homogénia.

Mapa 12. El barri de Russafa. Divisió en set zones
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El sector 1 i la fa^ana dels edificis del sector 2 que donen a la Gran Via Germanies, 

conformen uns habitatges d ’una certa qua lita t. Al sector 3 del nostre mapa, tenim un 

paisatge de carrers ampies, amb arbres i edificis de qualitat. Els carrers del Dr. 

Sumsi, Pere III el Gran i Maties Perelló es construYren, poc a poc i amb retrás, pero
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d’acord amb les directrius del Pía de TEixample de 1912. Podem incloure en aquest 

grup a una part de la zona 4, les finques del carrer Centelles, encara que es va 

construir alguns anys més tard, entre mitjans dels anys 50 i fináis dels 60. Ais trets 
més o menys comuns d’aquestes zones, tipus de carrer i habitatge d’una certa 

qualitat en relació a la mitjana del barri, hauríem d’afegir un major estatus 

socioeconómic dels veYns, treballadors pero també professionals i membres de capes 
mitjanes.

La zona 5 ens mostra un altre tipus de paisatge urbá. La trama irregular i Tesglésia 
de Sant Valero són de les poques coses que resten del nucli historie de Russafa. De 
carrers més estrets que les zones suara esmentats, presenta també una tipología de 

residéncia més modesta. Articulada al voltant del Mercat, la zona 5 concentra una 

part del córner^ al detall autócton que encara manté una importáncia notable al 
barri. Es tracta d’un véinatge molt popular, de gent treballadora i petits botiguers. 
Per últim, a la zona 7, una part de la 6 i de la 2, es concentren les residéncies més 

modestes i en pitjors condicions del barri. Al final del carrer Dénia i a alguns trams 
del carrer Cuba encara es mantenen les finques pobres construYdes ais anys 20 i 30 
(edificis de tres abades, amb cases que no superen els 60 m2 i escales molt 
estretes246). La construcdó d’anys posteriors va millorar de qualitat pero no gran 
cosa. Ais baixos dels edificis d’aquests carrers s’ubicaven els petits comerciants, 
artesans i botiguers que, junt amb la zona del Mercat, constituía la trama comerdal 
tradidonal del barri. En la década dels 70, molts veYns d’aquesta zona es traslladaren 
a una residéncia millor i els comerlos tradicionals tancaren progressivament les 
seues portes (tant per Tedat del propietari com per la manca de perspectiva del 
negod). A mitjans dels 80, alguns punts d’aquesta zona es degradaren de forma 
accelerada.

Des de mitjans dels 90 hi ha una notable activitat constructora al barri, tant d’obra 
nova com de reforma integral dels habitatges, que está modificant poc a poc la 
fisonomía del barri. La centralitat de Russafa, les oportunitats que ofereix una part 
del barri a les immobiliáries i, sobre tot, les expectatives abades peí projecte del 

Pare Central han generat un canvi molt perceptible. El projecte del Pare Central 

consisteix en el soterrament de les vies del tren i Talliberament dels terrenys que 
ara ocupa Renfe per a ús com la gran zona verda, d’oci i equipament col-lectiu, del 

centre de Valéncia. L’alt cost d’aquesta operado urbanística i la prioritat que tenen,

246 Aquesta tipología, que encara es pot veure intacta al final del carrer Dénia i part del 
carrer Cuba, és semblant a les construcdons de la mateixa época dels carrers Burrull, 
Lepanto i Túria del barri del Botánic, al Districte 3 de la dutat.
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per a les institucions i les empreses, unes altres árees de Valéncia247 han ajornat la 

realització del projecte. Sí bé hi ha unanimitat en alliberar els terrenys que ara 

ocupa Renfe, es dóna un ampli debat sobre les actuacions a realitzar, la part 
reservada a espai verd, a servéis comunitaris dels barris contigus i per habitatge248. 

El barri de Russafa será uns dels més afectats, particularment la part limítrofa amb 
la tanca de la Renfe i que coincideix amb les zones 7 i 4 del nostre mapa. A més dels 
efectes indui'ts sobre el barri, la realització del Pare Central es presenta per 

l ’Ajuntament com la solució ais greus déficits que té Russafa en matéria de zones 

verdes, esportives i centres sodals. De moment, poc més es pot afirmar. L’in iri de 
les obres del Pare Central encara no té data, pero ja ha tingut efectes sobre el barri: 
una revalorització i una pujada general de preus. A la Russafa actual ja no és gens 

senzill trobar residéncia barata com fins a mitjans dels anys 90.
En Pactualitat hi ha una oferta considerable de pisos en venda, nous o reformats, 
d’una renda mitjana i mitjana-alta (en to t cas, superior a la tradidonal al barri), al 

voltant del Mercat i de forma més dispersa, per la resta del barri. En molts casos, a 
les zones 5, 6, 7 i una part de la zona 2, aqüestes finques conviuen paret amb paret 
amb els vells edifids, alguns en penoses condidons de manteniment i habitabilitat. 

L’activitat constructora continua.
Comentávem abans que el pare de residéndes de Russafa presenta una antiguitat 
superior a la mitjana de la ciutat. D’acord amb el Cadastre de 1998, quasi el 50% de 
les residéncies del barri es construiren abans del 1941249. Aquesta residéncia antiga 
no és homogénia, ni tampoc ho és la seua situado. Els habitatges situats ais carrers 
de Pere III el Gran, Dr. Sumsi i Maties Perelló són de bona qualitat i han estat 
mantinguts i renovats amb el pas del temps. Els ubicats a la zona 7 i una part de la 2, 
que ja  es van construir com a residéncies modestes i petites, són els que presenten 

un estat p itjo r de conservado i d’equipaments. Eren també els propietaris amb 
majors dificultáis per afrontar les despeses, sempre costoses, de manteniment, més

247 L’Avinguda de Franca i la Ciutat de les Arts i les Ciéndes, al sud de la dutat, i la zona del 
Palau de Congressos al Nord.
248 El soterrament de les vies de tren alliberará 650.000 m2 de sol, una part del qual es troba 
al cor de la dutat. D’acord amb la formula aprovada per la sodetat gestora, partidpada peí 
Ministeri de Foment, la Generalitat i l’Ajuntament de Valénda, per a fer front al cost de 
l’operadó urbanística, es transformaran en urbanitzable una part dels terrenys aconseguits i 
es vendrán a la inidativa privada per a la construcdó d’habitatges. A hores d’ara, no están 
clares les propordons de sol urbanitzable, d*habitatge protegit dins d’aquest, i de zona verda 
i de servéis. El darrer conveni está revisant-se actualment. El País, Comunidad Valendana, 21 
de desembre de 2004, “El Gobierno revisará el plan del Parque Central para hacer viviendas 
protegidas y más zona verde”.

La propordó a la dutat de Valénda era del 12,32% (Gabaldón Estevan i Espinar de las 
Heras, 2000: 31)
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encara quan des de l ’Administradó no s’ha arbitrat cap pía espedfic de foment de la 

rehabilitado, com va ser el RIVA al Centre Historie.

Abans establíem una divisió del barri en zones, a partir, entre altres factors 
discriminadors, de la presencia de residéncies més modestes o de major qualitat. 

Aquest factor no configura cap conjunt homogeni, sin ó el predomini en cada zona 

d’un tipus de residénda o un altre. La residéncia barata al barri configura així una 
trama inconnexa, més concentrada en unes zones que en altres, pero present en 

quasi totes com ens mostra la ubicado dels immigrants.

Un deis trets característics de Russafa ha sigut l ’activitat comercial. Un personatge 
que tothom recorda en parlar de “ la Russafa de sempre”  és el botiguer o l ’artesá que 
vivia a la rebotiga del seu establiment, amb un horari ampli i una intensa relació amb 

els veYns. Aquest tipus de comer? tradicional va fer fallida ja a mitjans del 70 i la 
immensa majoria tancaren al llarg dels 80. En l ’actualitat, segons el portaveu de 

l ’Associació de Comerciants, aproximadament una quarta part dels comerlos 
autóctons del barri responen encara a aquest model tradidonal que “sólo está 
subsistiendo, esperando la jubilación”  (EJ 1). El carácter comercial del barri, que es 
manté com un tre t distintiu de Russafa, está protagonitzat avui per altres actors, 
molt diferents entre si. El comer? autócton, la gran majoria del qual (el 85,2%) es 
dedica a la venda al detall, está en procés de renovado, especialitzadó i 
professionalitzadó creixents, sense abandonar pero, com reconeix un d’ells,

“ la relación personal... (lo) que nos diferencia de las grandes áreas es que no 
sólo estamos interesados en hacer negocio o en vender, sino que tenemos una 
relación personal con el entorno del comercio de cada uno” (EJ 3).

Precisament, la “ relació personal”  és també la base que utilitza el comerdant
immigrant. Es tracta de formes de “ relació personal” molt diferents, amb públics i
codis també molt distints, pero el recurs a la sodabilitat és básic en les estratégies
comerciáis d’autóctons i immigrants. Avui, una part de l ’activitat económica de
Russafa es realitza ais 191 comer?os immigrants que hi ha al barri. El comer?
autócton es concentra al voltant del Mercat, que actúa com a centre dinamitzador i

locomotora económica de l ’activitat del barri. Per la seua banda, els altres
comerciants, els immigrants, es concentren a l ’eix del carrer Cuba, zones 4 i 7, to t i
que están ja  presents de forma més dispersa per quasi tot el barri. Malgrat les

diferencies, el comer? de Russafa manté un perfil de comer? modest, que s’ubica en
un baix llogat i amb un o dos dependents250.

250 El 76% dels comer?os tenen contráete d’arrendament; sois un 17% dels locáis són propietat 
dels comerdants. El 35% dels comer?os sois compten amb un depenent i amb dos el 15% 
(Gabaldón Estevan i Espinar de las Heras, 2000: 60-61).
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Tenim, dones, una pluralitat de paisatges urbans i de veins al barri de Russafa. El 

barri se’ns mostra com una unitat i, al mateix, amb una forta diversitat interna. No 

hi ha una Russafa, sinó varíes. A nivell de ve'fnat, podríem diferenciar tres grans 
grups. El primer esta integrat pels veins autóctons, “ de Russafa de tota la vida” . Són 

les famílies que es mantenen al barri, amb un pes molt important de la gent gran i, 

també, de noves generacions que hi romanen. D’un nivell socioeconómic heterogeni, 
pero més aviat modest, són les persones que, en parlar dels trets característics de 

Russafa, rememoren a la “ Russafa de sempre” i la seua sodabilitat popular. Els 

espais centráis de la seua sodabilitat al barri continúen essent el Mercat, els actes 
socio-religiosos a Tesglésia de Sant Valero i les falles del barri. Tots aquests elements 

es traben refor^ats pels lligams de sodabilitat que mantenen en el barri una part 

dels antics veins (continúen “apuntats”  a la falla del “seu”  carrer i, sovint, els 
matrimonis se celebren a Sant Valero)251.

El segon grup de veYns estaría constituí! pels nous veYns autóctons de la década dels 

90. Es tracta de joves, estudiants i professionals, o parelles sense filis. De Russafa 
destaquen el carácter popular, céntric i multicultural, un carácter que ha estat un 
factor básic per viure aquí. Tot i aquesta valoració positiva del barri, les seues xarxes 
de reladons quotidianes no solen estar centrats al barri i tenen una dimensió més 
ampia, de ciutat. No fan, dones, massa “vida” al barrí i l ’espai de sodabilitat 
compartit amb els “veins de sempre” és el Mercat, pero no Tesglésia ni les falles252.
El tercer grup, el més nou, seria el format pels veYns immigrants. Es tracta d ’un grup 
molt heterogeni en quant al tipus d’ inserció urbana, la major o menor participado en 
els espais centráis de convivénda assenyalats i la diferent percepció i valoració que 
rep per part de la resta de veYns. A més, en la immensa majoria, está instal-lant-se al 
barri ja  que porta menys de dos anys en ell.

Problemes i tensions

Una cosa que ha canviat poc, dels anys 70 en$á, són els servéis públics i dotacions 
ubicades al barri. Les zones verdes de Russafa es limiten al pare de la pla$a Manuel 

Granero, que té els únics jocs infantils que hi ha al barri, i al jardinet central del 
carrer Filipines, que es va inaugurar a la tardor de 2002. La pla^a M. Granero i el

251 Aquests lligams es mantenen, sobre tot, mentre viuen els iaios al barri o una part de la
familia. Filis i nets de famílies “de sempre” de Russafa celebren les falles al seu antic barri, 
utilitzant com a base la casa dels iaios o tios que es mantenen al barri. També entre aqüestes 
famílies és freqüent celebrar els actes sodo-religiosos importants a Sant Valero. En altres 
paraules, en les seues reladons familiars i d’oci, Russafa continua essent una referencia 

Una part de la sodabilitat d’aquests veYns es dona ais locáis de copes i restaurants i 
“bocateries” que hi ha al barri, junt ais filies i filis de les famílies “de sempre”.
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tram per ais vianants front l ’església de Sant Valero, molt petit, són els únics espais 

públics del barri on es pot fer vida col-lectiva: passejar, portar els xiquets perqué hi 

juguen, parlar amb els veins i ve'ínes... Al barri no hi ha cap instal-lacio esportiva 
pública.

Quelcom semblant podríem dir dels centres educatius del barri253. En els nivells 
d’infantil, primaria i ESO, la gent del barri es concentra en l ’únic col-legi públic que 
hi ha, l ’historie Balmes, i els centres concertats Col-legi Ortega, Col-legi Muntaner i 

Escoles d’Artesans. L’evolució dels alumnes del barri ens il-lustra sobre els canvis de 

la població. Des de principis dels 80 fins mitjans dels 90 va baixar el nombre 
d’alumnes com a conseqüéncia de la pérdua de poblado i de l ’envelliment del barrí. 
En aquest període es redueix també el nombre d’aules ais centres. El canvi de 

tendénda es dóna de la má de la presénda creixent d’alumnes immigrants que, a 
partir de 1996, genera una major demanda escolar per part d’un nou públic. Els 
escolars immigrants tendeixen a concentrar-se al Col-legi Ortega, que té al voltant 
del 50% d’alumnes immigrants, de forma menys notable en el Col-legi Públic Balmes, 
entre un 30% en els primers cursos de primaria i un 20% en 5é o 6é, i amb xifres més 
modestes en les Escoles d’Artesans i el Col-legi Muntaner254.
Aquest major nombre d’alumnes s’ha d’ajustar a unes dotacions escolars que 
presenten diverses deficiéncies. El vell edifid del Col-legi Balmes requería, des de 
feia anys, una reforma integral que, finalment, es va aprovar després d’un any de 
mobilitzacions de l ’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del centre. 
Comen^ades a mitjans de 2003, les obres han suposat el tancament del col-legi i el 
despla^ament, amb autobusos, dels alumnes al CP Carolina Alvarez al sud de la 
ciutat. Aquesta situado es perllonga encara. Les instal*ladons de l ’Escola d’Artesans, 
antigües, són acceptables, pero els col-legis Ortega i Muntaner tenen les limitacions 
própies dels centres ubicats en plantes baixes.
Aquesta manca d’equipaments al barri afecta totes les franges d’edat. Russafa, amb 
un a lt nombre de població gran, no té un centre de jubilats i pensionistes o de 

Tercera Edat. A mitjans de 2003, va obrir les portes la Universitat Popular en uns

253 Segons la divisió educativa, que coinddeix amb la muniripal, Russafa, Gran Via i el Pía del 
Remei formen el Districte 2. Com en altres aspectes, en 1’oferta educativa es denoten les 
diferéndes entre aquests barris. A Gran Via i Pía del Remei hi ha un col-legi públic i una 
ampia oferta de col-legis religiosos concertats de prestigi (Nuestra Señora de Loreto, Sagrado 
Corazón dels PP Maristes i San Vicente Ferrer dels PP Dominics). Tot i formar part del mateix 
districte educatiu, es configuren dos móns escolars diferents que la creixent presénda 
d’escolars estrangers ais col-legis de Russafa posa en evidénda.
254 Aqüestes propordons corresponen al curs 2002-2003. El CP Balmes amb 450 alumnes és el 
més nodrit, seguit a distánda peí col-legi Muntaner tenia 290 alumnes i el col-legi Ortega, 
172.
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baixos del carrer Dénia 39. Els seus cursos i activitats han rebut una gran acollida i 

s’han tingut que denegar sol-licituds per manca d’espai. A part de la Universitat 

Popular, depenent de la Regidoría d’Educació, no hi ha cap centre cívic, juvenil i/o  
cultural, de titu larita t pública. Davant aquest panorama, no hauria d’estranyar que 

les associacions de Russafa denuncien una situado de deixadesa i abandonament per 
part de l ’Ajuntament.

Al barri hi ha un Centre de Salut al carrer San Valero i el Centre d’especialitats 

médiques que correspon ais veYns s’ubica al carrer Luis Oliag, al barri contigu de 

Montolivet. Está prop del barri i inserit en els recorreguts “ habituáis”  dels véíns. 
Tanmateix, el Centre Municipal de Servéis Sodals que li correspon, el CMSS Ciutat 

Vella, es troba al barri del Carme i es percep com molt llunyá a la vida quotidiana 

del barri. D’acord amb les memóries del CMSS, els veYns de Russafa passen peí centre 
i demanden les seues prestacions, en propordó no inferior a altres barris. Tanmateix, 
la ubicado llunyana del CMSS no facilita que es visca com una referéncia propia del 

barri. Com deia un membre de PAssodadó de VeYns, en fer ressó d’un sentiment més 
estés, "... aquest barrí, per no teñir... no té ni assistenta social” . Sí hi ha servei, 
pero aquest no está prop del ciutadá i es veu com alié al barri255.

Aquests problemes de servéis i equipaments, particularment escolars i zones verdes, 
fa que famílies autóctones continúen traslladant-se a unes altres pobladons. 
Aquesta, almenys, es la percepció de diversos observadors. Com comenta el 
representant de PAssodadó de Comerciants:

“ese es un fenómeno social que se está dando, que no se ve, pero que nosotros 
(los comerciantes) sí que lo sabemos, porque conservamos esa amistad (con el 
cliente). A mí viene a visitarme gente que vivía aquí hace dos años y ahora 
están viviendo en Massanassa, Monteada y otros sitios, por culpa de eso... de 
la escolarízación de los hijos, a veces por culpa del médico, en fin, por 
servicios. Por el mal servicio que hay en Ruzafan (EJ 9).

255 El Centre Munidpal de Servéis Sodals CMSS Ciutat Vella atén 75.941 veYns dels barris del 
Districte 1 (la Seu, la Xerea, el Carme, el Pilar i el Mercat), del districte 2 (Gran Via, Pía del 
Remei i Russafa) i del Districte 3 (La Roqueta). Segons les memóries del Centre, 
corresponents al període 1995-2002, de les persones ateses al Servei d’ Informado entre un 33 
i un 36% eren veins de Russafa (quan la propordó de població del barri en reladó amb el total 
de Parea d’actuació d’aquests CMSS és del 33,6%). Igualment, segons els anys, eren de 
Russafa entre el 40 i 50% dels benefidaris del SAD, el servei d’ajuda a domicili que es destina 
a persones majors que viuen soles, amb dificultáis de mobilitat i escassos recursos. Aquest 
índex correladona amb Penvelliment del barri i la difídl situado d’una part de la gent major. 
En el programa PER, prestado d’inserdó sodo-laboral per a famílies amb dificultats, els 
usuaris de Russafa suposaven sobre la meitat del benefidaris. En conclusió, hi ha una 
utilitzadó dels recursos del CMSS per una part de veins de Russafa -entre d’altres, els 
immigrants, com després veurem. Un altre tema és que aquests recursos siguen insufidents i 
que han patit els retalls dels darrers anys, com la PER.
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Uns deis problemes de la Russafa actual és la intensitat del tránsit. Ais cotxes dels 

veYns cal afegir la circulacio generada per l ’activitat comercial i peí propi tránsit de 

la ciutat. Atesa la situado de centralitat de Russafa, nombrases línies de l ’EMT i 
cotxes travessen el barri per desplanarse del centre al sud de la dutat. Els carrers 

Sueca i Filipines están inclosos en la xarxa viária principal de la ciutat (més de 37.000 
vehicles diaris) i el barri esta rodejat per una serie de vies amb un tránsit superior 
encara (Gran Via Germanies, Avinguda de Peris i Valero, Xátiva). El tránsit tan intens 

que suporta el barri és una font de contaminado acústica i ambiental que degrada la 
qualitat de vida del barri; l ’excés de cotxes, sovint en doble fila o sobre les voreres, 
redueix l ’espai del vianant.

Durant els darrers anys es dóna a Russafa una creixent consciénda dels problemes 

comentats i de la pérdua de qualitat de vida que suposen. Un tret comú dels 
discursos de les assodadons del barri és el “ procés de degradado” que genera la 
residénda amb escasses condidons d’habitabilitat, el tránsit intens, la carénda de 
zones verdes i els problemes d’equipament escolar256. La caracteritzadó de degradat 
no sembla que puga aplicar-se a tot el barri i menys de forma homogénia. Sí que són 
comunes a to t el barri les deficiéndes de servéis i equipaments, pero no pas la 
residénda degradada i el tipus de situado sodal que suggereix el terme 
“degradado” . D’acord amb l ’análisi realitzada, les zones 1 i 3, i parcialment les 
zones 2 i 4 del nostre mapa de Russafa, no es poden considerar zones urbanes 
degradades. El procés de degradado, en termes estrictes, caldria reservar-ho per a 
la zona 7, una part de la 6, i algunes parts de la trama urbana al voltant del mercat, 
a la zona 5.
Aquest procés es vincula amb l ’augment de la inseguretat dutadana de forma 
notable a partir de l ’any 2000. Van sovintejar les estirades de bosses, el trencament 
de llunes de cotxes per emportar-se el radiocasset i altres manifestadons de petita 

delinqüénda que, lógicament, generen malestar social. A determinats carrers del 
barri es venia haixix. No eren estranys, tampoc, els assalts nocturns i robatoris a 
comerlos, en particular els ubicats al voltant del Mercat257. Aquesta situado va

256 S’utilitza com a referénda el document de l’Assodadó de VeYns sobre els problemes i la 
situado del barri, amb data de 14 de febrer de 2002.
257 A l’any 2002, es donaren 8.764 denúncies davant de Comissaria de Polida corresponents a 
Russafa. A primers d’aquest any es donaren una serie de robatoris en comerlos al voltant del 
Mercat. Com comentava el portaveu de l’Assodadó de Comerdants:

"En un radio, pues mire, de 100 metros cuadrados. De 100 metros a la redonda, han 
cerrado siete negocios: dos agencias de viaje, dos tiendas de calzado; una oficina de 
material industrial; una papelería; una tienda de ordenadores, que en una semana, dos 
asaltos, y le limpiaron todos los ordenadores (...). A mí, precisamente en mi comercio, 
en febrero fue la última vez que sufrí el asalto, aquí, de romper las persianas y entrar
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continuar ais dos anys següents, fins la realització de l ’operació policial MAS ("Mas 

seguridad” ) entre novembre de 2003 i febrer de 2004258. Sovint, aquest augment de 

la delinqüéncia s’identifica amb la presénda d’immigrants. Com veurem, els 
discursos sobre delinqüéncia i immigració són diversos i oscil-len entre dos pols. Un 

que identifica, amb més o menys cura, immigració i delinqüéncia i un altre que 
destaca la situado de marginado i miséria que pateixen alguns immigrants com la 
causa que genera aquest problema. En qualsevol cas, el que interessa ressaltar aquí 

és com aquesta identificado s’ha vist afavorida per diversos fets que han tingut una 
ampia repercussió al barri. A principis de 2001, com a mesura front a l ’augment de la 
petita delinqüéncia, la polida realitzá diverses operacions de “control”  de 
documentació, a la zona 7, básicament a magribins. Aquest tipus de “Controls”  han 

continuat de forma intermitent, particularment ais períodes de major vigiláncia 
policial. També l ’any 2001 morien assassinats dos immigrants a mans d’altres 

immigrants259. Ja a desembre de 2001, la policía va realitzar una “operado gábia” 
(va tancar uns carrers determináis mentre un helicópter sobrevolava el barri) per 
detenir tres magribins, presumptament relacionats amb el tráfic de droga i un intent 
de violado al carrer Xella, un dels reductes margináis del barri. Ais anys següents, 
s’han donat altres operacions “gábia”260. Aquests esdeveniments, profusament 
comentats, van legitimar la idea que identifica inseguretat i immigració, 
principalment immigració magribina. Sembla que una i altra hagueren aparegut 
conjuntament al barri.
La degradado i l ’augment de la delinqüéncia s’atribueix, segons les assodadons, a 
l ’abandonament que pateix el barri. S’assenyala, com a prava en aquest sentit, la

y desvalijar todo. A mí me han hecho daño y han sacado un millón de pesetas. Y aquí, 
de esta esquina de la calle, que estamos relativamente cerca del mercado... hasta la 
otra esquina, no hay ningún comercio que en un año, no hayan entrado y en algunos 
dos veces” (EJ 13)

258 L’operació MAS desenvolupada per la Delegado del Govem i l’Ajuntament de Valénda es 
va centrar en el “control de la immigradó”, el control i revisió dels locáis comerdals i d’od, 
el control del tránsit i l’actuadó de la grúa munidpal, així com una important i quotidiana 
presénda polidal al barrí.

A l’octubre de 2001, un tunisiá va morir i un altre va resultar ferit en una baralla que la 
polida va atribuir a un ajustament de comptes per qüestió de drogues. En plena ressaca post 
11 de setembre, el diari Levante va titular “Cuatro jóvenes matan a palos a un tunedno y 
hieren a otro tras una pelea por Bin Laden” (12-10-2001). El País, més neutral, “Un tunedno 
muere y otro resulta herido en una pelea en el barrio de Russafa” (12-10-2001). Al novembre 
de 2001, un equatoriá va morir quan discutía amb altres compatriotes per deutes de jomáis. 
Tots anaven beguts. Levante, 2-11-2001, “Detienen a tres ecuatorianos por matar a un 
compatriota en una pelea por el trabajo”.
260 Per dtar sois un exemple, en novembre de 2003, es va realitzar una “gábia” tancat els 
carrers on están ubicats els locáis dels senegalesos dins d’una operado contra les xarxes de 
“top manta” (venda de CD pirates). Foren detinguts 13 senegalesos. Levante, 12-11-2003, 
“Macrogolpe a la piratería en Russafa”.



EL BARRI DE RUSSAFA 239

manca d’ inversions i actuacions munidpals durant els darrers quinze anys. 

S’atríbueix a TAjuntament, també, una actitud de deixadesa, tant peí que fa al 

compliment de la propia normativa, com peí que fa a les caréncies de servéis i 
equipaments del barri.

“Los responsables municipales son conocedores de siempre de las necesidades 
del barrio y a pesar de eso no intervienen. No se han aprovechado las 
oportunidades que se les ofrecen: el jardín de Monforte [...] las naves de la 
c/Puerto Rico para instalaciones escolares, culturales o sociales... No se 
establecen normativas para la carga y descarga. No se controlan los permisos 
de apertura para locales. No se aplican las normativas sobre el ruido, el 
horario de cierre o los planes existentes para favorecer la convivencia con los 
inmigrantes. No se toma la iniciativa en lo referente a la asistencia social... 
En esas condiciones cualquier barrio de Valencia acabaría siendo como el 
nuestro”  (Associació de VeYns. Document 14 febrer 2004).

A les promeses de l ’Ajuntament que remet per a la solució d’aquests problemes a la

realització del Pare Central, se sol respondre que la deixadesa i abandonament són
interessats.

“no hay inversiones, abandono, ¿por qué?., especulación es la única razón 
posible que podemos pensar. El Parque Central va a cambiar sustancialmente 
la zona, entonces interesa dejar que la gente se vaya, que el barrio se 
abandone y que la situación luego produzca enormes beneficios, es la única 
explicación... es que no le veo otra explicación posible” (Gl 9).

No sembla que les recents mesures adoptades, reforma del Col-legi Balmes, operació
AAAS i la creado d’una Universitat Popular al barri hagen modificat aqüestes opinions
en una part dels veYns. S’han donat millores en alguns aspectes pero bona part de les
demandes centráis continúen a l ’espera del promés Pare Central.
El barri de Russafa es troba immers en un període de transformació accelerada en
diversos ámbits. El procés de pérdua de població dels anys 70, 80 i una part dels 90,
s’ha detingut. Tanmateix, la gran majoria dels nous veYns són immigrants
extracomunitaris en procés d’assentament amb les adaptadons, tensions i canvis que
aixó comporta, tant per a la població immigrant com per a la població autóctona, tot
i que en diferent mesura. Hi ha un procés constructor relativament intens en algunes
finques i zones, que es combina amb la deixadesa sobre altres. El projecte del Pare
Central és la gran expectativa de futur, pero la realitzadó pot ajornar-se llargs anys.

Tot i la revaloritzadó que experimenta, el barri manté uns déficits de servéis i

equipaments molt notables. Si, com s’ha mostrat, abans de Tambada dels
immigrants Russafa era un barri heterogeni, amb els nous veYns aquesta

heterogeneYtat s’ha ampliat. Abans parlávem de tres grans grups de veYns presents a

Russafa: els nascuts al barri, els nous veins autóctons de la década dels 90 i els veYns
immigrants. Hi ha nacionalitats diferents, cultures diverses i formes de sodabilitat
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molt dissemblants en el mateix espai físic. La imatge tradicional del barri, més 

mítica que real ja en els 80, s’ha transformat radicalment. Fins i tot les coses que es 

mantenen han de readaptar-se. La tradició de petit comer? del barri s’ha mantingut; 
pero una part deis comerlos són ara d’ immigrants i per a un públic immigrant. Alguns 

aspectes básics de la sociabilitat tradicional del barri, com ara les Falles, s’han 

mantingut i desenvolupat, tot i que de forma adaptada.
La Russafa del futur dependrá de com evolucione aquest procés de transformado del 

barri. Deis diferents factors que poden apuntar-se, en destacaría dos. Un primer és 

l ’evolució del procés d’ inserció deis immigrants, el tipus de sociabilitat conjunta que 
es consolide i les dinámiques socials que s’hi generen. Per simplificar les coses, 
aqüestes es resolen básicament en dos: una dinámica on l ’ immigrant és un eos 

estrany i problemátic al si del barrí o en aquella altra que parteix del reconeixement 
deis immigrants com a veins, no sois residents sinó conciutadans, i s’entra en la 
complexa gestió de la convivéncia conjunta. Un obstacle de primera importánria és 
que es consolide la identificació entre immigració i problemes del barri i, més en 
concret, amb inseguretat ciutadana. Reprendrem aquest tema al capítol 10, quan 
comentem la sodabilitat formal al barri.
Un altre factor central serán les formules que adopte la realització del Pare Central i 
les repercussions que aixó tinga sobre el barri. Normalment, aquests tipus de 
projectes solen suposar una revaloritzadó deis terrenys més propers, on s’edifiquen 
uns habitatges millors i més cars, que atrauen uns veins nous amb un major estatus 
sodoeconómic. S’inida així una dinámica on aquests substitueixen els veins més 
modestos, autóctons i immigrants. A Russafa, fins ara, s’ha donat una gentrífication 
modesta i per finques aillades, pero aquest procés anirá a més. Al barri hi ha 

elements que abonen una dinámica de gentrífication amb substitució veínal i altres 
que la poden dificultar.
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7. ELS NOUS VEINS

Hem repe tit váries vegades que el barri de Russafa ocupa un lloc “ especial”  al nostre 

mapa de la inserció residencial deis immigrants a Valencia. Un número a lt de 

persones immigrants hi resideixen, 3.972 a gener de 2004, el que suposa un índex de 

veins estrangers sensiblement superior al de la ciutat. Més encara, des de fa més 

d ’ una década, Russafa ha estat un deis barris d ’assentament i inserció residencial 

p rioritaria  deis immigrants a Valéncia. Per aixó, l ’experiéncia d’aquest barri ens pot 

mostrar l ’evolució de la immigració durant els darrers anys, així com els factors que 

van possibilitar un assentament primerenc, les dinámiques que es generen i les 

estratégies que, per part deis diferents actors, s’ adopten peí que fa a la inserció 

residencial.

Quadre 16. Poblado estrangera a Valéncia i Russafa. Anys 1996-2004

Any Valéncia
duta t

% sobre 
pob lacio 

tota l
Russafa

% sobre 
poblado 

total
1996 6.821 0,91 367 1,50
1998 7.995 1,07 407 1,70
2000 11.251 1,52 548 2,38
2001 22.863 3,05 1.295 5,49
2002 39.899 5,22 2.487 10,08
2003 58.805 7,51 3.484 13,70
2004 71.746 9,07 3.972 15,56

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Tant a Russafa com al conjunt de la ciutat, s’ ha donat un augment rápid del nombre 

d ’estrangers extracomunitaris. En un primer període, un nombre reduit de 

marroquins, xinesos, argentins i d’altres nacionalitats, s’assentaren com a veins, en 

un procés len t i discret. En un segon període, en qué ens trobem des de fa quatre 

anys, hi ha un augment substandal d ’assentament, es tracta d ’un procés rápid i són 

els nacionals d ’Equador i Colombia qui hi destaquen per la importancia. En aquest 

període destaca l'any 2001, quan Russafa va doblar la seua poblado estrangera.
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Quadre 17. Evolució de la poblado estrangera resident a Russafa. 
Comunitaris i no comunitaris. Anys 1998-2004

Any Total
Estrangers

UE
(15)

% sobre tota l 
estrangers

No UE % sobre total 
estrangers

1998 407 140 34,4 267 65,6
2000 548 168 30,7 380 69,3
2001 1.295 204 15,8 1.091 84,2
2002 2.487 283 11,4 2.204 88,6
2003 3.484 354 10,2 3.130 89,8
2004 3.972 424 10,7 3.548 89,3

Font: Ofidna d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Els primers veins extracomunitaris que s’ instal-laren a Russafa a fináis deis anys 80 

foren marroquins. L’existénda d ’un pare de residencia barata, a més de la bona 

comunicació del barri, va ser decisiva per aquest assentament primerenc.

“Russafa (está) cerca de (la) estación de tren... pero el factor fundamental 
pues ha sido... los precios de los alquileres, porque Russafa en su día estuvo 
muy abandonado en todos los sentidos... por esos precios pues empezó a 
formarse la comunidad magreó!, la primera comunidad que se instaló fue 
primera la marroquí, seguida de la argelina...” (MO 2)

A més de residéncia barata al final del carrer Dénia, i ais carrers Cuba i una part de

Buenos Aires (la zona 7 del nostre mapa de Russafa), hi havia molts baixos

comerciáis, petits comerlos i tallers artesanals, tancats des de feia anys. Va ser en

aquests carrers, entre 1990 i 1992, on s’obriren les primeres botigues de majoristes

marroquins i una carnisseria halal. La preséncia de marroquins primer i algerians

després assentats a Russafa va afavorir el flux envers el barri.

“La concentración de los inmigrantes aquí... ha hecho como efecto llamada al 
resto de los inmigrantes que venían a Valencia. Motivo: el inmigrante que 
llega a Valencia lo primero que pregunta (es) por la calle Cuba... inmigrante 
que viene en patera o inmigrante que viene de cualquier forma... por la 
dificultad del idioma, por buscar su gente, para localizarla... (va) al barrio de 
Ruzafa. Pero viene aquí al barrio y la gente lo acoge y empieza... en vez de ir 
a otro barrio lejos, donde no conoce a nadie, donde no puede hablar con 
nadie, intentaba buscar alquiler aquí en el barrio de Ruzafa” (MI 2).

L’existéncia de compatriotes assentats reforjada per una primera oferta de servéis

propis, genera un efecte “ crida”  amb un doble missatge: aquí hi ha cases per a

immigrants i aquí tens a la “ teua”  gent, de la que pots esperar una major ajuda per

lligams de procedéncia, étnia o religió. La simple existéncia d ’ habitatges barats no

explica aquest efecte crida (també hi havia un pare de residéncia barata i degradada

a uns altres barris de Valéncia que no registraren un flux notable d ’ immigrants). El

factor determ inant és l ’existéncia de compatriotes que poden constituir un matalás
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"Este es el motivo de la concentración en el barrio. Primero: porque hay 
tiendas... tanto de comestibles, de ocio como de ropa. Segundo, el tema del 
idioma. Tercero, el tema de la socialización, venir aquí a reunirse con sus 
compatriotas” (MI 2).

Aquest nucli in icial s’ampliá en nombre i en nacionalitats representades. S’ instal-len 

també algún siria, jordá i tunisiá, to t i que els marroquins continúen essent els 

majoritaris. L’any 1995, i ’oratori musulmá que estava al carrer Camissers, al barri del 

Carme, es va traslladar a Russafa, cosa que re forja  la posició de l ’assentament 

magribí al barri. En determinades localitats de les regions nord i atlántiques de 

Marroc, el barri de Russafa comenca a ser conegut com a lloc d’assentament 

d ’ immigrants.

“Personalmente me he encontrado gente en Casablanca que (al saber que 
estaba en Valencia) me preguntaba “oye en calle Cuba conoces a alguien”... si 
eres de Valencia, calle Cuba, o sea que, sinónimo de Valencia pasa a ser calle 
Cuba, para los inmigrantes ¿no?” (MI 2).

Quadre 18. Evolució de la poblado extracomunitária resident a Russafa. 
Algunes narionalitats significatives. Anys 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
Estranger 407 548 1.295 2.487 3.484 3.972
Estranger no UE 267 380 1.091 2.204 3.130 3.548
Ucrai'na — — 14 48 72 79
Bulgaria — — 11 38 66 81
Romanía — 4 14 23 59 64
Marroc 54 79 109 162 190 208
Algéria 19 23 30 54 95 113
Senegal 3 13 34 28 31 35
Equador 2 22 433 1.059 1.470 1.618
Colombia 8 24 136 311 425 362
Argentina 30 34 34 66 114 130
Bolívia — — 25 43 106 218
Brasil 8 8 13 35 48 64
Cuba 10 12 14 23 33 24
Xina 40 42 83 96 132 172
Pakistán 6 10 15 23 23 30

Font: Ofidna d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Com es veu al quadre 18, ju n t els marroquins i els algerians, a ltre col-lectiu de 

referencia al barri han estat els xinesos. Com hem comentat anteriorment, la 

inserció residencial deis xinesos depén de la possibilitat de disposar o generar un 

nínxol económic on puguen operar les estratégies de grup fam iliar. Una vegada 

saturada l ’oferta del mercat de restaurants de menjar xinés a Valéncia, una part del 

col-lectiu inicia una diversificado d ’activitats comerciáis, per dedicar-se a la venda a 

l ’engrós de confecció. A partir de 1997 s’obriren els primers comerlos xinesos 

d ’aquest tipus al barri, concretament al carrer Cuba. Aquests negocis aviat tingueren
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com a clientela a una part del públic autócton que, dedicat a la venda ambulant, 

passava per Russafa per comprar genere. L’éx it comercial va generar l ’obertura de 

nous locáis situats al costat deis anteriors, sempre al barri, ja  que era per Russafa 

per on passaven els potenciáis clients. Al mateix temps que s’ampliava el nombre de 

locáis xinesos, augmentava el nombre de veins al barri, sempre dins d ’unes xifres 

modestes (27 xinesos empadronáis l'any 1996, 42 l'any 2000 i 172 l'any 2004).

El quadre 19 ens dóna una idea de la composició actual, per nacionalitats, deis vei'ns 

extracomunitaris de Russafa. Com a tota Valéncia, destaca a Russafa la preséncia i la 

importancia deis equatorians i deis colombians. En particular, al gener de 2004, 

quatre de cada deu estrangers veins de Russafa era equatoriá. Junt amb els 

colombians han augmentat també els procedents d ’Argentina, una petita colonia deis 

quals hi estava instal-lada des de 1995, de Bolívia i de Brasil.

Quadre 19. Poblado estrangera resident a Russafa. Algunes nacionalitats 
significatives. Any 2004

Total % sobre tota l 
estrangers

Total població 25.535
Estranger 3.972 100,00
Estranger UE (15) 424 10,67
Estranger no UE 3.548 89,33
Ucrai'na 79 1,99
Bulgaria 81 2,04
Romania 64 1,61
Marroc 208 5,24
Algéria 113 2,84
Senegal 35 0,88
Equador 1.618 40,74
Colombia 362 9,11
Argentina 130 3,27
Bolívia 218 5,49
Brasil 64 1,61
Cuba 24 0,60
Xina 172 4,33
Pakistán 30 0,76

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Actualment, els marroquins i xinesos ocupen el tercer i quart lloc respectivament peí 

que fa a nombre de vei'ns a Russafa. Si bé en termes relatius el pes numéric n’ha 

minvat, aquests col-lectius hi mantenen la importancia social i simbólica. Són grups 

assentats al barri, regenten un a lt nombre de comerlos i, en el cas magribí, 

conformen una comunitat al si del barri. Tot i que amb un nombre m olt in ferior ais

equatorians, els “ moros”  ocupen un lloc destacat en l ’ imaginari que sobre la
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immigració té  la gent del barri. Una altra novetat deis tres darrers anys és que s’ ha 

ampliat la p lu ra lita t de procedéncies. Els originaris de l ’Europa de l ’est s’ han 

assentat, també, al barri; hi ha grups d ’ucrai'nesos, romanesos i búlgars. Per altra 

part, augmenta el nombre d’empadronats pakistanesos i, sobre to t, la seua v is ib ilita t 

ja  que han obert varis comerlos en dos anys.

D’acord amb el quadre 20, una bona part de la immigració extracomunitária a 

Russafa és m olt recent. El 57,1% deis veins immigrants sois hi portava, a gener de 

2004, dos anys o menys de residéncia. Tanmateix, la realitat per col-lectius és molt 

diferent. Segons l ’ordre d'arribada, la immigració més recent és la boliviana, 

romanesa i argentina (el 84,3%, 71% i 66,1% deis membres d ’aquests col-lectius hi 

resideixen menys de dos anys). La immigració equatoriana i, en major proporció, la 

colombiana porta un poc més de temps al barri.

Quadre 20. Temps de residéncia de la poblado estrangera a Russafa, en 
percentatge, segons algunes nacionalitats significatives. Any 
2004

Temps de residéncia 
(% sobre total del col-lectiu)

Població Menys 
d’un any

1 -2  
anys

2 -4
anys

4 o més 
anys

Total 25.563 7,35 6,58 11,75 74,32
Espanyol 21.563 3,44 2,97 7,35 86,24
Estranger 3.972 28,55 26,18 35,67 9,59
Estranger UE (15) 424 19,81 14,62 30,90 36,47
Estranger no UE 3.548 29,59 27,56 36,25 6,60
Ucrai'na 79 24,05 27,85 45,57 2,53
Bulgaria 81 34,57 32,10 33,33 0
Romania 64 46,88 25,00 15,63 12,50
Marroc 208 25,96 20,19 36,54 17,31
Algéria 113 24,78 28,32 33,63 13,27
Equador 1.618 28,86 30,41 39,93 0,80
Colombia 362 14,36 26,80 54,14 4,70
Argentina 130 30,00 36,15 18,46 15,38
Bolívia 218 58,26 26,15 15,60 0
Xina 172 31,98 24,42 31,98 11,63
Pakistán 30 40,00 16,17 26,67 16,67
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Peí que fa a la distribució per génere o per grups d ’edat, la immigració a Russafa 

presenta uns trets semblants ais que hem vist per a la ciu tat de Valéncia. Tenim,
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dones, una immigració molt recent pero amb un nombre ja notable de menors i, per 

tant, de famílies261.

La inserció deis immigrants al barrí. Fenómens de concentrado i dispersió 
relativa

Un simple passeig per Russafa mostra que la preséncia d’ immigrants és molt diferent 

segons els carrers. En determinades parts del barrí són ben perceptibles els vianants 
estrangers, els comerlos étnics i la formado de grups a les portes o les immediacions 
deis locáis. En unes altres parts del barri aixó no es veu.

La simple observado ens permetia constatar un fenomen de distribució desigual al 
barri, pero no ens deia res sobre els aspectes básics d’aquesta: els vianants 

immigrants són vei'ns? els carrers amb més locáis étnics i grups d'estrangers al carrer 
són també els llocs de residénda deis immigrants? aquesta distribució desigual és 
estrictament espadal o es modula de forma diferent segons la nacionalitat o un altre 
criteri rellevant?
Per a apropar-nos a aqüestes qüestions, utilitzarem la divisió de Russafa en les set 
zones que ja hem comentat. En base a les dades del padró deis anys 1998, 2000, 
2001 i 2003, es va analitzar la distribudó deis immigrants en les diverses zones del 

barri, segons la nacionalitat i altres dades significatives que figuren en els fulls 
padronals262. Els resultats es contrastaren amb altres aspectes que evidenciaven la 
importancia deis immigrants a aqüestes zones, com els locáis étnics i els grups 
informáis de carrer. La distribució d’immigrants segons les diferents zones es recull 
ais quadres 21 i 22, i es plasma al mapa 13.

261 El nombre de vei'ns extracomunitaris de Russafa menors de 15 anys era de 453, en gener 
de 2004, el 12,7% del total d’aquests vei'ns. Destaquen el nombre de menors equatorians, 266, 
el 16,4% de membres del seu col-lectiu. Peí que fa a la sex-ratio, si aquest está més o menys 
equilibrat a quasi tots els col-lectius, els vei'ns algerians, pakistanesos i senegalesos de 
Russafa són quasi tots homes (94,6%, 93,3% i 92% respectivament són homes).
262 Els fulls padronals inclouen una serie de dades rellevants com ara nacionalitat, genere, 
nivell de formado, temps de residénda i nombre de persones que habiten a la residénda. A 
l’hora de la distribudó deis immigrants per les zones del barri, l’ítem que s’ha mostrat com 
significatiu ha estat la nadonalitat d'origen i, vinculada a aquesta, el temps de residénda. 
L’análisi segons el nivell d’estudis, el génere i el nombre de persones del full padronal no 
aportava cap perfil coherent de distribudó espadal.
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Mapa 13. Zones de Russafa i proporció de vei'ns estrangers. Any 2003

Zona 1: 9,34% O  Zona 5:13,53%

O  Zona 2: 11,49% O  Zona 6:16,45%

O  Zona 3: 12,78% O  Zona 7: 22,26%

O  Zona 4:12,07% Mitjana Russafa: 13,70%

Com calía esperar, la distribució residencial al barri és molt desigual. Són les zones 

7, 6 i 5 les que tenen un major percentatge de vei'nat immigrant, el 22,26%, el 

16,45% i el 13,53% respectivament. Per altra part, en nombre absolut de vei'ns 

immigrants destaca la zona 4 on habiten 802, to t que “ sois”  representen el 12% 

(front a un 13,7% de mitjana del barri). Aquesta distribució desigual manté els seus 

trets des de que comptem amb dades desagregades, 1998, i afecta sobre to t ais vei'ns 

extracomunitaris263.

263 Els vei'ns nacionals de la Unió Europea, 424 en gener de 2003, es trobaven relativament 
dispersos per tot el barri, amb una major preséncia a les zones 5, 4 i 3 (82, 62 i 68 vei'ns 
respectivament).
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Quadre 21. Poblado estrangera de les zones de Russafa i percentatge sobre 
total de la poblado de cada zona. Anys 1998-2003

1998 2000 2001 2003
Nombre

estrangers
%

total
Nombre

estrangers
%

total
Nombre

estrangers
%

total
Nombre

estrangers
%

total
Zona 1 19 0,85 23 1,07 50 2,35 200 9,34
Zona 2 51 1,86 56 2,19 93 3,62 329 11,49
Zona 3 75 1,47 101 2,07 273 5,44 669 12,78
Zona 4 63 1,05 91 1,56 226 3,75 802 12,07
Zona 5 85 2,25 99 2,73 250 6,61 548 13,53
Zona 6 36 4,12 46 5,37 66 7,63 149 16,45
Zona 7 63 2,09 123 4,28 313 10,44 748 22,26
Russafa 407 1,70 548 2,38 1.295 5,49 3.484 13,70
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia. El total no coincideix264

Un altra aproximació ens la proporciona el pes relatiu deis vei'ns estrangers de cada 

zona sobre el to ta l de poblado estrangera al barri, com es veu al quadre 22. També 

d ’acord amb aquest crite ri, la immigració és poc rellevant a les zones 1 i 2 i ho és 

molt a les zones 7, 4 i 3 on habiten més immigrants. Tant en termes absoluts com en 

proporció respecte al to ta l de vei'nat, caldria destacar-hi Taugment de la zona 4 que 

ha passat de teñir 91 estrangers empadronáis en 2000 a 802 en 2003.

Quadre 22. Població estrangera de les zones de Russafa, en percentatge 
sobre el total de la població estrangera del barri. Anys 1998- 
2003

1998 2000 2001 2003
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

estrangers total iestrangers total estrangers total iestrangers total
Zona 1 19 4,67 23 4,20 50 3,86 200 5,74
Zona 2 51 12,43 56 10,22 93 7,18 329 9,44
Zona 3 75 18,43 101 18,43 273 21,08 669 19,20
Zona 4 63 15,48 91 16,61 226 17,45 802 23,02
Zona 5 85 20,88 99 18,07 250 19,30 548 15,73
Zona 6 36 8,85 46 8,39 66 5,09 149 4,28
Zona 7 63 15,48 123 22,45 313 24,16 748 21,47
Russafa 407 100,00 548 100,00 1.295 100,00 3.484 100,00
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaboració propia. El total no 
coincideix

264 La no coincidéncia és deguda a l ’existéncia d’una gran finca de pisos, en l ’Avinguda de 
Peris i Valero, al costat del pont elevat i en la part deis terrenys de Renfe. Per la ubicado 
que té, la finca está “ fora” de les zones marcades i relativament afilada del barri. Per 
aqüestes raons no s’ha considerat a l ’análisi (en aquesta finca estaven empadronades, l ’any 
2001, 24 persones, el 1,8% de les persones estrangeres al barri).
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Per apropar-nos ais aspectes que ens interessen, combinarem les dades d ’aquesta 

distribució residencial desigual amb altres aspectes com els comerqos étnics, 

l ’existéncia o no de fenómens de sociabilitat específica o altres, propis de cada zona. 

Per a ltra part, aquesta distribució desigual no és, sois, espacial. També es modula de 

forma d iferent segons nacionalitats, almenys molt clarament, en el cas deis 

marroquins.

Al perímetre delim itat pels carrers Dénia, Cadis, Literat Azorín i Filipines, la zona 7 

del nostre mapa, viuen el 21,47% deis immigrants de Russafa. Són 748 persones que 

representaven, al gener de 2003, el 22,26% deis veins d ’aquests carrers. Per altra 

part, aquesta tendéncia a la concentració d ’ immigrants a la zona se’ns mostra molt 

consistent almenys des del 1998, any a partir del qual es disposa de dades 

desagregades (vegeu quadre 21). Com hem comentat abans, és en l ’eix del carrer 

Cuba on es troba ubicada una part important de les residéncies més modestes del 

barri. Són uns carrers que perderen població en la década deis 70 i 80; molts baixos 

comerciáis i residéncies quedaren tancats i buits. A la pérdua de població autóctona 

seguirá, a la década deis 90, la inserció de població immigrant, particularment 

marroquins. És a la zona 7 on s’ instal-len els primers locáis étnics magribins i on es 

consolida un grup resident estable, com ens mostra el trasllat de l ’oratori musulmá 

del barri del Carme al carrer Buenos Aires en 1995. Com hem analitzat abans, la 

preséncia de compatriotes i l ’existéncia de servéis actúen com a “ efecte crida” peí 

que fa a la immigració marroquina i, més en general, magribina, envers aquesta 

zona.

Quadre 23. Població marroquina a Russafa empadronada a la zona 7 i 
percentatge respecte al veinat marroquí del barri. Anys 1998- 
2003

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaboració propia.

En l ’actualita t, deis 48 locáis magribins que hi ha al barri, 30 están en aquesta zona 

(29 comerqos i l ’oratori). Ais cantons del carrer Cuba amb els carrers Dénia, Buenos 

Aires, Puerto Rico i Pintor Gisbert es reuneixen els grups d ’homes marroquins que 

constitueixen una de les notes més destacades de la sociabilitat informal al barri. Per

1998 2000 2001 2003
Total estrangers 
Total marroquins 
Total marroquins Zona 7 
% vei'ns marroquins zona 7 sobre 
total marroquins del barri_____ 42,59 65,82 73,39 70,00

407 548 1.295 3.484
54 79 109 190
23 52 80 133
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altra part, les dades del padró ens mostren la tendéncia de la immigració magribina a 
instal-lar-se en aquesta zona265.

Al gener de 2003, quasi les tres quartes parts deis veins marroquins de Russafa vivien 
ais carrers de la zona 7. D’acord amb les xifres del padró, a la zona hi ha una 

important preséncia equatoriana, 291 persones que dobla a la marroquina, i xifres 
més reduYdes d'altres nacionalitats. Tanmateix, el que dóna “carácter” a la zona és 

el veinat magribí, els locáis étnics i els grups d’homes magribins al carrer. La gent 
del barri denomina aquests carrers com la “zona deis moros” . També els magribins 

tenen assumida la zona com a propia; tal com comenta un informant marroquí:

“el impacto que suele dar cuando vienes al barrio de Ruzafa (la zona 7)... es
que es un gueto, un barrio moro”  (MI 2).

La zona 6 del nostre mapa són dues Ules delimitades pels carrers Cadis, Sueca, Dénia 
i Literat Azorín. Presenta uns trets de residéncia semblants a la zona 7, tot i que s’hi 
dóna una menor degradació. Es tracta d'una zona petita266, en qué els 149 estrangers 
empadronats l'any 2003 representaven el 16,45% deis veYns. En aquesta data, les 
nacionalitats majoritáries eren equatoriana i colombiana. Podem considerar aquesta 
zona com de transido entre el “zona mora” i el diferent paisatge huma de la zona 5 
i, en general, de la resta del barri.
La zona 5 agrupa els carrers de trama irregular al voltant del Mercat i Tesglésia de 
Sant Valero. A gener de 2003, els 548 veYns estrangers, la majoria deis quals eren 
equatorians i colombians, representaven el 13,53% del veYnat. En aquests carrers, 
una part important deis comerlos, locutoris i bars són llatinoamericans267 i, per les 
vesprades, són habituáis els grups de persones d’aquestes nacionalitats en els carrers 
deis Tomassos, Cura Femenia i Doctor Serrano. Tanmateix, el major nombre de veYns 
equatorians el trobem a la zona 4.

A la zona 4 del nostre mapa es conjuga una residéncia més modesta i antiga en 
algunes parts deis fináis deis carrers Cuba i Sueca, amb construccions de major 

qualitat deis anys 60 i 70, al carrer Centelles. En aquesta zona vivien, a gener de 
2003, 802 estrangers, tot i que en percentatge sois representa el 12% del total del

265 D’acord amb el padró sembla que la concentrado marroquina a la zona 7 augmenta, ádhuc 
de forma espectacular, per passar del 42,19% en 1998 al 73,39% en 2001. Hi ha una indubtable 
tendéncia a la concentrado pero “magnificada” per un efecte estadístic. Cal recordar que a 
Valéncia sois a mitjans de 1999 es normalitza l’inscripció padronal per a tots els immigrants, 
inclosos els immigrants. Per tant, podem suposar que les xifres de veYns de 1998 infravaloren 
el nombre real de magribins que hi habitaven.
266 Aquesta zona 6 es va crear per a delimitar i acotar la zona 7 a aquells carrers on es 
concentraven els locáis étnics i les manifestacions de sociabilitat informal magribí.
267 Deis 20 locáis étnics ubicats a aquesta zona del barri, 13 són llatinoamericans i, dins 
d’aquests, la majoria d’equatorians.
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veYnat (una proporció per baix de la mitjana de Russafa). Aquesta zona ha vist 

instal-lar-se nous veYns immigrants ais darrers dos anys, destacant-hi els equatorians 

que suposen el 55,1% del total de veYnat estranger d’aquests carrers.

Un altre aspecte a destacar és el diferent grau de concentració residencial deis 

equatorians i colombians al barri, sempre en comparado amb els magribins. Si el 70% 

deis marroquins viuen a la zona 7, els veYns equatorians i els colombians están 

presents en quasi tot el barri i particularment a les zones 4, 3, 7 i 5 (quadres 24 i 

25). Aixó implica per una part que el seu índex de concentració és menor i per altra 

que la inserció residencial d’equatorians i colombians no correlaciona de forma tan 

directa amb la preséncia deis comerlos étnics, com si passa al cas marroquí en 

Russafa.

Quadre 24. Població equatoriana a Russafa, segons zones i percentatge 
sobre el total de veYns estrangers de cada zona. Anys 2000-2003

2000 2001 2003

Equatorians
% total 

estrangers Equatorians
% total 

estrangers
% total 

Equatorians estrangers
Zona 1 1 4,35 12 24,00 80 40,00
Zona 2 6 10,71 23 24,73 121 36,78
Zona 3 114 41,76 318 47,53
Zona 4 1 1,10 84 37,17 442 55,11
Zona 5 7 7,07 78 31,20 156 28,47
Zona 6 4 8,70 22 33,33 51 34,23
Zona 7 3 2,44 96 30,67 291 38,90
Russafa 22 4,01 433 33,44 1.470 42,19
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaboració propia. El total no 
coincideix

Quadre 25. Població colombiana a Russafa, segons zones i en percentatge 
sobre el total del veYnat Colombia. Anys 2000-2003

2000 2001 2003

Colombians
% total 

estrangers Colombians
% total 

estrangers Colombians
% total 

estrangers
Zona 1 1 0,79 17 4,00
Zona 2 1 4,17 12 9,45 33 7,76
Zona 3 8 33,33 26 20,47 76 17,88
Zona 4 7 29,17 19 14,96 91 21,41
Zona 5 2 8,33 38 29,92 96 22,59
Zona 6 1 4,17 3 2,36 16 3,76
Zona 7 5 20,83 28 22,05 86 20,24
Russafa 24 100,00 136 100,00 425 100,00
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaboració propia. El total no 
coincideix
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Aquesta major dispersió, en termes comparatius, pot deure’s a diversos factors. 

Primer, l ’equatoriana és una immigració molt més nombrosa que, per a instal-lar-se a 

Russafa, deu ocupar els nínxols de residéncia barata que hi ha al barri. Segon, una 

part del pare de residéncies més accessibles ja estava “ocupada” per migrants 

anteriors, a les zones 5, 6 i 7, les receptores d’immigració. Per últim, aquests 

migrants han pogut beneficiar-se d’una actitud social més positiva, o menys recelosa, 

en comparanza amb els magrebins, el que facilita la seua preséncia quasi en tot el 

barri. Quelcom semblant es podría dir deis veYns colombians.

Per la seua part, els xinesos ens proporcionen un altre “tipus” d'inserció residencial 

al barri, diferent a la de marroquins i equatorians. Els xinesos havien tingut les 

mateixes condicions “objectives” que els magribins per a una inserció residencial 

més concentrada. Tanmateix, aixó no és el que ha passat, almenys en termes 

comparatius. Amb l’únic factor amb qué sembla correlacionar la inserció deis xinesos 

en una zona o un altra, a banda d'una oferta de residéncia adequada, és la ubicado 

deis comerzos. En les dues zones del barri, 4 i 7, que concentren el 58% deis veYns 

xinesos de Russafa, es troben la majoria de comerzos regentáis per xinesos, 46 sobre 

un total de 66268.

Quadre 26. Poblado xinesa a Russafa, segons zones i en percentatge sobre 
el total del col-lectiu. Anys 1998-2003

1998 2000 2001 2003
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

estrangers total estrangers total estrangers total estrangers total
Zona 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,79
Zona 2 5 12,50 0 0,00 1 1,20 1 0,76
Zona 3 6 15,00 10 23,81 14 16,87 27 20,45
Zona 4 13 32,50 16 38,10 28 33,73 40 30,30
Zona 5 10 25,00 10 23,81 17 20,48 21 15,91
Zona 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zona 7 0 0,00 5 11,90 22 26,51 37 28,03
Russafa 40 100,00 42 100,00 83 100,00 132 100,00
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaboració propia. El total no 
coincideix

Si tornem a l’análisi per zones, la zona 3 ens mostra aspectes d’interés. Com ja s’ha 

comentat, és una de les zones de millor qualitat mitjana de la residéncia, amb una 

composició social més heterogénia que la resta del barri. A la zona hi havia preséncia

268 Aquest resultat és molt coherent amb el tipus d’ inserció social que fan els xinesos al 
nostre país. Tot i aixó, cal prendre’ l amb particular prudéncia, ja que el número d’integrants 
del grup amb qué estem treballant és molt reduYt, 132 veYns xinesos a Russafa al gener de
2003.
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cTimmigrants, pero sempre per sota de la mitjana del barri (vegeu quadre 21). 
Tanmateix, en el transcurs de sois un any, el 2000, la preséncia deis immigrants en 

aquesta zona arriba gairebé a triplicar-se. A gener de 2003, hi havia 669 veYns 

immigrants, un 12,78% del veYnat, la immensa majoria deis quals eren equatorians i 

colombians. Es tracta d’una zona d’assentament d’ immigració nova que s’instal-la en 
la trama de cases més modestes i en finques antigües pendents de restauració amb 
pisos degradats i que, en molts casos, estaven buits i ara es lloguen a immigrants, 

sovint en la modalitat de lloguer per habitacions com després veurem.
Les zones 1 i 2 són les que tenen un menor nombre de veYns immigrants (quadre 21). 

Aquesta és una constant des de 1998, any des del qual disposem de dades 
desagregades. La zona 1, la part posterior a la Pla?a de Bous, i la 2, la “fa^ana” del 
barri sobre les Grans Vies, són les zones que concentren, conjuntament amb la 3, el 
pare residencial de més qualitat i preu del barri. No és estrany, dones, que el nombre 

de veYns immigrants hi siga més reduYt. Tanmateix, aixó contrasta amb la preséncia i 
visibilitat que tenen els immigrants. A la zona 1 es concentren els comerlos a 
l ’engrós i els locutorís deis senegalesos. En una part de la zona 2, els inicis deis 
carrers Cuba i Sueca, hi ha diversos comerlos magribins i dos grans locutoris. 
L’existéncia d’aquests locáis genera una concentració de persones i grups de carrer 
d’aquests col-lectius, i li atorga una visibilitat que no es correspon amb la inserció 
residencial. Tenim aquí una situado inversa a la de la zona 7. En les dues zones hi ha 
activitat comercial, un alt nombre de vianants estrangers i fenómens de sociabilitat 
informal. Tanmateix, a la zona 7 es dóna una inserció residencial com a veYns mentre 
que en la zona 1 no, donat que és utilitzada pels senegalesos, estrictament, com a 
espai comercial i relacional els dies de treball.

Apunts sobre la residénda immigrant al barrí de Russafa

En contrast amb el que passava a primers deis 90 ja no és senzill Hogar un pis barat a 
Russafa, segons vaig saber per propia experiencia. Hi ha una amplíssima oferta de 
pisos en venda, com mostren els cartells en tots els carrers, pero una oferta 

comparativament reduYda de pisos de lloguer. En el meu cas, vaig invertir tres mesos 

en trobar un pis agradable i que s’ajustara a l ’austeritat pressupostária propia de tot 
becari. Aquests apunts sobre residéncia en Russafa es basen en l ’observació 

participant durant el meu procés de recerca d’un pis al barri, en els comentaris deis
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empleats de les immobiliáries i els propietaris, en les entrevistes i els comentaris de 

veYns i immigrants sobre aquest tema269.

A Russafa hi ha una ampia diversitat de situacions peí que fa a la residéncia deis 

immigrants. Comen^arem per les situacions d’infrahabitatge. Aqüestes s’ubiquen en 

la zona 7, les cases ruYnoses o molt deteriorades del final del carrer Dénia, alguns 

trams del carrer Gibraltar i Filipines. A més, hi ha borses molt concretes 

d’infrahabitatge a d’altres zones del barri, com el carrer Xella i les dos o tres finques 

ruYnoses que encara es mantenen del carrer Barba, al costat del Mercat. Són els 
espais de marginado histórica del barri, en molts casos habitades anteriorment per 

gitanos i que hui recullen una majoria d’immigrants i una minoría de margináis 

autóctons, paios i gitanos270.

"en la calle Filipinas, todavía queda (infravivienda)... eso es nuestra exclusión 
social, de la inmigración y pequeños reductos de población gitana, que ha 
estado viviendo allí durante muchos años... eso era zona de marginación social, 
independientemente del tema de la inmigración, vamos, en la calle 
Gibraltar... había el núcleo de población gitana viviendo en casas 
abandonadas” (MALL A).

Aquest tipus d’infrahabitatge és un recurs per a dos classes ben diferents de públic
immigrant: el nouvingut que no té majors recursos i l ’immigrant que, per les raons

que siga, s’ha consolidat en aquest cercle marginal. A més d’aquests llocs, durant
2000 i 2001 era freqüent que hi haguera immigrants dormint ais solars abandonats del
c/Gibraltar o al c/Barba, o en cotxes abandonats aparcats en les immediacions
d’aquests indrets. Des de mitjans de 2001, es donaren diverses actuacions públiques,
com netejar i tapiar els solars així com cases en ruines, que han lim itat aqüestes
practiques271. Amb tot, es mantenen varis nuclis d’habitatge molt precari o marginal,
en particular a una part de la zona 7, encara que s’han reduYt respecte al passat més
immediat.

269 En el procés de recerca del pis vaig passar i “obrir fitxa” en set de les tretze immobiliáries 
que tenen oficina a Russafa (les altres sis es dediquen, exclusivament, a la venda). Els 
comentaris informáis deis empleats de les immobiliáries que m’atengueren i ensenyaven els 
pisos van ser molt il-lustratius. Vaig visitar nou pisos, sis per mediado d’immobiliária i tres 
amb contacte directe amb el propietari. En aquells mesos vaig coincidir diverses vegades amb 
immigrants que estaven fent el mateix “Circuit” que jo. Finalment, vaig aconseguir residéncia 
per mediado d’una amiga que viu a Russafa; és a dir, mitjan^ant el recurs a la meua xarxa 
informal d’amistats.
270 Les tres finques ruYnoses del carrer Barba acollien gitanos fins l’any 2003. A la resta de 
llocs citats, la majoria són magribins.
271 A principis de 2002 es van acabar de derruir, netejar i tapiar diversos solars al carrer 
Gibraltar, zona 7, i al carrer Barba, al costat del Mercat. Igualment, es retiraren els cotxes 
abandonats en les immediacions d’aquests indrets i la policía va teñir una actitud més activa 
per identificar l’immigrant que dormía en cotxe, amb la qual cosa, aquesta práctica ha 
desaparegut del barri. Al carrer Barba es tapiaren algunes cases ruYnoses; altres 
s’enderrocaren i s’está construint sobre el solar. Al carrer Xella, l’altre punt d’infrahabitatge, 
es clausuraren alguns pisos i es va il-luminar el carrero.
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La immensa majoria deis immigrants pero s’insereixen en la trama de residéncia 

barata del barri que está en mans de petits propietaris i d’agéncies immobiliáries. 

Ara bé, els immigrants no accedeixen a tot el pare de residéncia barata. Hi ha 
propietaris que no lloguen pisos a immigrants. En tres de les agéncies que vaig visitar 
hi havia pisos que sois es llogaven a espanyols, per ordre expressa deis propietaris. 

Una anciana propietária que tenia aquest criteri assenyalava com a raó:

“immigrants hi haurá de tot... pero jo no vull líos, jo  estic massa major... per 
aixó sois llogue a espanyols i amb nómina”

L’etiqueta d’inquilins problemátics que tenen els immigrants constitueix un primer
obstacle per poder accedir a un habitatge.

L’immigrant que vol Hogar un habitatge ha de disposar de permís de treball i de 

residéncia i estar en actiu. La nómina serveix com a prova i garantia d’ingressos. 
Aqüestes són, també, les exigéncies que es demanen ais autóctons: acreditar la 
personalitat i una certa solvéncia económica (mitjanfant la fotocopia del contráete 
de treball o d’una nómina). Tanmateix, sembla una práctica molt estesa demanar un 
“aval”  en el cas deis immigrants. L’aval és un document signat per l ’ocupador i/o  
empresari espanyol de l ’ immigrant on el primer declara que el coneix, descriu la 
vinculado laboral amb l ’empresa i l ’opinió que té sobre l ’ immigrant272. La práctica 
de l ’aval és discriminatoria segons la nacionalitat; no es demana ni ais estrangers 
comunitaris ni ais autóctons.

“con el aval el propietario quiere asegurarse más... (los inmigrantes) son 
gente que se mueve mucho, hoy aquí y mañana allá... y claro, nunca se sabe” 
(empleada immobiliáría).

L’aval constitueix una exigéncia específica de seguretat per a l ’ immigrant. Un “ plus”
que aquest ha de complir en fundó de la seua etiqueta d’inquilí problemátic i un nou
entrebanc per a accedir a l ’habitatge, perqué no sempre la persona que l ’ha
contractat voldrá avalar-lo273.

A Russafa, com a Valéncia en general, el recurs a l ’amuntegament és una 
característica de la inserció residencial deis immigrants. Aquesta és una situado 
generalitzada a Russafa, on el 53% deis veins immigrants viuen en habitatges amb 6 o 

més persones. Amb tot hi ha diferéncies apreciables entre els diversos col-lectius, 
segons s’observa al quadre 27. Els immigrants que presenten un índex 

d’amuntegament més alt són els veins equatorians, el 73,15% deis quals habiten en

272 En aquesta descripció del contingut d’un aval coincidiren l’empleada d’una immobiliária i 
d’una equatoriana que vaig conéixer quan veia un pis.
273 Segons una dona equatoriana “o los patronos les hacía extraño que le pidas un aval” . A 
més, l’aval sempre és un favor que es demana a l’empresari i que, sovint, aquest reclama 
després.
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una casa on viuen 6 o més persones, seguits deis veYns d’algunes de les migracions 

més recents, com els bolivians i ucrainians, amb el 63,2% i el 54,4% respectivament. 

Peí contrari, són algunes de les migracions més antigües, com la deis marroquins, 

xinesos i argentins, les que tenen un índex d’amuntegament “menor” (43,2%, 37,7% i 

11,5% respectivament). Per altra part, darrera d’aquesta comuna i generalizada 

situado d’amuntegament hi ha diferents situacions respecte el tipus de nucli de 

convivencia, les relacions que es donen a l ’habitatge i respecte ais veins.

Quadre 27. Població estrangera a Russafa segons el nombre de persones del 
full familiar. Algunes nacionalitats significatives. Any 2004

Nombre de persones del full familiar 
(en % sobre total del col-lectiu)

Població 1 2 3 4 5 6 i més
persona pers. pers. pers. pers. pers

Total població 25.563 15,88 22,35 20,71 20,47 8,95 11,63
Espanyol 21.533 17,44 24,04 22,59 22,35 8,59 4,98
Estranger 3.972 7,40 13,11 10,45 10,22 10,90 47,92
Estranger UE-15 424 26,65 35,61 19,10 9,20 4,01 5,42
Estranger no UE 3.548 5,09 10,40 9,40 10,34 11,73 53,04
Romania 64 6,25 18,75 14,06 12,50 10,94 37,50
Bulgaria 81 3,70 13,58 11,11 34,57 13,58 23,46
U Ucraína 79 3,80 15,19 11,39 13,92 1,27 54,43
Marroc 208 10,10 12,50 15,87 5,77 12,50 43,27
Algéria 113 9,73 12,39 12,39 12,39 9,73 43,36
Equador 1.618 1,69 3,25 4,32 8,26 9,32 73,15
Colombia 362 8,84 10,50 13,54 11,33 19,61 36,19
Argentina 130 6,92 33,85 16,92 20,77 10,00 11,54
Bolívia 218 3,30 8,49 9,91 5,19 9,91 63,21
Xina 172 4,65 15,70 10,47 14,53 16,86 37,79
Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaboració propia.

Els diversos régims de tinenta de residéncia están presents a la Russafa immigrant. 

Hi ha uns pocs immigrants que són propietaris de les cases que habiten. Es tracta de 

gent molt arrelada i que fa anys va comprar un habitatge a la zona 7, que 

posteriorment ha reformat. Tanmateix, la fórmula més estesa és la de lloguer, en 

qué distingirem dues modalitats: el lloguer del pis i el lloguer per habitacions. Per la 

primera d'aqüestes modalitats, la “normal”, el pis es lloga com a unitat a l’inquilí. Es 

tracta, sovint, de grups familiars amplis (parella, filis si n’hi ha, germans, cosins) o 

bé dues famílies o membres de dues famílies conegudes que comparteixen el pis. 

Aqüestes són formules molt freqüents entre els equatorians; de vegades, el pis és 

ocupat per un grup de compatriotes que comparteixen les despeses.

En la modalitat de lloguer per habitacions es cobra per cadascuna de les cambres del 

pis, la qual cosa augmenta la renda que se’n pot obtenir. Segons comentaris de
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diverses procedéncies, aquesta modalitat está molt estesa. Ais locutoris 
llatinoamericans, en particular, hi ha molts cartells que ofereixen habitacions en 

lloguer. Segons les professionals del Centre Municipal de Servéis Socials Ciutat Vella

“hay mucho hacinamiento... uno paga (el alquiler), porque es el titular del 
contrato y mete cantidad (de personas) en una casa, en la calle Cuba, toda esa 
zona de Ruzafa, eso lo hace muchísima gente”  (CMSS 1-4)
“Uno de ellos con permiso de residencia, más instalado y que se hace titular 
del contrato y que alquila habitaciones a otro compatriota. Ese es el modelo 
típico” (CMSS 2-4).

La denominado de lloguer per habitacions fa referencia a practiques diferents que 
convé destriar. El primer tipus és característic de molts grups familiars equatorians 
per ais que el lloguer d’una habitado és un recurs eventual per pal-liar la manca 
d’ingressos produYda per la situado d’atur d'algun deis membres de la parella. En 
altres casos, es tracta d’un recurs permanent per afrontar les despeses de la 
residéncia. En els dos casos, se subroga una habitació i per aquesta poden passar 
diverses persones en un temps relativament curt, pero són pisos on hi ha un nucli de 
persones estables, entre les que solen donar-se relacions denses de convivéncia. Els 
preus a pagar solen variar, pero no són “ abusius” .
Un altra modalitat diferent són els pisos organitzats per tal de ser llogats per 
habitacions. El cas d’algunes finques al carrer Pintor Salvador Abril és ben il-lustratiu 
d’aquesta práctica. A mitjans de l ’any 2001:

'Yo haver una agéncia immobiliaría que va comprar tots els pisos que estoven 
buits de la meua finca, poc a poc es va fer amb els propietaris, els fa oferir 
una quantitat i la idea dfesta companyia és enderrocar la finca i tornar a 
construir una nova... qué passa? com nosaltres no venem el pis i hi ha dos o 
tres veYns que no volen vendre... qué está fent? Está llogant els pisos molt 
barats ais equatorians. Hi ha una mena de máfia feta entom deis 
equatorians... Esta agéncia immobiliária, que és una constructora, va Hogar el 
pis a una persona, un equatoriá que és el que tenia papers ... este subrogcrva 
els pisos ais seus compatriotes pero a una quantitat molt més alta del que li 
cobrava a ell la companyia, l ’agénda” (EV 4).

Es tracta d’una agéncia que trau al mercat uns pisos que tenia tancats i amb uns
equipaments molt deteriorats i antics. La demanda d'habitatge que genera la

preséncia d’immigrants permet traure benefici d’aquests pisos sense fer cap inversió,
mitjan^ant la fórmula de lloguer per habitació. Al front d’aquests pisos hi ha un
encarregat que cobra el lloguer i selecciona els clients. Aquest sistema s’utilitza en

diverses finques del carrer, propietat de la mateixa constructora.

"... no sois en un pis... en un de Pintor Salvador Abril, en núm...., en el núm 
..., i cree que en el núm...., en quatre finques que tenia pisos comprats esta 
constructora, els llogaven ais equatorians i ell, diguem-ne el capo, fins que va 
arribar un moment que la companyia, l'agéncia es va assabentar del que
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passava i ara ja no és ell el capo... pero continúen están llogats ais 
equatorians, tots els pisos... ”  (EV 4).

En aquests pisos es dona un alt índex d’amuntegament. Es tracta d’un recurs

residencial deis nouvinguts i nouvingudes que, donades les dolentes condicions,

abandonen quan poden aconseguir una inserció residencial millor i/o  disposen de

majors recursos. Aixó genera unes residéncies de pas, amb una convivéncia escassa,

on cada pocs mesos canvien tots els habitants.

"són pisos súper xicotets, de 60 metres o 70 com a molt, vivien... que et vaig 
a dir, en cada habitació tres persones, pues deu persones per pis en unes 
condicions que no eren bones, no tenien el quart de bany complet” (EV 4).
“són tantíssima gent, 5 pisos d’equatorians a una mitja de deu per pis, eren 50 
persones (en la meua finca)”  (EV4)

A més deis lloguers abusius i les caréncies que pateixen les persones que els habiten,
aquest tipus d’habitatges semblen teñir conseqüéncies negatives sobre les relacions
amb l’entorn del barri. Ais tres anys que vise a Russafa he recollit diversos
comentaris sobre problemes de convivéncia amb veYns immigrants, referents

básicament al soroll i les normes d’utilització i neteja de l ’escala i altres espais
comuns. Tanmateix, sembla que aquest tipus de residéncia genera majors problemes
de convivéncia amb el veYnat i projecta una imatge molt més negativa que els pisos

ocupats per famílies o grups més estables. Hi ha una part, podríem dir, objectiva. En
residéncies ocupades per gent de pas, amb consciéncia que Testada será curta,
podem pensar que se sol teñir menys cura del pis que s’ocupa i del funcionament de
Tescala. L’escassa relació amb el veYnat i la continua renovado de gent tampoc
facilita establir unes mínimes relacions, base per a tractar adequadament les
contradiccions que genera la convivéncia en la mateixa finca de gent de cultures
diferents.

“ (sobre les qüestions de convivéncia d’escala)... no están acostumats a viure 
en una finca, en un edifici, a les normes de neteja, de silenci, d’horaris, de 
comportament... tot agó ells no ho tenen massa ciar, aixó ens ha costat a mi i 
a l*altra veYna, l ’únic pis que resta que no está ocupat per equatorians, ens ha 
costat xerrades amb ells, posar tota l ’escala plena de cartells. "Por favor, 
respeten la limpieza de la escalera. Vivimos más gente en el edificio"... ho 
parlaves i era "mano de santo", estoves a lo millor, dos setmanes, tres 
setmanes, un mes que l ’escala, deies, ui está gent s’ha anat.. qué passa? que 
al mes entraven altres, perqué els altres (els anteriors) s’havien anat perqué 
havien trobat millors lloguers, entrava gent nova i havies de repetir tota la 
historia una altra vegada.... comengaven a fer novament coses, els cartells i la 
xerradeta... ara, tenim una remesa de gent nova i están en el període que no 
están respectant...”  (EV4).

La diversitat d’habitatge immigrant a Russafa ens il-lustra sobre TheterogeneYtat de
funcions que compleix el barri en el procés d’inserció urbana deis immigrants: barri

de recepció que constitueix un lloc de transició per a uns cap a millors habitatges a
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altres barris, i d’assentament per a altres. D’acord amb les dades del Padró, Russafa 

continua atraient a una part deis immigrants recents arribats a Valéncia. En gener de 

2004, quasi el 30% deis veins extracomunitaris portaven menys d’un any al barri. Una 

part d’aquests nous veins no tenen més recurs residencial que els pisos de lloguer per 
habitacions o l ’infrahabitatge. Altres, que tenen familia o coneguts residint al barri, 

s’ instal-len a les seues cases. També es paga l ’habitació o es contribueix a les 
despeses, pero les condicions són millors.

Amb el temps, una part d’aquests nous veins deixen el barri per a instal-lar-se a uns 
altres indrets de la ciutat i, sovint, a algún poblé del voltant de Valéncia. Aquest ús 

del barri com espai de tránsit, per uns mesos o un any, es dóna en tots els 
col-lectius. Una part de les famílies equatorianes que han millorat la seua situació 
han deixat Russafa, tot i que han estat substituYts per compatriotes274.
Per altra part d’ immigrants, Russafa és el “seu” barri d’assentament i arrelament. 
Aquí trobem una diversitat de situacions d’habitatge pero, en termes generáis, 
l ’estabilitat comporta habitatges de millors condicions, bé perqué es canvia a un 
habitatge millor o perqué s’introdueix millores al pis que es considera més definitiu, 
una reducció del nombre de persones que hi viuen i una base material de millor 
relacions amb el veYnat.

Els "moros”  al barrí. La comunitat magribina de Russafa

“Moros”  és l ’expressió habitual per a referir-se ais veYns marroquins o algerians. El 
final del carrer Dénia, una part del carrer Cuba, els carrers Buenos Aires y Puerto 
Rico, és a dir la zona 7 del nostre mapa és, per a molts veYns, la “zona mora” o “el 
lloc deis moros” . Qué s’entén per “ moro”? Unes vegades s’identifica genéricament 
amb els musulmans. Moro és així sinónim de musulmá. Tanmateix, tot i ésser 
musulmans els senegalesos no són “ moros” , són “ negres” . En el seu cas, el color és el 

tre t básic de la conceptualització i no la religió. De forma molt més habitual, el 
concepte de moro fa referencia a marroquí, i per extensió ais procedents del nord 
d’África i l ’orient Mitjá (és a dir, la Mediterránia musulmana). Moro fa referencia al 

“ nostre”  musulmá, al més proper históricament i geográficament a nosaltres, una

274 Segons el portaveu de l’Associació de Comer^ants aixó és notava ais carrers al voltant del 
Mercat. Una part deis veYns equatorians que s’instal-laren en 2001 s’havien traslladat en
2004.

“que yo conozco... han mejorado, muchos ya tienen contrato y se han comprado pisos 
en pueblos o alquilado... ya tienen coche... pueden desplazarse al trabajo. En esta 
calle antes las fincas estaban llenas; ahora no queda ni uno (sic)... pero pasan, vienen 
al Mercado, y me lo comentan" (EJ)
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identificació que al País Valencia es veu reforjada per les festes i tradicions 

populars, com els “Moros i cristians” 275. Com comentava una veina:

“allí (a la zona 7) están els moros... són marroquins, hi ha argelinos... hi ha
també un siri que té una tenda”

En la seua utilització, el terme “ moro” adopta un doble significat: un merament 

descriptiu i un altre valoratiu. Sovint “ moros” són els marroquins, amb una cárrega 

valorativa neutra. Alguns membres del col-lectiu magribí utilitzen aquest terme per 
autodesignar-se en les converses amb els autóctons. Quan el terme “ moro” s’utilitza 

de forma valorativa, sempre té unes connotacions negatives. Es tracta d’opinions i/o  
situacions on “moro” es vincula ais estereotips negatius que s’adjudiquen ais 
marroquins (“ poc de fiar” , “van a la seua” , “ poc treballadors” , “es dediquen a 

activitats pocs clares” ).
Els veYns “ moros” són marroquins en la immensa majoria, pero amb una preséncia 
d’algerians i de persones d’altres procedéncies (sirians i tunisians). Quan els meus 
interlocutors marroquins i algerians parlaven de “col-lectiu magribí”  o de “comunitat 
magribina” incloYen totes aqüestes persones. La distinta procedéncia nacional-estatal 
estableix i marca diferencies, amb manifestacions que fan referencia a aspectes 
diversos, com que hi ha una associació de marroquins i una altra d’algerians, per 
exemple. Tanmateix, semblen teñir major importancia els elements comuns i la 
trama complexa de relacions més o menys quotidianes compartides. Per aixó, en 
aquesta recerca, es parla deis magribins del barri quan es fa referencia a aquest 
grup.
Com ja s’ha dit, la immigració magribina es concentra a la zona 7 del nostre mapa. El 
petit assentament inicial que ocupava un nínxol d’habitatge barat i baixos comerciáis 

tancats, s’ampliá per l ’efecte crida que generé la conjunció d’habitatge accessible i 
l ’existéncia de compatriotes ja instal-lats. La inserció magribina al barri ha tingut, 
des deis inicis deis anys 90, una doble vessant: residencial i comercial. Parlem, 

dones, d’una concentració de veYns marroquins a l ’espai de quatre carrers on també 
están instal-lats les botigues halal, els locutoris i les botigues de venda de textil a 
l ’engrós i un deis tres oratoris de la ciutat. Els veYns magribins del barri constitueixen 

una immigració assentada amb una diversitat de situacions laboráis. En alguns casos

275 No puc deixar de transcriure un comentan recollit al Mercat on una senyora major 
explicava a un altra, de la seua edat, qui són els pakistanesos.

“Els pakistanesos... eixos no són moros... són molt obscurs i venen d’un país molt gran 
al costat de la Xina... de molt lluny... peró no són moros... los moros... (són) los de 
sempre”.

Sembla que els pakistanesos o els hindús són una nota exótica; el moro és el de sempre.
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treballen en els comerlos de la zona, i, per tant, la seua sociabilitat está centrada 

en un espai relativament redu’ít on desenvolupen totes les activitats quotidianes 

(treballen al barri, compren en ell i hi tenen els llocs de relació). En altres casos, les 
ocupacions laboráis están més diversificades i es realitzen fora del barri. A més deis 

veYns empadronats, hi ha magribins que tenen el domicili en altres barris de la ciutat 
pero que regenten un comer? a la zona i fan “vida” al carrer Cuba. Per altra part, la 

preséncia deis comerlos i d’una trama intensa de relacions al voltant d’aquests, 
genera que una part del veYnat magribí de la ciutat276 passe peí barri a fer compres, 
trabar els amics, cercar informado o, més simplement, trabar companyia. Per tant, 

en parlar del “ col-lectiu” magribí del barri ens referim a un grup més ampie que els 
veYns empadronats.
En el discurs deis informants marroquins i algerians per referír-se a aquest conjunt de 
persones s’utilitzaven, indistintament, els termes “grup” , “ col-lectiu” o 
“ comunitat” . En ciéncies socials, el concepte comunitat s’utilitza en dos sentits. En 
un sentit socio-espacial fa referéncia a unitats socials locáis, col-lectivitats petites 
com un poblé o un barri. En sentit sociocultural, el terme destaca l ’existéncia d’unes 
relacions socials fonamentades en un sentiment d’identitat i pertinen?a comuna. Tot 
i que, sovint, la paraula s’utilitza per a designar una cosa i 1’altra, les dues realitats 
no tenen per qué ser coincidents. Com subratlla Da Costa, no és cert el pressupost 
segons el qual “ la preséncia d’un deis sentits (de comunitat) implica necessáriament 
i obligatóriament l ’altre” (Da Costa, 1999: 89). No tots els pobles petits o totes les 
concentracions de persones generen uns vineles comunitaris. Per altra part, una 
migrado com la senegalesa amb un funcionament prou comunitari no tendeix a 
concentrar els pisos en el mateix indret sinó a viure de forma més o menys dispersa 
per la ciutat.
Parlar de comunitat ens remet a l ’obra clássica de Tonnies, Comunitat i societat, de 
1887, i la seua proposta per explicar l ’estructura i l ’evolució social mitjan?ant dues 

formes socials, basades en principis diferents i antitétics. La comunitat está fundada 
en els lligams emocionáis i solidaris que dimanen d’un grup “ primordial” , en paraules 
de Tonnies, molt deutores del pensament romántic alemany. La societat moderna, 

basada en l’associació, es caracteritza per unes relacions racionáis, reflexives i 
impersonals. Més tard, Weber reprendria aquesta distinció, destacant el carácter 
significatiu de l ’acció social. Per a Weber, “ anomenem comunitat una relació social 

quan, i en la mesura en qué, l ’actitud en l ’acció social (...) s’ inspira en el sentiment

276 Una part deis magribins que passen per Russafa, de forma més o menys habitual, viu al 
barri contigu d’en Corts i, en menor mesura, al Centre Historie.
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subjectiu (afectiu o tradicional) deis participants de constituir un tot” (Weber, 
1993:33). El simple “sentiment” de compartir una situado comuna no genera una 

comunitat, segons Weber. Cal que l ’acció social que es desenvolupe entre els 
membres “ estiga recíprocament referida i que aquesta referencia traduesca el 

sentiment de formar part d’un tot”  (Weber, 1993: 34). A més, segons Weber, sois 
l ’aparició de contrasts conscients respecte a tercers pot crear un sentiment de 

comunitat. En conclusió, tres són els trets que caracteritzen la comunitat, segons 

Weber: sentiment de pertinen^a al grup, que l ’acció social que es desenvolupa estiga 

referida a aqueixa pertinencia i una diferenciació conscient front a tercers.

Definirem comunitat com el conjunt d’individus amb una série de trets comuns 
(étnia, procedéncia, cultura, religió, etc.) que són consideráis significatius per ells 
mateixos i els altres grups, que realitzen una interacció rellevant basada en aqueixos 
trets i que desenvolupen una identitat específica i un sentiment de pertinenga que 
generen uns vineles i lligams socials. Aquesta definició de comunitat és molt ampia. 
Inclou els grups étnics, les comunitats nacionals, uns determinats grups religiosos i 
grups locáis amb vineles comunitaris, per citar sois alguns casos277. L’análisi del cas 
de Russafa ens pot permetre concretar més els trets que adopta en el nostre cas i 
ajustar els termes de la definició proposada. Es tracta de cercar les lógiques i les 
dimensions comunitáries que operen en la configuració social concreta que 
constitueix el “col-lectiu magribí”  a Russafa.
Al meu parer, un deis fenómens singulars de Russafa és la conformado d’una 
comunitat magribina al barri. Es tracta d’una concentració urbana de veYns 
magribins, amb un ús comercial i de lloc de trobada, on s’ha desenvolupat una 

complexa trama de relacions i xarxes intra-grup que constitueixen una recreado 
adaptativa de la sociabilitat i d’alguns deis referents de la cultura d’origen: els precs 
en comú a l ’oratori, la compra ais comerlos, les relacions masculines informáis de 
carrer. A l ’espai de quatre carrers s’ha generat una “ zona mora” . Es dóna una 

delimitado espacial, relacional i simbólica respecte a la resta del barri. Per part deis 
magribins hi ha una alta consciéncia d’ identitat específica i compartida, immigrants 
magribins a Valéncia, que es manifesta en la recreado de la seua sociabilitat i en tot 

tipus de comentaris que qualifiquen el grup com un conjunt diferenciat: “ col-lectiu” , 
“ comunitat” , “ els (magribins) de Russafa” . Per altra part, l ’opinió de la resta del 

barri actúa com a espill que reforja aquest sentiment i, per tant, la pertinencia a 

l ’ámbit propi: la zona mora. Entre tots els col-lectius d’immigrants, és el magribí el

277 Posteriorment, es parlará deis grups étnics i es reprendrá una part d’aquesta 
problemática.
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que concentra les valoracions i comentaris més negatius i, per tant, amb el que 
majors diferéncies es marquen.

No sois hi ha consciéncia d’identitat específica, sinó que en fundó d’aquesta es 

desenvolupen accions significatives, cap a dins i cap a fora del grup. Aqüestes 

accions són iniciativa de membres “ importants” de la comunitat: els regidors de 
l ’Associació Cultural Islámica, l’ imam, uns determinats comerciants, membres 

dirigents de les associacions de marroquins i d’algerians. En tot cas, solen teñir el 

suport de la complexa trama formada per l ’oratori, els comerlos, els grups informáis 
i els membres actius de les associacions. Algunes d’aquestes accions són intra-grup i 
pretenen resoldre alguna necessitat col-lectiva, material i/o  simbólica. És el cas del 

“ Comedor popular Russafa”  que va funcionar amb ocasió del Ramada deis anys 2000 i 
2001. En locáis diferents segons els anys, el menjador donava de forma gratuita un 
centenar de sopars halal, grades al treball de voluntaris i els aliments que 
s’aconseguiren. Es tractava de cobrir una necessitat social, facilitar el seguiment del 
Ramada i oferir ais magribins en situado més vulnerable un lloc on compartir amb 
altres el sopar que trenca el dejú de tot el dia. La iniciativa va partir de gent de les 
associacions de marroquins i algerians i va comptar amb el concurs de la xarxa 
comunitaria (comerciants, oratori, relacions informáis). Uns i uns altres aportaren 
recursos i treball que feren possible una iniciativa important, tant peí nombre de 
persones ateses com peí vessant comunitari278. Paral-lelament, també es realitzaren 
altres iniciatives en fundó de la seua relació amb el barri i/o foren accions extra- 
grup. Com veurem després, l ’any 2001, “membres de la comunitat”  preocupáis per 
l ’augment de la inseguretat ciutadana i els creixents comentaris negatius envers els 
magribins, adoptaren diverses iniciatives per aconseguir que un grup de “manquis”

278 L’experiéncia s’inicia al Ramada de 2000 i es realitza ais locáis de l’assodació Jarit, amb 
un nombre de gent més redu'it. Al Ramada de 2001 el “comedor” s’instal-la al carrer Dénia, 
67, en el local d’un antic bar que es va Hogar. La festa d’inauguració incidía, “charlas, 
Ramadhan, cena y concierto música rain, segons el fullet repartit que, per cert, no signava 
ningú. Per a traslladar els aliments, cuinar, repartir els plats i mantenir el local, feien toms 
12 persones voluntáries més estables, i moltes altres de forma puntual. El nombre de menjars 
era variable. Entre 100 i 120 entre setmana i uns 70 ó 80 els dissabtes i diumenges, “que era 
quan la mesquita del carrer Paláncia donava sopars... amb tants diners i nosaltres várem fer 
més” (assenyalava, orgullos, un informant). Els aliments tenien una doble procedencia, que 
ens indica la diversitat de recursos utilitzats. Per una part, el Banc d’Aliments de Creu Roja 
(demanat per les associacions) i, per altra, les donacions deis comerlos, de membres de les 
associacions i deis musulmans piadosos que es canalitzaven per la via de les tendes (diverses 
botigues tenien comptes oberts on s’ingressaven donatius en efectiu i que es destinaven a 
pagar el menjar del “comedor” ).
Aquesta iniciativa de “menjador popular” no ha tingut continuYtat atesa la dificultat de trabar 
un local adequat al barrí (que no fora massa car i que es llogara per un mes i mig). Al Ramada 
de 2002 i ais anys successius, “l’operatiu” es va traslladar a l’oratori en termes més 
modestos, donant-se un plat de sopa i un vas de llet per trencar el dejú. Tot el col-lectiu 
col-labora, d’una forma o altra, amb aquesta activitat.
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magribins deixara “d'operar” al barri. Per altra part, els veYns magribins del barri 

participaren de forma massiva en la manifestació de 31 de gener de 2002 per 

reclamar inversions i servéis al barri. Enquadrats en un gran bloc, una de les seues 

pancartes deia “VeYnat magribí de Russafa. (Grafies árabs). Volem viure amb 

dignitat” . Per ais veYns magribins era important demostrar que ells també patien els 

problemes del barri i que, com assenyalava una segona pancarta, estaven per la 

“Convivéncia sí, delinqüéncia no” . Tanmateix aixó és fa com a grup i més enllá deis 

motius concrets de la manifestació, la seua participado es transforma en una 
autoafirmació col-lectiva.

A la comunitat magribina de Russafa, l'oratori i els comerlos étnics constitueixen els 
espais que focalitzen la sociabilitat específica. L'oratori té, com a lloc de cuite, una 

posició simbólica central. Aquests espais es traben lligats per una complexa trama de 
relacions que tenen en els grups masculins de carrer una de les manifestacions més 
especifiques. Per altra part, la comunitat no té una estructura organitzativa 
formalitzada o un lideratge explícitament proclamat. Les iniciatives i accions 
importants s'adopten per consens entre els “ homes d’autoritat” , deis que formen 
part alguns comerciants acomodats, l ’imam i els membres actius de l'associació 
cultural islámica i de les associacions de marroquins i algerians. En tot cas, la seua 
autoritat es deriva de l ’experiéncia, l'edat i una trajectória positiva d’iniciatives a 
favor del grup. Per altra part, les “decisions” així acordades es plasmen de forma 
diferent des de l ’oratori, els comerlos i les associacions. Ens detindrem ara en 
l ’oratori i, en capítols següents, comentarem els comerlos i les associacions.
L'oratori de Russafa és una de les tres mesquites de Valéncia, junt amb la mesquita 
de l ’Avinguda del Port, que agrupa una de les comunitats musulmanes més antigües a 
la ciutat, i la mesquita del carrer Paláncia, gestionada peí “ Centro Cultural Islámico 

de Valéncia” , la més important i activa així com la interlocutora privilegiada amb 
l ’administració. L'orientació de l ’islam, el tipus de públic i de recursos diferencien 

unes mesquites i altres. Per aquest i altres factors, la relació entre les tres mesquites 
ha estat “ escassa i esporádica”  (MO 3)279.

279 No és senzill establir les diferencies entre les tres mesquites. Quan es parla del tema es fa 
amb una prudéncia extrema. Poden apuntar-se algunes diferencies. En primer lloc, el tipus 
d’Islam i l’orientació a la que s’adscriga l’imam i/o l’associació que sustenta la mesquita. Es 
vincula la mesquita del carrer Paláncia a un islam més tradicional, en la línia del wahhabisme 
vigent a l’Arábia Saudita, país que via la Lliga Árab va participar en la seua construcció i 
manteniment. A l’oratori de Russafa, els imams han estat algerians o marroquins i tenien 
altres referéncies. Els públics deis tres oratoris són, també, diferents. Ais oratoris de Russafa 
i de l’Avinguda del Port acudeixen els immigrants d’aquests zones. El Centre Cultural del 
carrer Paláncia recull un públic diferent amb una preséncia notable de professionals 
musulmans instal-lats (molts d’ells antics alumnes sirians, libanesos, jordans i també
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Diversos esdeveniments, com Tatemptat del 11 de Mar? de 2004 a Madrid i les seues 
conseqüéncies o la disputa por Tús de la mesquita del carrer Paláncia280, han 

generalitzat la convicció de la necessitat d’una major coordinado entre les 

associacions islámiques. En Tactualitat, es donen converses per constituir un Consell 

musulmá en les que participa Toratori de Russafa, tot i que aquest, el més modest de 
la ciutat, continua prou centrat a Támbit comunitari local, constituYt pels ve’íns 

immigrants del barri i altres que el freqüenten281.

L’oratori de T“Asociación Cultural Islámica Al Fatah”  es va instal-lar al carrer de 
Buenos Aires l ’any 1995, traslladat des del carrer Carnissers al barri del Pilar (Ciutat 

Vella). Aquest trasllat es va realitzar a iniciativa deis comerciants musulmans del 
barri, principáis contribuents de l ’oratori. Com rememora Tactual president de 
TAssociació, comerciant ell mateix:

“aquí estaban los que pasaban, los comerciantes que tenían la tienda aquí... y 
mejor tener la mezquita y así tenerlo todo junto... además este barrio había 
sido musulmán... y parecía una buena idea hacer una comunidad aquí” (AL AN)

La tranquil-la instal-lació al barri es va trencar l ’any 1997 quan la policía va realitzar
una agafada a Toratori, un divendres, va identificar ais presents i detenir a l ’ imarn
sota l ’acusació de contactes amb el GIA algeriá. La manca de proves, la forma de
realitzar la detenció, en el lloc de cuite i el dia deis precs, la humiliació viscuda va
fer que, amb el suport d’organitzacions valencianes, es criticara aferrissadament
l ’actuació de la policía, Tanmateix, les veus critiques ja existents al si de la

magribins o que emigraren per dificultáis ais seus paYsos) i un pes important deis conversos. 
Precisament, una conversa, Amparo Sánchez, és la portaveu. Una diferencia soterrada ha 
estat la qüestió de la representació del col-lectiu i les recels front a les pretensions en aquest 
sentit de la mesquita del carrer Paláncia. Aqüestes diferencies es van fer públiques a Tany 
2002, amb la creació del Fórum Autonómic de la Immigració on el Centre Cultural Islámic de 
Valencia ocupa un lloc (Levante 06-07-2002). Com afirmava el president de TAsociación de 
Inmigrantes Argelinos, “ la comunidad musulmana (de Valéncia) no está estructurada bajo 
ningún paraguas” (MO 6).
280 La mesquita del carrer Paláncia és propietat del Centro Cultural Islámico de España qui el 
va construir sobre terrenys donats per TAjuntament, i va cedir les instal-lacions al Centro 
Cultural Islámico de Valéncia, des de la seua inauguració en 1994. En abril de 2004, 
representants deis primers ocuparen el local i expulsaren ais segons. Uaffaire va generar 
acusacions mútues de radicalisme, de desig de control de la important activitat social que es 
realitzava al centre i de falta de funcionament democrátic. S’han donat alguns intents de 
mediado realitzats per altres mesquites i associacions musulmanes de la ciutat sense éxit. El 
cas es troba ais tríbunals.
281 A les reunions participen setze mesquites i diverses associacions musulmanes amb 
Tobjectiu de constituir un Consell Musulmá de la Comunitat Valenciana que “ regule” el cuite, 
represente ais musulmans i siga Tinterlocutor amb l’administració. La comissió promotora 
s’ha estructurat en tres árees: religiosa, educativa i cultural, i social. Un deis punts en el que 
sembla haver-hi unitat és la no adscripció a cap de les dues grans federacions musulmanes 
espanyoles, la Unió de Comunitats Islámiques d’Espanya i la Federado d’Entitats Religioses 
Islámiques.
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comunitat respecte a rorientació de l ’imam augmentaren282. L’assisténcia a la 
mesquita va disminuir. “Massa radical” per a uns, “un home recte pero massa 

tradicional” per a altres, en tot cas, la seua continu'ítat no sembla convenient. En 

1999 es canvia a l ’imam i es modificaren les normes d’ús de Toratori, restringint les 

seues activitats ais precs i a les classes d’árab i lectura de l ’Alcorá per ais xiquets283. 

Aquest episodi, del qual es parla amb mitges paraules, va suposar tant una 

“acomodado” al que es considerava més convenient aquí, com Tadopció de mesures 

per evitar “ problemes” . Amb el temps, l'oratori va recuperar la seua dinámica. 

Continua instal-lat al mateix baix, molt modest i relativament petit, i está molt 

freqüentat.

“Ahora la mezquita se está llenando a tope, cosa que antes ni a medias, y 
prácticamente se diferenciaba entre argelinos y marroquíes, y ahora ya no, 
ahora ya no, todos van a la mezquita... (Mi 5.)

L’oratori de Russafa compleix un paper de punt de trobada i punt de referencia

simbólic deis veíns magribins del barri i d’altres barris que freqüenten Russafa.
D’acord amb Moreras (2002: 209), la mesquita compleix un triple paper identitari en
contextos d’immigració. La mesquita vincula al musulmá amb la umma, la comunitat
musulmana en general, i també amb la propia comunitat local. La pregaría en comú,
la celebrado del Ramadá, són práctiques privilegiades per a qué els membres de la
comunitat que hi participen i la comunitat, com a conjunt, s’hi autorreconegen. La
tercera fundó identitária de la mesquita és externa al grup, envers la societat de
recepció, com a senyal de la preséncia musulmana en el nou espai. Així ho constaten
els veVns autóctons, amb comentaris del següent tipus: “ com hi ha tants moros, s’han
ficat una mesquita... que és d’ells” .

A més d’aquest paper identitari com a lloc de cuite, l ’oratori és un centre de la vida 
comunitária com a lloc d’acollida, de comunicado i de “ decisió” . Uns deis meus 

interlocutors, un home marroquí prou occidentalitzat i no particularment religiós, 
ressaltava la següent fundó entre totes les que feia la mesquita:

282 Aquest imam, Abdelkeim Beghadali, algeriá, es va traslladar posteriorment a Torrent i a 
Tavernes de la Valldigna. En mar? de 2004 i, posteriorment, en agost, va ser detingut en 
relació amb els atemptats de 1*11 de mar?, tot i que posteriorment va ser alliberat. En tot 
moment, Beghadali ha proclamat la seua innocencia. Les detencions de l’any 2004 va fer que 
es rememorara a la premsa valenciana el seu passat com imam a Russafa. Levante (24-III-2004 
i 25-VIII-2004) i Las Provincias (25-VIII-2004).
283 Durant uns anys s’havia permés utilitzar la mesquita com a lloc on dormir o deixar els 
paquets a algerians i marroquins “piadosos” que es trobaven de pas en la ciutat i tenien 
coneguts en la comunitat de Russafa. Des de l’any 99 es va deixar de permetre. Com 
reconeix, Tactual president

“por miedo... por los problemas que venían, lo que se decía (de nosotros)... había
miedo a la policía, a que cerrara la mezquita” (Al AN).
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“La mezquita tiene un papel muy importante, sobre todo... al principio la 
mezquita servía de refugio frente el rechazo". (MI 5).

A més, l ’oratori de Russafa és un espai privilegiat d'informado, de conformado

d'opinió i actituds i d’adopció formal de decisions que afecten a la vida de la

comunitat en el barri. Ais moments més tensos, provocats per les manifestacions de

l ’extrema dreta al barri, va ser a l ’oratori on es va decidir la “ línia d’acció” . Potser

decisió no siga l ’expressió exacta, atés que no es vota ni és formalment vinculant.

Tanmateix, les orientacions així adoptades sobre qué cal fer es trobaven legitimades
per l ’autoritat de l ’ imam, el carácter sacre del lloc i la preséncia d’una bona part del

col-lectiu. Per altra part, la intervenció de l ’ imam, almenys, peí que fa a coses del
barri sois ser comentada préviament amb diverses persones amb una certa
autoritat284. Així, almenys, sembla funcionar a l ’ámbit de Russafa.

“ (aparte de la religiosa) tiene otra misión muy importante la mezquita... 
servir como centro de información, cuando queremos convocar una reunión, 
una asamblea, una manifestación o cualquier actividad, lo anunciamos, lo 
decimos al imán, sobre todo los viernes eh, para que lo diga en el rezo de los 
viernes sobre todo, porque es cuando la mezquita está a tope, no tienes ni 
dónde ponerte, tienes que ponerte de pie" (MI 5.)
“La mezquita... es un lugar de culto, la gente acude ahí para, para rezar, pero 
también es un lugar donde se deciden algunos aspectos de la vida social, de los 
musulmanes... del barrio, se deciden algunas acciones, o se emprenden 
acciones a raíz de algún acontecimiento, por ejemplo a raíz de, digamos, el 
tema de las manifestaciones de los grupos ultra" (MO 8).

Com assenyalen Lacomba (2001) i Moreras (1999 i 2002), les activitats i el paper de
sociabilitat de la mesquita s’orienten cap a l ’ interior del col-lectiu amb un lógica de
construcció i/o  reconstrucció de la comunitat islámica minoritária en una societat no
islámica. Aquest és, també, el cas de l ’oratori de Russafa. Tanmateix aquesta
vocació de conformar una comunitat religiosa no porta necessáriament a un
tancament al si de la propia comunitat o a la renuncia a la intervenció en els afers
profans i problemes més generáis que afecten els membres del col-lectiu magribí. La
mesquita de Russafa té una projecció externa al grup. No tant com oratori pero si
com a instáncia decisiva en decisions adoptades i activitats desenvolupades. Per citar

un fet emblemátic, la mesquita va complir un paper clau en la preséncia magribina
en la manifestació convocada per l ’Associació de Veins I la Plataforma per Russafa en

gener de 2002.

284 La posició sobre l’actitud que calía adoptar davant la manifestació feixista celebrada en 
2002 va ser comentada, en dos o tres “voltes”, per camerriants significáis, membres 
reconeguts d’associacions i l’iman. En temes importants hi ha un cert consens que es treballa 
préviament a ser exposada formalment a la mesquita.
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S’han realitzat nombrases critiques al concepte de comunitat a partir del carácter 

idíl-lic, simplificador i normatiu que té en formulacions clássiques com la de Tonnies

0 la rigidesa del seu model dicotómic. Per altra part, en els debats sobre migracions 

més recents, la qüestió comunitária ha adquirit un creixent protagonisme. Des de 
posicions com la de Sartori (2000) que emfatitzen les contradiccions entre les 

comunitats musulmanes en Europa i els valors democrátics occidentals, se’ns mostra 

una imatge de comunitat musulmana d’immigrants com quelcom d’homogeni, 

essencialista i immutable, on la cultura específica constitueix un univers tancat de 
referéncies285. Per tot aixó, sembla convenient fer algunes puntualitzacions respecte 
a la comunitat magribina de Russafa.

Lluny de la visió de les comunitats com a illes o bombolles que concentren totes les 
relacions rellevants deis membres, els ve'íns magribins tenen d’altres relacions 

significatives no comunitáries. Com a membres d’una societat moderna, estableixen 
diversos tipus de relació, amb un vessant més comunitari en uns casos i d’altres més 
utilitáries, pragmátiques i individualitzades, entre ells mateixos i amb autóctons. La 
comunitat o col-lectiu de Russafa no esgota el quadre de marc de relacions deis seus 
membres286.
Un altre tret que se sol adjudicar a les comunitats és l ’homogenevtat interna. No 
sembla ser aquest el cas. La identitat compartida com comunitat magribina de 
Russafa és compatible amb les diferencies per nacionalitat, el distint grau de 
compliment deis preceptes islámics i les diverses visions sobre el grau d'adaptado 
deis costums287. Per altra part, es donen jerarquies i desigualtats, com entre els 
comerciants i els seus dependents. Al si de la comunitat hi ha persones “ d’autoritat”
1 altres que no ho són. No sempre els interessos de tots els sectors són coincidents.

285 Per a una crítica de la constracció de Thomo islamicus” que realitza Sartori amb aquests 
i altres element, veieu Álvarez (2002) i, des de l’óptica de la filosofía política, De Lucas 
(2001b i 2003).

Comunitat i societat són tipus ideáis, com altres conceptes relacionáis, com ara la 
contraposició entre la nació a l’alemanya, amb l’émfasi en la comunitat cultural, i la nació a 
la francesa, com associació política d’individus autónoms. Com ja recordava Weber “la 
immensa majoria de les relacions socials participen en part de la comunitat i en part de la 
societat” (Weber, 1993: 33). Podem dir quelcom semblant respecte ais diferents Estats-nació 
europeus. Per damunt de les diferents concepcions, les diverses nacions europees “s’han 
constituit a la vegada sobre l’existéncia d’una comunitat orgánica i d’una voluntat política” 
(Schnapper, 1991: 68). Veure per aquesta qüestió Álvarez (1993).

Quan es funda l’Associació d’lmmigrants Marroquins Al Amal es dóna un debat sobre el 
paper de la dona, on queden paleses posicions divergents que es modifiquen en els dos anys 
posteriors. Respecte ais preceptes islámics s’accepta certa laxitud, amb l’excepció del dejú 
de Ramadan que el “fa tothom” o, més provable, no és contravingut per ningú de forma 
pública.
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Els comerciants tenien una posició molt més critica vers la petita delinqüéncia 
magribina que una part deis clients, jornalers i manobres, de les teteries.
Una configuració comunitaria privilegia les relacions intra-grup, pero no 

necessáriament ha de comportar el tancament al si del grup i el desinterés per 

l ’entorn social més ampie. És a partir de 2000 quan ja hi ha una xarxa comunitaria 

consolidada a Russafa, quan es té una actitud més activa i es vol estar present en els 

debats i accions del barri, sovint mitjan$ant les Associacions de Magribins i 

d’Algerians. De vegades, almenys aixó sembla indicar l'experiéncia de Russafa, la 

conformado com a comunitat dóna ais seus membres, i al grup com a tal, més 
recursos, possibilitats i oportunitats d’intervenir en els afers comuns del barri que els 
puguen afectar.

Jerarquies valoratives: equatorians versus magribins.

Quan es parla amb ve'íns i ve'ínes de Russafa sobre la immigració al barri sovint es 
comenta amb una diferencia básica: moros i equatorians. Aquests dos pols de 
referencia centren els comentaris.

"És distint un immigrant magribí a un equatoríá, no és Igual immigrant, en 
general la gent ho veu distint, ... pareix com més estranger un magribí que 
1’equatoríá, l ’argén tí o el mexicá. Lógic per una banda per qué ciar és una 
cultura mol més distinta a la nostra i els altres són... la madre patria y todo 
esto no? (ORT 1-7)

Per explicar la visió diferent s’al-ludeix al castellá com a llengua comuna amb els 
llatinoamericans, ais lligams histories, la religió i els trets culturáis comuns. La 
qüestió d’interés no rau, al meu parer, en les avantatges que pot teñir l ’equatoriá 
per aquests trets, sinó en el recel evident que susciten els “ moros” , el col-lectiu que 
rep una pitjor valorado per part deis veYns del barri288. Quins aspectes s'hi apunten 
en concret? La llengua diferent dificulta la comunicació i, sobre tot, la seua cultura i 
sociabilitat. “Son muy suyos” , “van a la seua i no es relacionen” , és un comentan* 
molt estés. La concentració a la zona 7 s'assenyala com a prova d'aquest tret.

"(los magrebís) son gente que necesitan encerrarse porque tienen dificultades 
de relación con el resto... En cambio el ecuatoriano por ejemplo yo pienso que 
tiene más parecido al español, cuestión de lengua, cuestión de religión, el 
hecho de que vengan en familia" (Cl 3).
“eixos (els magribins) van a la seua... i s’han muntat el seu lloc (en referencia 
a la zona 7)”(veí).

288 En aquest sentit, els veYns de Russafa expressen una opinió ámpliament estesa en la 
societat espanyola, d’acord amb la qual els marroquins, musulmans o moros, són els 
col-lectius d’immigrants que obtenen una valorado més baixa com a veYns, companys de 
treball i conciutadans. Veieu Diez Nicolás i Ramírez Lafita (2001).
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El “ moro” és el que suscita un major recel i estranyesa. Els seus costums i hábits 
semblen causar aprensió i un cert temor.

“de Cádiz para allá, existe mucha gente de África que por su manera de vestir 
y tal, ya genera un temor... (entre la gente mayor del barrio)" (EJ 14)

Es fa una valorado molt diferent deis grups de carrer d’homes magribins i deis grups

d'equatorians. Si els primers solen suscitar la sospita d'activitats no massa legáis i es

viuen com factors d’inseguretat, els grups d’equatorians són “ treballadors que

s’ajunten després de la feina". Aquesta sembla la gran diferencia. Mentre els

equatorians apareixen com a treballadors, tot i que puguen ser ve'íns molests i

sorollosos, els marroquins s’identifiquen amb activitats delictives i, en tot cas, poc

clares. Una informant sintetitzava així l ’opinió d’una bona part de la “ gent major”
del barri:

“Sobre tot fan una diferencia molt gran... deis marroquins com a traficants, 
com a delinqüents... i els equatorians com a treballadors, pero bruts ... i 
"pendencieros". Fan molt de soroll, no són mala gent, pero... són problemes 
sobretot de convivéncia... que parlen molt fort, que no respecten els horaris 
peró ja está.... és gent que sí que és treballadora”  (EV3)

Al rerefons de tots els comentaris sobre l ’estranyesa deis costums del marroquí, del
seu carácter tancat, la idea que el moro no és massa treballador, a diferencia de
l ’equatoriá, i que “si pot s’estima més els tripijocs” ... darrere de tot aixó no és
difícil trobar el nostre estereotip historie respecte al moro, que ha constituYt
conjuntament amb el gitano, l ’objecte de racisme de la nostra consciencia
col-lectiva. Per altra part, com a bon estereotip, sembla que el moro és immutable.

“Els moros són els moros i aixó está ciar, i per a la gent que viu en el meu 
carrer és el dimoni emplomat i quan menys sabem d'ells millor”  (EV 3)

Els equatorians

Els equatorians i equatorianes constitueixen el col-lectiu més nombrós de veYns 

estrangers del barri, 1.618 persones al gener de 2004. Al mateix temps, és una 

migració molt recent. Tot i aquest carácter presenta un acusat perfil familiar. Hi ha 
moltes famílies, la preséncia de xiquets és relativament nombrosa289 i és habitual 

veure grups familiars ais locutoris, els bars i, sobre tot, els diumenges a les pistes 

esportives de l ’Avinguda de la Plata.

Els equatorians susciten entre els veYns de Russafa una millor valorado que els

“ moros” . Són vistos com més propers per la llengua, la religió i els trets culturáis
comuns. Amb els equatorians, “ ens podem entendre” .

289 Segons les dades del Padró de 2004, els 266 menors equatorians empadronats al barri 
representaven un 16,4% del col-lectiu.
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“ (els equatorians) és gent que sí que és treballadora, que parlen la nostra 
llengua 1 que amb ells sí que pots parlar, perqué t ’entenen” (EV 3).

Sobre tot, els equatorians són molt treballadors. Aquesta és la seua qualitat més

valorada i ells ho saben. Segons comentava una de les membres de Rumiñahui

“ la gente habla mucho de que el ecuatoriano es más trabajador,... que el 
trabajador ecuatoriano es más cumplido, es más persistente en su trabajo, no 
se va al paro mayormente, para qué se va a ir al paro con un sueldo que no le 
va a dar para mantener a su familia” (BOL 9)

Els comentaris més negatius respecte els equatorians se centren en la convivencia

quotidiana: “ fan molt de soroll” , “ tiren les puntes de cigarret a l ’escala” , “ no

compleixen les normes de la comunitat (de l ’escala)” . Aquests problemes augmenten
en el cas de pisos que es lloguen per habitacions, on viuen huit o deu persones de

forma transitoria. En la resta de casos, particularment un grup familiar que viu de
forma més estable, sembla que aquests problemes de convivéncia són menors i,
sobre tot, es parlen. Com deia una veína:

“ (a la meua escala) hi havia molt de lío.... ho parlarem i estem millor, bé... 
ara, quan fan festa és un escándol, beuen molt i descontrolen”

Els equatorians fan un ús básicament residencial del barri. Pels horaris de treball,
agricultura i construcció ells i servei doméstic elles, no solen tornar fins boqueta de
nit que és quan s’animen els locutoris i bars d’equatorians i llatinoamericans en
general. Els caps de setmana hi ha grups d’equatorians en alguns deis “seus” bars,
pero si fa bon temps, és freqüent que vagen a passar el dia a les pistes esportives de
l’Avinguda de la Plata, un lloc de trobada i oci deis equatorians de Russafa, d’en
Corts i de Montolivet, o al Jardí del Túria.
Amb tot, es pot apuntar que hi ha una interrelació quotidiana amb els veYns 
autóctons, particularment en el cas de la gent que ja porta algún temps aquí. 
Aquesta interrelació quotidiana de veYnatge té diverses fonts. Els equatorians són el 
col-lectiu més nombrós i viuen de forma relativament estesa per quasi tot el barri. A 
diferencia deis altres col-lectius d’immigrants, marroquins, xinesos i senegalesos, els 

equatorians i en general els llatinoamericans freqüenten el Mercat, on ja 
constitueixen una part del públic habitual290, i l ’església de Sant Valero. A aquesta 

preséncia en dos deis espais de sociabilitat emblemátics del barrí, cal afegir la rápida 

inserció deis equatorians com usuaris del Centre Municipal de Servéis Socials CMSS 
Ciutat Vella i una relació normalitzada, fins i tot participativa, amb el col-legi deis 

filis com a pares i mares d’alumnes. Aixó suposa un accés normalitzat a uns

290 Els magribins, xinesos i senegalesos utilitzen la seua propia xarxa comercial per realitzar 
les compres i no apareixen peí Mercat que, com s’ha destacat abans, a més de la fundó 
comercial, fa d’espai de sociabilitat i de referencia al veYnatge.
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determinants servéis públics i, des del punt de vista que estem destacant, una major 

interacció quotidiana amb altres veYns usuaris deis mateixos servéis. Tots aquests 

aspectes contribueixen a conformar la imatge deis equatorians com “ més propers” i 

amb més “voluntat d’integrar-se” . Aixó, alhora, legitima i consolida la valorado 

positiva comentada, sempre en comparanza amb els “ moros” . Veiem alguns 

d’aquests aspectes.

Tant els mestres del Col-legi Ortega, com els membres de l ’AMPA del Col-legi 

Balmes, destaquen la preocupació deis equatorians per l ’educació deis filis i com, a 

diferéncia d’uns altres col-lectius, els pares solen passar amb una certa freqüéncia 

per l ’escola.

“Otros colectivos, chinos, pues en genero/ no aparecen para nada por el
colegio, magrebís, pues... tampoco aunque hay de todo, pero en general, la
máxima preocupación está en los sudamericanos... preocupación en todos los
sentidos: ¿qué tiene que hacer? ¿qué le falta? ¿cómo le puedo ayudar en casa? 
La última reunión de padres, hay 25 nanos... pues vinieron a la reunión, un 
número muy alto (de padres), 12 ó 13... pero de los 12 ó 13, 10 eran 
sudamericanos, y es así... que convocas cualquier cosa y aparecen ellos, por lo 
menos para ver de qué va” (ORT 2-12)”

Per a la majoria deis equatorians, l ’educació formal té una alta valorado. No és
infreqüent que s’anomene una persona per la seua titulado i licenciado és un títol de
respecte. Han vingut a Espanya per millorar i, en molts casos, aixó té, entre altres
concrecions, garantir una bona educado superior ais filis. Com fa anys expressava
una de les dones equatorianes pioneres:

"garantizar que mis hijas puedan ir a la Universidad... y dejarlas bien 
encaminadas... yo no pude... pero ellas sí”  (Torres 1999: 6)

Procedents en bona mesura d’un ámbit rural o d’una primera generado assentada a
les ciutats, l ’educació apareix com un valor en si mateix i com a forma de mobilitat
social ascendent, si no propia, almenys deis filis. Segons els mestres entrevistáis del
Col-legi Ortega, les actituds deis menors són d’un gran respecte i “deferencia” ,
sobretot els primers mesos. Deis comentaris s’extrau que el nivell mitjá deis menors

equatorians que venen escolaritzats del seu país és una mica més baix, pero sobre tot

el fet diferencial és que:

“venen d ’altra cultura escolar... jo l ’associe a TEspanya deis anys 60 o 50, no 
sé si tant arrere, pero ... per la cal- ligrafia, pels treballs ben fets, per la 
presentado, per l ’educació, per les normes de convivéncia... (tot) és més 
formal” (ORT 2-21)

És tota la familia la que participa i fomenta aquesta actitud reverencial envers 

l ’escola. Se celebra el primer dia de l ’escola del xiquet i també el final del curs. Són 
moments importants i que tenen el seu cerimonial, cosa que aquí s’ha perdut. Un 

professor recordava la seua sorpresa
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“a mi m’ha passat, el primer di a de classe, venen tots normalets i sempre n’hi 
ha algún (xiquet equatoríá) que ve mudat, amb pajarita, el pare, la mare, tots 
mudats el primer dia d’escola del crio” (ORT 3-22)

0 la idea d’unes famílies equatorianes de

ude hacer un acto fin de curso para los que terminan la ESO y... para 
oficializar un poco que se ha terminado y... (mostrar) la gratitud hacia los 
profesores” (ORT 1-22)

La rápida incorporado del xiquet equatoríá al ritme de classe, segons Inexperiencia
deis professors del Col-legi Ortega, es deu a la llengua comuna i a l ’actitud de les

famílies.

"Es nota que els xiquets treballen a casa i les famílies es preocupen” (0RT2- 
11).

Una altra referencia important ens l ’aporta el Centre Municipal de Servéis Socials 
CMSS Ciutat Vella. Segons les memóries del Centre, el nombre d’immigrants atesos 
en el Servei d’ Informado ha augmentat progressivament ais darrers anys fins 
constituir en l ’actualitat més d’un ter$ deis usuaris291. Es tracta d’un nombre de 
persones immigrants que supera, ámpliament, el percentatge sobre la població total, 
cosa que no hauria d’estranyar a causa de la situado de precarietat económica. En el 
cas de Russafa, com passa en altres barris i ciutats del País Valenciá, l ’accés i 
utilització deis recursos deis Servéis Socials varia segons els col-lectius.

“Hablando de Russafa ... ves núcleos determinados de... senegaleses que 
trabajan del comercio de venta de artesanía, luego están los chinos, de venta 
de ropa, y magrebís también, de esos no tenemos detectado nada, su situación 
familiar, vivienda, no sabemos nada... no pasan (por el CMSS)” (CMSS 1-7)
“Que vivan o que residan allí no lo sé... pero los que acuden son los 
ecuatorianos los demás no acuden aquí para nada” (CMSS 2-10)

291 En les fitxes del Servei d’Informado del Centres Municipals de Servéis Socials de 
l’Ajuntament de Valéncia, es registra l’aspecte “situado d’estrangeria” des de 1997. En el 
cas del de Ciutat Vella, l’evolució ha estat semblant a la d’altres CMSS de la ciutat, un 
augment molt important deis usuaris immigrants.

Any Proporció d’estrangers atesos
2002 33,4%
2001 27,4%
2000 13,0%
1999 7,5%
1998 5,2%
1997 4,9%

Al CMSS Ciutat Vella, com a altres CMSS de la ciutat, els immigrants llatinoamericans es 
troben sobrepresentats, en proporció al seu nombre sobre el total de població. Marroquins, 
xinesos i senegalesos es troben subrepresentants. Veieu, en aquest sentit, Montagut i Torres 
(2002).
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Els usuaris immigrants del CMSS són, fonamentalment, els llatinoamericans. Si els 

magribins passen poc i els xinesos gens, en el cas de molts i moltes equatorianes la 

visita al CMSS Ciutat Vella s’ha incorporat com un pas més de l ’assentament. En 

molts casos, un familiar i/o  un amic amb més temps a Valéncia l ’acompanya en la 

primera visita. Bé vagen sois o acompanyats, els nouvinguts “saben” que poden 
obtenir alguna prestado d’emergéncia, en cas de situado difícil i si hi ha menors al 

nucli familiar, com “saben” també que han de presentar una documentació 
elemental, que alguns ja porten292.

"en cuanto a los ecuatorianos, que nos vienen con mucha afluencia es que el 
boca a boca entre ellos funciona muy bien, que lo notas que entre ellos hay 
mucho (apoyo)... yo creo que se informan entre ellos e incluso hay veces que 
no vuelven porque ya le han dicho... eso no (lo dan)” (CMSS 3-3)

Una qüestió de particular interés són els canvis que el procés migratori ha suposat
per a les famílies equatorianes. Cal recordar que la immigració equatoriana a

Valéncia l ’ iniciaren les dones que, una vegada consolidaven la seua situado,
reagrupaven la familia. En els darrers dos anys, han vingut ja diverses persones de la
mateixa familia i fins i tot grups familiars sencers. En molts casos aquest procés ha
significat un canvi radical del paper de la dona, no perqué a Equador no treballara
sinó perqué ha passat a ser la font d’ingressos fonamental en una situado que li
atorga un major protagonisme. Des d’Espanya, la seua contribució era básica per al
manteniment de la familia, va ser ella qui en molts casos va fer el reagrupament
familiar i, fins i tot amb tot el grup familiar ja aquí, el seu treball continua essent
imprescindible.
Aquest canvi de rols cobra un major relleu si el contrastem amb la cultura patriarcal 
tradicional de la que venen i que, óbviament, no s’ha esfumat en el viatge. El canvi 
de rols ha tingut conseqüéncies desestabilitzadores per a moltes parelles, 
particularment en els casos de marits que depenen económicament de les dones. El 

pare d’un alumne del Col-legi Ortega comentava d’una parella equatoriana 
coneguda:

“me acuerdo por ejemplo cuando Carmen estaba trabajando y Víctor se quedó 
sin trabajo, lo pasó fatal el hombre porque él era el padre de familia y la que 
estaba trabajando era ella... pero res, al mes va trobar faena i com l ’au fénix, 
va reviscolar d’una manera que jo  estava flipat,... ni tanto por quedarte sin 
(trabajo), ni tan calvo por encontrarlo, ¿no?...” (ORT3-25)

En alguns casos, com a conseqüéncia del temps de separado s’iniciaren noves

relacions en Espanya. La nova situado i el paper més destacat de la dona provoca

292 Segons les professionals, les demandes més freqüents són d’informado de les ajudes i 
‘ beques existents per ais menors, d’ajuda económica per fer front al pagament del pis o de 

l’habitació i d’utilització del servei d’Odontólosos Solidarios (que es tramita via CMSS).
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tensions i ajustaments en el grup familiar. Per unes raons o unes altres, hi ha un 

augment del nombre de separacions i de famílies monomarentals, on per l ’abandó 

del marit i/o  del company és la dona la que es fa carree deis filis. D’altra banda, 

aquest fenomen de famílies monomarentals pot deure’s al viatge migratori o la 

modificado de rols de génere, pero també a la reproducció aquí d’una situado de 
famílies ja desestructurades en origen. Aquesta és una hipótesi que caldria 
aprofundir. Las “dificultades familiares”  és un tema del que no es desitja parlar en 
“ públic” , pero les dimensions del fenomen tenen una certa importancia. Almenys 

aquesta és la percepció de les professionals del CMSS Ciutat Vella. Una part 

important de les ajudes es destina a

“mujeres solas porque han sido dejadas por los maridos, y se quedan solas con 
los hijos, eso si que vienen aquí demandando ayudas... y (hay) malos tratos” 
(CMSS 1-6)

Junt a la fama de treballadors, altre comentan* unánime que susciten els equatorians 
entre la gent del barri és que beuen molt i que, sovint, el fan de forma compulsiva 
fins caure borratxos. La imatge habitual d’un grup d'equatorians, homes, omplint un 
“carro”  de Mercadona de cerveses suscita el somriure d’enteniment entre els clients 
(“estos tenen festa” ). No és infreqüent trobar-se el cap de setmana, grups 
d’equatorians embriacs al barri que, en molts casos, acaben per la nit la festa que 
comenta a les pistes esportives de l ’Avinguda de la Plata o del Jardí del Túria. En 
altres casos, la festa comenta a uns deis bars equatorians al voltant del Mercat. El 
costum de les reunions festives ais pisos, la práctica més molesta pels veYns i que 
suscitava més refús, ha minvat clarament. Segons les professionals del CMSS i els 
propis equatorians hi ha un alt consum i problemes d’alcoholisme que les tensions i 

problemes de la nova situado aquí no ha fet sinó potenciar. Una de les nostres 
informants, membre de Rumiñahui, és molt clara en el diagnóstic i les causes:

“ todo el mundo bebe, pero el problema es que realmente esto ha ido 
avanzando y tiene un índice altísimo de alcoholismo y obviamente eso genera 
problemas, te hablo de eso en nuestros países. Aquí la situación es mucho más 
complicada por la situación psicológica, la situación afectiva, la situación 
económica hacen que la gente busque un espacio de olvidarse de esos 
problemas’’ (MAR 5).

D’acord amb l ’estudi de Conde i Herranz (2004) sobre pautes de consum d’alcohol de 
diversos col-lectius d’immigrants, el col-lectiu equatoriá reprodueix aquí el seu 

model cultural de consum. Es tracta d’un consum d’alcohol adult i masculí que Conde 
i Herranz (2004) caracteritzen com un “consum més ritual i festiu que quotidiá” i que 

suposa, quan es beu, un consum molt intens. Uns deis escenaris centráis del consum 

d’alcohol, en Equador, són les concentracions lúdiques i esportives d’homes ais pares
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públics, on les apostes sobre el resultat deis partits es fan en alcohol que es 

consumeix en grup. En aquests grups funciona la lógica competitiva de la invitado i 

un fort mandat social de reciprocitat. Qui guanya deu gastar part deis diners en 

convidar ais demés; per altra part, no es pot refusar una invitado a beure sense 
perill d’ofendre a qui ens invita; al mateix temps, les invitacions han de retornar-se. 

Aquest codi del “ buen tomar” en situacions de consum col-lectiu, comporta una gran 
ingestió d’alcohol i nombrases borratxeres, normalment en caps de setmana i/o  dies 
de festa293.

Aquest model de consum d’alcohol contrasta amb la nostra cultura mediterránia on 

es dóna un consum quotidiá pero més contingut, enquadrat en un marc culinari on es 
beu quan es menja o, sovint, es pren unes tapes amb la beguda. A aixó, caldria 
afegir, amb les noves practiques d’oci, beure com práctica exclusiva (“anar de 
copes” ). En una i altra cultura, l ’alcohol té un paper central en l ’oci i la sociabilitat 

festiva i amical, pero amb pautes de consum diferents. És difícil dir qui beu més, o 
menys, pero si és ciar que es beu de forma diferent i que aixó genera la mútua 
estranyesa.

“ la diferencia entre los ecuatorianos y los autóctonos es que los ecuatorianos 
cuando nos sentamos a beber bebemos hasta que ya no podemos pararnos, los 
españoles beben todo el día de a poquito a poquito, pero entonces no se nota 
el mismo efecto si se quiere” (MAR 7)

Segons l ’estudi de Conde i Herranz (2004), el temps de residencia apareix com un
factor decisiu sobre el grau de consum d’alcohol. La residencia apareix vinculada
amb un temps d’adaptació entre els models i pautes de consum derivats de la cultura
d’origen i les associades a les noves condicions de vida i a les pautes socioculturals
respecte a l ’alcohol que hi ha a Valéncia. Al període inicial d'arribada és on es beu
més ja que es tracta del període més difícil, en el que s’acumulen els entrebancs, i
on es dóna la conjunció entre la intensitat de consum propia de la cultura originaria,
amb l ’accessibilitat i freqüéncia de consum en la cultura espanyola294. Aixó genera

293 Conde i Herranz (2004) vinculen aquest model de consum d’alcohol a la reelaboració del 
mon rural equatoríá de la tradició inca de beure alcohol: sense prendre aliments, de forma 
ritual, amb una ingestió rápida d’alcohol que tindria una doble finalitat. Per una part, 
aconseguir una embriaguesa considerada com un estat que permet comunicar-se amb lo 
sobrenatural. Per altra part, el cicle de beure i orinar era una mena d’actualització ritual del 
mite originan’ de creació de la térra i de la pluja qui li dona saó i vida. Veure Conde i Herranz 
(2004: 293 i ss).

El major consum d’alcohol al període inicial de residéncia es dóna ais quatre col-lectius 
d’immigrants estudiats per Conde i Herranz (2004): equatorians, colombians, dominicans i 
polonesos. L’espai prívilegiat de consum d’alcohol són els espais públics on es recrea un 
ambient comunitari. Amb el temps, es dóna un canvi tant en la menor intensitat de consum, 
com en els espais de consum (major importáncia deis bars i deis habitatges) i la freqüéncia, 
apropant-se a la mitjana espanyola. Segons Conde i Herranz, són els equatorians els que
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Texisténcia d’un desordre inicial expressat habitualment com un increment de les 

borratxeres fins que, poc a poc, l'immigrant troba un nou equilibri en el que sol 

reduir el consum inicial”  (Conde i Herranz, 2004: 419). L’altre factor decisiu sobre el 
grau d’ingesta d’alcohol és la situado familiar. Viure amb la familia aquí és un 

important factor d’auto-contenció.

En el cas de Russafa hi trobem la conjunció de tots aquests factors. Per una part, la 

immigració equatoriana és molt recent i, en part, reprodueix de forma 
“augmentada” les seues pautes culturáis de consum d’alcohol que afecta, sobretot, 

ais homes joves i fadrins. Al mateix temps, és una migració familiar, la qual cosa 
limita el consum molt intens deis membres. Per altra part, es dóna una diversificado 

deis espais socials associats a l ’alcohol. Les pistes esportives de l ’Avinguda de la 
Plata o el Jardí del Túria continúen essent uns escenaris centráis. També es 
consumeix ais bars equatorians del barri i, amb l ’ampliació de relacions amb els 
autóctons, a una pluralitat deis espais d’alcohol autóctons.
Aquest procés d’ajust que está fent-se, ja veurem amb quins resultats concrets, té 
conseqüéncies i repercussions negatives. De salut deis afectats, d’augment 
d’agressivitat que sovint paguen les seus parelles i del períll de consolidar un 
alcoholisme de cap de setmana en molts homes del col-lectiu. Tanmateix, en aquest 
com en altres temes, tenim una diversitat de comportaments en rápida mutació que 
no fa possible emetre un judici únic, tot i que la mirada social del barri es focalitze, 
de forma selectiva, sobre les borratxeres del cap de setmana.

tenen una auto-percepció de beure més i els que son percebuts com els més bevedors tant 
pels autóctons com per la resta de grups.
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8. ELS NEGOCIS ÉTNICS AL BARRI

L’atenció deis mitjans de comunicació sobre la manifestació feixista de juny de 1997 
i el debat i l ’oposició social que va suscitar, dins i fora del barri, va suposar la 

caracterització de Russafa com el “ barri multicultural” de Valéncia. En aquest debat, 
la preséncia de negocis com locutoris, botigues halal, les botigues de xinesos i de 

senegalesos, va constituir uns deis trets definitoris de la multiculturalitat del barri, 

apuntada per tots els participants. En uns casos, com els convocants de la 
manifestació, Falange Española-Frente Nacional Sindicalista, s’assenyalaven els 

negocis étnics com una mostra més de la “ pérdua d’ identitat valenciana” de Russafa. 
En altres casos, carrees públics, polítics i académics, es defensava la legitimitat 
d’una preséncia, la deis negocis étnics, indicadora deis arrels que diversos col-lectius 
d’immigrants havien fet al barri.
Des de 1997 en^á, el nombre de locáis s’ha multiplicat, així com el paper privilegiat 
que Russafa té com a lloc proveídor de servéis per alguns col-lectius com marroquins, 
algerians i senegalesos. Un simple passeig per carrers com Cuba, Buenos Aires i Alcoi, 
ens dóna idea de la diversitat i heterogene'ítat deis locáis étnics al barri. Per una 
banda, s’hi dóna una gran diversitat de nacionalitats de procedéncia i, per tant, de 
cultura i formes de relació, que denoten els rétols en árab o els ideogrames xinesos 
de les botigues. Per l ’altra, hi ha una gran heterogene'ítat d’activitats: botigues 
d’alimentació, comerlos a l ’engrós de confecció barata, locutoris, etc... Una imatge 
paradigmática seria la del dependent de la tenda halal que atén el seu públic 

magribí. A la premsa valenciana sovint es qualifica a Russafa com “ enclavament 
étnic”  per fer referencia a l ’important nombre de negocis étnics existents. 
Enclavament étnic, economía étnica, negocis étnics o d’immigrants, són altres tantes 
conceptualitzacions que s’apliquen a aquest tipus de negocis.

Els negocis étnics se’ns mostres com un fenomen complex, alhora económic, 
sociocultural i identitari, amb importants implicacions peí que fa al procés d’ inserció 

urbana deis immigrants. En aquest capítol comentarem el concepte d’etnicitat i el 
debat sobre l ’economia étnica en la sociología de les migracions. A partir d’aquestes 

reflexions, es proposa una conceptualització de negoci étnic adaptada a aquesta 

recerca. A l ’análisi concreta deis negocis étnics de Russafa tot i sense negligir 

l ’aspecte económic, es destacaran el seu vessant d’espai de sociabilitat i la seua
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dimensió identitária i simbólica, tant respecte al col-lectiu de referencia com 

respecte a la resta del barri.

Grup étnic, etnicitat i immigració

Parlar de negocis étnics planteja una relació, necessáriament complexa, entre dos 
conceptes carregats de significats: immigrants i grups étnics. Aquesta relació es 

conceptualitza de forma distinta segons les diferents tradicions polítiques- 
identitáries, amb evidents repercussions sobre la mirada de les ciéncies socials.

Els conceptes de grup étnic i etnicitat, sorgits a la tradició anglosaxona de l ’escola 

de Manchester295, han adquirit una importancia creixent a la sociología de les 
migracions. Ais Estats Units, el terme etnicitat designa els trets específics i 

significatius del col-lectius d’immigrants que no són grups racials. L’etnicitat remet a 
la cultura. D’acord amb la seua experiencia histórica, l ’existéncia de grups etno- 
culturals sorgits de la immigració i d’identitats duals, com italo-americana o d’altres, 
no és considera incompatible amb la cohesió i la identitat comuna nord-americana. 
Identitat que, tot cal dir-ho, ha estat construida per un poderos procés 
d’americanització, segons el motile de l'Anslo-conformity296. Peí contrari, el 
concepte de grup étnic suscita tot tipus de recéis a l ’ámbit francófon. Per una part, 

apareix contradictori amb el seu concepte d’integració que reposa sobre l ’ individu i 
no pas sobre el grup. El recel front les miñones nacionals s’amplia a la consolidació 
deis immigrants com grups culturalment diferenciáis, considerats com a instáncies 
intermédies susceptibles de minar la cohesió social i dividir la nació. Per altra part, 
grup étnic o etnicitat s’ha associat amb les situacions com la guerra étnica a l ’ex- 
lugoslávia. Sovint, grup étnic és percebut com un concepte alié a la tradició, cosa 

ben certa, i a la realitat francesa, cosa molt més discutible297.
Dins de l ’ámbit anglosaxó, hi ha diferents conceptualitzacions del terme grup étnic, 
amb repercussions epistemológiques, polítiques i socials no menyspreables. Interessa, 
per tant, aclarir la seua utilització. Seguint Barth (1976), entendrem per grup étnic

295 Els antropólegs que estudiaren el procés d’urbanització africana, ais anys 40 i 50, 
utilitzaren el concepte d’étnia per substituir al de tribu que consideraven, amb raó poc 
adequat, en ámbit urbá.
296 La societat nord-americana distingeix entre els grups caucasians d’origen anglosaxó, el 
paradigma deis quals són els WASP, els grups étnics i les miñones racials (históricament els 
negres, pero també asiátics i -encara que de forma contradictoria- els hispanos). Així, com el 
terme minoría racial remet a trets fenotípics, no modificables, el terme grup étnic remet a 
trets culturáis de diferents tipus, sovint molt dinámiques i interactius.
297 Per a la distinta visió anglofona i francófona deis grups étnics i, més en general, de la 
relació entre immigració i etnicitat, veure Body-Gendrot (1992), Schnapper (1998), Simón 
(1999) i Bastenier (2004).
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un grup social o comunitat sociocultural, configurat socialment i históricament en 

interacció amb altres grups, els membres del qual comparteixen trets culturáis, 

lingüístics, religiosos i/o  fenotípics, així com una estructura de relacions, 
s’identifiquen entre sí i són identificats per la resta de grups com a membres d’un 

grup específic i delimitat298. Aquesta concepció emfasitza el carácter de construcció 
social del grup étnic, al mateix temps que fa del grup étnic un factor estructurant 

més de l ’espai social que ocupa. Alió determinant del grup étnic és que constitueix 

un grup social d’adscripció i identificació amb un conjunt de trets culturáis que 
estableix un “ nosaltres/ells” . Els trets diferenciadors i constituents de cada grup 
étnic poden ser diversos i variables (origen o ascendéncia comuna, historia i memoria 

col*lectiva compartides, costums especifiques, llengua comuna, creences i practiques 
religioses, etc.). El carácter diferenciador i de “ marcador étnic” d’un tret és 
selectiu. Dependrá d’alló que els membres del grup consideren significatiu per a 
l ’autoadscripció i que, al mateix temps, siga considerat rellevant pels altres, la resta 
de la societat. Per aixó, aquests trets étnics poden modular-se de forma diferent 
segons les situacions, les estratégies deis actors i de l ’entom social. Aquests trets 
estableixen “ fronteres” i “ marcadors étnics” , que són signes tant de pertinen^a i 
adscripció, envers el grup, com de diferenciado, envers la societat majoritária i/o  la 
resta de grups étnics. Així, per exemple, l 'hiyab que porten algunes dones 
magribines a Russafa funciona com a marcador étnic, tant envers la propia comunitat 
magribina, com envers la resta del barri.
De forma semblant, etnicitat és un aspecte d’una relació social entre grups que 
atorga a un conjunt de trets culturáis, lingüístics, religiosos o altres que 
caracteritzen un grup, un carácter significatiu i delimitador respecte a altres grups i 
amb conseqüéncies per a la interacció. D’acord amb les teories constructivistes, 
l ’etnicitat remet, més enllá deis trets culturáis concrets, a l ’organització d’unes 
diferencies culturáis entre grups que están en contacte i que s’auto-adscriuen i

298 Sokolovskil i Tishkov (1996, en Giménez i Malgesini 1997, 128 i ss.) distingeixen tres grups 
de teories i/o apropament al concepte de grup étnic: l’enfocament primordialista, les teories 
instrumentalistes i les teories constructivistes. Segons el primer enfocament, l’etnicitat 
estaría basada en vineles profunds i primordials que l’individu té amb el seu grup; els arrels 
d’aquests vineles poden ser biológics, el que enllafaria una part d’aquestes teories amb la 
sociobiologia, o culturáis, les teories més antropológiques. Les teories primordialistes centren 
l’atenció en els trets interns del propi grup. Els altres dos blocs de teories, instrumentalistes i 
constructivistes, se sitúen en un altre camp d’estudi: el de la interacció entre grups, i 
ressalten la importáncia del context i de les circumstáncies. Segons les teories 
instrumentalistes, retnicitat seria un instrument d’acció política i/o social i els seus trets, 
elements adequats per a cohesionar gent. Les teories constructivistes, que tenen en Barth un 
deis representants, emfasitzen el carácter de construcció social del grup étnic, per tant 
historie i concret, el paper de les fronteres i “marcadors étnics”. El concepte de grup étnic 
que es proposa s'adscriu a aquest tercer bloc de teories.
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adscriuen els altres quan interaccionen. L’etnicitat del veí xinés de Russafa no rau 

tant en els seus trets culturáis diferents sinó en el tipus de relacions socials i 

identitáries, intra-grup i extra-grup, que s’estableixen des d’una lectura social i 

contextual d’aquests trets culturáis diferenciats.

Al meu parer, el creixent éxit del concepte d'etnicitat a la sociología de les 

migracions, es deu, entre altres raons, a que ens fa més intel-ligibles determinades 

practiques, fenómens i processos socials relacionáis amb la inserció deis immigrants. 

No podem entendre el funcionament del “ jardí deis equatorians” al Túria, un espai 

públic etnificat, si no considerem els seus aspectes de recreado d’una sociabilitat i 
un ambient cultural equatoríá. Aquesta etnicitat del Jardí del Túria opera tant 
respecte al propi col-lectiu, l ’equatorianitat de l ’espai és un factor d’atracció, com 

respecte ais veYns que deixen de passar per ell. Quelcom semblant podríem dir 
respecte ais barris que hem designat com de “centralitat immigrant” . La creado 
d’espais de sociabilitat propis, al voltant deis comerlos i deis llocs de cuite, 
comporten situacions on les dimensions utilitáries i identitáries de la pertinen^a 
etno-cultural coneixen un nou desenvolupament i una nova articulado.
No tots els immigrants conformen, en la societat de recepció, grups i/o  comunitats 
étniques, entés en un sentit fort. És a dir, no com agregado d’individus amb 

semblant cultura, sinó en el sentit decisiu de grup d’immigrants de la mateixa 
cultura i procedéncia, autoconscients de ser-ho en una societat d’immigració, que es 
constitueixen com a grup social d’adscripció i identificació i que desenvolupen 
iniciatives i accions en aqueix sentit. La conformació deis immigrants com a grups 
étnics dependrá de factors propis del grup, altres de la societat de recepció, i de la 
interacció concreta entre uns i altres. Entre els factors propis del grup haurien de 
destacar la cultura, la seua sociabilitat i les eines que li proporciona, les diverses 
estratégies d’inserció, individuáis i col-lectives, deis migrants, etc. Per altra part, 
aixó dependrá també de les vies, oportunitats i límits que caracteritzen la societat 
de recepció. La conformació de grups i/o  comunitats étniques en situació 
d’immigració té a veure, de forma decisiva, amb els intents d’afrontar les adversitats 

i problemes en un nou context. Uns entrebancs són de tipus socioeconómic, marcats 

per l'estructura del mercat de treball, les relacions laboráis i els hábits socials. 

Altres problemes són de tipus sociocultural i identitari. Uns i altres poden teñir una 
diferent resolució segons el conjunt d’ideologia, polítiques i practiques que 
conformen el model de gestió de la immigració específic de cada societat estatal. A 

la societat nord-americana i canadenca s’ha considerat históricament que les 
organitzacions i grups étnics constituien eines d’una millor inserció. El barri étnic
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forma part de l ’ imaginari col-lectiu de les societats anglosaxones. Un ordre urbá com 
el montréalais, certament peculiar, fomentava la inserció com a grup étnic i la seua 

readaptació a l ’espai urbá d’un mosaic de grups que convivien junts pero que 

s’interrelacionaven poc. Peí contrari, el funcionament de les institucions polítiques i 

socials franceses així com el seu imaginan col-lectiu ha constituit un obstacle básic 

per a quallara grups etno-culturals sorgits de la immigració. Des de fináis deis segle 

XIX fins després de la II Guerra Mundial, l ’assimilació i la mobilitat social ascendent 
transformaren els immigrants en francesos, no sense tensions pero amb un éxit 

innegable. Aquest procés suposa una lógica contradictoria amb la propia d’un grup 

étnic.
Si no tots els col-lectius d’immigrants es conformen com un grup étnic, en el sentit 

fort del terme, tots els immigrants utilitzen els recursos i eines que els proporciona 
la seua cultura, particularment ais períodes d’arribada i assentament. Dit d’una altra 
forma, l ’etnicitat constitueix un factor básic al procés d’inserció. Aixó té diferents 
expressions com hem vist en els casos deis equatorians, marroquins, xinesos i 
senegalesos veí'ns de Valéncia. Tot i les diferencies, podem destacar-hi una série de 
trets comuns. És la cultura comuna i distintiva la que proporciona els elements per a 
dissenyar les estratégies d’inserció, des de l ’organització de la venda ambulant i el 
sistema de pisos senegalesos fins la creado de nínxols económics propis per part deis 
xinesos. Aixó opera en una situado de grup en immigració, que tot i les diferencies 
comparteixen una experiencia semblant i una vivéncia comuna, i generen 
l ’establiment de complexes xarxes socials sovint molt eficaces i funcionáis.
Aquest recurs a l ’etnicitat no representa cap “ arcaisme” . Ans al contrari, suposa 
l ’adaptació i recreado d'elements culturáis tradicionals i específics a les noves 
condicions de la modernitat avanzada. Els immigrants reutilitzen o activen elements 
de la seua cultura i identitat per afrontar els reptes económics, socials i polítics que 
suposa la seua inserció. Aquest conjunt de recursos, habilitats i eines que 
proporciona l ’etnicitat s’articulen de forma concreta amb el marc socioeconómic, 
l ’estructura de classe i de mercat de treball, les polítiques públiques i l ’acció que 
desenvolupen les institucions de la societat de recepció. En l ’actualitat, un conjunt 

de tendéncies afavoreixen una major importáncia deis aspectes culturáis i étnics. 
Entre aqüestes podríem assenyalar unes més generáis, que venen de la má de la 

globalització, com la creixent relleváncia social de la identitat i l ’ampliació del 

carácter multicultural que ja tenen les nostres ciutats, és a dir de la co-preséncia al 

mateix espai sociopolític de grups culturalment diferents. Altres són més 
especifiques del nostre camp, com els creixents problemes de les polítiques
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d’assimilació a partir deis anys 70 produ’íts pels moviments de protesta deis grups 

afectats, les dificultáis creixents per a garantir una bona inserció económica en una 

societat dualitzada i neoliberal i la perduda de legitimitat de la propia noció 
d’assimilació.

Avui, com assenyala Bastenier (2004), les diferencies socioculturals són uns deis eixos 

que organitzen socialment a les societats europees d’immigració. Tanmateix, tot i la 
importancia creixent, l ’etnicitat no marca un patró d’inserció pels diferents grups ni, 

com emfatitza Martín (2003: 46) constitueix un factor explicatiu central que vinga a 
substituir a altres de caire socioeconómic. És l ’articulació concreta d’aquest conjunt 
de variables, entre les que destacaríem cultura, classe, génere i estatus polític, la 

que ens pot permetre comprendre fenómens complexos com la inserció social deis 
immigrants.

Els negocis étnics se’ns presenten com una articulació complexa d’aquests tipus. Per 
una part, constitueixen una activitat económica i una via d'inserció laboral que es 
desenvolupa en el marc estructural i socioeconómic de la societat de recepció. Per 
altra part, la seua especificitat étnica ens remet a aspectes culturáis i identitaris del 
propi grup i de la interrelació d’aquest amb la resta de la societat.

El sorgíment deis ethnic businesses: economía étnica i enclavament étnic

En la década deis 70, la creixent importancia de les activitats económiques 
independents desenvolupades pels immigrants va captar l ’atenció deis sociólegs de la 
immigració, particularment a l ’ámbit anglosaxó. Ja ais 80, el desenvolupament i 
extensió de l ’anomenat ethnic business es podia constatar a les dues bandes de 
l ’Atlántic, si bé amb processos no similars a l ’Europa continental i ais Estats Units i 
Canadá. Cal destacar pero que l ’activitat económica autónoma deis immigrants, siga 
com empresaris o com treballadors independents, no és cap novetat histórica. En 
quasi totes les societats, com va destacar Simmel (1988), el comerciant ha estat una 
de les figures paradigmátiques de l ’estranger299.

299 Les primeres onades d’immigració jueva a New York i Montréal, a les darreries del segle 
XIX, s’inseriren económicament com a comerciants o com treballadors autónoms, amb un éxit 
notable. El cas deis jueus a New York ha estat analitzat, entre altres, per Portes i Manning 
(1985). Per al cas de Montréal es pot veure McNicoll (1993). Els jueus no van ser els únics 
grups que privilegiaren aquesta forma d’inserció económica i social Els japoneses que 
s’instalaren per les mateixes dades a la costa Oest nord-americana, fonamentalment a Los 
Angeles, comentaren inicialment com a obrers agrícoles pero aviat s’establiren com a petits 
grangers i comerciants urbans (Portes i Manning, 1985). En 1911, els empresaris estrangers en 
Franca eren dos vegades més nombrosos que en 1982 i els treballadors independents quatre 
yegades més, essent la immensa majoria d’ells belgues, italians, su’íssos i, en menor mesura, 
alemanys i jueus de l’Europa Central (Ma Mung, 1992).
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L'ethnic business deis 70 i 80 no sois era destacable per l ’amplária del fenomen300. 
Aquest es donava en un marc de recessió económica i de polítiques restrictives vers 

la immigració i va contribuir a qüestionar la imatge que identificava, de forma 
exclusiva, els immigrants com a assalariats. L’ethnic business destacava la seua 

capacitat, tot i que relativa, per a generar oportunitats d’ocupació en la societat 

d'arribada.

Ivan Light ha estat uns deis estudiosos pioners de Vethnic business i la seua definido 
d'economía étnica s’ha consolidat com a canónica. Segons Light, una economía 

étnica está constituida “ pels treballadors independents, els empresaris pertanyents a 
un grup étnic i els seus assalariats membres del mateix grup” (Light and Karageorgis, 
1994). Aquesta definido té l ’avantatge de la simplicitat301 i permet distingir entre 

l ’ocupació que els immigrants troben en el mercat general de treball i aquella creada 
per ells mateixos 3M. No obstant, com subratlla Ma Mung (1996: 216), el criteri 
rellevant no és la simple pertinen^a deis empresaris i deis treballadors al mateix grup 
étnic, sinó que aquesta identitat comuna siga significativa en l ’orientació de les 
relacions entre uns i altres, en el joc deis actors económics i que el diferencie, 
almenys en part, del funcionament de l’economia general.
Més tard, autors com Portes encunyaren el terme d’enclavament étnic per a referir
se a una determinada economía étnica. Lfenclavament étnic designa una xarxa densa 
de petites i mitjanes empreses interconnectades entre sí, concentrades en un espai 
físic, com un barri o una part d’una zona metropolitana, que sovint és també l ’espai 
social de referencia del grup i on nombrosos propietaris contracten a coétnics (Portes 
et Manning, 1985, Portes et Zhou, 1995).
El naixement d’un enclavament étnic depén de tres factors: “ primer, la preséncia 
d’un gran nombre d’immigrants que tinguen una experiencia de negocis...; segon, la 
disponibilitat de capital-risc; i, tercer, un jaciment de má d’obra”  (Portes et 
Manning, 1985: 56). De forma general, les empreses d’enclavament étnic comencen a 

petita escala i adre$ant-se a la clientela que forma el propi grup. El seu 
desenvolupament i la seua capacitat de competir amb les empreses de la societat de

300 Aquest augment no era exclusiu deis Estats Units o el Canadá. Així, els “patrons de 
Vindustríe et du commerce” estrangers en Franca augmentaren en un 34% entre 1968 i 1982 i 
un percentatge encara major entre els estrangers nacionalitzats francesos (Ma Mung et Simón, 
1990: 15). En la década deis 80, la taxa d’empresaris i treballadors independents immigrants - 
estrangers o nacionalitzats- va augmentar a tota Europa occidental a un ritme superior al deis 
autóctons (Palidda, 1992).
301 D’acord amb Light, Teconomia étnica és étnica per qué el seu personal és étnic” (Light 
and Karageorgis, 1994: 649), és a dir, són membres del mateix grup.
302 Aquesta és una raó particularment pertinent en el debat nord-americá centrat, entre 
altres aspectes, en l'ethnic business com a via positiva d’inserció económica.
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recepció “ exigeix una mobilització efica? deis recursos comunitaris. El mecanisme 

social que s’aplica pren la forma d’una obligado de reciprocitat reforjada de 

solidaritat étnica que supera el quadre de les relacions contractuals inherents a les 

transaccions comerciáis” (Portes et Manning, 1985: 56). A l ’enclavament étnic, els 

salaris són baixos i les jornades de treball llargues i sovint esgotadores. Hi ha, pero, 

contrapartides. “S’espera que els empresaris proporcionen una ajuda ais seus 
empleats sota diverses formes: una assisténcia puntual en cas d’urgéncia, la formado 

al mateix temps que se treballa, possibilitats majors d’avan^ar i un suport quan ells 
funden la seua propia empresa” (Portes et Manning, 1985: 56). A la llarga, la renda 

mitjana de tot el grup millora303.
Mitjan^ant l ’análisi de l ’enclavament cuba de Miami, deis coreans a Los Angeles, deis 
jueus i dominicans a New York, Portes i els seus col*laboradors tractaven de mostrar 
com determináis grups d’immigrants superaven la discriminació que patien, evitaven 
els inconvenients del mercat secundan de treball, marcat per la precarietat i la 
informalitat, i construíen, per a ells mateixos i per a altres membres del grup, una 
alternativa de mobilitat social ascendent. La peculiar forma d'economía étnica que 
constitueix l ’enclavament té, també, implicacions teóriques. Contra les teories de 
l ’Escola de Chicago i del funcionalisme posterior, l ’enclavament suposava una 

mobilitat social ascendent sense assimilació. A més, front a les prediccions deis 
economistes, no passava per la inserció en l ’economia general304.
Els treballs de Portes i el concepte d’enclavament étnic han estat al estat al centre 
deis debats nord-americans sobre l * ethnic business. D’acord amb Wallinger (1993), 
uns crítics assenyalaven el resultat asimétric de la solidaritat étnica, ja que els 
beneficiaris eren els empresaris i es reproduYa l ’explotació. D’altres incidien en que 

la concentració espacial, presentada com un tret determinant no ho era; la 
concentrado laboral no sempre implica una concentració residencial. També se 
criticava que el terme l ’enclavament remet a una imatge d’una economía completa i 
autónoma, tancada vers si mateixa, lo que no correspon ais exemples de Miami o

303 D’acord amb els estudis de Portes i altres, els grups estudiats disposaven d’una renda 
familiar mitjana similar a la mitjana deis nord-americans blancs i molt superior a la d’altres 
grups d’immigrants. Veieu Portes et Manning (1985), Portes et Zhou (1992) i Portes et Zhou 
(1995).
304 D’acord amb els teories de l’enclavament étnic, els immigrants tenen tres modalitats 
d’incorporació laboral en la societat nord-americana. Una petita minoría, molt qualificada, 
s’insereix en el mercat laboral primari, amb estabilitat i bons salaris. Una majoria no té altra 
opció que anar-hi al mercat secundari, en treballs precaris, mal remuneráis i sense 
possibilitats de promoció. L’enclavament étnic constitueix, segons Portes, Manning i Zhou, 
entre altres autors, una tercera forma d’inserció i amb millors resultats pels seus 
protagonistes. En determinants casos, s’amplia aquesta tipología amb una quarta forma: la 
d*establir-se com “miñones intermediáries”, concepte que s’aborda posteriorment.
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altres ciutats. Més enllá de la pertinen^a d'aqüestes i altres critiques, el concepte 
d'enclavament étnic está reconegut com una aportado major a la problemática de la 

inserció laboral deis immigrants.

El debat sobre el desenvolupament de l’economia étnica

En la literatura anglosaxona i francesa sobre l'augment i desenvolupament de 

l'economia étnica, s’utilitze aquesta o una altra denominado, es poden distingir dos 
grans blocs de raons. En el primer, es destaquen els factors i condicions própies de la 
societat de recepció, és a dir elements externs al grup étnic o d’immigrants 
consideráis. En el segon, s’incideix en els factors interns i específics deis grups que 

han mostrat un major dinamisme i iniciativa en aquesta via d’inserció305.
En el primer bloc de raons podem incloure els canvis estructuráis en el teixit 
productiu i en el mercat de treball, les modificacions en els estils de vida de les 
societats de recepció i les conseqüéncies de factors institucionals com les mesures 
deis governs i les administracions.
Després de la crisi económica deis anys 70, el procés de “ reestructurado” deis 
sectors industriáis i les polítiques neoliberals generaren la segmentació, 
l'heterogene'ítat i discontinui'tat del teixit productiu, amb l ’extensió de l'economia 
informal com a tret estructural de les societats post-industrials 306. Aixó genera la 
dualització del mercat de treball, l ’extensió de les diverses formes de 
subcontractació, l'augment del treball autónom i de diferents formes de treball 
informal. Aquest procés és correlatiu a la creixent terciarització, la qual presenta un 
doble perfil que la globalització no fará sinó agreujar: uns servéis altament 
especialitzats i qualificats i d’altres, molts més nombrosos, poc qualificats, precaris i 
mal remuneráis (Sassen 1994 i Castells 1995). En els diversos paisos, els immigrants i 

els sectors populars amb menys recursos, patiren amb major intensitat l'atur i/o els 
processos de precarització. En aquest marc, el desenvolupament del treball 
independent deis estrangers a Europa, siga com empresaris o com autónoms, sovint 
amb trets propis de l'economia informal, cal entendre-ho com una adaptado a la

305 En termes generáis, els autors francesos solen inddir en els canvis estructuráis, el primer 
bloc de raons. Peí contrari, els autors anglosaxons donen un major relleu ais factors específics 
deis grups. Tot i aquesta “tendéncia” general, hi ha autors presents a cadascuna de les dues 
tradicions inteWectuals que barregen els dos tipus de raons. En aquesta presentado s’ha 
utilitzat, com a referents, les síntesis diferents presentades per Ma Mung (1999: 11-182 i ss) i 
Solé i Parella (2004).
306 Amb diferents accents i ádhuc terminología, es pot veure peí cas europeu Palidda (1992), 
peí cas francés Palidda (1992) i Marie (1992), i més des de l’óptica nord-americana Sassen 
(1994) i Castells (1995).
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nova situado (Palidda 1992)307. Amb la discriminado i la rígida etnoestratificació, 

reforjada ais Estats Units, Portes i Zhou interpreten Tocupació independent... i 

l ’empresa étnica com a via que permet ais immigrants i les seues comunitats sortir 

endavant en l ’economia americana” (1995: 384).
Altres canvis en les societats d’arribada contribu'íren a generar “oportunitats” per ais 

immigrants emprenedors. Els canvis en la distribució i comercialització de productes, 
amb T hegemonía de les grans superficies, la crisi del petit comer? tradicional i la 

seua manca de relleu generacional van generar un nínxol d’activitat poc atractiu pels 

autóctons que, en molts paYsos, va estar cobert pels immigrants. A Fran?a, Tépicier 
du coin”  és, cada vegada més, magrebí o xinés. A moltes ciutats del sud de Gran 
Bretanya, indi o pakistanés308. Ais Estats Units, les botigues deis barris negres de 
grans ciutats com Los Angeles solen estar en mans de grups com els coreans o altres 
asiátics que fan de comerciants “ intermediaris” 309.

Per altra part, diverses modificacions en el funcionament de les llars, els estils de 
vida i els gustos, contribuiren també a augmentar les “oportunitats” per ais negocis 
étnics. Amb la major incorporado de la dona al treball, l ’augment de la distancia 
entre la llar i el treball i la major diversificado d’horaris, es dóna un augment deis 
menjars fora de casa. A més, s’ha estés el gust per les cuines exótiques, més encara 
si aqüestes són a bon preu. Tot aixó, ha fomentat la demanda de restauració rápida, 
barata i exótica, amb una preséncia notable d’establiments d’immigrants.
Per últim, les mesures governamentals i administratives constitueixen factors que 
ajuden o entrebanquen el sorgiment i desenvolupament de negocis d’immigrants. 
Aqüestes mesures poden referir-se a la política d’immigració, ais mecanismes de 
regulado de l ’activitat económica o a mesures de política social. En el cas francés,

307 Tant Palidda (1992) com Mane (1992) subratllen que aquesta extensió de les practiques 
informáis no és quelcom específic deis immigrants i que “aixó mostra menys una propensió a 
alió informal que seria inherent ais immigrants qiie els mecanismes propis a certs sectors 
(productius)” (Palidda, 1992: 88).
308 Veieu peí cas francés, Ma Mung i Simón (1990) i Ma Mung (1999), i per Gran Bretanya, 
Jones et McEvoy (1992).
309 Per a caracteritzar aquest fenomen Bonacih va encunyar el concepte de “miñones 
intermediáries” peí cas de societats rígidament estratificades en dos grups racials, com 
blancs i negres ais Estats Units. Són grups que ocupen posicions complementaries i 
subordinades al grup dominant, que “exerceixen una funció amortiguadora entre els negocis 
de les élites i la població amb menys poder adquisitiu” (en Solé i Parella, 2004). Aquests 
comerciants es basen en una xarxa comunitaria forta, pero a diferencia de l’enclavament 
étnic, aquest tipus d’empreses no están concentrades sinó disperses i es limiten a una 
activitat comercial, quan l’economia d’enclavament compren un sector productiu important 
(Portes et Mamning, 1985: 58). Aqüestes miñones sovint s’enfronten a l’hostilitat i el rebuig 
per part de la seua clientela, com mostraren els saqueigs de tendes asiátiques en barris 
negres amb ocasió deis aldarulls racials en Los Angeles a fináis de la década deis 80 i principis 
deis 90.
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l ’autorització des de 1984 per a treballar com autónom, conjuntament amb la 

restricció de la immigració obrera, va constituir un factor que orienta a part deis 
estrangers vers el comer? i el treball independent (Ma Mung i Simón, 1990, Palidda, 

1992 i Marie, 1992). Ais Estats Units, les mesures governamentals per a promoure les 

empreses deis negres -com a forma de millorar la seua situado social- s’ampliaren 

a altres miñones racials i grups étnics a primers de la década deis 70. Tot i el balan? 
molt escéptic de Wallinger (1992) sobre l ’éxit d’aquests programes, no hi ha dubtes 

que la seua existéncia va encoratjar a molts immigrants a fer la prova.

Les interpretacions que destaquen els factors estructuráis, socials i institucionals 
assenyalen, sense cap dubte, elements explicatius pertinents. Tanmateix, aquest 

tipus d’interpretacions deixen de banda dos aspectes d’importáncia. Un primer és el 
fet que dins del mateix marc estructural i social, el desenvolupament d'una activitat 
económica independent varia molt segons els diferents grups étnics. Així, en el cas 
francés, l ’augment de comerciants magribins i xinesos va estar protagonitzat, de 
forma molt destacada, per uns determinants grups étnics dins d’aquests 
col-lectius310. Igualment, durant la década deis 70 i els 80, el dinamisme empresarial 
immigrant ais Estats Units ha tingut com a protagonistes a xinesos, coreans, cubans i 
dominicans, pero no pas ais mexicans, porto-riquenys o haitians (Portes et Manning, 
1985, i Portes et Zhou, 1992 i 1995).
El segon problema de les interpretacions basades en els trets estructuráis de les 
societats de recepció és que no ens ajuden a conéixer com es conformen les 
estratégies deis diferents grups. Aqüestes interpretacions ens aporten el marc 
general, estructural, pero ens diuen poc sobre l ’articulació entre el desig de millora i 
mobilitat social deis immigrants i el marc de límits i possibilitats que estableix la 
societat de recepció. Per qué en uns casos aixó suposa l ’establiment com a 
empresaris, botiguers i/o treballadors autónoms, i en altres casos no?
L’altre gran bloc de raons per a explicar el desenvolupament de l ’economia étnica fa 

referéncia a trets propis del grup étnic o d’immigrants, particularment ais seus 
recursos culturáis i de sociabilitat. En uns casos, es destaca l ’experiéncia comercial 
i lo  empresarial prévia deis grups étnics amb major preséncia en les activitats 

económiques independents. Així, en el cas francés, els grups étnics magribins i 

xinesos abans esmentats, ámpliament majoritaris entre els comerciants, 
comparteixen una semblant tradició migratoria i comercial en els seus paisos 

d’origen (Ma Mung et Simón, 1990: 37). De forma semblant, una de les raons de l ’éxit

310 Es tracten deis soussi de Marroc, les jerbiens i els ghomrasen de Tunísia i els huaqiao, els 
wenzhou i els qingtian de Xina (Ma Mung et Simón, 1990: 36-37).



290 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

de l'enclavament étnic de Miami va estar el fet de que la primera vaga de refugiats, 

integrada en bona part per la burgesia cubana, tenia una ampia experiencia de 
negocis (Portes i Marnning, 1985). En aquests casos i d’altres, els membres deis grups 

étnics que optaren per la via de la inserció com empresaris emprenedors comptaren 

amb les estructures solidaries i de recursos que els proporcionava el propi grup. La 

clau de l ’éxit “ resideix en la capacitat de recolzar-se en els recursos comunitaris, és 

a dir, els recursos de má d’obra, les fonts de crédit i la xarxa de contactes i 
d’informacions per a millor competir amb les empreses instablades” (Portes et 

Manning, 1985: 54). Aquests recursos s’estructuren en xarxes informáis variades, 

sobre bases de relacions de parentiu, d’amistat, d’activitat comercial i/o  

empresarial, etc., i que adopten formes i funcions molt diverses i, de vegades, 
especialitzades com les associacions de crédit rotatives311*

Tanmateix, els recursos del grup étnic i/o  comunitat no están uniformement 
repartits, ni tots els membres tenen accés a ells. A partit de Light se sol distingir 
entre els recursos de classe i els recursos étnics i culturáis. Els primers, están 
constituYts per la propietat i el capital, pero també pels valors, qualificacions i 
savoir-faire que varíen entre els individus segons la seua posició social. Una part deis 
primers refugiats cubans a Miami portaven els seus capitals a més de la seua 
experiencia. Igualment, els xinesos que s'instal-laren a partir de 1975 en el Triansle 
de Choisy, que constituiren l’ inici de la Petite Asie de París, eren comerciants i 
empresaris que fugien -amb els seus capitals- del final de la guerra de Vietnam. Per 
la seua banda, els recursos étnics serien els trets socioculturals presents en el grup i 
que els individus emprenedors poden utilitzar en els seus negocis com les xarxes 
d’informació, les relacions de confianza, la ideología de la solidaritat étnica, les 
associacions de crédit, etc. En principi, a diferencia deis recursos de classe, 

qualsevol membre del grup o comunitat étnica podría disposar i utilitzar els recursos 
étnics disponibles. Tanmateix, aquesta utilització s’estructura de forma desigual 

segons les jerarquies i el génere. Així, diversos estudis canadencs destaquen com les 

dones emprenedores tenen un menor accés ais recursos etno-culturals (Juteau et 
Paré, 1997, Paré, 2000, Teixeira, 2001).

311 Tant en el cas xinés com en el corea una de les fonts de finan^ament són els sistemes de 
crédit rotatiu (gae corea, tontine xinesa), basades en la confianza i la reputació (Portes i 
Manning, 1985). En tots els casos, una persona disposa d’uns diners aportats per el conjunt de 
membres, normalment una desena, que óbviament ha de retomar en un temps determinat. A 
la seua vegada, a la següent ocasió haurá d’aportar una suma per a que es beneficií altre 
membre del gae o de la tontine. Per al cas de la tontine i de la seua diversitat de formes, 
veieu Pairault (1995) i Ma Mung (2000).
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Abans s’assenyalaven els límits que tenen les raons estructuráis i institucionals per a 

explicar-nos, per elles mateixes, l’augment deis negocis étnics. El mateix podríem 

dir deis plantejaments que destaquen, de forma unilateral, els recursos etno- 
culturals. Aquests no ens expliquen per qué aquests recursos s’activen en unes 
circumstáncies i paVsos i no pas en altres. D’acord amb Portes et Zhou (1992), les 

variables etno-culturals própies de cada comunitat s’activen en situacions on el grup 

constitueix una minoría discriminada i relegada en Tetno-estructuració social. Aixó 
genera una “solidaritat forjada” que s’acompanya d’una consciéncia augmentada 
deis trets, símbols i especificitats del grup, amb conseqüéncies directes per a 

l ’empresa minoritaria, entre altres el sorgiment d’una “confianza obligada”312.

Ais inicis de la década deis 90, ja eren predominants a l ’ámbit anglosaxó análisis on, 
de formes diverses, s’integraven les raons estructuráis i les etno-culturals per 
analitzar els ethnic business. Aquest ambient explica l ’éxit de la proposta de 
Waldinger, Aldrich i Ward (1990) nomenada “model interactiu de desenvolupament 
empresarial étnic” . D’acord amb la seua análisi, cap tret determina de forma 
exclusiva les diferencies de treball independent constatades entre uns grups étnics i 
altres. Peí contrari, és la interacció entre les característiques del grup i Testructura 
d’oportunitats” de la societat de recepció el que genera un tipus d’estratégia o altra. 
Les característiques del grup inclouen les circumstáncies de l ’emigració, les 
reaccions del grup front a la situado en que es troba en la societat d'arribada, els 
“ factors de predisposició” vers l’activitat económica independent (per exemple, 
l ’experiéncia prévia) i la seua capacitat per a mobilitzar els recursos etno-culturals. 
Per estructures d’oportunitat, els autors entenen les condicions de mercat, siga en el 
seu propi grup o en l ’economia general (com la preséncia de nínxols) i les 
possibilitats d’accés a la propietat.

El model de Waldinger, Aldrich i Ward (1990) té el mérit indubtable d’establir un 
quadre conceptual de conjunt, explicitant el que ja s’apuntava ais debats de la 

década precedent. Avui, hi ha una acceptació generalitzada de la necessitat de 
considerar una diversitat de factors, uns propis del grup, uns altres de la societat de 
recepció, i en aquesta via s’han apuntat un ampie ventall de propostes. Així, a més

312 Aquesta confianza obligada reposa en quelcom més tangible que la lleialtat cultural 
general. Es basa en la “possible exclusió deis violadors, que els impediría tota font de crédit i 
oportunitat en l’economia étnica” (Portes et Zhou, 1992: 186). Ma Mung (1996, 1999 a) dóna 
un argument semblant peí cas deis xinesos i magrebins instal-lats a Franca: la confianza está 
assentada en la reputació. Sovint no hi ha contractes formáis que permeten recorrer davant 
els tribunals, pero la traició a la confianza rep una sanció encara més contundent: l’exclusió 
social, és a dir “el final de la possibilitat d’interactuar amb els altres (membres del grup)” 
(Ma Mung, 1996: 226).
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de les oportunitats i entrebancs del marc estructural i económic general, 

Kloosterman i Rath han destacat la importancia del marc polític-institucional que 

genera trajectóries diferenciades segons les diferents societats estatals. Rekers i Van 

Kempen, per la seua part, destaquen, junt ais anteriors, els factors vinculats 
específicament al context urbá (Solé i Parella, 2004: 39 i ss).

El concepte de negoci étnic que es proposa

Bona part del debat sobre l ’ethnic business, o els negocis d’estrangers segons la 

fórmula francesa, s’ha centrat sobre la inserció laboral deis immigrants i la mobilitat 
social que els proporcionava. La importancia decisiva d'aqüestes qüestions no hauria 

de fer-nos oblidar altres no menys significatives. Per exemple, quines repercussions 

té l ’estratégia deis negocis étnics respecte de la conformació del grup en 
immigració?, quins trets reafirma o debilita?, com incideix sobre les dinámiques 
internes i sobre la interacció amb la societat de recepció del grup considerat?
En aquest sentit una de les propostes més interessants, al meu parer, és la tesi de la 
"mediado identitária” de Ma Mung (1999a i b). Aquest autor considera que els 
negocis étnics no es poden reduir a una série inconnexes d'estratégies individuáis de 
mobilitat social. "Aquests negocis étnics són, també, una acció col-lectiva més ampia 
vers l'autonomia i l ’auto-organització deis grups” (Ma Mung, 1999a: 191). Prenent 
com a base empírica els xinesos a París, mostra com els negocis d'aquests han tingut 
uns efectes sobre la imatge de laboriositat, minoría emprenedora i inserció 
económica amb éxit, que els xinesos tenen a la societat francesa. Al mateix temps, 
aquest tipus d’inserció económica s'ha realitzat sobre la base deis recursos del grup 
étnic, “ proclamant” la seua etnicitat, segons una via contraria al model república 
d’integració. En aquest cas, els negocis étnics tenen una funció de “negociado 
simbólica de les identitats” (MaMung, 1999b: 151).
Els negocis étnics se’ns mostren com un fenomen social complex amb diferents 

vessants o dimensions, económica, sociocultural i identitária, que tenen importants 
implicacions sobre els processos d'inserció social deis immigrants afectats i, de forma 

diversa, sobre els seus grups. En aquesta recerca, que privilegia el vessant de 

sociabilitat, ens interessa en particular conéixer els efectes deis negocis étnics 
respecte: (i) les persones immigrants i els diferents col-lectius en qué están 

integráis, (ii) la societat de recepció i (iii) la interacció entre els veVns immigrants i 

els autóctons i els seus efectes sobre el procés d’inserció deis primers al barrí.

Abans de continuar, pero, convindria precisar el sentit en el que parlem de negoci 
étnic. Consideraren! negoci étnic l'activitat productiva, comercial o de servéis
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realitzada per immigrants que utilitzen i es recolzen en les seues xarxes socials per 

tal de fer front a aspectes básics de l ’activitat com el finan?ament, 

Taprovisionament i el reclutament de personal, i que, per les seues característiques, 

remeten a trets culturáis considerats significatius pels diversos actors que 
interaccionen i que tenen conseqüéncies sobre la interacció.

El qualificatiu d’étnic referit a un negoci comporta una doble implicado. Per una 
part, fa referencia al fet de que empresaris i empleats són del mateix grup, la qual 

cosa té conseqüéncies per a les seues relacions. Suposa, així mateix, que aspectes 
básics com el finan?ament i l ’aprovisionament es resolen -almenys de forma 
preferent— amb els recursos proporcionáis per les xarxes étniques própies. Per altra 
part, aquesta definido destaca com Tactivitat desenvolupada, més enllá deis seus 
aspectes económics “objectius” , rep una caracterització étnica tant peí grup 
d’immigrants o col-lectiu étnic afectat, com per la societat de recepció313. Potser 
siga convenient desenvolupar aquest aspecte.
Abans comentávem que l ’atribució d’etnicitat és tant interna, realitzada pels 
membres del grup étnic, com externa. Sembla ciar que hi ha una auto-atribució 
étnica per part de magribins, senegalesos i equatorians, deis seus comerlos (són els 
“seus” , parlen d'ells com a tal, van a ells quan volen estar amb la “seua” gent, etc.). 
Ara bé, que podem dir de la societat receptora i, en aquest cas, la ciutat de Valéncia 
i el barrí de Russafa? Quins locáis són caracteritzats com a étnics (tot i que no 
s’utilitza aquesta paraula)? Qué entén el “sentit comú” per negoci étnic (com a rétol 
sota el qual poder unificar botigues halal, basars i botigues xineses de venda a 
Tengrós de roba)? Un negoci étnic no és simplement un comer? regentat per un 
estranger. Ni tan sois quan aquest estranger hi accentua, amb els productes, 
decorado i presentado, l ’especifitat cultural. Darrerament, a Valéncia, com a altres 
ciutats espanyoles, han proliferat les tavernes irlandeses i els restaurants-cerveseria 
alemanys, aquests darrers amb decorado de fusta, menjar alemany i cambreres amb 
vestit pseudo-tirolés. Tot i aquesta exuberant demostrado d’etnicitat, alemanya en 

aquest cas, ningú no qualificaria la cerveseria alemanya del seu barrí de negoci étnic 
(amb l ’excepció d’algun veí antropóleg).

El que considerem “étnic” o no, siga un grup, un local o una manifestació festiva, 
canvia i es modifica. Alió étnic té fronteres movibles i aqüestes són un constructe 

social. La relació entre étnic i estranger també canvia i es modifica. Peí sentit comú

313 La primera part d’aquesta definido pren peu, ampliant-la, en la definido de comer? étnic 
que dóna Ma Mung (1996: 214) i la seua segona part s’inspira en la importancia que aquest 
autor concedeix ais aspectes identitaris deis comer?os étnics.



294 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

de la nostra societat, ni irlandesos ni alemanys són étnics respecte a nosaltres. La 

frontera d’alló étnic no s’estableix en el simple fet de l ’estrangeria si no en 
l ’ immigrant extracomunitari de cultura “estranya” procedent del nord d’África, de 

Llatinoamérica o d’Ásia. Aquest és el tret que comparteixen els locutoris, les 

botigues halal, les botigues a l ’engrós deis xinesos, etc... i que fa que tots ells 

puguen englobarse sota l ’etiqueta de negoci étnic de Russafa. Aquest aspecte 
d’etnicitat que s’atribueix a aquests negocis de Russafa no rau en cap tret 

“objectiu” . L’etnicitat deis negocis és un aspecte d’una relació social entre grups 

que es consideren culturalment diferents, en qué les diferencies culturáis —reais o 
imagináries- considerades significatives donen lloc a diferencies en la interacció. En 

conclusió, d’acord amb la definido de negoci étnic utilitzada en aquesta recerca, 
l ’etnicitat de la tenda halal de Russafa és conseqüéncia del seu funcionament i 

organització com a negoci, del context local on es troba i deis jocs d’interaccions, 
visions i identitats contrastants entre els magribins del barrí i els veYns autóctons. És 
aquesta interacció concreta la que conforma les "botigues deis moros” , els "locutoris 
llatinoamericans” o les "botigues deis xinesos” com a negocis étnics.
Aquesta definido de negoci étnic és més restrictiva que el concepte de "negoci 
d’estranger” o que la definido que dóna Light d’economia étnica, definicions 
utilitzades per alguns investigadors espanyols. Respecte al primer concepte, “ negoci 
d’estrangers” , es destaca com a tret constitutiu d’aquests negocis el seu carácter 
étnic, tant en el seu vessant “ intern” com “ extern” . Peí que fa al concepte 
d’economia étnica, s’afirma que per a caracteritzar com a étnic un negoci no hi ha 
prou amb el fet de que empresari i empleats siguen coétnics, com fa Light. Aquesta 
coetnicitat ha de teñir repercussions tant en el funcionament del negoci com en el 
joc d’ interaccions, económiques, socials i culturáis, establertes amb la societat de 

recepció314. Per altra part, la definido que es proposa en aquesta recerca va més 
enllá que considerar negoci étnic a l ’activitat comercial o de servéis que ven 

productes específics ais membres de la comunitat o grup étnic de la que forma part

314 Són escasses les investigacions espanyoles sobre l’activitat económica independent deis 
immigrants i, més escasses encara, la conceptualització d’aquestes. En el seu estudi sobre 
Ciutat Vella, Moreras (2001 .b) utilitza el concepte "d’activitat comercial deis estrangers” . En 
la seua opinió, “una doble diversitat invalida l'ús d’una categoría com comerg étnic... per 
una banda una diversitat del tipus d’activitat (deis comerlos)....; per l’altra, per l’estratégia 
de diversificado que protagonitzen, que no només s’adrecen ais col*lectius de referéncia sinó 
també a una clientela composta per autóctons i/o turistes” (Moreras, 2001b: 64). La mateixa 
posició manté Aramburu (2002). Aquests dos autors identifiquen comerg étnic amb “ la 
provisió comercial de servéis i productes al si d’una comunitat étnica, nacional o religiosa” 
Aramburu (2002: 224), el que per la nostra part es conceptualitza com a comerg comunitari. 
Des d’una posició diferent, Solé i Parella (2004) fan seua la definido de Light i qualifiquen 
com negoci étnic a aquell on el propietari i els empleats són coétnics.
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l ’empresari. Segons la nostra conceptualització el carácter étnic d’un negoci no 

depén de la clientela a la que s’adre^a o del fet que les mercaderies o servéis que 

ofereix siguen especifiques del grup o estiguen marcats per la seua etnicitat. Seguint 

a Ma Mung i Simón (1990) i Ma Mung (1996), podem establir una tipología de negocis 

étnics utilitzant dues variables: la clientela i el tipus de mercaderies i lo  servéis que 

oferta. Els resultats es mostren al següent quadre conceptual.

Clientela
Propi grup General

Mercaderies 
i/o servéis

Específics Comunitari Exótic

General . . . . Corrent o banal

El primer tipus, el negoci comunitari, és aquell on es ven una mercadería o 
s’ofereixen servéis específics per a immigrants d’un determinat col-lectiu per part de 

membres del mateix col-lectiu. Els exemples paradigmátics poden ser la tenda halal i 
la tenda de venda a l ’engrós senegalesa que assorteix de mercadería els 
compatriotes que es dediquen a la venda ambulant. En aquest cas, el carácter étnic 
és ciar i el joc és, fonamentalment, intragrup. L’empresari fa constar la seua 
pertinen^a al grup com argument de venda i la seua clientela té el mateix motiu per 
acudí r-hi.
El segon tipus, el negoci exótic, és aquell que proposa una mercadería o un servei 
específic per a una clientela general, composada en la seua majoria per públic 
autócton. És el cas de restaurant xinés o indi, per citar dos casos presents a Russafa. 
El restaurador utilitza la seua pertinen^a al grup, mostrada per el nom, els rétols i la 
decorado fortament etnificada, com argument i garantia d’autenticitat. Per la seua 
part, el Client l ’escull en funció d'aquesta pertinen^a que indica una garantia, 
teórica almenys, de cuina xinesa o india.
En el tercer cas, el negoci corrent o banal oferta mercaderies i/o  servéis corrents a 
un públic general. Les botigues a l’engrós de roba de propietaris xinesos o les 

botigues d’alimentació deis pakistanesos ens il-lustren aquest tipus de negocis étnics. 

En aquest cas, la relació no s’estableix en base a l ’especificitat de les mercaderies, 
sinó per les condicions que “asseguren” la pertinen^a del propietari a tal o qual grup 
étnic. Així, que el propietari de la tenda a l ’engrós siga xinés, evidenciat pels 

ideogrames del rétol, és garantia d’una molt bona relació preu-qualitat per ais 
venedors ambulants que van a proveir-se de mercadería a Russafa. Ja se sap que “ els 

xinesos venen barat” . De la mateixa forma, els veVns ja saben que si necessiten
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comprar alguna cosa en diumenge, la tenda de queviures del pakistanés estará 
oberta. Per la seua part, el propietari xinés o pakistanés utilitza i potencia aquesta 

identificado, en la que basa una de les seues estratégies de supervivéncia.

El mapa de negods étnics de Russafa

Una investigado exploratoria i descriptiva deis negocis étnics de Russafa havia de 
respondre a tres tipus de qüestions. En primer lloc, devia contestar interrogante 

elementáis com ara el nombre de negocis que hi ha, quines són les activitats que s’hi 
realitzen i els coblectius implicats. En segon lloc, d’acord amb l ’orientació d’aquesta 
recerca, devia permetre constatar el paper deis negocis étnics en les xarxes deis 

immigrants al barri i l ’espai social particular que constitueixen. Per últim, devia 
permetre conéixer la incidéncia deis negocis étnics en els veYns autóctons, en la 
dinámiques d’interrelació entre aquests i els seus nous veYns i en els canvis de 
resignificació de l ’espai urbá que s’estaven donant-se al barri.
L’observació, els comentaris informáis i les entrevistes realitzades són la base de 
l ’análisi que a continuado es presenta. Una análisi que vol ser un bon mapa en 
diversos sentits. Mapa com a cartografía espacial que assenyala la ubicado del 
fenomen que ens interessa, els negocis étnics i els seus trets. Mapa com cartografía 
social que destaque els aspectes més significatius deis negocis étnics i el lloc que 
ocupen a les trames de sociabilitat informal del barri. Mapa, en fi, com a guia per a 
futures investigacions o aprofundiment en la matéria.
Una part del treball va estar dedicada a trabar, literalment, un mapa deis locáis de 
la zona. Aquest treball de realització sistemática del mapa es va realitzar dues 
vegades. La primera, entre mar? i abril de 2002, i la segona, al mateix període de 
2004 315. En els dos períodes es va registrar per a cada local una fitxa amb sis 
variables i, per a cada carrer o tram de carrer, es van fer tres observacions en dies i 
hores diferents.

315 En realitat, vaig iniciar el treball en novembre de 2001 pero, com en el cas de l’antropóleg 
innocent de Barley, quan ja portava “fitxat” més de mig barri em vaig adonar de les 
limitacions d’aquest primer intent. En primer lloc, necessitava considerar més variables de 
les que inicialment havia previst. Per altra part, m’adoní que el cens deis negocis variava 
segons el dia i l’hora de l’observació. Així, un carrer poc animat entre setmana tenia altra 
imatge el dijous i el divendres vesprada, entre altres raons, per l’existéncia de baixos 
habitualment tancats i sense cap indicado externa que, en els dies i hores de máxima 
afluéncia, algaven la “persiana” i mostraven una tenda, molt modesta, de venda de roba a 
l’engrós. Era necessari, dones, realitzar una observado més sistemática i en diferents dies i 
moments. Tot comptat i debatut, vaig considerar aquest període d’observació com una 
“prova” que em permetia ajustar la meua mirada i metodología i, millorades aqüestes, vaig 
decidir comengar de nou.
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La primera de les variables esmentades és la ubicado física del local i, per tant, la 
seua inserció en la trama urbana del barri. (un indicador de preséncia d’un 

determinat col-lectiu, del grau de concentració que s’hi dóna i de nivell 
socioeconómic). La segona figura a les fitxes com a “ Nom” i fa referéncia ais 

anuncis, llegendes i decorado de les parets. És a dir, com i amb quin grau d’etnicitat 

externa assumida es presenta el local. La tercera variable d’análisi fa referéncia a 

l ’activitat económica desenvolupada i les característiques d’aquesta (comer?, tipus 
de mercadería, si es tracta d’un comer? al detall o a l ’engrós, bar o restaurant, 
etc.). La quarta variable es el col-lectiu d’immigrants amb qué es pot identificar el 

local, una qüestió, que com després es veurá no sempre és senzilla316. El cinqué ítem 

es designa com “aspecte” i el que interessava recollir era la visibilitat del local (per 
qüestions com la grandária, el nom, la decorado, la ubicado i els aspectes de 

sociabilitat). La sisena i última variable fa referéncia ais aspectes de sociabilitat. 
Certament, aquesta no es pot analitzar exclusivament sobre la base de l ’observació, 
pero l ’observació atenta pot proporcionar indicadors referents a la sociabilitat del 
local (com per exemple la preséncia de grups a la porta de forma més o menys 
habitual, cas de moltes botigues i bars magrebins, o els cartells que ofereixen 
habitacions en lloguer o ofertes per a treballar, cas deis locutoris 
llatinoamericans)317. Els resultats de l ’observació així realitzada es complementaren 
amb els comentaris i matisacions d’informants claus de cada col-lectiu i amb el meu 
major coneixement de la dinámica d’alguns deis negocis.
Conscient de les limitacions de l ’estricta observado, tot i que contrastada, ja en 
l ’any 2004, vaig intentar altres dues vies d’aproximació sense massa resultats. Per 
una part, realitzar un estudi a partir de l ’ IAE (Impost d’Activitats Económiques), cosa 
que no va estar possible ja que a l ’Ajuntament de Valéncia no es disposa de la dada 
de nacionalitat de qui abona l ’impost. Vaig intentar, igualment, realitzar una 
enquesta ais propietaris i/o  gerents del negocis per tal de conéixer algunes qüestions 
d’ indubtable interés (antiguitat del negoci, nombre d'empleats, procedéncia del 
capital inicial, provefdors, etc.). Tot i anar acompanyat amb una persona coneguda 
deis comerciants, magribins en aquest cas, aviat es palesaren els límits de

316 Establir el col-lectiu o grup étnic d’un local és prou ciar quan els dos agents, comerciant i 
Client en el cas més comú, són del mateix grup. En altres casos, quan el públic és autócton, 
aquesta variable s’establia peí col-lectiu del propietari o gerent i deis empleats o, més a 
sovint, deis “amics” que tiraven una má en moments de máxim afluéncia. Altre cas, menys 
nombrós pero no menyspreable, és el deis locáis, com diversos locutoris, el públic deis quals 
está composat per persones de diverses procedéncies.
317 Els resultats de l’observació de cada negoci es consignaven a les fitxes de treball que, 
sintetitzades, s’adjunten com Annex 6, per l’any 2002, i Annex 7, per l’any 2004. La ubicado 
al barri deis locáis étnics, a l’any 2002, es mostra al mapa 14, i per l’any 2004, al mapa 15.
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l ’enquesta: resisténcia o negativa a respondre, a donar dades o, en diversos casos, 

les respostes tenien un biaix evident en funció del que el meu interlocutor 
considerava més convenient318. Vaig aconseguir nou respostes al qüestionari i, el que 

és de major interés, aquest intent va donar peu a comentaris i reflexions deis
comerciants, no tant sobre els aspectes económiques, sinó sobre qüestions de

sociabilitat deis seus negocis i com els afectava la dinámica del barri deis darrers 
temps.

Els negocis étnics a Russafa. Trets generáis

Segons tots els nostres informants, els primers negocis étnics s’instal-laren a Russafa 
a fináis de la década deis 80 i principis deis 90. Eren comerlos de majoristes 
marroquins de roba i un basar, ais carrers de Cuba i Dénia. També pels mateixos 
anys, es van instal-lar els primers majoristes senegalesos a l ’altra part de la Gran Via 
de les Germanies, ais carrers d’Alcoi i Sogorb. A diferéncia deis senegalesos, una part 
deis comerciants magribins i altres persones marroquines fixaren la residéncia al 
barri. Aquests primers veíns musulmans i els magribins i senegalesos dedicats a la 
venda ambulant, que venien al barri a comprar génere, conformaren una demanda 
potencial de servéis específics.

“A raíz de todas estas experiencias de negocios... acude ahí mucha gente de 
raza árabe, la mayoría de ellos son... vendedores ambulantes, o senegaleses
que también son musulmanes, que compartimos religión, entonces de ahí
nació la idea de~. atender el tema de la alimentación y nacieron las primeras... 
carnicerías, si no me equivoco, la primera carnicería (halal) que nació ahí fue 
en el 92... la montó un sirio y un argelino”(M02).

A mitjans deis anys 90 ja hi ha una certa xarxa comercial magribina consolidada al
barri, amb botigues majoristes de roba, botigues halal i diverses “cafeteries” . Per
qué aquests comerlos s’obrin a Russafa? S’apunten dos tipus de raons. El carácter
céntric i ben comunicat de Russafa, per una part, i els lloguers molt barats deis
baixos comerciáis deis carrers de Dénia, Cuba, Buenos Aires, en molts casos tancats

des de feia anys.

“Primera ventaja (de) Ruzafa, (está) cerca de estación de tren... se puede 
transportar bagaje, entonces... la gente que venía a comprar le interesa estar 
cerca del tren, porque si compra una cantidad de ropa pues para transportar

318 Aquests problemes cobraren un major pes atés que, dos mesos abans i en el marc de 
l’operació MAS desenvolupada a Russafa, aquests comerlos havien patit una inspecció 
sistemática deis servéis municipals. Al seu estudi sobre els negocis étnics a Catalunya Solé i 
Parella (2004), que utilitzaren el métode de l’entrevista amb qüestionari tancat, constaten 
les mateixes dificultáis. Al meu parer, un ensenyament ciar d’aquest intent és la necessitat 
de que l’enquesta la realitze una persona del col*lectiu de referéncia per evitar, o limitar, els 
problemes esmentats.
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en el tren primero no paga los bultos de transporte, es cerca y hay una buena 
comunicación de trenes, pero el factor fundamental pues ha sido... los precios 
de los alquileres, porque Ruzafa (la zona 7) en su día estuvo muy abandonado 
en todos los sentidos, hasta despoblado, para decirlo" (M0  2).

Així dones, l ’ inici deis comerlos étnics a Russafa ens remet a una p luralitat de raons.

Unes fan referéncia al sorgiment d ’una demanda de servéis específics, de comerg

comunitari en la nostra conceptualització, que quallá en l ’obertura de les primeres

botigues halal. Altres raons están relacionades amb T es truc tu ra  d ’oportunitats”

(Wallinger, Aldrich and Ward, 1990) que ofereix el barri i, més en concret, a

Texisténcia de baixos comerciáis tancats, amb lloguers molt moderats, relativament

céntrics i ben comunicats 319.

Mapa 14. Negocis étnics a Russafa. Any 2002
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319 En aquest análisi coincideixen diverses persones. Per al portaveu de l ’Assodació de VeYns, 
els comerlos magribins s’instal-len en la part del barri més degradada i, per tant, més 
barata.

“A causa de cierto abandono de la zona pegada a lo que va a ser el parque central,... 
empieza a ser zona no comercial, se abandonan los bajos y empiezan a venir 
inmigrantes... muy pocos, de forma puntual que no llamaban prácticamente la 
atención, el inicio del comercio (magrebí) en la zona" (Gl 1).
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Amb posterioritat, jun t al desenvolupament deis negocis magribins, s’obriren 

diversos comerlos xinesos de venda de confecció a l ’engrós de forma que, en pocs 

anys, assoliren una posició predominat en les botigues de venda de roba (de les 33 

botigues d ’aquest tipus que hi havia en 2002, 21 eren xineses). L’obertura de 

locutoris i bars llatinoamericans és un fenomen deis darrers tres anys.

A l ’abril de 2004 hi havia a Russafa un to ta l de 191 comerqos étnics. Nombre que 

sitúa Russafa com el barri amb un major nombre de locáis étnics de la ciutat, seguit 

de La Roqueta320. Els negocis étnics están desigualment repartits a Russafa, amb 

fenómens d ’una concentració relativa tan t espacial com per col-lectius d ’ immigrants, 

com es pot apreciar ais mapes 14 i 15 i al quadre 28. Hi ha carrers, o trams de carrer, 

on el comerq étnic és majoritari. Al carrer Alcoi, on es concentren els locáis 

senegalesos, d ’un to ta l de 23 comerlos, 19 són étnics. En el tram central del carrer 

Cuba, entre els carrers Dénia i L iterat Azorín, hi ha 34 locáis étnics sobre un to ta l de 

48. Hi ha voreres on es dóna una successió de locáis étnics; en altres casos, no hi ha 

concentració.

Quadre 28. Evolució del nombre de negocis étnics al barri de Russafa, per 
zones, amb locáis “ nous” i “ tancats” . Anys 2002 i 2004

Zones
Any

2002 2004 Nous Tancats
% nous sobre 

total 2004
1 26 28 9 7 32, 1
2 21 21 7 7 33,3
3 8 14 9 3 64,2
4 17 22 8 3 36,3
5 20 31 18 7 58,1
6 3 9 6 0 66,6
7 48 66 28 10 42,4

Total 143 191 85 37 44,5

Una primera constatació és l ’augment del nombre de negocis étnics ais darrers dos 

anys. Si en abril de 2002 eren 143, en abril de 2004 hi trobem 191, el que suposa una 

mostra de l ’ impressionant dinamisme i esperit emprenedor per part d ’aquests 

immigrants. L’augment del 25% del nombre de negocis no ha estat lineal. En aquests 

dos anys han desaparegut, bé per qué tancaren les seues portes o per qué canviaren 

d ’ac tiv ita t 37 negocis pero es comptabilitzen 85 de nous. És a dir, el 44% deis negocis

320 El barri de La Roqueta té similituds amb Russafa. Barri popular, separat de Russafa per la 
Renfe, era una zona de petit comerg tradicional molt afectada per la crisi deis anys 80. La 
Roqueta va estar barri primerenc d’immigració i, actualment, hi ha un nombre notable de 
negocis étnics, uns trenta, particularment xinesos. Russafa i La Roqueta són els dos únics 
indrets de Valéncia on es pot parlar de concentració de negocis étnics.
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étnics tenen menys de dos anys. Les iniciatives comerciáis que han fe t fallida ens 

parlen, també, de les d ificu ltá is i entrebancs a que s’enfronten els emprenedors.

Mapa 15. Negocis étnics a Russafa. Any 2004.
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Com calia esperar, els negocis grans o més menuts que en 2002 disposaven d ’una 

bona instal-lació i dinamisme continúen en l ’actualitat, amb l ’excepció de varis 

locutoris de m ultinaciona l que han tancat les seues portes. Els casos de tancament 

corresponen, en la seua majoria, ais negocis que en 2002 eren més modestos, amb 

instal-lacions més senzilles i amb horaris d'apertura interm itents o sois en dies i 

hores de máxima clientela potencial (com els divendres). El president de l ’Associació 

Cultural Islámica Al Fatah i comerciant també, comentava alguns deis casos que 

s’han donat al col-lectiu magribí.

“ creen que es fácil, no tienen experiencia comercial. .. pasan un sábado ven 
mucha gente, tienen ahorros y se montan una tienda, pero claro es difícil... y 
tienen que cerrar y pierden los 4 o  5 millones que han metido” (AL AN).
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Quadre 29. Distribució de negocis étnics al barrí de Russafa, per zones. Anys 
2002 i 2004

Zona
Any 

2002 2004
Nacionalitats més representades per zona, en 2004 

(nombre de locáis)
1 26 28 Senegalesos (14), xinesos (6), pakistanesos (5),
2 21 21 Magribins (8), xinesos (3), llatinoamericans (2),
3 8 14 Xinesos (5), Llatinoamericans (3)
4 17 22 Xinesos (19),
5 20 31 Llatinoamericans (15), magribins (4), pakistanesos (2)
6 3 9 Magribins (4), pakistanesos (2)
7 48 66 Magribins (29), xinesos (27), pakistanesos (2)

Total 143 191

Un tret que caracteritza els negocis étnics a Russafa és la seua concentració espacial, 

D’acord amb el quadre 29 podem distingir quatre zones de concentració, tant de 
negocis com de col-lectius. Tenim, la zona 1, els carrers d’Alcoi, Sogorb, Alacant i 

Castelló, on son majoritaris els negocis senegalesos de venda a l ’engrós de cuir, 
marroquíneria, petit téxtil i altres articles. A la zona 5, al voltant del Mercat, 
predominen els locáis llatinoamericans, majoritáriament locutoris, pero també bars i 
botigues de queviures. La zona 7 concentra un tere del total deis locáis étnics del 
barri i la immensa majoria de locáis magribins i xinesos. Finalment, la part de la zona 
4 més propera de la 7, a l ’eix del carrer Cuba, s’han instal-lat altra part important 
deis negocis xinesos.
Aquesta distribució territorial és molt semblant a la de 2002, ens mostra la 
conformado de quatre “ambients comerciáis” (com es veu al mapa 15). Tenim un 
“ambient comercial” senegalés, ais carrers entre la pla^a de Bous i la Gran Via de 

Germanies, amb 14 negocis senegalesos i grups de carrer del mateix col-lectiu. Altre 

és l ’ambient comercial magribí, la zona mora del barri, al voltant de l ’eix de l ’ inici 
del carrer Cuba i els carrers Buenos Aires i Puerto Rico. A la meitat del carrer Cuba 

canvia l’etnicitat predominant deis negocis que passa a ser xinesa, no tant peí que fa 

ais seus clients sinó pels propietaris i dependents de les botigues, els ideogrames i 

altres elements. El tram final del carrer Cuba és, per antonomasia, el centre de 

l ’ambient comercial xinés. El quart ambient comercial seria l ’equatoriá i 
llatinoamericá, al voltant del Mercat de Russafa, tot que els negocis llatinoamericans 

es troben presents quasi per tot el barri. Respecte a l ’any 2002 es pot assenyalar, 

com a diferéncia rellevant, una major extensió deis negocis étnics per conjunt del 

barri, particularment per part d’aquells col-lectius amb un major dinamisme 

comercial com els xinesos.
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La relació entre espai residencial i espai comercial varia segons els col-lectius i les 
seues estratégies d’inserció. Al barri de Russafa ens trobem tres tipus de situacions. 

La primera la conformarien el cas de col-lectius, com els senegalesos, en els que 
espai residencial i espai comercial es troben totalment deslligats. Els senegalesos i 

altres subsaharians que donen “ color” a la zona 1 no resideixen al barri. En la segona 
situado trobem una escassa correlació entre habitatge i comerlos étnics. És el cas 

deis llatinoamericans; el major nombre de negocis llatinoamericans es troben a la 

zona 5, al voltant del mercat, pero tanmateix no és la zona del barri amb major 
nombre i proporció de veYns equatorians i colombians. Un tercer tipus de situado es 

quan es dona correlació entre negocis i residéncia. Un cas extrem potser el deis 
marroquins. Si a l ’any 2003, el 70% deis marroquins veYns del barri residien en la zona 
7, són els mateixos quatre carrers on es concentra el 62% deis locáis magribins del 
barri. Amb trets menys accentuats, també els xinesos al barri tendeixen a estar més 
representants en les zones, la 4 i la 7, on majoritáriament s’ubiquen els seus 
negocis321.
Parlem de negocis magribins, xinesos, llatinoamericans i senegalesos ja que aquests 
suposen el 79,50% deis negocis étnics de Russafa, com es veu al quadre 30. Respecte 
a l ’any 2002, podrem assenyalar dos canvis d’importáncia. Per una part, la 
continuYtat de l ’expansió comercial xinesa. Mentre la resta de col-lectius amb 
presencia comercial al barri manté el seu nombre de negocis, o l ’augmenta 
lleugerament, els negocis xinesos quasi s’han doblat en aquests dos anys, passant de 
38 en 2002 a 66 en 2004. L’estratégia d’inserció deis xinesos basada en la generado 
de nínxols económics té al barri de Russafa una expressió paradigmática, com 
després veurem. Per altra part, tot i que se mantenen les concentracions espaciáis, 
els negocis étnics han passat a estar presents a quasi tot el barri (particularment, en 
el cas deis xinesos i llatinoamericans).
Ens trobem davant uns negocis étnics fortament diferenciáis per col-lectius. No hi ha 

una xarxa o una dinámica deis locáis étnics com a conjunt. El que trobem són xarxes 
informáis i dinámiques comunitáries especifiques i própies en el cas de magribins, 
senegalesos i xinesos, o bé una inserció comercial més modesta, comparativament, i 

dispersa en el cas deis equatorians i, més en general, deis llatinoamericans.
Abans establíem una tipología de negoci étnic en fundó de la clientela i el tipus de 
productes i servéis i parlávem de negoci comunitari, exótic i banal. Al cas de Russafa

321 A la zona 4 i 7, a l’eix del carrer Cuba, viuen el 58% deis veYns xinesos del barri. En 
aqüestes dues zones, s’ubiquen 46 deis 66 negocis xinesos del barri (el que representa un 
69,6%).
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Quadre 30. Distribució de negocis étnics al barrí de Russafa, per col-lectius. 
Anys 2002 i 2004

Any Zones del barri amb major preséncia, en 2004
Col-lectius________2002 2004 (nombre de locáis a la zona)
Magribins 41 47 Zona 7 (29), zona 2 (8), zona 5 i zona 6 (4)
Xinesos 38 66 Zona 7 (27), zona 4 (19), zona 1 (6), zona 3 i 5 (5)
Llatinoamericans 24 23 Zona 5 (15), zona 3 (3)
Senegalesos 17 16 Zona 1 (14)
Pakistanesos 9 14 Zona 1 (5) i zones 5, 6 i 7 (2)
Altres África 3 5
Altres 2 2
Diversos (a) 9 18 Zona 7 (6), zona 4 (3), zona 2 (3)
Total 143 191

Notes, (a) negocis amb una clientela de membres de diversos col-lectius, en la seua majoría 
locutoris.

trobem aquests tres tipus de negocis étnics que es corresponen amb col-lectius de 
migrants concrets, amb evidents repercussions sobre els aspectes de sociabilitat que 
ens interessen. Els negocis magribins i senegalesos són, en la seua immensa majoria, 
de tipus comunitari oferint un conjunt de mercaderies i productes específics, com la 
carn halal, per a una clientela constituida peí propi col-lectiu de referéncia, és a dir, 
pels magribins que viuen a Russafa i a altres barrís de la ciutat. Aquests tipus de 
comerlos constitueixen un espai central en la sociabilitat deis respectius col-lectius, 
com després veurem en detall. Per la seua banda, els negocis llatinoamericans 
presenten una dualitat de casos. Tenim alguns locutoris, botigues i bars adre?at quasi 
exclusivament al públic equatoriá i Colombia, que es constitueixen com a comer? 
comunitari. Tanmateix, i des deis inicis, una part d’aquests negocis s’adrecen al 
públic autócton, al que venen productes típicament llatinoamericans i recreen 
l ’ambient, com la Taberna Cubana Salsavana,. Es tractaria de comerlos exótics. 
Finalment, la immensa majoria deis comerlos xinesos són de tipus corrent o banal. 
Ofereixen productes corrents, sense cap etnicitat, com roba téxtil a bon preu, per a 

un públic general. Atesa aquesta estratégia comercial, els locáis xinesos no han 
generat una sociabilitat de carrer del mateix grup (a diferencia de la resta de grups). 
Els pakistanesos tenen el mateix esquema d’inserció comercial, productes específics 

—kebab— i generáis, adre?ats a un públic general.

Tot i aqüestes diferencies en quan l ’orientació, productes i clientela deis negocis 
étnics de Russafa, en tots els casos es tracta de negocis fortament etnificats322.

322 El r.ecurs a l’etnicitat no és exclusiu deis negocis étnics. A Russafa és el cas del “carme 
teteria” Al Russafí, del carrer Buenos Aires. Es tracta d’un local ampie amb una exuberant 
decorado “morisca”, un petit pati andalusí i cambrers amb gel-laba, propietat de dos 
espanyols conversos a l’Islam d’orientació sufí. Tant els cambrers com la clientela són 
autóctons i és molt estrany veure magribins en ell. En aquest cas es podría parlar d’una falsa
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Grafies árabs i ideogrames xinesos, el nom deis negocis, la música, en alguns casos la 

clientela... són aspectes que etnifiquen els negocis. En tots els casos, aquests trets 

étnics compleixen una funció económica tot i que de forma diferent. Són una 

"prova” o "garantía” de l ’autenticitat del producte en el cas deis negocis 

comunitaris i exótics, o de condicions més avantatjoses en el cas deis negocis 

corrents o banals. Així el carácter magribí d’una tenda será garantia de menjar halal, 
l ’adscripció xinesa d’una tenda téxtil implica que ofereix una molt bona relació preu 

i qualitat de la mateixa forma que a una tenda pakistanesa de queviures se’l suposa 
un ampli horari, inclosos diumenges.

Altre eix d’análisi és l ’activitat económica desenvolupada ais negocis étnics de 

Russafa. Una quarta part es dediquen a la venda de téxtil barat a l ’engrós essent la 
seua clientela els venedors valencians deis mercats ambulants, molt populars a tota 
l ’Horta. A aixó caldria afegir, amb altre tipus de públic, els basars i les botigues de 
cuir i artesanía, també a l ’engrós. Altra quarta part deis negocis són botigues 
d'alimentado, bars i restaurants, que en la seua majoria tenen una orientado de 
comer? comunitari (encara que no tots, com exemplifica el cas deis pakistanesos). 
L'altre gran bloc d’activitats económiques el constitueixen els locutoris.
Per altra part, com es veu al quadre 31 en els negocis étnics s’observa una certa 
especialització étnica segons l ’activitat i els productes. Els senegalesos són 
majoritaris en les botigues de cuir, marroquineria i artesanía africana. Els magribins 
s’han especialitzat en botigues "halal” i en servéis diversos a la propia comunitat. Els 
xinesos "dominen” la venda a l ’engrós de confecció barata, pero també les de 
bijuteria i complements. A més, la mateixa activitat comercial varia segons qui la 
realitza i l ’adscripció étnica del local. Per exemple, les botigues de venda a l ’engrós 
de confecció barata deis xinesos i deis magribins no tenen un funcionament 
semblant, ni tampoc el mateix tipus de públic. Tanmateix pero, es tracta en els dos 
casos de botigues amb la mateixa activitat económica.
Un altre indicador d’aquest diferent funcionament deis locáis, segons el col-lectiu, 
l ’activitat i Testratégia comercial” , ens el dóna la diversitat d’horaris existents. 
L’horari deis locáis está, lógicament, en funció de l ’horari del seu públic -actual o 

envers el qual vol adre?ar-se. Els locáis molt centrats en el públic étnic adoptaran els 

horaris que tinguen els possibles clients. Uns altres locáis, més orientáis al públic 
autócton, s’ajusten més a l ’horari comercial normal. Així, la perruqueria pakistanesa 

sempre está oberta pels matins; de les cinc perruqueries magribines, dos sois obrin

etnicitat o, millor, dit d’una etnicitat de tipus ideológic. Aquest negoci no ha estat inclós a la 
relació de negocis étnics de Russafa.
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per la vesprada. Molts comerlos de venda de confecció a l ’engrós obrin de vesprada, 

que és quan acudeix al barrí el seu públic, els venedors ambulants de mercats. El 

mateix passa amb els locutoris equatorians i llatinoamericans, que en general obrin 

les portes quan, per la vesprada, torna al barri la gent d’aquestes nacionalitats que 

treballa a altres indrets de Valéncia.

Quadre 31. Distribució de negocis étnics al barri de Russafa per activitat.
Anys 2002 i 2004

Any  Nacionalitats més representades a cada
Activitat_______2002 2004______ activitat en 2004 (nombre de locáis)

Venda téxtil (engrós) 31 49 Xinesos (35), magribins (10)
Venda téxtil (detall) 3 4 Xinesos (2)
Cuir, artesanía (engrós) 8 6 Senegalesos (6)
Basar (engrós) 15 18 Magribins (6), pakistanesos (5), senegalesos (3)
Complements (engrós) 4 7 Xinesos (4)
Sabates (engrós) 1 4 Xinesos (4)
Tenda alimentado 16 20 Magribins (12), llatinoamericans (3)
Tenda a 0,66 e. 3 6 Xinesos (6)
Bar-restaurant 25 27 Magribins (8), xinesos (6), llatinoamericans (6) 

Llatinoamericans (11), compartits (11),
Locutori 30 32 magribins (5), senegalesos (5),
Perruqueries 6 12 Magribins (5), altres subsaharians (4)
Altres 1 6
Total 143 191
Altres. 2002 (1 mobles xinesos). 2004: 1 llatinoamericá (bugaderia), 5 xinesos (1 viatges, 1 mobles, 
1 assessoria fiscal, 1 foto-estudi, 1 gimnás).

La situado de Russafa s’ajusta bé al “model interactiu” proposat per Waldinger, 
Alcrich i Ward (1990). En el procés de sorgiment i consolidado deis negocis étnics a 
Russafa intervenen un conjunt de factors que podem agrupar en dos grans apartats: 
per una part, el marc social més general i el context local que representa el barri; 
per altra, els trets específics deis diferents grups (l'experiéncia comercial en 
immigració, com els xinesos, o la generació d'un mercat potencial en el cas deis 
magribins).

A Russafa i Valéncia es donen les tendéncies generáis que empenten el sorgiment de 
negocis étnics a les que abans féiem referéncia, com una terciarització fortament 

dualitzada, l ’existéncia de nínxols comerciáis poc atractius i l ’augment de demanda 

de servéis barats i poc qualificats. Dins d'aquest marc general, el barri de Russafa 

presentava un particular i atractiu context local, semblant per altra part al de Ciutat 

Vella a Barcelona (Moreras, 2001.b; Aramburu, 2002) i Lavapiés a Madrid (Riesco,
2003). Es tracta, en els tres casos, de zones populars céntriques amb tradició de 

petit comer? i tallers que tancaren les seus portes a les décades deis 70 i 80 i que
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generaren una oferta de baixos barats i ben comunitats. Al mateix temps, es tracten 

de zones d’instal-lació primerenca de la immigració extracomunitária. Uns negocis 

van sorgir com a negocis comunitaris, per atendré les necessitats d’una poblado 

creixent del col-lectiu o grup, al barri o a altres barris de la ciutat. En altres casos, 

els negocis es dirigien a cobrir nínxols comerciáis pocs atractius (com les botigues de 
roba barata a l ’engrós deis xinesos a Russafa i Lavapiés, o les botigues de queviures 

pakistanesos a Ciutat Vella). Actualment, els esmentats barris s’han consolidat com 
centres de negocis étnics a les respectives ciutats i són els que compten amb major 

proporció de veYns immigrants. En 2001, hi havia 379 “ negocis d’estrangers” a Ciutat 

Vella deis quals un 39%, eren pakistanesos i en la seua majoria botigues de queviures; 
els seguien, en ordre d’importáncia, els indis i els marroquins (Moreras, 2001.b)323. 
En Lavapiés, els negocis étnics sumaven 407 en 2002 i el 67% d’ells eren botigues a 
l ’engrós de téxtil barat, sector dominat pels xinesos; la resta de negocis són, 
básicament, de tipus comunitari dedicat a satisfer les necessitats de la poblado 
immigrant del barri o d’altres parts de Madrid (Riesco, 2003).
Tot i l ’heterogeneYtat que ens mostren els negocis étnics podem establir una série de 
trets generáis324. Es tracta de negods modestos. Encara que hi ha sucursals de grans 
empreses o botigues ampies i ben instal-lades, la immensa majoria són negocis 

modestos en els que treballen, amb relació laboral, una o dos persones de mitjana. 
Amb l ’excepció parcial del comer? comunitari, atesa l ’existéncia d’una clientela 
propia, la base de la competitivitat i la continuYtat d’aquests negocis rau en millorar 
l ’oferta existent en termes d’horaris, proximitat i preus. L’amplitud de l ’horari és 
una de les bases competitives de la tenda de queviures pakistanesa. El bon preu el 
reclam més important de la tenda xinesa de téxtil. Ambdós factors remeten a una 
utilització intensiva de má d’obra, sovint mal pagada i explotada, tot i que tinga 

compensacions no monetáries presents o futures. Contra l ’opinió estesa entre amplis 
sectors, els negocis étnics són negocis formáis, és a dir donats d’alta com a tales, 

pagant els seus impostos i sotmesos a activitat inspectora. Aquest és, en particular,

323 S’ha citat la definido operativa de Moreras, “negocis d’estrangers”, ja que les seus dades 
inclouen els negocis d’estrangers comunitaris, básicament instal-lats a la part nord del Raval. 
Les activitats fonamentals deis negocis eren queviures i supermercats, 16,4%, locutoris, 
14,6%, tendes de tot a 0,66 euros, 12% i en semblant propordó, els restaurants. La preséncia 
de negocis estrangers respecte al total de comerlos era molt important en activitats com 
tendes d'alimentado, regáis i basars i no significativa en altres tipus de comerlos (Moreras, 
2001).
324 Aquesta análisis pren peu en els textos ja citats de Moreras (2001.b) i Aramburu (2002) peí 
cas de Ciutat Vella, Barcelona, i Riesco (2003) peí cas de Lavapiés, Madrid. Es consideren 
igualment les conclusions de l’estudi de Solé i Parella (2004) sobre els negocis étnics a 
Catalunya, les de Garda i Jorba (2004) per l’área metropolitana de Barcelona i Arjona i Checa 
(2004) peí cas d’Almeria.
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el cas de Russafa atesa l ’activitat inspectora desenvolupada a l ’hivern de 2003-2004, 

per l ’Ajuntament i la Delegado del Govern central325. Parlem, dones, de negocis 

formáis amb trets d’economia informáis com disposar de treballadors no declarats, el 

treball graturt de familiars i l'ajuda eventual “d’amics” . Segons els col-lectius aixó 

pot teñir unes bases culturáis o altres, pero en termes generáis constitueix una 

estratégia económica de supervivencia per a un negoci modest i sovint familiar. Una 

estrategia idéntica a la que apliquen molts deis bars i comerlos modestos del barri. 
El recurs a la informalitat no és, dones, cap especificitat étnica sinó l ’aplicació deis 

mecanismes propis d’una part de la nostra economia dualitzada.
Altre tret comú deis negocis étnics és la importáncia que en ells tenen les xarxes 

própies de cada col-lectiu. En el cas de Russafa, com després veurem en detall, les 

xarxes informáis compleixen diversos papers en la vida quotidiana d’aquests negocis i 
en la seua sociabilitat. Per altra part, les xarxes són molt importants en els aspectes 

i decisions estrictament económiques. Una qüestió básica és la má d’obra que 
proporcionen sobre la base de relacions de parentesc, amistat i altres. Altre aspecte 
el constitueix la informado. Per a prendre decisions com el lloc on instal-lar el 
negoci o l ’elecció de proveYdor, els comerciants magribins enquestats s’havien 
assessorat amb familiars, amics i altres comerciants. La font básica del capital inicial 
havia estat, en els nou casos, els estalvis propis o les ajudes-prestecs de familiars i 
amics.
Un últim tret a destacar seria la diversitat deis negocis étnics, segons els productes o 
servéis que ofereix i el públic al que s’adre^a. Com a Russafa, també a Ciutat Vella i 
Lavapiés, es donen negocis comunitaris, exótics i corrents o banals, essent aquests 
darrers una majoria relativa. Per altra part, el tipus de negoci predominant varia 
segons els col-lectius. Atesa aquesta complexitat i la importáncia que té la variable 
del col-lectiu d'immigrants a qui estiga adscrit el negoci, farem una análisi específica 
deis negocis magribins, xinesos, llatinoamericans i senegalesos a Russafa.

325 Una de les línies d’acció de l’operació AAAS (acrónim de “Más seguridad”), va estar una 
inspecció sistemática de locáis comerciáis, autóctons i immigrants, amb especial atenció 
sobre la qüestió de les llicéncies, l’adequació del local a l’activitat desenvolupada i els 
aspectes de seguretat. Al primer mes d’aplicado s’hávien inspeccionat 143 establiments i 
imposat 334 denúncies i requeriments de millora, amb posterior visita. Levante, 19 de 
desembre de 2003. L’operació MAS es va perllongar quatre mesos.
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Magribins: negocis orientats envers la propia comunitat

Com hem vist, els locáis regentáis i freqüentats per marroquins i algerians es 

concentren en la zona 7 i una part de la zona 2, a la trama formada pels carrers de 

Cuba, Sueca, final del carrer Dénia, carrers Buenos Aires i Puerto Rico. Els deis 

magribins van ser els primers comerlos étnics instal-lats al barri i els locáis han 

tingut un paper clau en la conformació del col-lectiu magribí a Russafa. Les primeres 

botigues de roba i el nombre creixent d’immigrants magribins, uns que viuen al barri 

i uns altres que hi están de pas, generaren una demanda de servéis propis. És així 

com a principis deis 90 s’obriren les primeres botigues i bars.

En l ’actualitat, hi ha al barri 47 locáis magribins dedicáis a un ampli ventall 

d’activitats. Hi ha deu botigues de roba a l ’engrós i sis basars també a l ’engrós (on es 

troben catifes, quelcom d’artesania i petits objectes de llar, etc.). Els clients 
d’aquestes botigues són, principalment, marroquins i algerians dedicats a la venda 
ambulant o propietaris de botigues al detall. Hi ha també, en molt menor mesura, 
una part de públic autócton dedicat a la venda ambulant en els mercat, que 
s’aprovisiona de génere al barri. A Russafa hi ha dotze botigues d’alimentació 

magribins, vuit bars o restaurants, cinc locutoris i cinc perruqueries (masculines). 

Están anunciats sovint amb cartells i llegendes en grafía árab, que proclama el 
carácter etnificat (“ carnicería halar o “ restaurant halal” ). Aquests locáis responen a 
la “configurado clássica” de comerg étnic comunitari que va ser el tipus 

predominant á la década deis 80 a Franca (Ma Mung, 1996: 214): un modest comer? 
de barri, l ’activitat del qual está fortament condicionada peí col-lectiu, comunitat o 
grup étnic de qué forma part. En el cas de Russafa, el públic és, quasi de forma 
exclusiva, masculí. Els homes magribins del barri, i d’uns altres barris de Valéncia, hi 

acudeixen a proveir-se de productes propis, pero també a trobar-se amb amics i lo  
coneguts, intercanviar informado o anar ais precs del divendres de l ’oratori. Es 
tracta d’uns locáis, en tots els casos, orientats envers la clientela del grup étnic. Són 

molt pocs els bars i restaurants magribins del barri on es puga beure vi o cervesa, la 

qual cosa allunya la possible clientela autóctona. Certament hi intervé la prohibido 
musulmana peí que fa a l ’alcohol, pero no ens podem quedar en la simple proscripció 

religiosa. Els pakistanesos són igualment musulmans i ais seus locáis es pot diñar amb 

cervesa o vi. Més enllá del grau de convicció religiosa musulmana d’uns i uns altres, 

cosa ben difícil de mesurar, el que sembla evident és que opera una diferent 

“orientado estratégica comercial” . Mentre el comer? magribí de Russafa está
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orientat cap a la propia comunitat, el comerg pakistanés al barri -amb un nombre 

més modest- s’orienta envers el públic autócton.

Mapa 16. Negocis magribins a Russafa. Any 2004

\ r -
■

No tots els negocis magribins són exclusivament de tipus comunitari. En alguns casos 

es nota l ’interés per captar un públic més ampie, s’han fet estorbos en aqueix sentit 

i en certa mesura s’ha ampliat la clientela326. Aquesta tendéncia ha estat afavorida 

per la creixent consciéncia d’un fenomen de saturació del mercat, degut al nombre 

de negocis i els límits establerts per una clientela relativament reduida, el propi 

col-lectiu de referéncia. Aquesta situado sembla més aguda a les botigues 

d’alimentació, amb dificultáis creixents per part deis establiments més modestos i 

amb tensions entre els comerciants per estratégies d’abaratir preus com forma de

326 Un parell de les perruqueries de les cinc magribines existents variaren els seus horaris, 
milloraren les instal-lacions i ficaren cartells en castellá. En l ’actualitat, sense perdre el seu 
carácter ben present a la decoració, són freqüentades per equatorians i autóctons. Un 
restaurant, conegut per la qualitat del seu cuscús, va publicitar-ho amb fulls de propaganda 
en la bústia deis vei'ns del barri.
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captar clients327. Per altra part, les diverses operacions policials, concretades en 
identificacions al carrer o ais bars, han contribuYt a reduir la clientela que no viu al 

barri. En alguns casos, es destacava el problema del carnet de conduir. Molts deis 
clients disposen de carnet de conduir marroquí o algeriá, no reconeguts per 

l ’administració espanyola, la que cosa les suposa fortes sancions328. Com comentaven 
al restaurant Zakaria

"se ha notado mucho aquí... antes venían a comprar, a hacer sus cosas... 
aparcaban, compraban, comían aquí y se volvían... ahora con las multas por el 
carnet o no vienen o dejan el coche lejos... no se quedan a comer, el negocio 
no va bien”

Aquest conjunt de negocis constitueixen una xarxa comunitária local, económica i 
social. Una xarxa que ofereix productes propis de difícil adquisició en altres llocs de 
la ciutat i pobles de l ’Horta, presta servéis i proporciona la inclusió en relacions 
socials al si del propi col-lectiu. Les botigues combinen el carácter local amb la 
connexió amb xarxes comerciáis més enllá de la ciutat. En uns casos són xarxes 
internacionals, amb el Marroc i Algéria. Moltes botigues no sois ofereixen carn 
uhalaln, fariña, espécies o uns altres productes “especiáis” , sinó també llimonada 
gasosa, refrescs o productes de llar fets al Marroc o a Algéria, amb etiquetes en árab 
i en francés. En altres casos, diverses botigues de téxtil, a més de proveVdors al país 
d’origen, s’han inserit en les xarxes de distribució autóctones, per exemple, les d'uns 
determinats productes téxtils d’Alcoi i Crevillent329.
Els negocis magribins de Russafa formen part indestriable de la vida del coMectiu. 
Ais comerlos magribins, com ara botigues de roba o botigues d’alimentació, és 
freqüent veure grups de dos o tres homes a la porta o fora al carrer. Amics, coneguts 
del dependent, parlen entren ells. En moments de forta activitat, particularment els 
divendres per la vesprada, alguns d'aquests “amics” fan encárrecs o ajuden ais 
clients a carregar els feixos de roba a la furgoneta. Els locáis, més enllá de l ’activitat 
comercial o de servéis concreta, constitueixen un espai social específic relacionat 
amb els grups de cantó d’homes magribins. Pels locáis es passa no sois per a

327 Uns deis comerciants, amb ocasió de l’enquesta, propietari d’una tenda halal, es queixava
“de la competencia desleal del sirio ese, rompiendo los precios... vende a 5 euros la 
mejor carne... claro y a ti te dicen, como me cobras esto... hay mucha competencia 
entre las tiendas.... habría que hacer algo, una autoridad que marque el precio*' (AL 
AN)

328 En setembre de 2004 es va anunciar la signatura d’un acord amb el Marroc peí 
reconeixement administratiu del seu carnet de conduir.
329 La ciutat de Crevillent a Alacant, amb producció de derivats del téxtil com catifes barates, 
és un nucli important d’immigració marroquí. Hi ha nombrosos basars marroquins que 
proveeixen de mercadería uns altres basars i venedors ambulants marroquins. Veieu Vargas 
Llovera (1998).
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comprar, prendre un té ó cridar per teléfon al país d’origen. També s’hi va a veure 

els amics i coneguts, cercar treball o un mitjá de desplagament, per a enviar o rebre 

noticies, informacions i/o  diners.

"Muchos entran a la tienda y no compran nada, preguntan ¿sabes donde puedo 
arreglar mis papeles? Mira me pasa esto... eh ¿sabes donde puedo encontrar 
una casa? ¿Sabes donde puede estar fulano? ¿Sabes si ha venido mi primo? Oye 
¿mi mujer ha pasado? Lo mismo, ocurre con las tiendas de ropa, o sea, la 
mayoría, pues, vienen a preguntar si hay alguien que tiene coche, (que) tenia 
coche y se ha estropeado, para ir con él, como ahí prácticamente tienen la 
información que necesitan, pues, la van a buscar” (MI 4)

Els negocis funcionen com a punt de partida i arribada de missatges, cartes, paquets

i diners intercanviats entre els immigrants residents a Russafa i a Valéncia, i les
famílies ais pa'isos d’origen. Els viatges d’amics i coneguts al Marroc o Algéria

s’aprofiten per a enviar diners, paquets o encárrecs; sovint, la resposta tornará per
la mateixa via. En aquest sentit, els locáis funcionen com a “ nodes” o distribuYdors
de xarxes informáis transnacionals que estableixen vies de comunicado, de transport
i d’informació entre el país d’origen i el de recepció.

uTambién acude ahí (al local) a buscar trabajo, para mandar recados a su 
familia, si quiero mandar un paquete... mandarlo a través de un compañero 
(del) pueblo que va a ir de viaje a Argelia, se puede mandar el dinero, pues a 
través... del banco argelino, puede tardar dos meses, si mi esposa manda 
dinero pues cuatro veces y no ha llegado (en un mes), entonces si conoces una 
persona de confianza a las 24 horas pues está en mi casa, la ropa o el 
dinero”(MO 12).

A més de funcions més pragmátiques, els negocis ofereixen un lloc on estar, conéixer 
gent i relacionar-se, combatre la soledat i fer amics.

(vamos a los locales) “porque la gente se siente más segura cuando esta entre 
los suyos” (MO 13).

Una bona part dels negocis magribins formen part de la xarxa informal, pero no 
menys efectiva, que relaciona l ’oratori, els locáis, els grups de cantó i les 

associacions d’immigrants presents al col-lectiu. Alguns comerciants formen part del 
grup d’homes d’autoritat del col-lectiu, en uns casos es tracta de comerciants 
acomodats, en altres casos són propietaris modestos; en els dos destaquen per ser 

considerats homes rectes, preocupáis peí col-lectiu i amb múltiples relacions. Per 

altra part, junt a la mesquita, els negocis són els espais claus d’informació i relació, 

de conformado de les iniciatives de la comunitat i de desenvolupament d'aqüestes. 

L’Asociación de Argelinos i l ’Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal, 
reconeixen i utilitzen aquest potencial dels locáis com a espai social essencial per a 

arribar al col-lectiu.
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"/a mezquita... con las cafeterías, las carnicerías, son lugares donde 
difundimos lo que queremos hacer, manifestaciones... todo lo que queremos 
hacer lo difundimos a través de estos locales. Sirven también para recaudar, 
cuando recaudamos dinero para la solidaridad utilizamos también estos locales 
comerciales, si fallece alguien pues para poder (repatriar el cadáver), no lo 
podemos hacer por la calle, ponemos huchas en estos locales” (MO 8).

Respecte al barri, els comerlos magribins constitueixen una referéncia essencial de

la “zona mora” . És la seua preséncia la que la delimita, fa de frontera i al mateix

temps li dóna el seu carácter, augmentat pels grups d’homes magribins que se sitúen
en els cantons i voreres d’aquests carrers. Els comentaris que susciten els comerlos

magribins, com la resta de negocis étnics del barri, són de divers signe. Uns veYns fan
una valorado més positiva com signe de revitalització económica d’una part del barri

i com ampliació multicultural de l ’oferta comercial. Altres, com després veurem en
detall, destaquen les seus possibles irregularitats administratives. Potser alió més
específic respecte ais negocis magribins és la seua vinculado -genérica- amb la venda
d’haixix i amb les activitats poc clares d’una part dels joves magribins que formen
part dels grups de carrer. Una part dels comerciants són conscients d’aquesta visió i
tenen un discurs que incideix sobre l ’activitat económica i la riquesa que generen els
seus negocis i que ells són els primer perjudicats amb les activitats de petita
delinqüéncia. Com comenta el propietari d’un basar:

"yo le dije a la policía... los chicos que venden hachís yo no quiero saber nada, 
no tienen relación con los comercios... nos perjudican... a mi como 
comerciante me perjudican, no quiero eso., pues el comerciante quiere 
tranquilidad y que venga gente” .

En algún cas, s’afirma que la visió negativa que es té sobre els comerlos magribins
no és justa i perjudica al barri en el seu conjunt, ja que el fa perdre potencialitat i
atractiu. Com expressava uns dels comerciants més acomodats del carrer Sueca, amb
una ampia experiéncia:

"eso (la mala Imagen), pues nos perjudica a nosotros y al barrio... aquí no 
saben (los españoles) que tienen un diamante... hacemos buena comida 
exótica, tenemos artesanía hecha a mano... no hace falta que viajen a Turquía 
o Marruecos, eso lo tienen aquí... en el Albaícin, en Granada, las tiendas 
moras son un atractivo para el turismo... y aquí?., lo malo es que algunos nos 
echan mala fama por cuatro o cinco"

Els comerdants xinesos

A Russafa hi ha 66 negocis xinesos, que es troben concentráis a les zones 7 i 4 (des 

de mitjans al final dels carrers de Sueca i Cuba, amb el carrer de Literat Azorín). És 

el col-lectius que ha incrementat més el nombre de negocis ais darrers dos anys, de
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38 a 66, al mateix temps que diversificava la seua activitat comerciáis i s’ha estes 

per quasi tot el barri.

D’aquests 66 negocis, gairebé la meitat es dediquen a la venda a l ’engrós de roba i 

confecció, quatre són basars a l ’engrós (amb bibelots, articles de regáis, ulleres de 
sol i petita electrónica), sis són “ botigues a 100” , sis són restaurants i dues són 

botigues d’alimentació. Com hem dit, el públic és autócton. A les botigues de roba 
xineses és freqüent veure gitanos, venedors al mercats ambulants de la ciutat, qui hi 

passen per a proveir-se de génere. O furgonetes, els rétols de les quals proclamen un 

propietari espanyol dedicat a la venda ambulant, aparcades en segona fila, carregant 

grans feixos de roba. Aquests comerlos xinesos s’han inserit en les xarxes de 

distribució i aprovisionament de confecció barata de la ciutat i les seues rodalies. Per 
altra part, a Russafa com a uns altres barris de Valéncia, els restaurants xinesos i les 

“ botigues a 100” s’han inserit com a petit comer? d'oferta barata per a tot tipus de 
públic. Ais darrers dos anys, sobre aqüestes bases ja consolidades, el dinamisme 
empresarial xinés ha ampliat les seues activitats al barri. Han sorgit tres botigues de 
venda a l ’engrós de sabates i marroquineria, dues botigues de téxtil al detall, una de 
fotografía i varis negocis adre?ats a un públic xinés.
Cal destacar que aquesta inserció s’ha realitzat des d’una explicitació étnica clara 
d’aquests comerlos. El nom de les botigues inclou, quasi invariablement, el del 
propietari de la tenda. Molts cartells, a més dels ideogrames xinesos, proclamen 
“ fábrica en China” o “ fabricado en China” . Bé estiga la mercadería fabricada a la 
Xina o en tallers més propers, aquest anunci funciona com a reclam i garantia d’un 
preu barat; precisament el que está cercant el venedor de mercat ambulant que 
acudeix al barri per a fer-se amb génere per a la seua parada o el que acudeix a una 
tenda de tot a 0,66 euros.

La consolidado de la trama comercial xinesa i l ’obertura de nous locáis ha comportat 
l ’aparició al barri de negocis de tipus comunitari, adre?at al públic xinés330. Es tracta 

d’una assessoria fiscal, d’una agéncia de viatges i d’un bar de menjars xinés. Aquest 

darrer, Blue Moon Bar al carrer Sueca 57, era un petit bar autócton molt modest que 
tanca les seus portes l ’any 2001. A mitjans de l ’any 2003 va reobrir-les amb un 

propietari xinés. A diferéncia dels restaurants, al Blue Moon Bar, no exhibeix una 

profusió de decorado étnica; més encara, les instal-lacions s’ha mantés en bona 
mesura com el deixa l ’anterior propietari. És habitual trobar-se, a migdia, amb grups

330 A l’abril de 2002, l’únic negoci que podía considerar-se comunitari era el “Supermercado 
Yuan Tong”, al el Filipines cantó amb c/ Centelles, una tenda d’alimentació de productes 
xinesos i que és el proveYdor majorista d’una bona part dels restaurants xinesos de la ciutat. 
Aquest supermercat és sucursal d’altre a Barcelona, del mateix nom, al c/Nápols 177.
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de xinesos que dinen al bar que sois tancar per la nit. Aquests constitueixen els únics 

clients, ja que els xinesos que atenen el bar, un home i una dona, no parlen bé 

castellá. L’agéncia de viatges, Ocean Express, ben instal-lada i al costat del Mercat 

de Russafa té un funcionament menys tancat, tot i que está adre<;at al públic xinés 

amb ofertes de vols Madrid-Beijing.

Mapa 17. Negocis xinesos a Russafa. Any 2004

Els xinesos a Russafa i, en general a Espanya i TEuropa continental, han tingut una 

dinámica distinta a la prevista per les teories de Teconomia étnica i l’enclavament 

étnic. Segons aqüestes els negocis étnics comencen adre^ant-se al propi col-lectiu 

per a, més tard, diversificar-se. Una part continuará com negoci comunitari i altres, 

amb el temps una majoria, serán negocis exótics o banals adre<;ats a la població en 

general. Aquest ha estat el cas de nombrosos col-lectius com els jueus en Estats Units 

i Canadá (Portes i Manning, 1985, McNicoll, 1993) i els tures en Alemanya (Pécoud,

2004). En contrast, els xinesos comentaren per instal-lar negocis exótics, els 

restaurants, per a passar després al comert banal, la tenda de tot a 0,66 euros o la 

téxtil a Tengrós. Sois darrerament han aparegut els comerlos comunitaris, com el
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bar menjador per a xinesos de Russafa del que parlávem abans. Al meu parer, el 

factor fonamental per a explicar-nos l ’ itinerari comercial deis xinesos té a veure amb 
assegurar un nínxol económic que garantitze rautonomia i supervivéncia del grup. El 

restaurant xinés no oferia competéncia com a nínxol inicial. Més tard, amb una 

situado més consolidada, els grups familiars xinesos amplíen les seus activitats a 

nínxols pocs atractius pels autóctons, com el comer? al detall o el comer? a l’engrós 

barat, on consoliden solides posicions331.

Els comentaris que susciten entre els veins del barrí els negocis xinesos reprodueixen 

els tópics, positius i negatius, sobre aquest col-lectiu. L’augment del nombre de 
negocis xinesos i l ’amplária deis horaris donen peu a comentaris sobre el carácter 
laboríos i molt discret deis xinesos. Un comentari d’un comerciant autócton, veí d’un 

comer? xinés de venda de roba a l ’engrós pot sintetitzar una opinió molt estesa:

“ja  se sap... treballen com a xinos i es veritat... la d’aquí al costat és una 
dona molt educada, sempre et diu buenos días et fa una mig reveréncia... 
peró porta dos anys i no se rés d’ella ni del f i l l  que també treballa aquí... aixó 
sí quan tingueren que ficar diners per solucionar els problemes d’humitats de 
l'escala, la de la finca, no hi hagué cap problema”.

Per altra part, aquest mateix dinamisme, la rápida obertura de nous negocis xinesos,
la reserva que caracteritza al col-lectiu serveix de base a comentaris menys positius.
De vegades es fica en dubte l ’origen del capital inicial o que l ’activitat económica
que es veu ais locáis justifique l ’éxit económic innegable del col-lectiu. Així, un veí
del carrer Literat Azorín comentava:

“d’on trauen els diners? No está ciar, no venen tant com per a pagar el lloguer 
del baix i el del pis... que aquests viuen aquí dalt i aquests pisos no són 
barats, no”

Aquest tipus de comentaris s’enllacen amb les sospites de máfies, apuntades més que 

afirmades i sense cap indici serios, desconsiderant altres possibilitats com 
l ’existéncia de xinesos acomodats i d’un capital-risc per a invertir. Alió que no es 

compren deis xinesos es ressól amb el recurs al “ misteri xinés” (que faran de 

veritat?, d’on trauen els diners?). Per altra part, són els negocis xinesos de roba els

331 Altra vía d’inserció económica, que resta fora del nostre análisi, és el cas d’empresaris 
xinesos que importen de Xina com és, en el cas del téxtil, els instal-lats a Santa Coloma, 
Barcelona, i en el cas de la sabata i el cuir, els instal-lats a Elx, Alacant. En tot cas la 
creixent presencia d’aquests tipus d’empreses, amb un important volum económic, és un 
indicador de l’existéncia d’una xarxa de comercialització en bona mesura coétnica. Els 
empresaris xinesos establerts a Elx adquiriren una alta notorietat pública com a conseqüéncia 
de la crema, el 16 de setembre de 2004, d’un magatzem xinés d’importació de sabates. La 
crísi d’un sector industrial tradicional com la sabata, la perduda d’ocupado i l’empitjorament 
de les condicions de treball, el carácter de petits i mitjanes empreses de bona part deis 
tallers, amb escassa capacitat d’adaptació i maniobra, es troben darrere de l’atac xenófob 
d’Elx. Segons els sindicats, la protesta va estar animada pels petits empresaris. El País, 
Comunidad Valenciana, 26 de setembre de 2004.
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que més critiques han rebut per incompliment de normativa, particularment en alió 

referent a la seguretat (per l ’emmagatzematge de grans quantitats de material 
inflamable, com roba i paper, ais baixos), pero també en termes de normativa i 

llicéncies332.

Els locutciis llatinoamericans

Els negocis llatinoamericans són els tercers en nombre al barri de Russafa, i dins 

d’aquests destaquen, específicament els equatorians. En la seua majoria són negocis 

d’obertura recent amb correspondéncia amb el creixement de la immigració 

llatinoamericana al barri a partir de l ’any 2000. Del total de vint-i-tres negocis, onze 

són locutoris, sis bars-restaurants, tres botigues d’alimentació i dos perruqueries de 
dones i una mena de tenda genera lista.

Des deis inicis de 2000 fins l ’actualitat s’han donat una série de canvis ais negocis 
llatinoamericans. Ais primers anys, 2000 i 2001, els locutoris tenien una clara 
preponderancia en la petita xarxa comercial llatinoamericana, tant peí seu nombre 
com peí seu paper central respecte a la sociabilitat del col-lectiu. Com els locutoris, 
la resta de negocis era de tipus comunitari, orientat a la clientela del propi grup, tot 
i que ja hi havia excepcions (com la Bodega Cubana del carrer Cadis o el Bar Charrúa, 
argentí, al carrer Cura Femenia). En l ’actualitat s’han donat una reducció del 
nombre de locutoris, de 17 en 2002 a 11 en 2004, i aquests tenen una menor 
importáncia a'la vida del col-lectiu tot i que continúen essent molt freqüentats. Per 
altra part, es dóna una ampliació del ventall d’activitats, amb dos perruqueries de 
dones, i una major diversificado de clientela d’alguns comerlos, encara que molts 

d’ells continúen essent típicament comunitaris.
A l’ inici de la immigració equatoriana i llatinoamericana, els locutoris tenien un 

paper central a la sociabilitat al barri d’aquests col-lectius atés l ’espai social que 

conformaven.

"En un inicio, cuando no había mucha gente del colectivo ecuatoriano, 
realmente los locutorios eran el sitio ideal para encontrarse de los paisanos de 
uno, yo te hablo de una experiencia personal... cuando yo llegué hace 3 años 
(1998) había un solo locutorio... más que ir a llamar a la familia, que lo hacías 
una vez a la semana, una vez a los 15 días, ibas por las tardes, después de 
trabajar o de estar buscando trabajo, para tener un contacto directo con 
gente de nuestra propia nacionalidad” (MAR 2)

332 Aquests comentaris al barri s’han vist refor^ats per l'atenció que, particularment durant 
l’any 2004, ha prestat la premsa valenciana ais negocis xinesos. Una mostra és la crónica "El 
gran negocio chino” d’El País, edició Comunitat Valenciana, de 16 de febrer de 2004.
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Mapa 18. Negocis llatinoamericans a Russafa. Any 2004

A quasi tots els locutoris hi havia cartells que oferien el lloguer d’una habitació a 

“matrimonio ecuatoriano sin hijos”, “chica ecuatoriana”, “personas 

latinoamericanas", o cartells on s’anunciava gent para “limpieza o cuidar 

enfermos”. Aixó es manté en l’actualitat. Abunden els cartells d’ofertes de treball, 

uns de confecció més tosca, uns altres d’empreses de treball temporal amb lligams 

ais locutoris del barri mitjan^ant equatorians de “confianza”.

“(los locutorios) no son solamente para reuniones sino también para buscar 
trabajo, ahora los locutorios son también punto de encuentro para que las 
personas que ofertan trabajo y las que necesitan trabajo, lo encuentren en ese 
secto r (BOL 3).

També hi havia cartells que anunciaven propers viatges a Quito, Guayaquil o altres 

ciutats llatinoamericans, i ofertes per a “llevar encomiendas” (paquets i encárrecs). 

De vegades, segons “la encomienda” i el grau de relació entre les dues persones, el 

servei era gratui't en termes económics (tot i que derive després en obligacions que, 

no per ser informáis serán menys peremptóries). En altres casos, hi havia pagament 

económic “por las molestias". Els cartells de “llevar encomiendas” són avui molt 

menys freqüent siga perqué, amb Tampliació del col-lectiu, molta gent ja té un
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familiar o conegut que viatja o viatjará a Equador i no fa falta recorrer a 
compatriotes desconeguts, o siga per altres raons.

En aquests anys, a molts locutoris hi havia sofás, maquines expenedores d’aigua i 

begudes... i es venien alguns productes llatinoamericans. Per altra part, com ens 

comentaven diverses persones, “ en el locutorio no te cobran por estar” . Així, el 
locutori era l ’espai social privilegiat de contacte i de relació amb altres 

compatriotes; un lloc d’informació i de recursos, així com particular “ node” en la 
xarxa transnacional informal que operava.

Al gener del 2001, s’ iniciá en Valéncia un tancament d’immigrants en demanda del 

procés de regularització. L’associació equatoriana Rumiñahui va ser una de les 
organitzacions d’immigrants més activa. En aquells dies, l ’impacte emocional per 
l ’accident de Lorca (Múrcia), on moriren onze immigrants equatorians 
indocumentats, la incertesa per l ’aplicació de la llei 8/2000, i les amenaces 
governamentals d’expulsió immediata deis indocumentats, generaren un estat 
d’ansietat i por entre el col-lectiu equatoriá333. Com a efecte d’aixó, la gent deixá 
d’anar ais locutoris i, per aqüestes dades, les persones més actives de Rumiñahui es 
lamentaven que “ ahora, con los locutorios vacíos, no tenemos forma de conectar con 
nuestra gente” .
De vegades, aquesta funció d’espai social del locutori estava afavorida pels 
propietaris i/o  gestors deis locutoris com una forma de “ fidelitzar” la clientela. Al 
llarg de l ’any 2000 i fins mitjans del 2001, els diumenges per la vesprada un “grup 
d’amigues”  es reunía al locutori Alfa & Omega (Av. Antic Regne). Solien ser reunions 
d’unes vint o vint i cinc dones equatorianes, que variaven al llargs deis diumenges, 
on s'ajuntaven per passar la vesprada i per parlar d’ “algún tema social” , segons la 

promotora i ánima del grup, una emprenedora dona equatoriana. Cada diumenge 
convidaven a un professional, mestre, treballador social o advocat, per a parlar de 
les ajudes deis Servéis Socials, de l ’escolarítzació deis xiquets o del sistema de 

permisos i la situado deis indocumentats amb la llei 8/2000 que acabava d’entrar en 
vigor334. El “director” del locutori cedía les instal-lacions. La solidaritat, pero, no li 
feia oblidar la conveniencia de teñir pie el locutori. Des d’allí, i al llarg del període 

esmentat, es realitzava els diumenges un programa d’una hora per a Radio Cristal, de

333 A fináis de gener i principis de febrer de 2001, amb la data d’entrada en vigor de la Llei 
8/2000 es donaren un seguid de declaracions particularment amena^ants per part del Delegat 
del Govem per a la Immigració.
334. Davant la demanda de Bolivia I., I*emprenedora del grup, vaig participar en una 
d’aquestes sessions per parlar del sistema d’ajudes socials i els requisits que es demanen per 
a obtenir-les. El diumenge 21 de gener de 2001 vaig teñir una xerrada amb un grup de quasi 
trenta “amigues” equatorianes per parlar-los deis Centres Munidpals de Servéis Sodals.
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Guayaquil (Equador), per connexió telefónica. Al programa es comentaven les 

noticies d’Espanya d’ interés per ais immigrants i les seues famílies, en aquell 

moment, els primers mesos de 2001, molt centráis en l ’aplicació de la Llei 8/2000 i 

els tancaments d’ immigrants per demanar un nou procés de regularització. Al 

programa hi havia, també, una part de salutacions de familiars i amics d’una part de 

l ’Atlántic a l ’altra. Una altra mostra del carácter de “ node” transnacional de 

comunicació que pot teñir un local335.

En l ’actualitat, l ’espai de sociabilitat que constitueixen els locutoris del barri 

continua essent básic per al col-lectiu equatoriá, en particular per a trobar feina, 
pero ha perdut part de la seua importancia. Part de les funcions que abans compilen 

els locutoris quasi en exclusiva, com ésser punt de trobada, avui es desenvolupen en 
altres negocis del barri, com els bars, i sobre tot en espais fora del barri, com el Hit 
del Túria els diumenges i les pistes esportives de l ’Avinguda de la Plata. Per altra 
part, amb la creixent pressió inspectora sobre els negocis del barri, molts del 
locutoris han reduYt els servéis que oferten, com beguda i venda de productes, per a 
no pagar les taxes d’activitat corresponents. Aixó ha estat un factor més de perduda 
relativa d’atractiu deis locutoris.
Bona part deis negocis llatinoamericans continúen essent, com els locutoris, negocis 
de tipus comunitari oferint productes específics vers un públic llatinoamericá. És el 
cas deis bars, restaurants i botigues de queviures. Lógicament, aquests negocis 
adapten l ’horari a la conveniéncia de la clientela. Molts locutoris i bars 
llatinoamericans están tancats pels matins i alcen les persianes a mitja vesprada. Les 
botigues de queviures llatinoamericans s’han orientat, sense perdre l ’especificitat 
deis seus productes i d’una part de la seua clientela, vers el públic autócton. 
Adaptado d’horaris, fulls de propaganda, combinado de productes exótics i banals, 

tot indica la voluntat per ampliar clientela i reconvertir-se, d’acord amb la nostra 
conceptualització, en un comer? exótic. Al mateix temps, atés el nombre

335 Des d’octubre de 2001, la realització del programa de Radio Cristal es va traslladar a un 
altre locutori, “Encuentro Latino”, al barri de Montolivet confinant amb Russafa. Aquest local 
va ser durant un parell d’anys la seu de l’organització Rumiñahui. El locutori Alfa 6t Omega es 
va tancar l’any 2003. Un altre tret deis locutoris és l’extraordinari ritme de canvi que s’hi 
donava. Un locutori podía constituir-se en un punt de referéncia peí grup o perdre aquest 
carácter en qüestió de mesos (i no per raons estrictament comerciáis, com ara tarifes, targes 
o descomptes, que eren molt semblants, sinó per qüestions de relacions informáis: unes 
determinades persones clau deixaven de passar o de fer-hi activitats, com en el cas que 
comentem).
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d’equatorians, sorgeixen nous negocis de tipus comunitari, pero ja molt 

especialitzats i específics336.
Per totes les raons esmentades, els negocis étnics llatinoamericans del barri 

constitueixen uns espais de sociabilitat important pero tenen un menor pes que en el 

cas d’altres col-lectius. Aixó es deu també a la rápida inserció deis equatorians, i 

deis llatinoamericans en general, en els espais d’aprovisionament i sociabilitat 

comuna com és el Mercat de Russafa. A diferéncia d’altres col-lectius, com els 

xinesos i els magribins, els equatorians són una part de la clientela habitual del 

Mercat i, en aquest sentit, combinen els seus propis negocis i els espais comerciáis 

comuns.

Els negocis deis senegalesos

Els setze negocis senegalesos s’ubiquen tots, amb l ’excepció de dos, a la zona 1 del 

nostre mapa de Russafa. Són onze botigues a l ’engrós, la majoria d’objectes de cuir, 
artesanía africana i petita electrónica, i quatre locutoris. Tots són locáis fortament 
etnificats. Peí nom de les botigues que, en uns casos són de ciutats de Senegámbia 
(com “Tuba” o “ Lamp Fall” , ciutat santa d’una de les més importants contraríes) i en 

altres el nom del propietari (“Chez Ndiaje” ). En quatre d’aquests locáis hi ha grans 
pósters d’un morabit o fotografíes de la gran torre de Lamp Fall, i cartells (en 
castellá i francés) anunciant propers viatges al Senegal (bé per compartir el viatge o 
per portar o dur encárrecs). El públic d’aquests locáis está integrat básicament pels 

senegalesos i africans subsaharians de la ciutat de Valéncia que es dediquen a la 
venta ambulant i que es proveeixen de génere en aquests carrers. Al llarg del dia, és 
freqüent veure grups de subsaharians que compren, carreguen el cotxe amb 

productes o simplement parlen entre ells ais carrers d’Alcoi i Sogorb. Una vegada 

arriba la nit, es tanquen els locáis i aquest públic desapareix del barri.

Es tracta de negocis de tipus comunitari i molt enfocáis vers l ’activitat de venda 

ambulant, les botigues a l'engrós, o vers la comunicado amb la familia a Senegal, els 
locutoris. Ni hi ha ni botigues de queviures, bars o teteries senegaleses. Com s’ha 

comentat al capítol 5, els negocis d’aquests carrers constitueixen, conjuntament 

amb els pisos, una part essencial de la xarxa senegalesa de la ciutat. Aquests 
comerlos són un lloc de referencia per ais nouvinguts; en ells aconseguiran

336 Al costat del Mercat, a l’octubre de 2004, va obrir les seues portes una tenda de productes 
congelats equatorians, des de peix fins a diferents tipus de dacsa. Aquest tipus de comer? 
comunitari és d’un nou tipus respecte a les tendes del barri. Sois ven congelats, en horaris de 
mercat i donada l’estructura del local, sense massa possibilitats d’espai de sociabilitat.
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referéncies d ’un pis on els podran acollir i, en cas de necessitat i si tenen avals (en 

aquest cas no monetaris sinó comunitaris) els prestaran la primera remesa de 

mercadería per a qué puga comentar a vendre. Aquests vineles serán més forts en el 

cas, relativament freqüent, que la gent d ’un pis i d ’una determinada tenda siguen de 

la mateixa contraria.

Els senegalesos no fan “ vida”  al barrí. Molt pocs hi viuen, segons el padró municipal i 

la simple observado. Els seus espais de sociabilitat están fortament polaritzats entre 

les botigues a l ’engrós i, sobre to t, els seus pisos que es troben més o menys 

dispersos per la c iutat. És molt estrany veure’ ls en altres locáis de Russafa, amb 

l ’excepció d ’ un bar autócton al carrer Sogorb on acudeixen alguns propietaris de les 

botigues, pero no la seua clientela. Aquest seria la situado general que, com to t, té 

excepcions. Alguns senegalesos, menys tradicionals i amb majors relacions amb 

valencians, passen per l ’Ateneu Russafa, al carrer Filipines, atrets per la preséncia 

de F., senegalés, que treballava al local i era un deis seus animadors.

Mapa 19. Negocis senegalesos a Russafa. Any 2004
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L’ocupació de l ’espai del barrí per part deis senegalesos és básicament comercial i es 

limita a la zona 1, la més allunyada del cor del barri (el Mercat). Potser per aixó, els 

negocis deis senegalesos no mereixen comentaris especiáis per la gent del barri; “ se 
sap” que están allá, pero es viu com una qüestió llunyana. Aixó pot canviar ais 

propers temps. Després d’anys d’inactivitat, l ’Asociación de Sene$aleses de Valencia 

está coneixent una nova empenta. En primavera de 2004 liogaren un baix al carrer 

Sevilla, a la zona 2 del nostre mapa, per a seu de l ’Associació que, habitualment, sois 

estar tancada. Tanmateix s’utilitza per a fer reunions i, alguns diumenges mati, 
trobades de membres d'alguna contraria. Aqüestes trobades donen al carrer Sevilla, 
durant unes hores, una intensa animado més encara quan molts deis senegalesos que 

hi acudeixen porten les seus vestimentes tradicionals. En aquest cas, ja no es tracta 
d’un negoci, sinó d’un local étnic el que fa aquesta fundó de centre de sociabilitat.

Els negocis étnics de Russafa com a fenomen sodal total

Front una visió purament económica o altra culturalista, els negocis étnics de Russafa 
se’ns presenten com un fenomen social total del que destacarem tres vessants, 
económica, social i identitáría. Com negocis desenvolupen una activitat económica, 
constitueixen un espai social privilegiat i tenen una important dimensió simbólica i 
identitária, tant respecte al propi col-lectiu com respecte al barri.
Es evident que els negocis étnics representen ja una realitat económica 
d’importáncia a Russafa. Constitueixen quasi la meitat, 191, deis negocis del barri i 
han conformat quatre árees comerciáis, ben diferents entre si. En la seua immensa 
majoria es tracta de negocis modestos, amb un o dos empleáis, i que utilitzen 
formules diverses d’economia informal mitjan^ant les xarxes própies, com treball no 
declarat o eventual. Com hem vist, aquests negocis presenten diferencies notables 
segons es tráete de negocis comunitaris, exótics o banals, i segons el col-lectiu. 
D’acord amb la realitat de Russafa, els negocis étnics tenen un diferent paper segons 
els col-lectius. En uns casos, com els xinesos, els negocis étnics constitueixen 
l ’estratégia privilegiada d’inserció socioeconómica. En altres casos, com els 
marroquins, els negocis étnics constitueix una via d’inserció socio-económica 

limitada a una part molt reduYda del col-lectiu, en molts casos ais individus que ja 
disposaven d’una certa experiéncia comercial, propia o familiar337.

337 Aquesta era una de les raons que apuntaven sis deis nostres entrevistats magribins per 
obrir un negoci a Russafa, conjuntament amb el desig de guanyar en independéncia i disposar 
de la seua propia empresa. Les dificultáis d’inserció laboral trobades en altres ámbits sois 
s’ha assenyalava en un deis casos, d’un total de nou.
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Tot i la vitalitat del comer? étnic a Russafa, hi podem constatar diferents dinámiques 
segons el tipus de negoci étnic i col-lectius. El comer? comunitari, fonamentalment 

magribí, és troba en una situado de saturació d’oferta, atés Tactual nombre i el 
carácter reduYt i no ampliable de la seua clientela. Alguns comer?os magribins i 

senegalesos han avan?at una línea d'ampliado de clientela i passen a constituir-se, 
també, com comer? exótic. En tot cas, sembla difícil que els negocis d'aquests 

col-lectius augmenten; de fet entre 2002 i 2004, el seu nombre s’ha mantés 
básicament estable. Per altra part, el negoci de tipus corrent o banal dirigit vers la 

clientela autóctona, representat básicament pels xinesos pero també pakistanesos ha 

augmentat. Els xinesos que comen?aren a Russafa com comer? exótic, el tipie 

restaurant, han consolidat la seua posició dominant en la venda a Tengrós de textil 
barat i han diversificat les seues activitats. Aquest tipus de negoci, basat en nínxols 
d’activitat on poden ser competitius en preus, horaris i servéis, s'ha incrementat ais 
dos darrers anys i poden fer-ho més al futur, encara que ja hauria de ser fora del 
barri, almenys parcialment, donat els límits urbanístics.
Constitueix Russafa un enclavament étnic? En tot cas, no seria un sinó tres o quatre 
atesa la diversitat d’árees comerciáis étniques que trobem al barri, cosa habitual per 
altra part, en els barrís multiculturals de les ciutats contemporánies. Donat que la 
interrelació entre col-lectius és anecdótica, caldria reformular la qüestió i preguntar
se si els negocis deis xinesos i magribins, per citar els col-lectius més nombrosos, els 
podem considerar com un enclavament étnic. A Russafa es donen alguns trets de la 
teorització clássica de Portes, com una certa concentració, Texisténcia d'empresaris 
que contracten, o donen ocupado, a coétnics i la importáncia de les xarxes socials 
de cada col-lectiu. Tanmateix, contra Thipótesi de l ’enclavament étnic es poden 
assenyalar varíes raons. Els negocis xinesos de Russafa no están económicament 
interrelacionats entre si, com preveu el model de Portes, sinó amb altres negocis del 
grup familiar o amb els seus proveYdors que están situats, en molts casos, a altres 

ciutats. A diferencia amb el model d'enclavament étnic, a Russafa no hi ha una 

activitat productiva de certa importáncia. Els negocis xinesos es limiten a 
comercialitzar un producte que ve de fora. Per la seua part, els negocis magribins 

tenen una major interralació entre ells pero aquesta és de tipus comunitari i no 

empresarial. Aquests negocis no están interrelacionats productivament entre ells. A 
més, el volum económic limitat en el cas magribin Tallunya de la imatge de 

Tenclavament étnic. Més que en termes d'enclavament étnic, Russafa es pot definir 

com el centre de negocis étnics de Valéncia, conjuntament amb La Roqueta,
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caracteritzat per l ’existéncia de tres árees comerciáis ben marcades, senegalesa, 

magribina i xinesa, i una llatinoamericana menys definida.

Aquest centre múltiple de negocis étnics, en realitat cadascuna de les quatre árees 

comerciáis, té una important dimensió de sociabilitat. Amb formes molt diverses 

segons la distinta cultura, els negocis étnics de Russafa constitueixen un espai de 

sociabilitat privilegiat amb funcions semblants. Els negocis són un lloc de reunió i 

relació amb compatriotes o membres del seu grup étnic. Les relacions en els locáis i 

al voltant d’ells, comporten una informació i uns recursos de primera má per a cercar 

treball, aconseguir una habitado o un mitjá de transport. En la mesura que 
proporcionen o faciliten una inserció amb xarxes informáis de compatriotes i/o 
membres del grup étnic no sois compleixen funcions instrumentáis sinó també psico- 

socials. Els negocis com a lloc de trobada amb semblants, amb referéncies comunes i 
conegudes, constitueixen un espai de seguretat i de reconeixement, suposen un lloc 
“ propi, tranquil*litzador, familiar” en una societat estranya durament indiferent, 
quan no recelosa. En el cas xinés, aquest aspecte de sociabilitat minva atés que no es 
donen fenómens de sociabilitat de carrer, pero els negocis continúen essent llocs de 
referéncia on trobar a membres de tal o qual familia. En tots els casos, els negocis 
étnics actúen com a “ nodes” , espai físic de trobada i distribuidor d’ informació, de 
les xarxes informáis deis col-lectius d’immigrants. Aqüestes xarxes poden ser locáis, 
circumscrites a Russafa o Valéncia, d’ámbit estatal i transnacionals que connecten 
Russafa amb la societat d’origen o amb altres llocs d’arrelament del col-lectiu.
Per últim, pero no menys important, els negocis étnics tenen una important dimensió 
simbólica i identitaria. Així la preséncia de les botigues halal, de les teteries i deis 
locutoris magrebins, amb les seues grafies, productes, aromes i música, conforma i 
delimita la “zona mora” com espai propi i diferenciat deis magribins. El mateix 
podríem dir respecte ais carrers on tenen els negocis els senegalesos. Tant respecte 
ais propis membres com respecte a la societat de recepció, els negocis es 
constitueixen en activitats, llocs i espais relacionáis que reafirmen i reconstrueixen, 

de forma quotidiana, la seua identitat com grup en immigració. El cas deis xinesos 
se’ns presenta com parcialment diferent. Atés que tenen molts pocs negocis 

comunitaris i que la seus clientela és autóctona, els seus negocis tenen una menor 

dimensió de sociabilitat propia. Tanmateix, els negocis constitueixen la imatge 

central que els xinesos projecten cap al barri i la societat valenciana. Des del punt 

de vista identitari, cal entendre els negocis xinesos com una “ presentado” del propi 

col-lectiu. Un grup que destaca per la seua laboriositat i adaptabilitat, sense
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problemes d’inserció socio-económica338, capa? de generar els seus propis nínxols 

d’activitat i que, al mateix temps, amb els seus ideogrames, el seu “made in Xina” , 

el seu funcionament fonamentalment intra-grup, proclamen la seua voluntat de 

continuar essent xinesos. Comerciants valencians i veYns de la ciutat, ciar que si, 
pero xinesos.

Caldria preguntar-se, abans de tancar aquest apartat, per les opinions i actituds que 

susciten els negocis étnics ais veVns autóctons del barri. Hi trobem dos tipus 

d'actituds i vivéncies, una més positiva, l ’altra més recelosa i/o  problemática, i no 

és infreqüent que la mateixa persona barretge arguments d’un tipus i altre. Sovint es 

reconeix que els negocis étnics han suposat una “ revitalització” i un nou 
“dinamisme” per a la zona del barri més modesta i que havia patit un cert procés de 
degradado. A aquesta opinió positiva com veí del barri s’afegeix una valorado 

positiva com consumidor. Diversos tipus de veíns, i no sois els joves professionals 
“alternatius” , destaquen l ’oferta ampia i diversa, la comoditat que suposa poder 
anar a comprar els diumenges o el caire multicultural de les botigues del barri.

“Recorrer la calle Cuba o Sueca, en estos momentos es verse comercios de 
todo tipo, y de todo tipo de inmigrantes, que al principio eran sólo magrebíes, 
pero ahora encuentras chinos, ecuatorianos, colombianos y, claro, yo creo que 
es muy bonito en estos momentos poder llegar a Ruzafa y... y no sé, y poder 
comprar pinchos morunos como lo hacen ellos, comprar productos exóticos de 
frutas venidas de quién sabe dónde, bebidas” (Cl 5)
“ (los negocios) me ha resuelto problemas de domingo montones de veces... ni 
te cuento lo bien que viene ir y comprarte tu pan de domingo riquísimo” (ELE 
2)

En altres casos, es fa una lectura més problemática i negativa deis negocis étnics. 
Per a una part deis veYns autóctons del carrer Cuba i adjacents, l ’eix deis negocis 
étnics, la preséncia d’aquests s’identifiquen amb molésties de tot tipus (soroll, 
problemes de tránsit, brutícia). A més els negocis constitueix un element d’atracció 
d’immigrants, que es viu com factor d’inseguretat, de pérdua de qualitat de vida i de 

valor immobiliari del seu pis. Segons aquest discurs, els negocis étnics i la preséncia 
d’immigrants o deis seus clients autóctons constitueixen un factor degradant del seu 
entorn urbá.

Per a d’altres veYns, els negocis étnics i els immigrants no són un factor degradant 
per se pero poden teñir aquests efectes. El problema es centra en el nombre de 

negocis étnics i es focalitza en la “zona mora” . Segons aquest raonament, el nombre

338 Aquí no es vol dir que no es donen situacions problemátiques, com treball en precari i 
explotació, en els nínxols xinesos. Es fa referencia a que, respecte a la societat valenciana, 
aquest col*lectiu trenca amb la imatge de l’immigrant vinculat a pobresa i a treball 
assalariat.
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de negocis genera una concentració “excessiva” d’immigrants que correlaciona, 

atesa les característiques de la zona, amb habitatge degradat i elements de petita 

delinqüéncia. El portaveu de l ’Associació de VeYns, resumia així aquest segon punt de 

vista:

“Ha habido (con) el inicio del comercio (étnico) una revitalización de la zona, 
esto es un hecho positivo. También ha creado una situación o unos efectos 
negativos, negativos por exceso de concentración, por el mal uso de las 
viviendas, porque se meten mucha gente... naturalmente, ha producido una 
cierta delincuencia ”  (GI2).

Ais efectes atribuYts a la concentració excessiva, es sol afegir la manca de condicions

i d’instal-lacions adequades d’alguns negocis, sobre tot peí emmagatzematge del

génere i els perills que aixó podría suposar.
Altre tipus d’opinions critiques provenen des deis comerciants autóctons del barri. 
Per una part, tot i que es reconeix el nou dinamisme que ha aportat al carrer Sueca i 
Dénia, la preséncia deis negocis étnics es viscuda com quelcom alié al barrí atés que 
la majoria deis clients són de fora del barri.

“no ejercen el comercio aquí, no ejercen el comercio con los habitantes del 
barrio. Es un comercio exterior, porque allí quien viene a comprar son 
personas de la provincia y de mercaditos ambulantes y demás.... el habitante 
natural de Russafa no entra ahí a comprar” (EJ 4)

Pero les critiques majors deis comerciants es centren en el que es considera una
competéncia deslleial ja que, s’afirma, no respecten l ’horari comercial i realitzen
més activitats que les que tenen declarades, estalviant-se així els impostos i taxes
corresponents. Segons el representant de l ’Associació de Comerciants:

“Lo único que pasa con ellos es que no respetan el horario comercial y venden 
a veces cosas que no están autorizados en los comercios normales, porque un 
comercio normal, a lo mejor de carnicería, no puede vender, bebida y ellos 
venden de todo lo que cogen. Y cuando más venden son los días de fiesta, que 
están abiertos" (EJ 4)

El tipus de discurs públic deis comerciants, almenys el de l ’Associació, no es planteja 
com oposat ais negocis d’immigrants. Ans al contrari, el que es reclama és que els 

negocis étnics complisquen la normativa sobre locáis, móduls i impostos que, 
suposadament, incompleixen. Aixó és, les critiques ais comerlos étnics no es basen 
en la preferencia nacional, sinó que es plantegen en termes d’igualtat de tráete i de 
condicions de competéncia. Les critiques s’adre^aven, també, vers la suposada 

deixadesa de l ’Administració en vetllar peí compliment de la normativa. A aquest 

respecte un parell de comentaris. Obrir en festius no es pot considerar il*legal atés la 

llibertat d’horaris comerciáis que regeix per a establiments amb superficie inferior a
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300 m2339. Per altra part, amb la inspecció massiva de comerlos en 2004 amb motiu 

de l ’operació MAS, bona part de les queixes front els comerlos étnics perden 

fonament (tot i que, en alguns casos, continúen repetint-se).

Aquí, com en altres aspectes caldria distingir entre una majoria de comerciants 

autóctons i els que tenen el seu negoci instal-lat a la zona 7. Els primers i els 

representáis de l ’associació de comerciants mantenen una actitud distant i tolerant 

respecte els negocis étnics. A diferencia d’altres situacions, com a Ciutat Vella en 

Barcelona, els representants deis comerciants de Russafa no fan de l ’existéncia deis 

negocis étnics una causa primordial deis problemes del comer? del barri, entre altres 

raons perqué no hi ha competéncia i operen estratégies comerciáis i de públic 

diferents340. Per la seua part, els comerciants autóctons de la zona 7 consideren que 

la preséncia deis negocis magribins, pero també xinesos, constitueix un factor que 

allunya a la clientela autóctona i perjudica el seu negoci. El seu discurs és més tens i 

negatiu vers els immigrants.

339 El Reial Decret-Llei 6/2000, de 23 de juny sobre mesures urgents d’intensificació de la 
competéncia en mercats de bens i servéis, regula els horaris comerciáis i estableix la plena 
liberalització els establiments de venda que disposen d’una superficie útil inferior a 300 m2, 
exclosos els que pertanyen a grups de distribució u operen baix el mateix nom comercial 
d’aquells.
340 A Ciutat Vella, segons Aramburu la preséncia deis negocis étnics guanya quasi tot el 
protagonisme quan es parla de la crisi del petit comer? tradicional (Aramburu, 2002: 227 i ss). 
Per altra banda, el tipus de discurs de l’Associació de Comerciants de Russafa apareix més 
mesurat que el d’altres associacions valencians. Així, el secretar! general de Fevalco, 
l’associació del petit comer? vinculada ala patronal CEV, manifestava estar 
“superpreocupados” peí augment del comer? xinés a la ciutat de Valéncia i afegia que 
“tenemos el convencimiento de que gran parte de esas tiendas asiáticas no respetan las 
normas ni a nivel de licencias, ni sanitario, ni laboral, ni de horarios” (Levante, 27 de 
setembre de 2004, “El comercio exige más control ante la proliferación de tiendas chinas” ). 
Una bona síntesi d’aquests tipus d’opinions al reportatge “Xina-town a casa nostra” , El Temps 
1059, 26 setembre al 4 d’octubre.
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9. LES SOCIABILITATS DE RUSSAFA: CONVIVENCIA ALS CARRERS I VIDA 
ASSOCIATIVA

L’animada vida al carrer i la pluralitat i riquesa del teixit associatiu són dos trets que 

caracteritzen la sociabilitat a Russafa i que, junt a d’altres factors, conformen el 
barri com a entorn social concret on es desenvolupa la inserció deis nous veYns. La 

sociabilitat de carrer i l ’associacionisme que es donen a Russafa ens remeten a la 
imatge de calidoscopi que també ens indica l ’heterogeneYtat deis seus veYns i la 
pluralitat deis comerlos instal-lats al barri. Albora aqüestes dimensions de la 
sociabilitat ens mostren, tot i que de forma diferent, les dues cares de la convivencia 
que es dóna al barri, una més fragmentaria i específica, altra més unitaria i comuna. 
Aquest capítol está estructurat en dues parts. En la primera analitzarem els 
fenómens de sociabilitat de carrer, i dedicarem la segona a l ’análisi de la sociabilitat 
formal i, en particular, deis aspectes més directament protagonitzats i/o relacionáis 
amb els immigrants.
Com al passat, els carrers de Russafa gaudeixen d’una vida molt animada, en 
particular al voltant del Mercat i del carrer Cuba, l ’eix del comer? immigrant al 
barri. Ais veYns que habiten el barri cal afegir les persones que venen a comprar, uns 
pels matins al Mercat, altres, el venedors ambulants, per la vesprada a recollir 
génere. Per altra part, una part de veYns magribins i equatorians d’altres barris 
propers hi acudeixen. Aquesta varietat de públics i d’usos deis carrers generen una 

diversitat de fenómens de sociabilitat informal. Des d'aquesta óptica, no hi ha una 
sola Russafa. Hi ha varíes. Ais carrers de Russafa trobem fenómens diferents de 
sociabilitat informal de carrer segons els col-lectius, que evoquen la imatge de Park 
del mosaic, petits móns que es toquen pero no s’interrelacionen. Al mateix temps, 

de forma diferenciada, els diversos veYns comparteixen els carrers, la pla?a del barri 

i el Mercat.
Tots aquests aspectes de sociabilitat informal, la compartida i l ’específica, es donen 
al carrer, un espai que considerem de tots i on tots volem passar, estar i passejar 
amb tranquil-litat i confianza. A més, donat aquest carácter els carrers i la pla?a són 

el lloc principal de socialització amb la diferencia i de relació amb estranys. 

Dedicarem la primera part d’aquest capítol a copsar aquesta faceta de la realitat de 

Russafa. Com és la convivencia ais espais comuns del barri com el Mercat i la pla?a?
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Quines dinámiques semblen assentar-se? Hi ha tensions a la comuna preséncia al 

carrer? Quan es donen aqueixes tensions i per quines causes? Per altra part, els 

fenómens de sociabilitat de carrer propis deis immigrants no solament són 

significatius per a ells sinó també, encara que en diferent mesura, per a la resta del 

barri. Quines opinions hi ha sobre els grups de carrer? Com influeixen al respecte de 

la sociabilitat general i sobre la “ imatge” de cada grup? Més encara, aquest conjunt 

de relacions especifiques i comunes, unes més significatives i les altres més 

intranscendents, tendeixen a afirmar una convivéncia tranquil*la i cómoda per a 

tothom o, peí contrari, hi ha aspectes que dificulten el reconeixement com a ve’íns 
deis immigrants?

La segona part del capítol la dedicarem a l ’análisi de la sociabilitat formal. Molt del 
que passa a Russafa no es pot entendre sense parlar de les associacions ciutadanes, 
com l ’associació de Veins, professionals, com l ’associació de Comerciants, o les 
associacions d’oci i festa com les falles del barri. La pluralitat i riquesa del teixit 
associatiu, més enllá deis trets específics de Russafa, ens mostra la importáncia de la 
sociabilitat formal en el funcionament i la vida quotidiana en les nostres societats 
occidentals.
L’estudi de l ’associacionisme s’ha abordat des de dues tradicions de recerca amb 
mirades i émfasis específics. Una és la tradició que inicia Tocqueville amb una 
orientado sociológica i politológica. L’altra, la tradició antropológica que tindrá una 
considerable expansió amb els estudis deis processos d’urbanització (Cucó, 2004; 
127). Des de la sociologia i la ciéncia política es destaca com un teixit associatiu dens 
constitueix un factor d’estabilitat i equilibri deis sistemes democrátics. S’afirma que 
les associacions possibiliten i expressen el pluralisme d’una societat heterogénia, són 
un mitjá de participado i una forma de “socialització” en métodes democrátics, 

actúen com a instáncia intermédia entre els ciutadans i els centres de decisió, 
constituint un element de distribució de poder. Des de l ’antropologia, el centre 

d’atenció ha estat el paper de les associacions en facilitar l ’adaptació deis seues 

membres a noves situacions, el seu carácter d’eina d’ajut material i psicosocial, i de 
protecció contra l ’adversitat. Des d’una i altra óptica disciplinar, la sociabilitat 

formal constitueix una instáncia intermédia entre les grans institucions i els 

individus, que expressa la vitalitat i el dinamisme de la societat civil i, sovint, les 
preocupacions, problemes i interessos que té, així com la possibilitat i la capacitat 

de donar respostes autónomes, en relació amb l ’Estat i el Mercat, a les inquietuds 

que genera la vida social.
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Aquesta instáncia intermédia, la sociabilitat formal, está constituida peí conjunt 
d'associacions voluntáries enteses, d'acord amb Cucó (1991), com les agrupacions 

voluntáries i autónomes que es constitueixen al voltant de la consecució, defensa i 
difusió de metes i objectius específics i comuns al seus associats, i que intervenen en 

l'esfera pública. Tot tenint present el nostre objecte d'estudi, no está de més 
recordar que l ’associacionisme no és quelcom d’específic de les societats occidentals 

i modernes. El que sí és propi de la Modernitat són les associacions voluntáries, a les 
que Tocqueville va considerar com el símbol i la condició de la democrácia en 
l ’América de principis del segle XIX. Amb els canvis productius, la urbanització, el 

reconeixement deis drets civils, la creixent individualització i autonomía, les 
associacions voluntáries s’estengueren a tots els ámbits de la vida social. De forma 

paral-lela, es doná un procés de formalització creixent de les associacions, d’acord 
amb la lógica racional-legal característica, segons Weber, de la societat moderna. 
Huí, de fet, associació voluntária és sinónim d’agrupació legalment constituida, amb 
uns estatuts i unes formes de funcionament democrátics estándards establertes per 
llei.
Totes les associacions, amb diferent importáncia i formules concretes, comparteixen 
un doble vessant: instrumental i expressiu. L’associació és una eina per a organitzar- 

se, realitzar accions i activitats, guanyar influéncia i pes social i intentar aconseguir 
uns objectius. Al mateix temps, comporta el gaudiment de la propia sociabilitat, les 
manifestacions i l ’afirmació d’una identitat comuna i/o l'expressivitat de la festa i la 
joia en comú. Aquests són elements consubstancial a l ’associacionisme, tot i la seua 
formalització341.
A Russafa hi ha una ampia diversitat d'associacions i la nostra análisi no té la 
pretensió d’abordar el conjunt de la sociabilitat formal al barri. Hi ha ámbits i 

associacions, com el festiu i les falles, d’una relleváncia indubtable, que no 
s’aborden. Al nostre cas, prioritzarem les organitzacions, discursos i iniciatives, 

protagonitzades pels immigrants i/o més relacionáis amb la seua situado en el barri. 

En aquest sentit, es tractará, en primer lloc, l ’associacionisme deis immigrants en un 
vessant doble: el grau de preséncia al si de les associacions autóctones i 

l ’associacionisme específic deis immigrants, representant per ['Asociación de

341 Aquest vessant expressiu és el que, durant els darrers temps, está adquirint una major 
relleváncia social com subratlla Ariño et al. (1999). Les associacions amb un major creixement 
durant les dues darreres décades a Espanya han sigut les dedicades a l’oci, l’expressivitat 
lúdica, i les ONG, expressivitat de compromís social. Veieu, en aquest sentit, Cucó (1991 i 
1992), Ruiz de Olabuenaga (1994) i Funes (1997).



332 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

Inmigrantes Argelinos, 1’Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al AmaI, i l ’Asociación 

de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui.

En segon lloc, abordarem el discurs i les posicions que sobre la immigració tenen 

algunes organitzacions de Russafa. S’han seleccionat les associacions que han tingut 
un major protagonisme en els esdeveniments i debats del barri, básicament centráis 

al voltant de dos grans temes: els nous veYns immigrants i les deficiéncies 
d’equipaments de Russafa. S'ha entrevistat, arreplegat informado i material de 

1’Asociación de Vecinos Russafa-Gran Vía, com a organització específicament veYnal, 

[ fAsociación de Comerciantes de Russafa com a associació de defensa i representado 

d’un grup professional i de l ’AMPA, Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col-legi 

Públic J. Balmes. S’ha comptat també amb ACSUD-Las Segovias, JARIT, el Casal 
Jaume i de Russafa i l ’Ateneu Russafa 342.

La sodabilitat immigrant de carrer a Russafa

Qualsevol vesprada, pero particularment els divendres i els dissabtes, ais cantons de 
la confluéncia del carrer Cuba amb els carrers de Dénia, Buenos Aires i Puerto Rico, 
hi ha diversos grups d’homes magribins, entre 2 i 3 persones fins a 5 o 6, que parlen 
entre ells, van d’un grup a un altre, o comenten amb el dependent de la botiga que 
está a la porta de l ’establiment, si no té clientela en aquell moment. El moviment és 
permanent. El que se’n va d’un grup, després d’un temps molt variable que pot 
oscil-lar entre el necessari per a una salutació fins a hores, és substituYt per un altre 
amic, conegut o, simplement magribí, que s’incorpora. Aquests grups es conformen a 
la zona on están concentráis els negocis magribins i es composen de clients de les 
botigues, de magribins que hi passen i d’altres que van a alguna de les teteries i/o 
locutoris. Sembla que alguns locáis fan un paper de “centre” , com és el cas de 
l ’oratori els divendres o el Bar Peña, al voltant del qual es concentren més grups i on 

hi ha un major moviment. Els negocis magribins no constitueixen simplement una 

base “ material”  per a la constitució d’aquests grups. Els dependents deis negocis i 
els grups de carrer están en permanent “ relació” ja siga per el Client que entra i ix i 

parla amb un grup o un altre, per l ’ intercanvi verbal i visual entre grups de cantó i

342 ACSUD-Las Segovias és una ONGD que té la seu a Russafa i ha participat en diverses 
iniciatives del barri. L’activitat de JARIT se centra en la “sensibilització multicultural” i, amb 
el temps, ha desenvolupat alguns projectes de cooperado amb els paYsos del Magrib. El Casal 
Jaume I de Russafa és una associació cultural i cívica nacionalista, que forma part d’un xarxa 
més ampia (els Casals Jaume I i Acció Cultural). I, per últim, l’Ateneu Russafa, constitueix 
una mena de “casino multicultural y alternativo” amb una presencia notable d’immigrants. 
L'Ateneu Russafa va tancar les seues portes en setembre de 2004 per ordre municipal. El local 
no complia els requisits técnics i administratius per a les activitats que es desenvolupaven.
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els dependents deis comerlos, peí comentan i xerrada que es fa amb els coneguts 

abans i/o  després deis precs a Toratori. Uns i altres formen part de la mateix trama 

relacional.

Els negocis magribins i els grups de carrer masculins, constitueixen els dos elements 

característics que delimiten la “zona mora” i aixó es válid tant per a l 'in-group com 

per a 1’out-group. Les grafies árabs de les botigues, la música o la cadena de 

televisió árab d’alguns establiments, els grups d’homes, les converses animades... 

recreen la sociabilitat de carrer del nord del Marroc o altres paVsos del sud 

mediterrani i que fins fa unes poques décades també era habitual a moltes localitats 

valencianes. Aquesta recreació d’un ambient etnificat propi, al voltant de la 

mesquita i els negocis, ha fet d’aquests carrers de Russafa un espai central i de 
referéncia per a una part del veYnat magribí de Valéncia. Un divendres o un dissabte 

per la vesprada es poden ajuntar simultániament 100 persones o més ais cantons i 

voreres deis quatre carrers de la “zona mora” .
La vesprada i a boqueta de nit, amb tots els locáis oberts, són moments en els que 
joves i homes majors magribins hi conviuen. Peí matí hi ha gent, pero en un nombre 
molt inferior, els grups són més petits (dues o tres persones) i quasi tots composats 

per adolescents i homes joves. En realitat, la particular “ teranyina” deis grups de 
carrer, amb fils teixits per la gent que es mou d’uns a uns altres i d’aquests ais 
negocis, está pre^ent des de les deu del matí fins les deu i onze de la nit.

Els grups de .magribins de la zona 7 no són Túnica manifestado de sociabilitat 
informal de carrer protagonizada per immigrants. Els equatorians solen fer-ne grups 
informáis de carrer a la part del carrer deis Tomassos i del carrer Cura Femenia 
contigu al Mercat, on hi ha diversos locutoris i bars equatorians. És a dir, també al 

voltant deis seus negocis étnics. Els equatorians que treballen a Tagricultura formen 
grups en uns cantons concrets on els recullen o els tornen les furgonetes amb les 
quals van al camp contractat per a aquell dia o aquella setmana343. Tot i complir-ne 

semblants funcions relacionáis, podem establir una série de diferéncies amb els grups 

magribins.

343 El rentador de cotxes al final del carrer Filipines, front a Testátua coneguda com la 
“pantera rosa”, i els cantons del carrer Doctor Serrano - Cadis i Pintor Salvador Abril - Peris i 
Valero, eren els llocs on paraven, en 2002; aqüestes furgonetes que connecten Russafa amb 
els camps de les comarques centráis -són freqüents els despla^aments al Camp de Morvedre 
peí Nord i les Riberes peí Sud. Normalment, a les set o les huit de la vesprada, quan es 
tomava de treballar es feia un o dos grups, que parlaven i esperaven altra gent.
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Mapa 20. Ubicado deis fenómens de sociabilitat informal al carrer

Grups de senegalesos.

Grups de magribins.

Grups d’equatorians.

La ubicado física d ’alguns d ’aquests grups, els que están al voltant deis negocis 

equatorians prop del Mercat, és “ fixa ”  i la conformació de grups és una constant des 

de fa dos o tres anys. Tanmateix, molts altres grups equatorians de carrer són molt 

inestables. Els conformáis per la recollida de jornalers está en funció, óbviament, 

del treball i la seua ubicado pot variar dins del barri, o fins i to t desplaqar-se a les 

avingudes que el delim iten, si els camps on es treballa aquella setmana están cap al 

nord o al sud de la ciutat. Els locutoris i negocis llatinoamericans, i els equatorians 

en particular, tenen públic per la vesprada-nit i és en aquest horari on es generen 

grups informáis. Els grups de les furgonetes són masculins pero es possible veure, per 

la vesprada, alguna dona que espera o que parla amb els compatriotes. Per altra 

banda, els grups informáis a la porta o les immediacions deis locutoris están 

composats per homes i dones, de vegades amb els xiquets. En els dos casos, aquests
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grups són menys nombrosos i “ocupen” el carrer menys temps que els grups 

magribins.

Una de les nostres informants de Rumiñahui destacava la particular cultura relacional 

deis equatorians:

“Los ecuatorianos tenemos una característica propia, no somos gente que se 
reúne en la calle a estar en las esquinas o en los bares, somos más bien gente 
muy de casa... ¿no? Gente muy de familia, luego si, el fin de semana, después 
de haber terminado la jornada de trabajo, buscamos un sitio y ese sitio se ha 
convertido por ejemplo en el antiguo cüuCe del río Turía” (MAR 3).

A les diferencies culturáis respecte a la sociabilitat informal magribina, per exemple
la major preséncia de dones, cal afegir les diferéncies derivades deis diversos usos

que els dos col-lectius fan del barri. Així la immensa majoria del vei’nat equatoriá
treballa fora del barri i hi torna a boqueta de nit; per altra part, els equatorians no
focalitzen en el barri els espais informáis de sociabilitat. Com ja ha estat dit, els
espais d’oci centráis deis equatorians es troben fora del barri, a l ’Avinguda de la

Plata o el Jardí del Túria.
Un altre grup que té una sociabilitat informal important i visible al carrer són els 
senegalesos. Ais carrers d’Alcoi i Sogorb, on es concentren les botigues a l ’engrós 
d'aquest col-lectiu, és freqüent veure grups de dos o tres persones que se saluden i 
parlen, al costat deis cotxes en doble fila o a les voreres. Són grups reduTts que es 
fan i es desfan constantment, uns arriben a comprar, altres a preguntar per algú o 
fer alguna gestió. Aquests grups están presents exclusivament en horari comercial; 
els diumenges, dia que tanquen les botigues a l’engrós senegaleses, no hi ha. En 
aquest cas, els grups de carrer com eina de sociabilitat informal están totalment en 
funció deis espais que conformen els locáis deis majoristes de cuir, marroquineria i 

artesanía africana.
Els xinesos, a diferencia deis col-lectius anteriors, no han desenvolupat fenómens de 
sociabilitat de carrer. Els seus negocis están orientats vers el públic autócton i, per 
altra part, la seua sociabilitat com a grup es centra en espais tancats, les seus cases, 

restaurants o sales llogades per a ocasions especiáis, com la celebrado de l ’Any Nou 
Xinés. Entre els negocis del mateix grup familiar i/o que tenen relació comercial, es 
dóna un cert moviment en funció de l ’activitat i de les necessitats d’aquesta, pero 

sense que aixó genere una sociabilitat de carrer significativa.
Es evident que els grups de cantó magribins no són l ’únic fenomen de sociabilitat 

informal immigrant ais carrers de Russafa. Són, pero, els que tenen una major 

“ visibilitat”  social. En les converses informáis del barri, al Mercat per exemple, es 

parla deis “ grups” o deis “corros de los moros” . Es parla més d’ells que de qualsevol
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altra forma de sociabilitat immigrant al carrer que també es dona al barri, i sovint es 

vincula de forma obscura i poc clara a inseguretat i delinqüéncia. Majoritáriament, el 

fenomen de grups d’homes magribins ais carrers, molt concentráis en una part del 

barri, la zona 7, és vist amb una barreja de recel i estranyesa. Quins són els trets 

reais o atribmts que donen aquesta major relleváncia ais grups de cantó magribins? 

Hi ha el que podríem dir raons “ objectives” . El nombre de persones i grups magribins 

és major que el d’altres nacionalitats i, en termes absoluts, ja rellevant. A més, com 

ja hem vist, els “ grups de cantó” hi están al llarg de tot el dia. Tenen una preséncia 
més continuada. Tanmateix el que fa més significatius els grups magribins són les 

activitats que se’ls pressuposen, els recels que susciten i la barreja de petits 
incidents i prejudicis que concentren.

Els discursos sobre els grups de cantó magribins

Entre les veines i veYns autóctons, són perceptibles dos discursos ben diferents sobre 
els grups de carrer magribins. Un presidida peí recel i altre per una actitud menys 
problematitzadora o, ádhuc, més positiva.
El discurs del recel envers els grups d’homes magribins ais carrers es modula com a 
estranyesa, inseguretat i inconveniencia del fenomen. Moltes vegades els comentaris 
al forn i al Mercat sobre els “corros de los moros” expressen simple estranyesa (“qué 
faran allí tot el dia... i també están per la nit"). A més, sovintegen els comentaris 
negatius centrats en dos aspectes. El primer fa referencia a l ’incompliment de les 
regles d’urbanitat, particularment front a les dones; l ’altre vincula grups de carrer i 
delinqüéncia.
Els grups magribins d’aquests carrers, s’afirma, no saben comportar-se. Embruten el 
carrer, “ tiren tot al térra incloent les llandes de coca-cola” , ocupen tota la vorera i 

no deixen passar. Com comenta una veYna:

“els moros, utilitzant eixa expressió que es gasta, tenen una actitud jo  diría 
totalment masclista... i són xulos... jo  vais teñir un problema... anava molt 
carresada i vaig dir: me podéis dejar pasar... amb les bosses, cansada com una 
muía a les deu de la nit... i vaig dir: me dejáis pasar... que, a lo millor el vaig 
dir en un to que no tocava, perqué jo  també estava cansada... i va i un me 
diu: hija de puta.... que vaig estar a punt d’agafar les bosses...i tirar-li-les a 
la cara i aixó que dius: mira em vaig a casa i... passe i m’oblide...”  (CA-6)

Més que incidents d’aquests tipus, els més nombrosos o si més no els més comentáis,

són el referents a l ’actitud front les dones autóctones. Segons s’afirma, molts homes

d’aquests grups malinterpreten la forma de vestir i les actituds de les dones joves i

sovintegen les insinuacions i les bromes grolleres.
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“Ellos malentienden la libertad que tiene la mujer para ir como quiera, y a 
veces interpretan... nosotros podemos interpretar que son unos maleantes por 
la forma de vestir, la forma de actuar, también ellos a su vez interpretan que 
una mujer aquí, porque lleve el ombligo al aire, que es una cosa normal y 
corriente, lo vemos todos aquí, o una falda corta, pues ya es una mujer que 
está abierta a todo el que se le quiera echar encima” (EJ 15).

Ens trobem aquí amb problemes de natura diferent. No s’han de menysprear les

diferencies culturáis, particularment en les relacions de génere, que són reais i

influeixen. Tanmateix, sembla que aquest tipus d’incidents no han sigut tan
freqüents, almenys en relació amb la importáncia que se’ls atorga en els comentaris.

Aixó ens remet a dos aspectes a considerar. Per una part, a l ’estereotip del “moro”
lasciu i la seua influéncia en la rápida extensió deis comentaris que li atribueixen

aquest tipus de comportament. Per altra, la consideració social diferent que
mereixen comportaments semblants segons qui els realitze. Les mirades, les
insinuacions quan no les grolleries, han estat una constant d’alguns grups masculins
autóctons, els obrers de la construcció cap a les dones que passen davant de l ’obra.
Per altra part, el comportament de “ marcar territori” d’alguns deis grups de carrer
magribins no és molt diferent al que tenen colles d’adolescents autóctons a la
recerca d’autoafirmació344.
L’altre aspecte negatiu atribu'ít ais grups de carrer és la vinculado amb la 
inseguretat ciutadana i amb la delinqüéncia. Hi ha una vivencia estesa d’inseguretat 
associada ais grups al carrer. Molta gent, fins i tot amb comentaris positius envers els 
immigrants, afirma que “jo  bé, cap problema... pero a les deu de la nit, en hivern, 
que están sois ells... jo  em canvie de carrer” (veí del barri). O segons la versió d’una 
jove veína del barri d’un comentan' escoltat més vegades: “ a mi no me donen por, 
peró jo  entenc que a les dones majors, tot tios i moros... les imponga” . Sobre aquest 
rerafons d’estranyesa es tendeix a vincular el fenomen amb inseguretat i es qualifica 
de negatiu.
Tenim, novament, una barreja de prejudicis, realitats complexes i veritats a mitges. 

A l ’estereotip del marroquí com a persona que no és fiable, poc clara i dedicada a no 

se sap molt bé quines activitats, s’afegeix en aquest cas l ’existéncia d’algunes 
persones magribins que es dediquen a la venda a la menuda d’haixix. Aquests 

persones están a la zona 7, i funcionen barrejats amb els grups de cantó, el que

344 Respecte ais comentaris grollers respecte a les dones per part deis grups d’homes 
magribins, un deis meus interlocutor en el coLlectiu, em comentava:

“bueno, sí, pero eso son los jóvenes... ya sabes como son... pero no por ser (mujeres) 
españolas, no... las marroquíes que los conocen, los ven juntos y en grupo y no 
pasan... a esas sí les dicen burradas de verdad y ellas las entienden, por que entienden 
el árabe” (MI).
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provoca el mecanisme de la generalització: atribuir a tot el col*lectiu, en aquest cas 

a un fenomen concret de sociabilitat informal, les activitats inconvenients o 

delictives que realitzen algunes persones. Aquesta percepció negativa es veu 

reforjada amb la imatge, relativament freqüent des de fa un parell d’anys, de la 

policía que demana la documentació ais magribins de la zona i, en particular, ais 

joves del grups de carrer. Com comentava una dienta al Mercat: "5/ els para la 

policía per alguna cosa será, dic jo ” . L’actuació policial, reclamada o ben vista per 

una bona part deis veYns d’aquests carrers, reforja i legitima l ’estereotip. L’ombra 

del dubte, fet de l ’estranyesa i de la inseguretat, planeja sobre els grups de carrer.

Hi ha també un altre discurs que desproblematitza els grups de cantó magribins i fins 
i tot estableix afinitats peí que fa a la cultura de carrer. Nosaltres també hem tingut, 
com a mediterranis, una sociabilitat de carrer que, en part s’ha perdut i en part 

s’está transformant.

"Es una cosa que nosotros hacemos, que yo he visto en esta calle y que cada 
vez lo perdemos más, este es un barrio donde todavía salía la gente hace 15 
años, tú salías y tú veías lo típico de Valencia, las sillitas en la calle y la 
xerradeta y la gente... de alguna forma para mí (els grups de cantó) es una 
imagen cercana, que... la gente salíamos a la calle, nos poníamos con nuestras 
sillas y nos poníamos a charlar y desgraciadamente se pierde, la posibilidad de 
una ciudad pisable y jugable (ELE 3)”.

Segons aquests veYns, compartim una cultura mediterránia semblant, encara que amb
pautes de sociabilitat informáis diferents. Per altra part, aquesta situado deis grups
de carrer es connecta amb les mancances d’equipament del barri; no hi ha zones
verdes ni centres socials a Russafa que pogueren fer d’espai de trobada. El carrer és
Túnica alternativa.

"Son gente pues más mediterránea... se parece más a nosotros... les gusta 
estar en la calle, o sea hablando, juntándose y tal la diferencia entre ellos y 
nosotros pues... poder adquisitivo....nosotros somos más de bar y...ellos no son 
de vinos... Lo ves siempre, por la tarde a primera hora, a última hora de la 
tarde.... (tu) en la terracita, buen tiempo, cervecita... y ellos pues se sitúan 
más aquí en las cuatro esquinas, a ese nivel, bueno este barrio lo que sí hay 
que reconocer es que zonas de encuentro...como parques solamente tenemos 
éste de aquí detrás...con dos columpios ...pues en el barrio o nos vemos en la 
calle o...como dice la canción nos vemos en los bares” (MLL 2)

O, com diuen alguns veYns, si hi ha petits problemes de “ bones maneres” o de
“convivéncia” el millor es no dramatitzar-los. En referéncia al cas de dones grans a

qui un grup de joves magribins bloquejava al pas, perqué ocupaven tota la vorera,

una veYna comentava:

"Es una contradicción de edad y... et otro debe entender que le debe dejar 
pasar... por respeto a la edad que tiene, porque a una persona mayor se le 
ayuda... si (nosotras) no podemos pasar, pues le decimos oye déjanos pasar... 
y ya esta” (ELN 4).
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Per ais magribins del barri, estar al carrer forma part de la cultura. Són d’una cultura 

de carrer que assumeixen com a propia i bona. Al mateix temps, són conscients 

d'aquesta “visió” social sobre els seus grups. Els grups al carrer “ es una de las cosas 

que nos criticaban o critican a nuestro colectivo” (MI 3). Els nostres informants, 

marroquins i algerians, coincideixen en destacar la cultura diferent i l ’estranyesa que 

provoquen els seus costums com la causa d’aquesta percepció negativa. En paraules 
de dos d’ells:

“Es una forma... normal, en cualquier país árabe, encontrarse, y sin 
complejos, sin problemas psicológicos, quedarse en la calle horas, charlando, 
sin ningún problema... (aquí) choca verlos así... no están haciendo nada, la 
sociedad lo que piensa es que, que están vendiendo droga, que están 
vendiendo no sé qué, realmente no hay tal cosa” (MO 3).
“Aunque hay concentración, quizá en este último año más alta, de 
colombianos y ecuatorianos, no se nota... pero los magrebíes sí, y eso a 
nuestro juicio es objetivo,... es debido al aspecto físico, al aspecto sociológico 
en el sentido de que hay una costumbre en el mundo árabe de reunirse, 
aunque sea en la calle, y es lo que más choca... es un aspecto muy llamativo y 
chocante para la sociedad española, y es que mucha gente de la que está 
reunida y está hablando por varios motivos, entre ellos el motivo económico, 
no tiene ni para tomar el té... y se queda charlando con su paisano en la calle, 
tranquilamente, no está molestando a nadie... pero realmente sí que molesta 
la sensibilidad de unas personas que no están acostumbradas (MI 3)

Pels nostres interlocutors, la solució és una comprensió millor de la cultura de relació
magribina per part de la resta de veYns del barri. Aquesta comprensió és l ’eina
imprescindible per a una bona inserció social deis magribins. Després de constatar els
recels que alcen els grups de cantó, afirma:

“De ahí que la integración social deja mucho que desear ¿no? Porque la 
integración social no es que nosotros nos tenemos que integrar con la sodedad 
española sino la sociedad, la sociedad española tiene que integrarse también 
con nosotros, la integración tiene que ser mutua... tienen que entender 
nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, 
nuestra forma de hablar, que parece que cuando hablamos nos estamos 
peleando, que es lejos de la realidad, al contrario, es una forma de hablar con 
un tono un poco alto... claro, uno está acostumbrado a su pueblo, viene de su 
pueblo tranquilamente, sin problemas, y le pega un grito al compañero, 
llamándole y gira a medio mundo, dices, bueno que pasa aquí” (MI 4).

El recel que semblen suscitar els “grups de carrer” magribins no el susciten les

manifestacions de sociabilitat informal al carrer d’altres col-lectius presents al barri.

Aquest és el cas deis equatorians. Els grups que formen a boqueta de nit són “perqué

venen de treballar” , segons manifesten diverses veYnes, raó que és molt més

tranquil-litzadora que les adregades al grups deis “ moros” . Tanmateix, molts
magribins deis grups al carrer de boqueta de nit són, també, persones que han

acabat de treballar i quasi ningú diu aixó d’ells. Els senegalesos, per la seua part,
ocupen un parell de carrers, passada la Gran Via de les Germanies, lluny del centre
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del barrí i de la vivencia quotidiana dels veYns i veYnes. Els seus grups no susciten 
comentaris.

Els equatorians en el Mercat

La historia del barri és també la historia de les transformacions del mercat. En 1896 

es va alfar el “ mercat vell” , una construcció de dos naus de ferro i fusta, al que 

l ’envoltava un conjunt de parades amb veles de lona. A boqueta de nit la font del 

mercat era el lloc d’encontre dels joves: elles s'empolainaven per anar-hi i ells les 

festejaven345. La vella construcció fou enderrocada en 1956 per construir l ’actual, un 
lleig edifici de ciment. Canviá l ’edifici, canviaren els costums, pero el Mercat 
continua essent el “ centre” de Russafa.

El de Russafa és el tercer mercat més gran de la ciutat, després del Mercat Central i 
el de l ’Avinguda del Cid, comptant amb 193 parades en actiu (Gabaldón Estevan i 
Espinar de las Heras, 2000: 62). El Mercat és molt freqüentat pels veYns de Russafa i 
d’una part dels barris limítrofs, generant-se pels matins una gran activitat. Avui, com 
abans, és el motor económic del barri i, en particular, dels bars, restaurants i petits 
comerlos autóctons que es sitúen ais carrers adjacents i que deuen, en part, la seua 
subsistencia al públic que atrau el Mercat. Mi ha una Associació de venedors del 
Mercat que compta amb uns 140 associats, amb una activitat molt centrada en els 
aspectes de promoció i publicitat. A la primavera de 2004 es va iniciar la construcció 
d’un aparcament soterrani, una demanda histórica de l'associació de venedors, per 
potenciar Tatractiu del Mercat vers els veYns d’altres barris.
A més de la seua fundó económica, el Mercat continua essent un espai central de 
sociabilitat. Molts veYns de Russafa hi van per comprar pero també per veure gent, 
parlar i comentar les novetats. Algunes de les meues veYnes, senyores majors, 
expressaven una opinió negativa contundent sobre els grups de carrer magribins. 

Quan els demanava els fets ais que al-ludien sovint afirmaven que elles no el sabien 
“de primera” pero “es deia al Mercat que” ... “ tot el mon al Mercat pensa que” . Així, 

el Mercat es conforma com un punt d’ informació i generador d'opinió sobre les coses 

del barri. L’aspecte d’espai de sociabilitat del mercat no és específic dels veYns més 

majors o de les “famílies de tota la vida” . Bona part dels nous veYns autóctons de la 
década dels 90, joves professionals, hi participa. En termes generáis, aquests tipus 

de veYns solen teñir unes xarxes de relacions més amplíes que l ’ámbit del barri i 

solen fer poca “vida” a Russafa. Tanmateix, han fet seua la tradició d’anar al

345 Dec aquest i altres comentaris, ais testimonis recollits per Sanchis i Llacer i que figuren a 
la publicado “Russafa: de l’Horta al ciment. Els Jardins perduts”, de l’any 2000.
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mercat, al seu cas dissabte de mati346. Per a uns i per a altres, el Mercat és un 

referent i un espai comú que funciona com espai de reconeixen^a entre veYns. Una 

anécdota personal pot il-lustrar aquest aspecte. Ais sis mesos d’instal*lar-me al barri, 
vaig coincidir un dissabte de mati al mercat amb un vell conegut, veí del barri. Era la 

primera vegada que ens veiem des de feia un parell d’anys, després de saludar-nos i 
comentar-nos les novetats respectives, em va dir:

“m’havien dit que vivies al barrí... pero com no t ’havia vist al mercat, 
pensava que encara no t ’havies trasíladat... i et veig aquest mati, quina 
alegría, o siga que ja  eres veí (del barrí)”.

Per a una bona part del veYnat, ésser veí del barri és passar peí Mercat. Així l ’espai

del mercat, en realitat la trama de coneixences i petites reconeixences entre veYns i
amb els venedors i venedores, es converteix en un espai de veYnatge potser els més
important del barri. El Mercat és, conjuntament amb la torre veYna de San Valero, la
referencia espacial i simbólica més comuna del barri. A partir del Mercat s’indiquen
les adreces, s’ordena l ’espai del barri, els dos sectors de les falles i es distingeix
entre la part més acomodada del barri, del Mercat vers l ’Eixample, i la més modesta,
del Mercat fins a la tanca de Renfe.
Les veYnes i veYns equatorians i, en general, llatinoamericans, s’han incorporat de 
forma molt rápida a la vida del Mercat. Actualment és habitual la imatge de clients 
equatorians, en particular els dissabtes mati. Mares i filies, parelles joves amb el 
carret del xiquet, dones soles. En moltes parades es poden adquirir vegetáis, 
tubérculs i altres productes llatinoamericans (la iuca i el plátan verd són molt 
freqüents). Les pescateres ja han ampliat la varietat de reclams i ja saben indicar, 
ais clients equatorians, quins peixos “son buenos para hacer ceviche, como los hacéis 
vosotros” . En varíes parades de verdures i fruites treballen, com a dependentes, 
dones joves llatinoamericanes. Al Mercat no sois acudeixen els veYns llatinoamericans 
de Russafa. També ve a aprovisionar-se una part del veYnat equatoriá dels barris 
adjacents, en particular d’En Corts i Malilla. En aquests casos, l ’atractiu del Mercat 
es veu refor^at per la preséncia dels bars, botigues i locutoris equatorians, situats ais 

carrers contigus.
A diferencia dels equatorians, els membres d’altres col-lectius no solen freqüentar el 

mercat. Les dones magribines que acudeixen a comprar són comptades; com també

346 Per a una part dels joves professionals atrets peí carácter popular, multicultural i central 
de Russafa, el Mercat és “auténtic”. Es valora la seua animado, la qualitat dels seus 
productes, que encara hi ha parades que venen la propia collita.... Entre determináis grups 
d’aquests veYns és habitual quedar a fer-se la cervesa “després de comprar al Mercat”. Per a 
una part d’aquests veins, la “vida” al barri es sintetitza el dissabte mati al Mercat i els nits de 
cap de setmana ais locáis “altematius”, pero també d’altres fashion que hi ha al barri.
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els homes o dones xinesos. Aquests coLlectius s’aprovisionen en les botigues própies i 
la seua preséncia al Mercat és, en termes generáis, molt puntual i esporádica. La 

preséncia o no al Mercat no depén del temps de residéncia al barri; entre tots els 

coLlectius que comentem, els equatorians són els que porten menys temps al barri. 

Podem apuntar, com a hipótesi, dos tipus de factors. Uns fan referencia a 

característiques própies de cada grup, com l ’existéncia d’una sociabilitat més intra- 

grup, com el cas dels xinesos. Uns altres factors poden teñir a veure amb el fet de 
que consideren el Mercat, o no, com un ámbit cómode i acollidor també per a ells.

Per unes raons o unes altres, la preséncia o l ’abséncia en l ’espai que conforma el 

Mercat té conseqüéncies no menyspreables. La preséncia dels equatorians i dels 
llatinoamericans, en general, suposa una interacció quotidiana, banal pero 

satisfactoria per a tots els actors. Més enllá de l ’aprovisionament en comú, 

contribueix a incloure els llatinoamericans com uns clients més, en el cas dels 
venedors, i com uns veYns més en la percepció dels altres compradors, donat que 
compren ais mateixos llocs que “ tot el mon” . La inserció dels llatinoamericans al 
mercat, relativament rápida ja que s’ha donat en tres anys, tendeix a ratificar les 
imatges més positives respecte a ells. Com comentava una venedora, entre els signes 
d’assentiment de les clientes.

“ immigrants hi ha molts... pero els equatorians som com nosaltres, venen al 
Mercat, compren, aquí tenen també la iuca i les seues coses... te entens bé i 
són educats... la (xica) d’aquella parada, que és equatoriana o d’un d’eixos 
paYsos, la veus molt treballadora i bona xica... és que tenen més voluntat...”

Davant de la meua pregunta, més voluntat de qué?, va afegir:

“de fer-se veYns, de ser veYns com tots i no com els altres (immigrants) que no 
ixen de les seues botigues” (venedora Mercat)

Amb aqüestes paraules o altres semblants, comentaris d’aquest tipus no són
infreqüents entre els venedores. Es pot entendre el comentari en un sentit utilitari i

pragmátic. Com bones venedores volen, legítimament, més clientela. Té també un

altre sentit, menys utilitari i més simbólic. Expressa una certa concepció molt estesa:
si els immigrants volen ser veYns han d’estar on estem tots, al Mercat, i fer el que

fem tots. La seua participació en l ’espai comú que constitueix el mercat es considera

així una prova de la voluntat d’integració de l ’immigrant, de “ fer-se” veí de

Russafa347.

347 En el cas de les venedores aquests comentaris expressen, a més, un discurs encoratjat des 
de l’associació de venedors, que identifica comprar al Mercat i contribuir a l’activitat 
económica i el dinamisme del barri. Fa un parell d’anys, l’associació de venedors del Mercat 
va realitzar una campanya de promoció amb el lema, “Peí teu barri, compra al Mercat”. O 
com expressava el representant de l’associació de venedors a l’assemblea veYnal de novembre
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Escenes a la placa. “ La china es una buena mujer”

Un dels déficits de Russafa és la manca de jardins, zones de vianants i espais on 
passejar, portar ais xiquets a que juguen o trobar-se amb els amics. Es tracta d’un 
problema de difícil resolució atés que la totalitat de la superficie del barri es troba 

edificada; a les successives onades constructives, la darrera dels anys 60, no es van 

planificar espais comunitaris i/o  d’oci. Fins que no es realitze el projecte del Pare 
Central, a Russafa sois hi ha dos espais públics. Un és central pero molt petit. Es 

tracta d’un tram de carrer peatonal, sois un centenar de metres, enfront de 

l ’església de Sant Valero. Hi ha alguns bañes, una petita font amb tres arbres i les 
terrasses de dos bars. Situat al costat del Mercat sempre és un indret molt animat. 

L’altre espai, la única placa del barri, és la placa de Manuel Granero. Es tracta del 
gran pati interior d’una illa de finques que té dues entrades, una al carrer Cuba i 
l ’altra al carrer Filipines, com es veu al mapa 11348. Tot i estar gairebé rodejat de 
finques, la placa és ampia i llumiñosa. A una banda hi ha una gran font i un área de 
jocs infantils, així com una agrupado d’arbres, a l ’altra, separades peí passeig de 
vianants central, una série de massissos de verdura amb arbres. A les dues entrades a 
la placa hi han bars amb terrasses.

Encara que allunyada del centre del barri, la placa de M. Granero és un espai animat 
i freqüentat pels veYns, en particular per aquells que viuen més prop349. Els usuaris 
varíen d’acord amb l’hora del dia. Si fa bo, de mig mati a mig día, el públic és 
majoritáriament d’homes majors, jubilats. Per la vesprada, a partir de les cinc, són 
les mares i/o  les iaies i els xiquets els amos de la placa. Hi ha, també, alguns grups 
de xiques i de xics entre 12 i 16 anys. A boqueta de nit, resta poca gent i és l ’hora de 
les colles d’adolescents, les parelles solitáries i dels veYns que passegen el gos. 
Cadascun d'aquests públics li dóna a la placa un ambient diferent. Aquesta 
versatilitat de la placa és possible mitjancant un ordre temporal, generacional, que 
modifica al llarg del dia el carácter de l'espai.
La placa és també freqüentada pels veYns immigrants de les zones adjacents. Les 
persones que hi acudeixen són les mares equatorianes i magribines, amb les seues

de 2002, que després comentarem amb més detall: “s; el barri va bé el Mercat va bé, peró si 
el barri va mal, el Mercat anirá mal... i el mateixpassa al revés” .
348 La plaga es va habilitar a mitjans dels anys 70 com a espai buit i es va reformar 
posteriorment. Manuel Granero va ser un banderiller prou conegut ais anys 20 del segle passat 
i que morir embanyonat a la placa de bous de Valéncia.
3 Els meus comentaris es basen en l’observado en dos períodes, abril de 2003 i abril-maig de 
2004, en qué un parell de dies a la setmana em passava per la placa, fullejava la premsa i 
parava atenció al que passava al meu voltant. L’observació es va realitzar a diferents hores 
del dia, 11 o 12 del mati, 5 o 6 de la vesprada, 8 o 9 de la nit, en els dies feiners i en caps de 
setmana.
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xiquetes i xiquets. En menor nombre, hi ha dones xineses i els seus menuts que hi són 

habituáis. Per la vesprada també solen passar-se per la plaga grups de menors 
equatorians, entre vuit i catorze anys que ja van sois. A boqueta de nit, una part dels 

adolescents i de les parelles que trobem són equatorians. A part d'alguns carrers, la 

plaga se’ns mostra com l ’espai més comú i compartit pels veYns dels diferents grups 

étnics que habiten Russafa. Russafins autóctons i nous russafins, equatorians, 

magribins i xinesos, fan un us comú i habitual de la plaga que constitueix per aixó un 
espai d’interés per a aquesta recerca.

Aquesta co-preséncia es resol en termes d’una convivéncia pacífica pero distant, com 

hem comentat que passava a altres pares de Valéncia. Entre els usuaris de la plaga, 

membres de diferents grups étnics, no es dóna a penes interrelació i quan hi ha 
aquesta no és significativa. No hi ha ingerencia en l ’espai de l ’altre, el banc que 
ocupa, i es tendeix a ocupar altre. Es dóna una actitud d’indiferéncia pero alhora 

conscient de la preséncia de l ’altre: es procura que els menuts no molesten a qui 
está al banc del costat. Els reconeixements, les salutacions i les converses animades 
és donen entre mares del mateix grup étnic. Normalment, les mares equatorianes i 
magribines solen anar a la plaga en grups de dos o tres, amb els xiquets; cosa que, 
per cert, és també molt freqüent entre les dones autóctones.
Aquesta regla general d’indiferéncia cortés és modula de forma diferent segons 
l ’espai de la plaga i l ’edat. La zona de jocs infantils és la zona de major interacció; 
és Tarea dels més menuts que juguen entre ells i interaccionen de forma animada, 
més encara quan es coneixen de Tescoleta. Aixó fa que les persones majors que els 
atenen, normalment les mares, tinguen un cert contacte, intercanvien mirades, 
gestos, breus comentaris. Algunes, les més habituáis de Tespai, se saluden sense 
abandonar, pero, el seu grupet respectiu. Fora de Tárea de jocs infantils i Tespai de 

sorra on juguen els petitons, aquests están més “controlats” i la interacció és menor. 
A la resta de la plaga, Tordre hegemónic és la indiferencia cortés. Aquesta regla 
també sembla modular-se d’acord amb les generacions. Com hem vist, els més petits 

es relacionen molt bé entre ells sense que influesca cap factor de tipus fenotípic i/o  
socio-étnic. Aquesta interrelació també es dóna entre el menors entre vuit i catorze 

anys. Ais grups de xics d’aqueixes edats no és rar que s’ incloguen un o dos menors 

equatorians. O que els menors d'aquesta edat, d'origen valencia i equatoriá, se 
saluden, juguen i, de vegades es barallen entre ells. Pels comentaris, els crits i les 

bromes que s’ intercanvien es cpneixen de Tescola i la relació a l’aula i al temps 

d’esbarjo, més o menys intensa, es perllonga al pare. Els grups d'adolescents que 
passen a boqueta de nit són ja homogenis per origen. Uns són d’origen valencia i
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altres són d’origen equatoriá, amb una escassa interrelació entre ells, tot i que 

alguns dels seus membres es coneixen. Sembla que, amb l’adolescéncia, la interacció 

disminueix tot i que, al nostre cas, pot influir també el fet de que es tráete d’una 

immigració molt recent (alguns dels adolescents equatorians acaben d’arribar o 

tenen sois un curs d’escolantzació aquí). Per la seua part, la sociabilitat adulta a la 

pla?a, fonamentalment a carree de les mares i, en menor nombre, parelles está 

clarament segmentada segons l ’origen étnic.

Al seu estudi sobre la sociabilitat ais espais públics de Montréal, Germain (1995) 

assenyala l ’edat com un factor básic per a les relacions inter-étniques350. A Montréal, 

els petitons i els menors interaccionen sense problemes pero, a partir de 
l ’adolescéncia, predomina la tendéncia a segmentar étnicament les relacions 

informáis, tendéncia que es reafirma en l ’edat adulta. A part d’altres factors, 
aquesta segmentació étnica en generacions que s’han escolaritzat conjuntament, es 
deu, en la meua opinió, a la importancia de l’etnicitat en la vida quotidiana com a 
conseqüéncia de l ’ordre urbá montréalais. Al nostre cas, encara no ha passat el 
mínim de temps per copsar el paper de l ’escolarització conjunta en el tipus de 
sociabilitat informal que, després, generen els adolescents. No tenim una generado 
de valencians de naixen^a, uns de vells arrels i altres d’arrels equatorians, magribins
0 altres, que s’hagen escolaritzat junts i que ens permeta constatar l ’evolució de la 
seua sociabilitat informal. Quan els escolars d’avui siguen adolescents tindrem colles 
multicultural o peí contrari s’afirmaran les colles per origen étnic? Ens cal més 
temps per respondre a aquesta i altres qüestions semblants.
Tot i que la interrelació entre els usuaris siga escassa, aixó no vol dir que a la plaq:a 
no hi haja normes comunes i respectades per tots. Són regles implícites que, sota la 
norma general de la convivéncia pacífica pero distant, ordenen els espais, 
estableixen els comportaments adequats i regulen l ’ús i gaudiment dels elements i 
recursos de la pla$a, com els bañes. La pla^a está dividida en dues parts, l ’oest amb 

la font, l ’área de jocs infantils i uns quants arbres, concentra ais més menuts i les

350 Segons els resultats d’aquesta investigado, “quan més jove, les relacions inter-étniques 
són més fácils i freqüents sempre que les circumstáncies ho permeten. Quan més s’avanza en 
edat, major será la freqüéncia a trobar-se entre persones del mateix sexe, de la mateixa edat
1 del mateix origen etnocultural” (Germain, 1995: 310). A Montréal, com passa a Valéncia, els 
més menuts interaccionen sense problemes i el mateix es pot assenyalar pels menors. Són els 
adolescents els que comencen a segmentar étnicament les relacions informáis. Aquesta 
sembla ser la tendéncia dominant, tot i l’existéncia de colles multicultural que perllonguen 
els lligams fets a l’escola, tendéncia que es reafirma en l’edat adulta. A més de factors propis 
de l’adolescéncia, “les afirmacions identitáries tenen una importancia no menyspreable en 
aqueixa edat” (Germain, 1995: 311), el factor decisiu, en la meua opinió, és la importancia 
del grups étnics en la vida quotidiana a Montréal. Aquest no és el nostre cas, tot i que atesa 
la nostra curta experiencia no podem avanzar cap hipótesi.
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seues mares. La part est, separada peí passeig central, amb parterres i arbres, és la 
preferida per la gent major i, a boqueta de nit, pels adolescents i les parelles. La 

part infantil és la més animada, amb major interrelació i, en fundó dels xiquets, les 
normes d’urbanitat poden alterar-se. Ja se sap que qui vulga tranquil-litat ha 

d’instal-lar-se en l ’altra zona351. Igualment, els jocs dels xiquets i els comportaments 
més interactius d’aquests están circumscrits a la “seua” zona i són menys tolerats en 

altres parts de la placa. Les própies mares s’encarreguen de controlar els jocs i 

evitar que juguen a les dues entrades a la placa on están les terrasses de dues bars. 

Un altre aspecte d’aquest ordre el constitueixen les regles que ordenen l ’ús dels 

bañes, molt semblants a les que hem comentat al parlar dels “sopars a la fresca” del 
Passeig Marítim de Valéncia. Qui arriba primer escull els millors bañes. Per a les 

mares aquests són els bañes més propers a la zona de jocs, per a la resta de gent els 

millors bañes están situats a la part dels parterres. A mesura que van arribant els 
següents veYns van ocupant els bañes que queden lliures. Normalment, si hi ha bañes 
lliures no s’utilitza un que ja estiga ocupat per una persona. Quan al pare hi ha més 
públic i tots els bañes están ocupats, alguna persona pot seure en un banc ja ocupat 
per una altra; en aquest cas, se situará en la part més allunyada on está l ’altre 
ocupant i deixará ciar, amb un breu “si no le molesta” o amb un gest, que no pretén 
molestar.
En realitat, el funcionament de la placa M. Granero és molt semblant a tantes altres 
places de les nostres ciutats. La diferencia rau en que, al nostre cas, les usuáries i els 
usuaris de la placa són veYns de diferents orígens i cultura. Que la interacció que 
caracteritza la placa siga banal no vol dir que no tinga implicacions i conseqüéncies, 
si més no, a dos nivells. Per una part, aquest tipus d’ordre permet la convivéncia en 

la placa, sense majors tensions, a gent de diferents generacions, cultures i orígens. 
Com abans destacávem en referencia a Montréal i altres ciutats, la cortés 
indiferencia respecte a l ’altre fa possible un clima general de seguretat i confianca; 

seguretat de no ésser molestat, confianca com per a portar ais mes menuts, veure’s 

amb familiars i/o  amics. Per altra part, el gaudiment comú de la placa, la interacció 
banal pero quotidiana i la familiaritat amb l ’altre que comporta, generen amb el 

temps efectes de reconeixenca mutua. Potser la interrelació no siga significativa 

pero fa que es reconeguen com veYns usuaris comuns de la placa.

351 Un home major instal-lat una vesprada en un banc, al costat de la zona infantil, es va 
queixar de les molésties que li ocasionaven els jocs dels xiquets. Una mare li va dir: “pero 
home... vosté ja sap que si vol tranquil-litat ha d’anar-se a l ’altra part, que aquí están els 
crios".
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Les mares de diferents grups étnics no tenen, generalment, tráete entre elles o 

tenen un tráete absolutament puntual. Tanmateix, les “ habituáis” es reconeixen 

entre si. Aixó qualla en interaccions subtils. Alguna salutació breu, mirades, gestos, 

petites complicitats mentre vigilen ais filis que juguen. De vegades es presten petits 
favors, com teñir cura de la borsa o oferir un mocador de paper quan es veu que a 

l ’altra, una mare habitual, li fa falta. Una escena d’abril de 2003, una vesprada 
animada, pot il-lustrar aquesta idea de reconeixement. Un grup de mares autóctones 

van fer un petit rogle al voltant d’un banc, a la zona de jocs infantils més propera 
del passeig central, on jo estava instal-lat al “ meu” banc. Una d’elles va tirar a faltar 

una borsa de plástic que portava. El fet es comentá, s’aproparen una o dos dones 

més; d’altra gent observávem amb curiositat. Quan jo em vaig apropar una de les 
mares havia dit que s’acabava d’anar una xinesa amb una xiqueta i que potser ella 

l ’havia agafada. Va ser una insinuado més que una afirmado rotonda (totes 
reconeixien no haver-se adonant de res). Una de les dones que com jo s’havia 
incorporat al grup a una certa distancia, va afirmar: “ /a china es una buena mujer” . 
L’afirmació va generar sorpresa i tots es giraren vers la dona i una li pregunta: "pero 
chica, la conoces?,... sabes donde vive?” . La dona així interpel-lada va respondre:

“no, yo no la conozco, pero es vecina... viene al parque muchas tardes con su 
hija... es muy educada, siempre pendiente de la niña, que no moleste... a mi 
me parece una buena mujer”

Llavors deixá de parlar-se de la xinesa; per altra part semblava que la valúa del
contingut de la borsa que havia desaparegut era prou escassa. El petit incident no
dona més de si i el rogle es va desfer. En l ’imaginari de la dona que així es va
expressar la xinesa estava integrada com una veina més, una habitual, de les de
“confianza” . La convivéncia quotidiana a la pla$a, banal i distant, té efectes. Com el
té també la convivéncia que es dóna a altres espais del barri, com el Mercat o els
seus carrers. Entre altres efectes, aquesta co-preséncia diaria o la seua mancan^a,

comporta reconeixement i aquests poden ser positius i negatius, segons la

convivéncia siga més amable o més tensa.
El funcionament i la convivéncia distant, pero amable i relaxada, de la plaqra genera 

al meu parer un tipus de reconeixement positiu, que tendeix a incloure ais nous veYns 
en l ’ imaginari dels “ nosaltres” del barri. Aquest reconeixement es dóna, tímidament 
encara, entre les mares de diferents grups étnics al pare i, com veurem després, 

també a la porta de l ’escola. Entre els adolescents es dóna menys i els bornes no 

solen passar peí pare. És un tipus de reconeixement semblant al que es dóna al 

Mercat respecte ais equatorians i ais llatinoamericans. A la pla^a de M. Granero
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coincideixen dones de tots els col-lectius i sembla que el peculiar ordre de la placa 

les unifique a totes. En aquest sentit, és l ’espai més multicultural del barri.
Per contra, si la convivéncia i la interrelació, tot i que mínima, és tensa, contribueix 

a generar un reconeixement negatiu que tendeix a connotar negativament al veí 

molest, a generalitzar al seu grup aquests trets negatius, a legitimar els estereotips 

i, en definitiva, a “ excloure’ l del veYnat” (si més no, en el sentit imaginari). Aquest 
tipus de dinámica no sempre está vinculada a greus incidents o grans tensions. Al cas 
de Russafa, aquest reconeixement negatiu es focalitza respecte ais grups de carrer 

d'homes magribins i és legitima amb els problemes que generen al carrer, un espai 

públic que considerem de tots i peí que volem passar amb tranquil-litat i confianza.

L’ associacionisme dels immigrants a Russafa.

La sociabilitat formal dels immigrants pot adoptar, en teoría, dues formes. La 

primera, una sociabilitat exogrup, que suposa la preséncia dels immigrants en les 
organitzacions autóctones. La segona, la sociabilitat intragrup, es plasma en 
associacions d'immigrants.
Respecte a la primera, cal dir que en termes generáis els immigrants no participen 
en les associacions autóctones del barri. No hi ha socis immigrants de l ’Associació de 
VeYns, ni de l ’Associació de Comerciants (o, millor dit, els dos o tres socis que tenen 
no passen d’ésser una anécdota simbólica). Tampoc están presents en les ONG del 
barri, encara que diversos immigrants han col-laborat en iniciatives i projectes 
concrets i hi ha unes relacions informáis fluYdes amb algunes d’elles.
D’aquesta manca de participado associativa no cal deduir indiferencia i/o  desinterés 
davant dels problemes del barri que, per altra part, pateixen com uns veYns més. En 
la manifestació de 31 de gener de 2002 en demanda de millores del barri, més d’un 

tere de les 2000 persones assistents eren immigrants. Hi destacaven els magribins. 

Altres vegades aquest interés té formes més discretes i individuáis, pero no menys 
significatives. L’AMPA del Col-legi Públic Balmes va desenvolupar una campanya, al 

llarg de l ’any 2001, amb recollida de signatures i concentracions al barri, per 

demanar la reforma i rehabilitado de l ’edifici. En referencia a les mares immigrants, 

la nostra informant de l ’AMPA CP Balmes comentava.

“No han participado en las reuniones, no hemos llegado a conseguir todavía 
que entren en las reuniones, que se sienten como tú y como yo a hablar, a 
decidir... tampoco lo hemos conseguido con el 40% de los nuestros (los padres 
autóctonos), que digo yo, pero bueno, sí que ha habido una relación... que 
saben que estás (en l ’AMPA), te preguntan, ¿pues eso como ha ido? ¿Cómo 
vamos? Y las he visto, que es lo que te quería contar, en las concentraciones 
que hemos hecho han estado todas en su sitio, un ratita... que no han sido tan
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gritadoras como yo pero bueno, han estado ahí, se notaba que ellas estaban 
ahí, con sus hijos y en su colé no?” (ELE 10)

No hauria d’estranyar aquest fenomen de l ’escassa participació dels immigrants en

les organitzacions autóctones, particularment en el cas de la primera generado.
Aquesta baixa participado i la tendéncia a constituir associacions própies ha estat

una constant en l’experiéncia europea. Wihtol (1997) i Leveau i Wihtol (2001) parlen,
peí cas francés, d’una primera etapa d’un associacionisme “ militant” vinculat a la
cultura d'origen.

No está de més recordar la nostra experiencia peí que fa a la immigració andalusa, 
manxega i aragonesa al País Valencia. Més de vint anys després de produir-se 

l'assentament, encara es constatava com “els nascuts al País Valencia presenten una 
tendéncia major a associar-se que els nascuts en altres províncies i regions; així, 
s’integren en associacions el 25% dels natius front a un 20% dels nascuts fora” (Cucó, 
1992: 267). Certament, es tracta d’una diferencia modesta, un 5%, pero que palesa 
unes tendéncies associatives no coincidents entre una població i altra. Cal 
considerar, a més, que la distancia cultural entre aquests migrants espanyols i la 
societat valenciana era més petita que l ’actual amb una bona part dels immigrants 
extracomunitaris. A més, i per completar el paral-lelisme, una bona part d’aquells 
migrants s’organitzaven en “casas regionales” que “utilitzen símbols diferenciats i 
celebren rituals específics que exalten periódicament la seua unitat”  (Cucó, 1992: 
266).
Tornem al cas de Russafa. Quins factors podem assenyalar en relació amb l ’índex 
molt baix d’associacionisme d’immigrants en les organitzacions autóctones? D’acord 
amb la nostra análisi el temps de residéncia és un factor básic pero no determinant. 
Hi influeix, també, la sociabilitat i la cultura associativa de cada col-lectiu. Un altre 
factor a considerar és el pes i la importancia de les dinámiques intra-grup. Veiem 
aquests aspectes més en detall352.
Una part de la immigració que viu al barri és molt recent, no ha tingut temps 
material d’assentar-se. En molts casos, totes les energies es dediquen a treballar o 

cercar treball, fer-se amb una residéncia menys provisional, i garantir les necessitats 

quotidianes. Com recordava, amb sensatesa, una de les interlocutores:

352 En la seua análisi de l’experiéncia francesa, Wihtol de Wenden emfasitza “la importancia 
de l’Administració i, més ámpliament, de les administracions públiques en el paisatge 
associatiu cívic i l’univers polític dels líders" sorgits de la immigració (Wihtol, 1997). En un 
altre marc sociopolític, Germain (1995: 285 i ss) destaca el mateix respecte a Montréal. 
L’abséncia d’una política pública vers l’assoriacionisme immigrant, en organitzacions 
comunes o en organitzacions própies, constitueix una de les diferencies respecte al procés en 
altres Estats. A Valéncia i més-en general a l’Estat Espanyol la política de foment de 
l’associacionisme dels immigrants ha quedat com una proclama sense concreció práctica.
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“ l ’immigrant no ve a assodarse... está aquí per a buscar-se la vida, procurar 
assentarse i normalitzar la seua situado... en el camí d’aconseguir-ho, o bé, 
per un problema concret, ja  s’organi izaran... temps al temps” (MLL 5).

Per altra banda, el temps de residencia sol correlacionar amb el coneixement de la

societat de recepció. En aquest sentit, la participado en la sociabilitat formal

autóctona suposa conéixer-la, dominar-ne les regles básiques, comprendre el paper

social que compleix i unes relacions informáis, amicals, que "preparen” i/o

“faciliten” l'adscripció a una associació o un altra. Tots aquests són aspectes nous o

desconeguts per a una part dels immigrants353.

Cal assenyalar també que la preséncia en organitzacions autóctones implica una 

práctica més individualitzada que, depenent dels col-lectius, potser obertament 
assimilacionista o desestructurant si no hi ha unes referéncies clares i una idea 
d’identitat sobre si mateix, reelaborades i readequades a la societat de recepció. 

Aconseguir-ho també comporta temps, per a ajustar, adequar i provar.
Tanmateix, el temps de residéncia i el coneixement de l ’entorn no són els únics 
factors que hi influeixen. Hi ha una part de la immigració que porta anys al barri, té 
una residéncia estable i interessos en ell. Pero no participa com a soci en les 
organitzacions locáis. Els comerciants xinesos mantenen l ’estratégia de comunitat 
tancada i autosuficient. Els comerciants magribins tampoc no s'afilien a r  Associació 
de Comerciants pero en canvi si han encoratjat i participat en la creació de 
rAsociación de Inmigrantes Argelinos, o de /'Asociación de Inmigrantes Marroquíes 

Al Amal. Trobem, en aquest cas, una doble raó: una utilitaria i altra identitária. En 
primer lloc, donat que les necessitats de relacions, contactes i informacions dels 
comerciants es cobreixen amb les respectives xarxes étniques, la pertinéncia a una 
associació de comerciants autóctona pot semblar supérflua. En segon lloc, la 
dinámica social i comercial de magribins, xinesos i senegalesos está marcada per les 
relacions centrades in-group i aquest sembla el factor fonamental que explica la no- 
afiliació.

Les associacions del barri, particularment l ’Associació de VeYns i la de Comerciants, 
insisteixen que tenen la uporta oberta a tothom... tots... sense distinció” . En una 

conversa informal amb membres de l'Associació de VeYns, un d’ells afirmava: “per 

aquí no venen... tenen els seus espais, a la seua zona... i ara están centráis en les 

seues associacions” . De vegades, aquesta manca de participació s’atribueix a raons 
més negatives. “No ponen de su parte para integrarse”. O bé, no s’afilien perqué 

tenen quelcom a amagar. D’acord amb el portaveu de l ’Associació de Comerciants, la

353 Cucó 1991 ha mostrat, per al cas valencia, la importancia de les relacions informáis, de les 
“colles” i “pandillas” , per a entre altres funcions, facilitar el pas a la sociabilitat formal.
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situado irregular d’una bona part dels comerlos d’immigrants és una de les raons per 

a no afiliar-se, junt al poc de temps d’instal*lació en el barri i que la seua assodadó 
siga poc coneguda:

"Lo que pasa es que no podemos afiliar a nadie que no esté legalmente. Si 
nosotros estamos exigiendo legalidad y cumplir con la norma; si nosotros 
tenemos todos licencias fiscales, alta en autónomos... un proyecto eléctrico y 
unas medidas de higiene que nos exige la normativa, pues que no podemos 
afiliar a una persona que no cumpla con esas normas, porque entonces, 
estamos amparando la ilegalidad, y eso no puede ser. Pero no estamos 
cerrados, ni mucho menos, a los inmigrantes... (además) se han instalado 
recientemente... y también la Asociación de Comerciantes desgraciadamente 
hasta ahora no se ha dado a conocer lo suficiente, no se ha movido lo 
suficiente”  (EJ 10-11).

Per unes raons o per altres, qüestió sobre la que després tornarem, la minsa
participació individualitzada en l ’associacionisme autócton contrasta amb l ’aparició
d'organitzacions d’immigrants, algunes d’elles amb particulars arrels al barri. Per
aixó, el fil de l'análisi serán les associacions d’immigrants radicades al barrí o que
desenvolupen una activitat a Russafa. Es tracta de l'Asociación de Inmigrantes

Argelinos, de / ’Asociación de inmigrantes Marroquíes Al Amal i de l ’organització
equatoriana Rumiñahui. Dites associacions no esgoten la nómina d'organitzacions
immigrants presents al barrí354, pero si són les més importants i representatives.

Les associacions d’algerians i marroquins.

U Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal es va crear l ’any 1999. Si bé declara 
que el seu ámbit d’actuació és la Comunitat Valenciana, l ’associació té for^a i 
implantado a Valéncia, particularment a Russafa. Dels comentaris dels nostres 
informants podem distingir dues etapes relacionades amb les característiques de la 
Junta Directiva. La primera estava composada, amb l ’excepció de dues persones, per 
comerciants marroquins, majoritáriament amb botiga al barri, i amb una forta 
influencia d’una concepció tradicionalista de l ’ lslam. Uns dels debats més vius va ser 

la preséncia de les dones a l ’organització. Entre els promotors de l ’associació, hi 

havia qui es negava a acceptar-les en nom de la tradició i uns altres que en 
defensaven la participació. Finalment s’arribá a una certa fórmula de “consens” : les 

dones es podien apuntar pero, en aquest cas, es considerava majoritáriament que

354 Entre 2001 i 2003, l’Asociación de Inmigrantes Peruanos ARI-Perú de recent implantado a 
Valéncia, va teñir la seua seu al barri. Es tracta d’una organització estatal, amb for^a i 
representativitat a Madrid, i que va constituir un grup a Valéncia. Per la seua part, a la 
primavera de 2004, l’Associació de Senegalesos de Valencia va obrir seu al barri.
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devien reunir-se per separat 355. Dels 74 socis iniciáis, sois dos eren dones ("cfos 

valientes, porque después de toda la discusión. . . ”  ens diu uns dels membres homes 

fundadors). Les coses canviaren amb la segona Junta Directiva, l ’actual, escollida a 

l ’any 2002. Está composada per comerciants, alguns activistes histories i "/os 

intelectuales,... gente preparada, joven” (informant). Aquests darrers són 

marroquins i marroquines joves que vingueren a realitzar o finalitzar estudis 

universitaris, es quedaren i han tingut una acceptable inserció laboral o bé están 

acabant el doctorat. De les onze persones de la Junta Directiva actual, quatre son 

dones i una d’elles és la vice-presidenta de l ’associació. A més, en aquesta segona 
etapa es dóna un esfor? explícit per aconseguir un millor funcionament, de la Junta i 

els grups de treball, així com realitzar i/o  participar en diverses iniciatives envers la 
societat d’acollida356.

La petita historia i evolució de l 'Asociación de Inmigrantes Argelinos té alguns 

elements comuns amb la dels marroquins. Va ser fundada el mateix any, 1999, si bé 
era un projecte llargament acaronat des de feia temps. Radicada a Valéncia, afirma 
teñir "delegacions”  a Castelló, Alzira i Llíria. Com en el cas de l ’associació de 
magribins, no está massa ciar no ja el número de socis, sinó la frontera entre soci i 
no soci. En la práctica, l ’algeriá que participa en activitats i/o  reunions de 
l ’associació és considerat un membre.

“¿Socios... de carné? Carnés con todos los datos tenemos 47... pero son más los
que participan y se sienten identificados” (MO 7).

L'Asociación de Inmigrantes Argelinos ha tingut dues Juntes. A la primera, la 
constituent, els comerciants del barri eren majoria. En la Junta actual, hi ha 
comerciants "pero también intelectuales” (denominado que el nostre informant 
utilitza espontániament per a referir-se ais joves universitaris membres de la Junta). 

A VAsociación de Inmigrantes Argelinos la participació de la dona no va ser objecte

355 En aquesta primera etapa es realitzaren dos reunions de dones. Tanmateix, les dones més 
actives, universitáries, continuaren plantejant que -a  més de les reunions especifiques de 
dones- tenien tot el dret a participar dels debats generáis de Tassociació. En un temps curt, 
aquesta opinió va esdevenir majoritária l’Associació. La situado d’immigració comporta 
diversos ajustaments peí que fa ais rols socials de genere, en els ámbits privat i públic, que 
poden teñir resultats molt diferents (reafirmado en el rol tradicional, una diversitat 
d’adaptacions funcionáis sense qüestionar la tradició o un canvi de rol). En aquest cas, 
l’ámbit associatiu ha estat un terreny d’ajustament d’aquest paper social de les dones.
356 La Junta Directiva está estructurada en vocalies (relacions institucional, "barri” , 
finances, temes socials, etc.). Sota el seu mandat s’ha participat tant en la Coordinadora de 
Asociaciones de Inmigrantes de Valencia, com en la Plataforma per Russafa, com després 
veurem.
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de gran debat: des del comenfament es combina la participació en les activitats 

generáis de l ’associació i reunions especifiques357.

Les dues associacions esmentades destaquen, entre els seus objectius, la defensa 

dels drets dels immigrants marroquins i algerians i la realització d’iniciatives en 

“ benefici de la comunitat” (MO 13) o “ del col-lectiu” (MI 8). Dins del primer objectiu 

podem incloure les accions i iniciatives contra la Llei d'Estrangeria 8/2000 que, ais 

anys 2001 i 2002, van donar una rellevant projecció pública a l 'Asociación de 
Inmigrantes Argelinos i a VAsociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal. Les dues 

associacions participaren en el tancament d’immigrants realitzat a Valéncia des de 

fináis de gener a l ’abril de 2001, en denuncia dels problemes que generava 
l ’aplicació de la nova llei i en demanda d’un nou procés de regularització, cosa que 
finalment es va aconseguir358. Al caliu del tancament, aqüestes associacions 

juntament amb Rumiñahui i 1’Asociación de Inmigrantes Colombianos, formaren la 
Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes. Va ser aquesta coordinadora, 
conjuntament amb la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants de Valéncia, 
les que van dirigir el moviment de protesta i que, finalment, va aconseguir un acord 
amb Delegado del Govern que suposava l ’anhelat procés de regularització359. 
Posteriorment, la Coordinadora ha tingut una desigual evolució, amb períodes 
d’inactivitat i algunes iniciatives conjuntes.
A nivell de barri, l ’activitat de les associacions de marroquins i d’algerians ha estat 
comparativament més escassa, si bé s’ha donat una línia de participació en les 
plataformes associatives i en les mobilitzacions unitáries del barri, amb major o

357 La Junta Directiva i els treballs de VAsociación de Inmigrantes Argelinos s’estructuren en 
comissions: “ institucional, comunicación, social, cultural y deportivo, económica” . Dels dotze 
membres de la Junta Directiva, una persona és dona. Una part de membres d’aquesta 
associació están vinculáis amb la Mesquita del carrer Paláncia i la seua relació amb el barri és 
escassa.
358 El tancament de Valéncia forma part del moviment de protesta dels immigrants que 
esclata en gener de 2001, essent el detonant l’accident de Lorca, Múrcia, on moriren onze 
immigrants indocumentats en ser atropellada la furgoneta en qué viatjaven per un tren. El 
primer tancament es realitzá a Múrcia i, en dos setmanes, es generalitzaren a Barcelona, 
Valéncia, Madrid i Almena, amb una demanda central: un nou procés de regularització que 
permetera legalitzar 1’estada dels indocumentats. La solidaritat generada amb aquests 
tancaments d’immigrants va propiciar les manifestacions més nombrases contra la legislado 
d’estrangeria a Espanya.
359 El tancament de Valéncia es va alfar després de l’acord aconseguit entre la Delegació del 
Govern, el 25 d’abril de 2001, i la representado de la Coordinadora d’ lmmigrants i la Mesa 
d’Entitats. Aquest acord establia, en la práctica, un procés de regularització per arrelament 
restringit a la Comunitat Valenciana. Els trets generáis d’aquest acord i, en particular, les 
condicions per regularitzar-se, eren semblants al “pacte” establert a Catalunya, vint dies 
abans. Un mes després se signa un altre acord a Múrcia, també d’ámbit autonómic. Amb data 
d’1 de juny de 2001, el Ministeri de l’ lnterior amplia el procés de regularització a tot l’Estat.
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menor intensitat. Altre aspecte, com després es comentará, és el paper de “pont” i 

interlocució informal amb una part del teixit associatiu autócton del barri.

Bé siguen adre^ades cap el conjunt de la ciutat, bé cap al barri, es tracta d'activitats 

de denuncia, de generado de solidaritat amb els immigrants, de pressió sobre els 

poders públics i d’interlocució amb ells. Són activitats orientades básicament envers 

la societat d’acollida i on les associacions d’immigrants apareixen com a 

representants dels col-lectius respectius, legitimades peí paper que van teñir en el 
tancament i les mobilitzacions de 2001.

Junt a aqüestes activitats, caldria assenyalar la participació i/o  realització d’unes 

altres accions no menys importants. Són iniciatives d’oci i festa o de carácter social, 
que poden teñir un caire més solidari i ciutadá o més religiós i comunitari. Al primer 

tipus podem adscriure la Festa per a recaptar fons per les catastrófiques inundacions 
a l ’Algéria de gener de 2002, organitzada, amb altres entitats per l*Asociación de 
Inmigrantes Argelinos. Del segon tipus, podem considerar el “ Comedor popular 
halaln del que ja em parlat i que va funcionar dos anys consecutius. Una altra
iniciativa va estar el “ Projecte de prevenció del fracás escolar entre els menors
magribins” , de l 'Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal, i que es va realitzar 
al curs 2003-2004 entre altres barris a Russafa. Es tracta d’un projecte per a facilitar 
l ’adequada inserció escolar dels menors, donar suport ais seus professors, i fer de 
mediadors culturáis entre les mares i la comunitat escolar del col-legi360. Per altra 
part, les organitzacions canalitzen i organitzen la solidaritat per a fer front a 
necessitats molt concretes i puntuáis, com la repatriado del cadáver d’un company 
emigrat mort, un trasllat molt costos pero simbólicament ben important.
El que vull ressaltar aquí són alguns trets comuns d'aqüestes activitats. Totes elles 

están orientades envers el propi col-lectiu. En uns casos s’ofereixen servéis, en altres 
s’intenten pal-liar necessitats socials o ajudar davant una situado dramática
específica. En aqüestes activitats es combinen, de forma diferent, els recursos i les

formes de fer de l ’associacionisme formal occidental amb els recursos que oferta la 

propia xarxa comunitária361.

360 El projecte es va desenvolupar a tres barris, Russafa a Valéncia, i altres dos en les 
poblacions de Benetússer i Burjassot, a cárrec de dos becáries contractades, dos dones 
marroquines estudiants de doctorat a la Universitat de Valéncia. El portaveu de l’assoriació 
destaca la importáncia de la participació dels universitaris marroquins ja que “ellos conocen 
el sistema escolar de Marruecos y el de aquí y pueden ayudar a los crios a hacer el cambio” 
(MI). A més de l’interés de l’activitat per si mateixa, aquest projecte tenia l’avantatge per a 
l’associació de marroquins d’apropar ais marroquins més formats, els universitaris, a 
l’organització.
361 Així, la iniciativa del “Comedor popular halal” va estar recolzada i participaren els 
diferents agents del col-lectiu, com els comerciants i l’Associació Cultural Islámica Al Fatah.
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En les entrevistes i converses amb els representants de l ’Asociación de inmigrantes 
Argelinos i de i ’Asociación de Inmigrantes Marroquíes Ai Amal, vam parlar de les 

mobilitzacions de 2001, del procés de regularització o del Foro Valenciano de la 
Inmigración. En aquests temes i activitats s’utilitza un llenguatge, uns conceptes i 

unes “normes de funcionament” própies de la cultura associativa i cívica de la 

societat d’acollida. Els nostres interlocutor tenen molt clara la necessitat d’una 
organització formal com a eina imprescindible per poder adregar-se a l ’Administració 
i ser reconeguts com a interlocutor, i també per tal de relacionar-se amb les 

associacions autóctones i aconseguir fonts de finan^ament per ais seus projectes. 

Grades a la seua ampia experiéncia personal en el món associatiu, coneixen els 
procedíments i les “ formes de fer” i els utilitzen (com qualsevol altra associació, per 

altra part).
Tan mateix, en centrar-se la conversa al barri de Russafa i a la relació entre 
l ’associació i el col-lectiu magribí del barri, es difumina la idea d’associació formal, 

regulada estatutáriament, amb normes abstractes i la categoría de socis (que 
estableix una frontera entre els membres i els que no el són), un model associatiu 
que és el nostre occidental. Aqüestes associacions s’ajusten al model hegemónic, 
quelcom imprescindible per a ésser reconegudes com a tais, al mateix temps que 
modulen una praxis més adequada a la seua sociabilitat. És el mateix que passa amb 
moltes organitzacions autóctones; potser, al cas de les d'immigrants, la distancia 
entre model i praxis siga major. Així, en la práctica, alguns comerciants són “ socis 
importants” . En les activitats adre^ades al col-lectiu les “ persones de respecte” 
opinen i solen donar suport de forma molt diversa. Les associacions, particularment 
la marroquina, están imbricades i formen part del conjunt de relacions teixides al 
barri entre les xarxes informáis amicals, els grups de cantó, els locáis i el locutori.
De vegades, en comentar qüestions del barri, els informants parlen indistintament 
“d’associació” , “ comunitat” o “col-lectiu” . La manifestació de 31 de gener de 2002 

estava convocada, junt a organitzacions autóctones, per / ’Asociación de Inmigrantes 

Marroquíes Al Amal i / ’Asociación de Inmigrantes Argelinos. Tanmateix, la 
participació del veYnat magribí va ser la conseqüéncia del treball conjunt de les 

associacions de marroquins i algerians, alguns comerciants, gent de l ’oratori i el 

propi imam. Aquesta xarxa funciona, també, per a fer front a altres necessitats com

La recollida de diners per a fer possible la repatriació d’un cadáver es fa mitjan^ant caixes 
que es deixen ais comerlos i és l’associació la que s’encarrega dels trámits administratius i 
sanitaris. En altres casos, com el projecte de mediado escolar aquest suport és menor.
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el repatriament de cadávers. Hi ha consciéncia de xarxa entre les associacions, els 

locáis, la gent que viu o passa més a sovint peí barri.

"así (amb iniciatives com la recollida de diners peí repatriament de cadávers) 
se crea una red de información, de apoyo de solidaridad, es todo informal, 
porque nosotros como asociaciones.... no controlamos todo este rollo... 
intervenimos, al beneficio de colectividad cuando es necesario, utilizando 
estas redes informales, tradicionales... es muy bien” . (MO 13).

Per altra part, Testructura formal té una escás valor front a les xarxes informáis,

basades en relacions de “ confianza” i persones "que tenen autoritat” .

Unuestra organización es muy peculiar como he comentado antes, basada en 
algo tan subjetivo como es la confianza como ya he dicho, más que en la 
organización propiamente dicha (MI 10)”

Qué és el que dóna confianza? Una condició prévia és ser del propi col-lectiu. La
relació de confianza és intragrup, es dóna entre membres del grup

"/os magrebíes, en general, son muy desconfiados de las... sugerencias, para 
llamarle de alguna manera, que les vienen de fuera de su colectivo” (MI 6).

Quins són els parámetres que, dins del col-lectiu, legitimen i/o  conformen aqueixes

persones d'autoritat o de respecte? Segons el nostre interlocutor, l ’edat,
l ’experiéncia i una trajectória d'accions positives acreditada són criteris de
confianza, que ell identifica com a propis i expressió d’una cultura associativa
marroquí.

a (Marruecos)... es que es una sociedad arcaica... y los inmigrantes que están 
aquí siguen dándole una importancia vital: la edad y el conocimiento... pero 
esto combinado, con demostrar que merece esa confianza, que realmente va a 
defender esos intereses y si le dice algo, que es en su beneficio... son claves, 
quizás psicológicas o antropológicas que siguen arraigadas en nuestro... 
inconsciente ¿no?., en el yo de cada uno” (MI 7).

Aquest element de la "confianza” está dificultant la consolidado d’una part de
Tactual Junta Directiva, els joves homes i dones marroquins universitaris incorporáis,
que xoquen amb la imatge més tradicional que pot teñir alguna gent.

"son gente muy capacitada, cada uno en su campo (profesional) pero no basta 
con eso,... al contrario cuanto más capacitada es un handicap porque van a 
decir que son superiores, o que intentan ser superiores y esa imagen hay que 
quitarla, o sea la simplicidad, el acercamiento de tú a tú, el sentarse y hablar 
de sus problemas y escuchar,... comprenderlos, muchas veces, es mucho...” 
(MI 9).
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L’associació d’equatorians Rumiñahui

Rumiñahui és una organització d’immigrants equatorians d’ámbit estatal362, 

particularment coneguda després del moviment de tancaments de 2001 que, en bona 
mesura, protagonizaren. En Valéncia,

“ la asociación da sus primeros pasos en el mes de julio del 99... íbamos 
trabajando, mirando la cuestión de estatutos, avanzando en eso y sobre todo 
había un grupo importante de gente que estaba trabajando en la naranja, 
fundamentalmente ecuatorianos, con los que teníamos una relación directa” 
(MAR 12)

Donen els primers passos, s’adrecen al CITMI-CC.00 en demanda de suport, inicien 
els seus primers contactes... amb una idea clara d’organització de “ lluita” pels seus 
drets, com a immigrants i com a treballadors.

“en lo fundamental habíamos visto la necesidad de organizamos en temas 
específicos para luchar por nuestros derechos. En el día de hoy, y en el pasado 
con mayor intensidad, la explotación que estábamos sufriendo sobre todo en 
el campo era brutal, y en ese sentido... nuestras bases en el campo, de 
ecuatorianos fundamental,... decíamos que debatimos y discutimos la 
necesidad de crear una organización que defienda los derechos de los 
trabajadores inmigrantes” (HER 13).

Al llarg del tancament que s’inicia en gener de 2001, Rumiñahui va teñir un paper
central peí nombre de persones equatorianes aplegades i perqué va demostrar teñir

capacitat organizativa i uns vineles ben sólids amb una part important d’aquest. A
les concentracions i manifestacions celebrades, entre gener i maig de 2001, eren ben
visibles els grups d’equatorians enquadrats com a bloc, amb pancartes de Rumiñahui
i cridant lemes elaborats.... és a dir, un “ estil” molt organitzat i reivindicatiu que
s’ha consolidat com un tret de les accions de Rumiñahui. Després del tancament de
2001, Rumiñahui s’ha consolidat com una de les organitzacions d’immigrants més
activa i amb major capacitat de mobilització dels seus compatriotes. Una bona part
de la seua activitat, al llarg d’aquests anys, s’ha centrat en campanyes própies amb
actes de carrer, rodes de premsa i declaracions abordant diferents temes com la

362 Rumiñahui va sorgir a Espanya a les primeries de 1999, a partir d’un nueli actiu instal-lat a 
Madrid. Bona part dels seus promotors eren immigrants amb una llarga experiencia de 
participació en els moviments populars, “barriales”  i indígenes en Equador. A l’any 2001, 
Rumiñahui ja té forfa i implantado en Múrcia, Madrid i Valéncia, a més de grups en altres 
llocs de 1* Estat espanyol. Almenys en la práctica, cadascú dels grups funciona amb una ampia 
autonomía, tant de criteris com d’acció, com es va mostrar ais tancaments de 2001. A 
Rumiñahui es donen tres ales o corrents ideológics que coincideixen amb altres tantes 
corrents sociopolítics a l* Equador. Una primera, els activistes que venen del món del 
moviment camperol i indigenista. Una segona, la part del moviment popular més vinculada 
históricament a la teología de l’alliberament. Una tercera, que s’identifica amb 
organitzacions d’esquerra marxista clássica. Dec aqüestes i altres indicacions a Juan Carlos 
Manzanilla, portaveu de Rumiñahui Quito i uns dels fundadors de Rumiñahui Madrid, en 
entrevista realitzada en setembre de 2004 en la FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. Sede Ecuador).
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denúncia de la identificació entre immigració i delinqüéncia, en 2003, i l ’exigéncia 

de canvis positius en el nou Reglament d’estrangeria, en 2004. Igualment, participa 

en plataformes unitáries com el Foro Alternativo de la Inmigración363.

Aquesta activitat de denúncia ha estat combinada amb l ’exigéncia del reconeixement 

dels immigrants com a interlocutors socials i de participació en els canals 

institucionals. Aixó va adquirir particular, en l ’any 2002, uns moments en que estava 

en discussió la composició del Foro Valenciano de la Inmigración364

"Uno de los problemas que tenemos es no reconocer nuestra existencia por 
parte de la administración y del gobierno en su conjunto,.... desde siempre 
hemos venido manifestando y pidiendo un lugar, un tugar decíamos, en el 
mensaje, en los criterios, en la resolución de los problemas, de los ciudadanos 
inmigrantes”  (HER 14)

El Foro es va constituir en juny de 2002, amb Rumiñahui com a un dels membres en 
representado de les organitzacions d’ immigrants. Igualment, davant de problemes 
concrets, com els sorgits al Hit del Túria, l ’organització va establir contactes amb 
l ’Ajuntament de Valéncia. Al llarg d'aquests anys ha consolidat el seu perfil 
d’organització representativa davant les institucions.
Els objectius proclamats de Rumiñahui són constituir “ un punto de encuentro para la 
emigración ecuatoriana y latinoamericana en general” i “ la defensa de los derechos 

humanos, de los inmigrantes... pero también generales, de todos” (HER 12-13). En 
aqueix sentit, com hem destacat anteriorment, Rumiñahui desenvolupa un conjunt 
d’activitats de denúncia i mobilització, d’exigéncia i pressió envers els poders públics 
i també d’interlocució. L’associació emfatitza, per l ’altra banda, el seu paper de 
representado dels immigrants. El que voldria destacar és que Rumiñahui inscriu totes 
aqüestes activitats en l ’ámbit de la política. Rumiñahui es concep com un actor 

polític, amb una base social específica i un missatge propi365. Tanmateix, l ’activitat

363 El Foro Alternativo de la Inmigración va sorgir a l’any 2002 com plataforma alternativa al 
Fórum oficial considerat no representatiu dels immigrants. Formen part del Foro Alternativo 
EUPV, CGT, Rumiñahui, l ’Asociación de Colombianos, VAsociación de Inmigrantes Argelinos, 
VAsociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal i l’associació de peruans, ARI-Perú.
364 El Foro Valenciano de la Inmigración es va crear en febrer de 2002 amb la "finalitat de 
reforjar la política del Govern Valenciá en matéria d’integració de la immigració". El Foro és 
l’órgan autonómic “consultiu i de participació social” respecte a la immigració (Decret 
24/2002 del Govern Valenciá). Dels 25 membres que composen el Foro, quatre són 
representants d'organitzacions d’immigrants: Rumiñahui i el Centre Cultural Islámic de 
Valéncia, l'Asociación Cultural Islámica d’Alacant i /’Asociación Rumano-Castellonense. En 
aquests dos anys, el Foro ha tingut un perfil molt baix en concordan^a amb la manca d’una 
política d’immigració per part de la Generalitat Valenciana. En aquests moments, fináis de 
2004, la Comunitat Valenciana no disposa d’un Pía Autonómic d’lntegració com si és el cas de 
la resta de Comunitats Autónomes.
365 El grup més actiu i compromés de Rumiñahui Valéncia prové, en la seua majoria, del 
Movimiento Popular Democrático d’Equador, un petit partit d’esquerra revolucionaria amb 
for^a i implantació en els sindicats d’ensenyament priman* i secundan* i preséncia en els
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de Rumiñahui va més enllá de l ’esfera reivindicativa, política, adre?ada envers la 

societat de recepció.

"En primera instancia ta defensa estricta de los derechos humanos.... desde 
manifestaciones, desde ruedas de prensa en un enfrentamiento político, con el 
PP que está en este momento en el gobierno, a esa ley de extranjería racista y 
xenófoba, a ese ataque permanente... de que los inmigrantes somos 
delincuentes y criminales... y también realizamos actividades sociales, 
culturales y deportivas” (HER 15-16).

Rumiñahui desenvolupa una série d’activitats festives i esportives. Com s’ha

comentat anteriorment, des de 2001 va organitzar campionats esportius al Hit del

Túria i, de forma més esporádica, a les pistes esportives de l ’Avinguda de la Plata,
els llocs de la ciutat on es reuneixen els equatorians.

“campeonatos deportivos que han tenido mucho éxito, ahora por ejemplo 
estamos en el transcurso de un campeonato en el que hay 4 equipos de fútbol, 
hay 8 equipos de basket, estamos trabajando con una escuela de fútbol para 
niños, entonces... (que) el reunirse en la Plata o en el Río ya no sea 
únicamente para sentarte a beber sino que la gente va y juega” (MAR 6)

Actualment, després de tres anys, les “ lligue$” de fútbol al Hit del Túria es troben
molt consolidades i constitueixen una de les activitats centráis de Rumiñahui i un
centre de referéncia pels equatorians de la ciutat. A més, l ’organització ha muntat
un grup de música de l ’associació i dos grups de danses. Per altra part, amb

freqüéncia variable, Rumiñahui sol organitzar festes amb música equatoriana amb
molta concurrencia. Totes aqüestes activitats lúdiques adre^ades al col-lectiu
equatoriá, a més dels aspectes de convivéncia i joia conjunta, volen ajudar a la
inserció, a establir relacions, a fer amistats o pal-liar la soledat de qui acaba
d'arribar o no ha tingut sort.

“Todas estas actividades van encaminadas a hacer menos dura nuestra 
estancia aquí en España y... también para que la gente no caiga en la 
depresión y en la desesperación de lo que constituye el hecho de habernos 
desprendido de nuestra tierra, de la separación de nuestros hijos, de nuestras 
familias, que pueden acarrear problemas bastante fuertes, si no asumimos un 
compromiso.... de hacer actividades para que la gente pueda de a poco 
insertarse” (HER 16).

Les activitats lúdiques, esportives i de trobada social es plantegen com alternativa 
davant ráillament i la “ desesperado” que, al seu parer, constitueixen una de les 
causes de la incidéncia de l ’alcoholisme entre els equatorians. Són alternatives que, 

en la seua opinió, hauria d’oferir l ’Administració, pero que atesa la inhibido 

d’aquesta, desenvolupa l ’organització.

consistoris d’algunes ciutats. A Valéncia, Rumiñahui té un discurs segons el qual la política 
neoliberal, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, generen migracions que són 
explotades grades, entre altres factors, a la política d’estrangeria de l’Estat Espanyol.
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“ la administración no ha presentado alternativas para que la gente pueda 
resolver eso (los problemas en el proceso de inserción),... primero que ayuden 
en el tema psicológico, luego espacios o actividades de recreación que a la 
gente le permitan un poco desviar la atención del alcohol... en ese sentido, 
nosotros como asociación habíamos planteado esto... actividades de distinto 
tipo que a la gente le presenten la alternativa que no les da la administración 
y entonces hemos venido trabajando desde hace aproximadamente un año y 
poco más en lo que son los campeonatos deportivos” (MAR 5-6).

El grup dirigent de Rumiñahui és molt conscient de la importancia d’aquestes

activitats que intenten respondre a les necessitats psicosocials dels equatorians. Són

activitats dirigides a les necessitats del col-lectiu i que conformen un espai etnificat.
Alhora, pero, els nostres informants, insisteixen en qué aqüestes activitats esportives

i lúdiques no haurien de ser sois per a equatorians. No volen conformar un gueto, que
consideren contrari a la integrado.366

“nosotros consideramos que también el tema de la integración es un tema 
fundamental, en ese sentido hemos hecho algunas experiencias, pequeñas 
todavía, que van encaminadas a que las acciones que nosotros hacemos 
(actividades lúdicas) no sean tanto solamente para los inmigrantes, no 
queremos convertirnos en un gueto, no queremos convertirnos en una secta, 
entonces decíamos... hay una nueva experiencia por ejemplo con los niños... 
hicimos una fiesta para los niños el pasado 8 de junio, en la que fueron gente 
española para hacer talleres con niños, habían también niños españoles, en la 
escuela de fútbol tenemos también niños españoles... entonces esto da la 
pauta de que la integración es posible,f (MAR 17-18).

Algunes reflexions sobre el fenomen associatiu immigrant a Russafa i Valénda

Les associacions d’ immigrants a Russafa i Valéncia s’estructuren per paísos de 
procedéncia, com per altra part, mostra l ’experiéncia histórica de les migracions 
económiques modernes en relació amb la primera generado de migrants. No hauria 
d'estranyar, en un context social diferent i de vegades hostil, el recurs a la gent que 
se sent més propera, de la mateixa cultura, amb eines i tradicions organitzatives 
compartides i una situado i necessitats semblants. Les primeres associacions de 
migrants ais Estats Units de fináis del segle XIX o principis del XX van ser d’italians, 

irlandesos o polonesos, a l ’igual que a rEuropa del desenvolupament de la postguerra 
es crearen associacions d’espanyols, magribins i tures.

L’associacionisme immigrant a Valéncia és un fenomen prou nou, que encara está 

definint-se. Tanmateix, Rumiñahui o les associacions d’algerians i marroquins 
esmentades no són strictu sensu les primeres associacions d’immigrants. A la ciutat 

de Valéncia podem distingir tres períodes més o menys delimitáis peí que fa a 

Tassociacionisme immigrant. Un primer, entre 1991 i 1995, on es donaren diverses

366 Sobre les activitats esportives organitzades per Rumiñahui al Hit del Túria, veieu Llopis i 
Moncusi (2004).
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organitzacions formáis d’immigrants, unes amb una preséncia i incidéncia notables 
com ATIME, altres de caire més testimonial367. Algunes d’aquestes associacions 

desenvoluparen iniciatives diverses de denúncia relacionades amb la legislado 
d’estrangeria i participaren de forma irregular en les treballs de la Mesa 

d’Entitats368. Amb tot, es tractava d’un entramat associatiu prou feble que va 
desaparéixer per raons diverses. Ens uns casos perqué les persones que el 
sustentaven canviaren de residéncia o de circumstáncies personáis; en altres, perqué 

l ’objectiu concret que els motivava ja estava aconseguit369.

El segon període el podem establir entre 1996 i primeries de 2000. Les associacions 

d’immigrants anteriors han desaparegut o están inactives. Aixó no vol dir manca 
d’organització. Són anys on es constitueixen diverses associacions culturáis 

islámiques i es consoliden les xarxes informáis al voltant de locáis, locutoris i altres 
llocs que, en el cas de Russafa, tenen un pes important en les associacions de 
marroquins i algerians creades l ’any 1999. En altres casos, per exemple l ’Asociación 
de Colombianos que es crea sobre 1998, es conforma com una organització 
d’autoajuda, centrada en solucionar els “papers” dels membres, un grup 
relativament reduYt. Aquest segon període es caracteritza per l ’abséncia 
d'organitzacions formáis d’immigrants de “ l’espai públic”  dels temes d’ immigració 
(conformat per actes i iniciatives molt diverses, Mesa d’Entitats, reunions técniques 
amb Delegado del Govern, etc.).
El tercer període está marcat per l ’aparició de noves associacions d’ immigrants, com 
Rumiñahui i les Associacions de marroquins i algerians, que protagonitzaren els 
tancaments d’immigrants i el moviment de rebuig a la LOE 8/2000. En l ’actualitat 
ens trobem en un moment de clarificació i consolidació d’aquestes organitzacions,

367 Les organitzacions que tingueren un major paper foren les següents (s’indica entre 
paréntesi l’any del sorgiment i de la desaparició práctica a Valéncia): Associació de 
Treballadors Marroquins a Espanya ATIME (1991-1994), Associació Democrática d’lmmigrants 
Marroquins ADIM (1993-1996), Associació Peruana Ollantay (1992-1996) i Associació marroquí 
Al-Rifk (1993-1996). L’Associació de Senegalesos creada en 1992, va mantenir un llarg període 
d’inactivitat, a partir de 1997, per adquirir un nou dinamisme en 2004.
368 La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants és la coordinadora unitária que, a 
Valéncia ciutat, reuneix a les ONG i entitats del Tercer Sector que desenvolupen activitats 
envers els immigrants. Creada l’any 1991, s’ha mantingut des d’aleshores amb daltabaixos 
notables en la seua activitat.
369 L*Associació de Senegalesos va sorgir com a forma d’afrontar adequadament la resolució 
de problemes burocrátics-administratius en relació a la venda que realitzaven senegalesos 
amb “parada” en els mercats ambulants municipals. Una vegada resolt aquest problema, 
l’associació va passar a la inactivitat, a partir de 1997. Les necessitats dels senegalesos es 
resolen mitjan^ant les própies xarxes informáis; l’Associació era necessária com portaveu 
envers la societat de recepció i per a negociar amb l’Ajuntament. A partir de l’any 2003, 
l’associació coneix una nova empenta grades al dinamisme del nou president, consol de 
Senegal en Valéncia.
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que en molts casos són noves. En el cas dels equatorians, es tracta d’una immigració 
molt recent. En el cas dels magribins, amb més anys d’estada, les actuals 

associacions van ser creades l ’any 1999. Tant en un cas com en altre, es tracta 
d'associacions de primers migrants, que encara están assentant-se, amb una escassa 

pero intensa experiéncia d'interacció amb altres organitzacions i amb les 

administracions públiques.

Un dels trets més característics de les associacions d'immigrants, en les tres etapes 
comentades és la diversitat de models associatius que representen. Una breu 
comparanza d’alguns trets de Rumiñahui i de les Associacions de marroquins i 
algerians, ens pot donar una mostra d’aqueixa diversitat.

En primer lloc, la composició i l'estructura de lideratge. En el cas de les associacions 

de marroquins i d’algerians, les Juntes directives reflecteixen el pes dels comerciants 
i de les persones d’autoritat davant els col-lectius respectius, persones que, en molts 
casos, están ben inserides després d’anys d’estáncia. El cas de Rumiñahui és 
diferent. Tots els socis son immigrants recents, assalariats en tasques de peonada; a 
més, la Junta directiva, el grup de membres més actiu, está motivada per unes 
conviccions i una ideología política.
La segona diferencia té a veure amb el pes de l ’associació dintre del col-lectiu 
immigrant. En el cas dels equatorians, totes les activitats es fan com a Rumiñahui, la 
preséncia de l ’organització és ben palesa i l ’enfortiment d’aquesta una preocupació 
central del seu grup més actiu. Per altra part, el col-lectiu equatoriá está assentant- 
se i no han sorgit altres organitzacions d’equatorians. Tot aixó fa que Rumiñahui 
tinga un paper molt central en una part del seu col-lectiu. En contrast, en el cas de 
marroquins i algerians la preséncia de les associacions és menor, está més 
compartida amb uns altres elements de la xarxa informal magribina del barri i se li 
atorga menor transcendencia en les activitats intragrup, les adre^ades a la propia 
col-lectivitat370.

Com les associacions de marroquins i d’algerians, Rumiñahui té una intensa relació 
amb les xarxes informáis dels equatorians, particularment al voltant d’uns locutoris, 

bars i espais de concentració festiva determinats com el Hit del Túria. Aqüestes 

relacions informáis són básiques per arribar a la gent, amb el “volante” (full) o la

370 Els membres de 1’Asociación de Inmigrantes Argelinos i l ’Asociación de Inmigrantes 
Marroquíes Al Amal atorguen importáncia a l’aparició pública de les seues organitzacions i 
han desenvolupat diverses iniciatives en aqueixa línea, vers la societat valenciana. 
Tanmateix, respecte a l’interior del col-lectiu i respecte a determinades activitats aquesta 
preocupació peí protagonisme es dilueix. Així, els membres de les associacions tingueren un 
paper clau en el “comedor popular halal” , pero no figura cap signatura en el full de 
convocatoria i difusió d’aqueixa iniciativa.
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“ convocatoria” . Es valoren les bones relacions amb els propietaris dels locutoris. En 

qualsevol cas, Rumiñahui es presenta com a organització, fa activitats com a 
organització i no se subsumeix com un element més d’una xarxa informal. Una xarxa 

que, en el cas equatoríá, no té la dimensió comunitaria de la dels magribins de 

Russafa. Si en el cas magribí, almenys al barri, la importancia i preséncia de les 

associacions formáis i de les xarxes informáis está més equilibrada, en el cas 

equatoriá, el pol de referencia és clarament l’organització formal.
L*última diferencia observada entre les associacions d’immigrants guarda relació amb 

el grau de proximitat/distáncia a la cultura associativa occidental. Les formes de fer 
(blocs en les manifestacions, pancartes, consignes, portavoda) i el tipus de discurs 

de Rumiñahui remeten a la cultura de l ’esquerra llatinoamericana. El nucli més actiu 
de Rumiñahui prové de moviments de base, organitzacions sindicáis i polítiques 
d’Equador. Ha estat aquest bagatge i aquesta experiéncia el que ha possibilitat, a un 
grup decidit i conven^ut, crear una organització en poc més de dos anys.

“En todo ese tiempo, la batalla incesante que hemos tenido en nuestros 
países.... nos la han lesado nuestros padres y nosotros hemos sido partídpes 
de esa lucha, esa lucha por los recursos naturales, los derechos, la educadón y 
la salud y del empleo...'* (HER 21)

Aquest fet evidencia que en el cas d’associacionisme de primers migrants, que aquí
ens ocupa, l ’heterogeneVtat ens remet a la tradició i la cultura de sociabilitat del
col-lectiu de referencia, i a les experiéncies organitzatives anteriors del grup
promotor i més actiu de l ’associació. L’Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal
i /'Asociación de Inmigrantes Argelinos están conformades, sobretot en les relacions
intragrup, per la cultura relacional magribina amb un major pes de les xarxes
informáis i les relacions de “confianza” . No és el cas de Rumiñahui.
L’heterogeneYtat de les diferents associacions d’immigrants no es deu, sois, a la
diversa procedéncia cultural, sud-americana o nord-africana. L’Associació Peruana
Ollantay va centrar la seua activitat entre 1992 i 1996, data de la seua desaparició
práctica, en proporcionar servéis i espais lúdics comuns a la “ colonia peruana” a

Valéncia, un grup molt petit en la primera part de la década dels 90 i amb un cert
pes de professionals. En contrast Rumiñahui es presenta com “voceros” de la lluita

dels immigrants. En els dos casos, hi ha darrera una tradició política diferent,

diferents objectius i públic al que aspiren a enquadrar.
D’acord amb l ’experiéncia francesa, amb el temps i la inserció social de la 

immigració, l ’associacionisme primerenc es modula i canvia. Óbviament, la cultura 
associativa i relacional d’origen continua constituint un factor básic per a explicar el 

fenomen associatiu pero incideixen d’altres factors. Tanmateix, la incorporació de la



364 ÁMBIT URBÁ, SOCIABILITAT I INSERCIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS

“segona generado” , la interacdó amb la sodetat de recepdó, l ’acció de 

l ’administració i les polítiques publiques van conformant un panorama assodatiu més 

plural. Wihtol (1997) i Leveau i Wihtol (2001) distingeixen tres etapes, amb tres 

organitzacions prototípiques. L’associacionisme dels primers migrants, dels anys 60 i 

70, que era un associacionisme “ militant” , molt vinculat a la cultura d’origen. Una 

segona etapa, és la de l ’associacionisme cívic de la segona generado, hereu del 

moviment beur de primers dels 80, més centrat en l ’exigéncia de drets i 

l ’antirracisme. Un tercer tipus, ja dels 90, són les associacions de barri que se 

centren en iniciatives de lluita contra l ’exclusió a nivell local, de prevenció i 

promoció de la segona i tercera generado. Aqüestes associacions conviuen amb unes 
altres de “ clara vocació comunitaria” 371. No es tracta de repetir esquemes, ni de 
traslladar mecánicament experiéncies. Únicament constatar que a Valéncia estem en 
els primers moments del moviment associatiu i que, a més de la cultura associativa 
del col-lectiu de referencia, operen altres factors que, previsiblement, amb el temps 
hauran d’adquirir major importancia.
Abans destacaven la diversitat i heterogeneYtat de les associacions d’immigrants. Tot 
i aixó, les associacions d’immigrants acompleixen, com hem vist, funcions semblants. 
Podem parlar de funcions intragrup i exogrup. Peí que fa a les primeres, es tracta 
d’activitats lúdiques i socials, de generado d’espais de trobada de relació. De 
vegades, es realitza també una tasca d’assessorament informal372. De forma més o 
menys central, les associacions constitueixen un punt de “ referencia” per al 
col-lectiu sobretot peí que fa a les relacions amb la societat de recepció. Les 
funcions intragrup presenten una major variabilitat entre els diversos col-lectius, 
segons les xarxes existents, el paper que compleix l ’associació i la diversa cultura. 
Peí que fa a la societat de recepció, les funcions són diferents. S’acompleix una 

fundó de denúncia, de mobilització i de pressió sobre els poders públics, pero també 
d’interlocució i de col-laboració amb les administracions. Cada associació tendeix, a 
més, a acomplir la fundó de “ representar” el col-lectiu. Aqüestes funcions exogrup 

es realitzen de forma molt semblant, malgrat les diferencies entre els col-lectius 
magribins i equatorians. La dinámica social de la societat de recepció és la que

371 Hammouche (2001) planteja una tipología semblant a la de Wihtol de Wenden. Aquest 
autor parla “del temps dels pares” , associacions molt vinculades a la cultura d’origen, “el 
temps dels filis” , associacions culturáis i moviments cívics que responen a la vivencia 
intermédia i la doble identitat de la segona generació, “el temps del barri” i el “ temps de les 
mares” més centrats en la intervenció social i en un paper “d’auxiliars de l’acció pública” .
372 Es tracta d’associacions que no disposen de servei jurídic. Per tant, deriven les qüestions 
de documentació a unes altres organitzacions autóctones, pero amb tot hi ha, per part de 
determinades persones que “coneixen” , una activitat d’assessorament informal individual.
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estableix les formes a qué han d’ajustar-se les associacions si volen ser considerades 

i reconegudes com a actors socials (associacions legalitzades, formes establertes de 

protesta, vies de comunicació estandarditzades amb les administracions, etc.).

Les associadons del barrí i la immigració. Discursos

Des de primeries de 2000, la immigració ocupa un lloc central en el debat social al 

barri. És la manifestado més visible i un deis factors centráis del procés de 
transformació de Russafa. En aquest apartat comentarem els discursos d’una part de 

les associacions del barri respecte a la immigració. Es tracta de les associacions que 
han tingut una participació més activa en els debats i esdeveniments deis darrers 
anys relacionades, directa o indirectament, amb la immigració. Les manifestacions 
racistes realitzades al barri per l ’extrema dreta valenciana, l ’augment de la 

inseguretat que una part deis veVns vincula amb la preséncia d’immigrants, les 
tensions de convivéncia que s’han donat a l ’eix del carrer Cuba i els comentaris deis 
veVns, han exigit de les associacions més actives un discurs més o menys elaborat en 
qüestions d’immigració. Com a fil conductor de la nostra análisi, utilitzarem les 
posicions de l ’Associació de VeVns.
D’acord amb l ’Associació de VeVns, l'immigrant és un veí més i com tal ha de ser 
considerat. No ha de teñir un tráete diferenciat ni discriminatori, ni positiu ni 
negatiu. Són veVns amb els mateixos problemes de servéis, equipament i residencia, 
que la resta. Com explica el portaveu

“nuestra visión es... (que) en este barrio hay vecinos y vecinas, y no hay 
inmigrantes legales o ilegales, negros, marroquíes o de donde sean, son 
vecinos y vecinas con problemas concretos.... que circunstancialmente 
pertenecen a otra raza y otra etnia pero son personas” (Cl 17).

Per a l ’Associació la qüestió deis immigrants ha d’abordar-se com una part més de la
realitat del barri, no peí carácter d’immigrants o per les diferencies culturáis, sinó
com a veVns amb problemes i que, en tant que aixó, no es diferencien d’altres veVns.

“ (abordar) los problemas... no naciendo de la raza, de la etnia o del color o de 
la religión sino naciendo de los problemas que hay... y hay inmigrantes que 
tendrán problemas de enseñanza, otros que tendrán problemas de vivienda, 
otros que tendrán problemas de otro tipo, pero repito, el hecho de ser 
inmigrante es un hecho secundario... creemos que (ésta) es una manera de 
entrar al problema, de considerarlos a todos al mismo nivel, más allá de 
procedencia o de lo que sea” (Cl 17)

Es tracta d’un discurs universalista que propugna la igualtat de tráete sobre la base
comuna de la condició de veí. En el cas de rAssociació de VeVns i també per part de

l ’Associació de Comerciants, aquesta igualtat s’identifica amb un tractament
indiferenciat, com si el fet d’ésser immigrant fos un factor secundan' en la situació
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d’aquests veíns. Més encara, són de l ’opinió que si s’abunda en et tractament 

diferenciat i específic, com fan algunes ONG, el que es genera és afavorir la 
separació entre immigrants i autóctons, i en certa mesura donar-la per bona.

“nosotros (l’Associació de VeYns) no haremos nunca, pienso, campaña en 
defensa del inmigrante, me explico porque claro esto dicho así suena 
terrible... creo que hablar de inmigrante en estos momentos en este barrio es 
ya crear una situación de separación entre inmigrantes y autóctonos” (Gl 17).

La immigració ha contribu'ít a la revitalització del barri i, en particular, de la zona 7

on es concentren els magribins. Aquest és un fet positiu que cal reconéixer. No són

els immigrants els que han degradat aquesta zona, “sino que se han asentado en una

zona degradada, que es lo que siempre sucede con los inmigrantes”373. Si bé no es
considera a la immigració com un factor causal deis problemes de la zona, que ja

estava degradada abans, la preséncia deis immigrants els augmenta. La clau no rau

tant en la seua preséncia en si, com en Texcés” que suposa el seu nombre. La
concentració d’immigrants i les condicions en qué es dóna generen problemes per
l ’amuntegament en habitatges precáries, per la delinqüéncia i les diferencies
culturáis. Tot aixó dona lloc a un “malestar generalizadoi374”  entre els veVns, molt
focalitzat en la “zona mora” .

“Lo que ha habido... ha sido una revitalización de la zona, esto que es un 
hecho positivo.... también ha creado unos efectos negativos, negativos por 
exceso de concentración,... ha producido una cierta delincuencia... existe un 
choque puntual entre la gente de toda la vida del barrio y estas gentes que 
están en las calles... pues, esta siendo un efecto negativo de tal manera que 
aunque no se ha producido ninguna acción xenófoba... sí que existe un 
malestar muy generalizado que luego ha sido aprovechado por gente de fuera 
(en referencia a la extrema derecha)” (Gl 2).

Per a l ’Associació de VeYns i l ’Associació de Comerciants, els immigrants margináis
que realitzen activitats delictives no són ni els únics actors ni l ’única causa de la
inseguretat ciutadana que hi ha a Russafa. Alguns locáis after hours, determinants
indrets i baixos del barri, s’assenyalen com a llocs de tráfic de droga o venda de

mercadería furtada per part de delinqüents autóctons. La inseguretat i la
delinqüéncia es correlacionen més amb la marginado que amb la nacionalitat o la

procedéncia. El portaveu de l ’Associació de Comerciants és molt ciar en aquesta

qüestió:

“En cuanto a los delincuentes, lo que tengo aquí comprobado es que los hay 
rumanos, los hay españoles, los hay árabes.... los hay de todo. Aquí hay una 
esquina donde le puedo decir que todas las mañanas, o casi todas, se venden 
productos de joyería o se cambian por otras cosas, pero a plena luz del día. Y 
ahí intervienen sudamericanos, gente de color y españoles, porque se ve a las

373 Manifest de l’Associació de VeYns de 14 de febrer de 2002.
374 Manifest de l’Associació de VeYns citat.
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claras quienes son. O sea que el tema de la inseguridad es general. No atañe 
sólo a gente norteafricana, ni sudamericanos, sino en general. Gente 
marginal. ”  (EJ 14-15)

Ara bé, no es pot negar l ’existéncia d’immigrants delinqüents i que determinades 

concentracions generen delinqüéncia i inseguretat. La manca de treball, les 

dificultats de relació, els recursos escassos i les condicions de vida són factors que 

produeixen delinqüéncia. Per tant, cal una intervenció policial pero -sobre tot—cal 
incidir sobre les causes socials.

"no se puede hacer una defensa del inmigrante que diga el inmigrante no 
produce delito, no... el emigrante produce delito, otra cuestión son las causas 
(...) claro la pregunta es: ¿qué concentración de inmigrantes mas allá que sea 
marroquíes, franceses o del país que sean, con un alto índice de paro, con las 
dificultades añadidas de la lengua, de las diferencias culturales, no acaba 
siento un gueto que produce delincuencia?” (Gl 2)

Tot i els problemes, tant l ’Associació de VeYns com la de Comerciants, pensen que els
immigrants han de considerar-se com veVns. Formen part de la realitat de Russafa i
del seu futur. Han d’ésser tractats de la mateixa forma que els veYns autóctons i amb

semblants deures375. Així, per exemple, en parlar del projecte del Pare Central, el
portaveu de l ’Associació de VeYns assenyala

“(hay que) rehabilitar y recuperar el barrio con la gente que está... y cuando 
digo la gente que está incluyo a los inmigrantes que son en estos momentos 
una parte fundamental del futuro de este barrio. Lo que nos tememos es que 
el inicio de las obras del Parque Central y la consolidación en esa zona de un 
enclave de un nivel económico muy alto, haya intentos para desalojar toda esa 
zona de los inmigrantes que hay ahora” (Gl 11).

El discurs d’altres associacions del barri es presenta i es modula de forma diferent.
És el cas d’ACSUD - Las Segovias, de l ’Ateneu Russafa i de JARIT. Aqüestes entitats, a
l ’igual que les Associacions de VeYns i de Comerciants, tenen en el rebuig al racisme i
la igualtat de tráete ais immigrants el punt de partida del seu discurs sobre la
immigració. Tanmateix, les seues posicions es modulen de forma distinta. Així, en

parlar i descriure la situació deis immigrants s’atorga un major pes i importancia ais
factors institucionals, com la normativa d’estrangeria i el tractament administratiu
que rep l ’immigrant.

“lo que és una putada és que a ells no se’Is. facilite tot el tema de papers i 
legalització per a poder guanyar-se la vida legalment i dignament, no?... qué fa 
aixó? que una part, que peí que jo percep és molt xicoteta... que recórrega a 
entrar ja  a la delinqüéncia, pero vamos que no és tant... i que si comparárem 
amb altres col-lectius de poblado pues no és molt més, fins i tot tenint en

375 La igualtat de tráete es modula, en el cas de 1’Associació de Comerciants, fent una major 
incidéncia en el compliment de les normes comunes. Els immigrants tenen tot el dret a obrir 
comerlos pero han de complir la normativa, cosa que en opinió del portaveu no fan com hem 
vist a l’apartat dedicat ais negocis étnics.
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compte les condidons legáis i de papers i de fadlitats que se’ls dóna a esta 
gent no?” (EL 9).

Són aquests factors institucionals, i els seus efectes els que generen i/o  agreugen una 

bona part de la problemática que s’associa ais immigrants, com el seu carácter 

“ il-legal” o la inserció laboral tan precária. En coherencia amb aquesta análisi, en el 

discurs d’aquestes entitats ocupa una posició molt destacada la crítica a la Llei 

d’Estrangeria 14/2003 i, més en general, la política d’estrangeria del Govern central. 
En contrast, l ’Associació de VeYns no subscriu aqüestes critiques ja que les consideren 

un pronunciament “ polític” , impropi d’una entitat com una associació de veYns376. 
Aquesta diferencia ha generat tensions entre unes entitats i altres. Mentre unes, en 

nom de la prudencia i de la unitat deis veYns, no consideren convenient pronunciar-se 
sobre la Llei, unes altres ho creuen imprescindible377.
Per altra banda, al discurs d'aqüestes ONG destaca el multiculturalisme actual del 
barri com a tret central de la situado. Es fa particular insisténcia en la necessitat de 
donar a conéixer les altres cultures i presentar aquesta heterogeneYtat com un factor 
d’enriquiment coLlectiu. Sovint, es considera el desconeixement com causa del 
rebuig social de l ’ immigrant i la “ sensibilizado” de la societat de recepció, 
Teducació en el multiculturalisme” , com una de les solucions. Com diu la portaveu 
de JARIT

“aqueix rebuig que es puga donar també és per un desconeixement d’esta 
gent, de la seua convivéncia al barri... (de) quines costums tenen o quina 
cultura, quina religió. El desconeixement de tots estos factors fa que aparega 
aqueix rebuig” (ELS 7-8)
ula sensibilitzadó o promoció de la interculturalitat, és altra de les activitats 
que dins de JARIT també plategem, pensem que és un tema important el que 
es done a conéixer, o puguem ajudar a que es donen a conéixer altres 
cultures” (ELS 10)

376 En opinió del portaveu de l’Associació de VeYns, aquesta entitat ha d’abordar els grans 
temes del barri i els problemes deis veYns, pero sense entrar en temes polémics d’un ámbit 
superior.

“La asociación de vecinos hace política no partidista, todos hacemos política pero esta 
no puede ser partidista” (Gl 21).

Més encara, la propia composidó de l’associació no fa viable, ni desitjable, pronunciaments 
sobre temes generáis sobre els que possiblement no hi haurá unitat.

“Aquí hay gente de todos los partidos... PSOE, PP... que son tan luchadores respecto a 
la mala política que tiene el Ayuntamiento, como cualquier otra persona” (Gl 22).

377 L’opinió del portaveu de l’Ateneu Russafa pot ser il-lustrativa de les queixes respecte a 
l’Assodació de VeYns. En referencia a l’actitud respecte a la Llei d’Estrangeria afirmava:

“ lo que no podemos ir es con un poco de miedo o falsedad, hago eso pero no puede 
ser, hay que definir (posiciones) y si sacarlas a la calle y a veces aciertas y otras no,... 
pero defender tus ideas” (FA-8).



LES SOCIABILITATS DE RUSSAFA 369

Aqüestes entitats, particularment JARIT i l ’Ateneu Russafa, desenvolupen activitats 
diverses en aquest sentit, que anomenen “ línia intercultural” . Es tracta de cursos de 

balls i música d’altres terres, de cuina o lúdics, combinats amb xerrades i 

col-loquis378. Aquesta línia intercultural comporta, igualment, una preocupació 

específica per afavorir la preséncia deis immigrants com a subjectes, com a actors 

socials que expliquen la seua realitat i visió.

"és molt important que els propis immigrants siguen els que participen, els
que tinguen la iniciativa, que s*ádrecén al personal i conten també la seua...
(quan ho hem fet) és una experiencia que ha estat molt interessant”  (ELS 11)

Per aqüestes entitats, l ’immigrant és un veí més que pateix els mateixos problemes 

que la resta del barri, pero de forma diferent i agreujada atesa la situació de 
precarietat, jurídica i social, i la seua diferéncia cultural. Per aixó, la igualtat de 
tráete ha de combinar-se amb l ’atenció a la diversitat. Aquesta preocupació adopta 
diverses formes. En el pía polític, denunciant i oposant-se a la política d’estrangeria, 
una problemática específica deis nous veYns. En el pía cultural, destacant 
l ’enríquiment mutu que suposa la diversitat cultural al barrí i la conveniencia d’una 
major coneixen^a, com métode pedagógic i element de desactivació de conflictes. Si 
abans hem caracteritzat el discurs de les Associacions de VeYns i de Comerciants com 
universalista abstráete, el d’aquestes entitats caldria considerar-ho més 
multiculturalista.
Peí que fa ais problemes del barri, hi ha una coincidéncia prou ampia amb 
l ’Associació de VeYns. Es reconeix que hi ha queixes i malestar envers els magribins. 
Tanmateix, els membres d’aquestes ONG i les persones que les envolten fan un 
esforc explícit per “desdramatitzar” els problemes i incidents que pugen donar-se 

amb els immigrants. Peí que fa ais grups de carrer magribins es destaca, com ja hem 
vist, la proximitat que representa una cultura de carrer que ha estat també la nostra 
fins fa quatre dies. En relació amb les critiques a determinats aspectes deis negocis 
étnics o deis grups de carrer s’assenyala que és un comportament més comú del que 
es pensa i que, moltes coses nosaltres també les fem. Es destaca la coincidéncia i 

com darrere d’algunes critiques ais immigrants s’amaga el prejudici. Davant els 
comentaris de que ais negocis étnics treballa gent sense contráete, la representant 

de l ’AMPA Balmes deia:

378 En aquest sentit JARIT ha desenvolupat un parell de projectes d’una certa envergadura, 
“Ser Sur en el Norte” i “Marroc, la lluna de Valencia”. Aquest darrer, per exemple, consistía 
en organitzar jornades ais instituts, normalment d’un dia. Es muntava una khaima, es 
realitzava un taller de música i cultura marroquí, un altre taller d’henna i una degustado de 
té. Depenent de l’acord amb l’Instituí s’afegia, també, una obra de teatre sobre la 
immigració amb un col-loqui posterior.
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"¿pero cuántas familias españolas hemos hecho esto cuando hemos empezado 
un negocio?... lo digo porque esas cosas las hablamos tranquilamente y 
cualquier persona dice pues es verdad, porque es verdad que lo hemos hecho, 
entonces ¿por qué lo ven más grave porque lo hagan unos señores con chilaba? 
(ELE 16)

En suma, les associacions del barri tenen una posició comuna respecte a les 
deficiéncies i reptes de futur del barri i sobre la immigració i la igualtat de tráete 

que ha de meréixer. Tanmateix, aquesta posició es modula de forma diferent com a 
conseqüéncia d’una pluralitat de factors. Uns fan referencia a que es tracta 
d'associacions amb un "estil” , un públic i uns requeriments diferents. D’altres, a les 

diferents concepcions que mantenen sobre la igualtat.

L’Associació de VeYns, com la de Comerciants, són organitzacions "tradicionals” de 
defensa d’interessos propis, com a veYns i/o  com a comerciants. El funcionament 
formalitzat, la dimensió instrumental i la importáncia atorgada a la interlocució amb 
l ’administració municipal serien alguns deis seus trets. Per contra, JARIT, l ’Ateneu 
Russafa, Salvem Russafa o altres, es presenten com organitzacions de “ nou tipus” . 
Amb aixó, se sol al*ludir a un funcionament menys estructurat i més participatiu, 
amb un ventall de preocupacions més ampies. En aqüestes organitzacions es dóna un 
major pes a l ’expressivitat, les activitats lúdiques o al fet de reunir-se peí gaudiment 
d'estar junts, pero també a la reivindicado i a la ideología critica. No es menyspreen 
els objectius concrets, pero la dimensió instrumental té menor importáncia.
Unes associacions i altres tenen un públic diferent. Abans establíem dos grans grups 
en el veYnat autócton de Russafa: els veYns i les “ famílies de tota la vida” i els nous 
veYns professionals i "inconformistes” de la década deis 90. A més, caldria considerar 
el biaix que estableix el factor generacional. Així, els veYns del primer grup i la gent 
de més edat constitueixen el públic de l ’Associació de VeYns i de la de Comerciants. 
Per contra, els veYns que participen en les entitats “ alternatives” i ONGD presents al 

barri és gent jove, una part filis del barri i molts altres arribats ais darrers anys, amb 
un ampli ventall de posicions ideológiques dins d’un camp d’esquerra crítica.
Com a conseqüéncia d’aquestes diferencies, les associacions están sotmeses a 

requeriments diferents. Com hem vist, el portaveu de l ’Associació de VeYns destacava 

l ’augment de les queixes veYnals relacionades amb els immigrants. Aqüestes persones 

no van a JARIT o ACSUD-Las Segovias. Peí contrari, la gent jove i inconformista, socis 

o que freqüenten aqüestes entitats, no pot entendre que no es fa?a una crítica 

pública a la Llei d’Estrangeria des de l ’Associació de VeYns.

Hi influeix, també, la diferent forma de concebre la igualtat de tráete que es 

proclama respecte a la immigració. Per a l ’Associació de VeYns i l ’Associació de
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Comerciants, la igualtat de tráete s’identifica amb tractament uniforme, com uns 
vei'ns més. La posició d’aquestes ONG fa una lectura de la igualtat que para més 

atenció a la diferéncia i la diversitat, amb una aposta més clara per la 

multiculturalitat.
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10. LES DINÁMIQUES DE LA CONVIVÉNCIA

Com hem vist en aquesta investigació, el barri de Russafa es traba immers en un 

procés de transformado accelerada. El seu avenir com a barri multicultural i albora 
molt valenciá dependrá, básicament, de dues dinámiques presents avui en dia. Una, 
l ’evolució del procés d’ inserció deis nous veYns al barri i la conformado de 
l ’ immigrant bé com un eos estrany i indesitjable o bé com a un veí més, no sois 
resident sinó conciutadá. L’altra, el desenvolupament del procés de rehabilitado i 

nova construcció a Russafa i les seues conseqüéncies sobre la composició 
socioeconómica, les expectatives de millora del veínat i el seu imaginari sobre el 
barri. Quin és el sentit actual d’aquests dos processos i quina dinámica empenten? 
Quina relació es pot establir entre un i altre? Quins elements i condicions fan 
pensable un barri multicultural, comú i cómode per tothom i divers alhorá?
En aquest capítol abordarem, en primer lloc, la dinámica generada per les iniciatives 
i activitats conjuntes d’una part del teixit associatiu per afrontar els problemes del 
barri i l ’entrada en ell de l ’extrema dreta379. Tractarem, en segon lloc, d’apropar- 
nos a una visió sintética de l ’actual convivencia al barri, constatant l ’existéncia de 
tendéncies contradictóries. Unes, que poden afavorir una millor inserció deis 
immigrants, es deriven de la convivéncia quotidiana, del procés d’acomodació en el 
barrí de la comunitat magribina i de la dinámica que ha fet de la vida associativa un 
espai comú i un pont entre els diferents grups de veYns. Altres tendéncies, contraríes 
a un procés d’inserció, es deriven de la conformació de l ’immigrant com agent 

.degradant i veí indesitjable, per a una part del veYnat. El procés está obert i a 

Russafa són possibles diversos escenaris de futur. Parlarem, per últim, de les 

condicions que poden fer compatible la “ millora” del barri i la consolidació del 
carácter popular i multicultural de Russafa i es defensará la idea d’un acord deis 
diversos grups de veYns com a eina fonamental per avanzar en aqueixa perspectiva.

El malestar intern, la tensió “importada” i les dinámiques que es generen

En 1997 Falange Española - Frente Nacional Sindicalista va convocar una manifestado 

per al dia 30 de juny, sota el lema “ Ruzafa por un barrio valenciano. No a la pérdida

379 A l’annex 8 es presenten de forma cronológica els fets i activitats més rellevants.
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de identidad” . L’objectiu explícit de la marxa era “denunciar la inmigración” amb un 

recorregut pels carrers amb més preséncia magribina. L’anunci de la manifestació va 
generar un intens debat ciutadá a Valéncia i, per descomptat, al barri on la iniciativa 

es va viure com quelcom totalment extern380. No va haver-hi cap suport públic des de 

Russafa, ni participado de veYns a la marxa. L’intens rebuig que concitava la 

manifestació, tant en Topinió publicada” de la ciutat com entre les associacions del 
barri, va aconseguir deslegitimar la manifestació de Falange.

Davant la manifestació racista, les associacions del barri realitzaren una activa 

campanya en contra, mitjan^ant la creació d’una “ Coordinadora de Russafa”  en la 
que participaven, també, alguns marroquins veYns del barri i amb la que va 

col-laborar l ’Associació Cultural Islámica. La coordinadora convoca, un dia abans de 
la manifestació falangista, una MFiesta por la tolerancia”  al carrer de l ’església de 

Sant Valero. Al llarg del dia, diversos varis milers de persones passaren per la khaima 
i les paradetes instal-lades amb menjar, artesanía i jocs infantils. Va acudir gent 
d’altres llocs de Valéncia, molta gent del barri i una bona preséncia d’immigrants 
magribins381. L’endemá, sois un centenar de persones secundaren la manifestació de 
Falange Española que desfilé en mig d’un ambient tens i hostil382. Al mateix temps, 
“ grups antifeixistes”  de l ’entorn jove radical de la ciutat, es concentraren per a 
impedir l ’eixida de la manifestació feixista. La policía els va dissoldre després de 
realitzar diverses cárregues i efectuar algunes detencions383.
Ais fets de 1997 s’apunten dues dinámiques que es desenvoluparan ais anys 
posteriors. Una, la intervenció en el barri de l ’extrema dreta que focalitza sobre 
Russafa el seu discurs contra la immigració; l ’altra, molt forjada per la primera, una 
dinámica de treball coordinat entre diverses entitats i veYns autóctons i immigrants. 
Mesos després de la manifestació feixista, amb la tornada a la tranquil-litat, la 
“ Coordinadora de Russafa”  es va dissoldre. Tanmateix, aquesta primera experiencia

380 “Un grupo de extrema derecha convoca la primera manifestación racista en Valencia” . 
Levante 8 de juny de 1997. La manifestado va suscitar nombrosos articles d’opinió sol-licitant 
la il-legalització de la marxa. Els grups municipals del PSOE i d’EUPV presentaren mocions de 
condemna a l’Ajuntament i els polítics del PP manifestaren la seua preocupació. Es va 
generar un ambient clarament contrari, al que contribuYren els mitjans de comunicado

“Miles de vecinos de Russafa se vuelcan en una jomada festiva contra el racismo” . 
Levante, 30 de juny de 1997. La festa de la coordinadora de Russafa va comptar amb el 
suport de la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants de Valéncia i de moltes 
organitzacions cíviques i sindicáis de la ciutat
382 “Los vecinos abuchean por las calles de Russafa al centenar de manifestantes racistas” . 
Levante, 1 de juliol de 1997. “La manifestación racista de Russafa fracasa y se encuentra con 
el rechazo mayoritario de los vecinos” . El País. Comunidad Valenciana. 1 de juliol de 1997
383 Els “grups antifeixistes” o ‘Tassemblea antifeixista” és una xarxa informal que recull 
grups d’orientació anarquista, altres autónoms i nacionalistes radicáis. La contra-manifestació 
la convocaren sota el lema “No passaran. Tots i totes som immigrants” .
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va generar una sensibilitat comuna respecte a la importáncia que cobrava el tema de 

la immigració i una xarxa de contactes que incloYa també a veYns immigrants del barri 

(precisament alguns deis que, dos anys més tard, fundaren l ’Associació de Magribins i 

la d'Algerians). L’experiéncia de 1997 va suposar, en definitiva, un referent molt 

positiu de treball conjunt per a les associacions i les persones que havien participat. 

Segons diversos informants, la manifestació falangista no va trencar la convivéncia 

que se havia consolidat entre els veYns autóctons i els veYns immigrants, que eren 

encara molts pocs i en la seua majoria magribins. Rememorant la situació deis anys 
98 i 99, es parla d'una escassa interrelació i de respecte mutu sense particulars 

tensions.

“yo he visto una convivencia bastante normalizada, también era cierto que no 
se había dado todavía, un despegue....de cada una de las culturas, y todavía 
siguen estando muy centralizados, pues en sus negocios, en sus calles y se ve 
poca interacción con los autóctonos, pero respeto y convivencia si (ORT 1-1)” .

O en paraules d’un veí marroquí:

“el tema de la convivencia hace dos años era indiferente, había un respeto 
mutuo, la gente lo conocía, no había problemas, de consideración, había 
problemas puntuales...” (M112).

Aquesta indiferencia tolerant va comentar a variar amb l ’augment de la inseguretat

ciutadana a fináis de 2000. Com ja hem comentat, van sovintejar la sostracció de
bosses, els cotxes amb llunes destrossades, els robatoris i assalts a comerlos. Tots els
nostres informants coincideixen en assenyalar com a responsables de la situació a un
grup de delinqüents algerians, indocumentats expulsáis d’ ltália. Com comenta un
informant magribí:

“el problema se agravó porque ha habido un grupo de 9 personas que han 
destrozado el barrio, vinieron de Italia, eran inmigrantes indocumentados en 
Italia, los echaron y vinieron aquí. Claro, vienen aquí y ¿dónde van? Al barrio 
de Ruzafa, porque aquí pasan desapercibidos, el problema que empezaron a 
trabajar en el barrio, como medio de vida” (M112)

A més del malestar derivat de Taugment de la petita delinqüéncia, un parell de
baralles entre grups de magribins i els fallers de la falla Dénia-Cuba, en plenes falles
de 2001, va ampliar la percepció d’inseguretat entre un sector deis veYns autóctons
d’aquests carrers. Aquesta percepció es vincula a la preséncia deis grups d’homes

magribins al carrer i a la deixadesa de la policía i de l'Ajuntament. Es dona un

augment de queixes a l ’Associació de VeYns i el malestar, focalitzat envers els

magribins i la “zona mora” , es va estendre entre sectors més amplis. Com comentava

la Presidenta de l ’Associació de VeYns:

“en el mercado ya se hablaba de que los robos eran cosa de los moros... los de 
esas calles y los de otras... y claro tampoco era eso” .
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Al mateix temps, entre les associacions va créixer la consciéncia de la gravetat del 
problema i de la necessitat d'afrontar-lo.

“ (pensábamos que) sino hadamos algo nosotros nos podíamos encontrar 
desbordados por la situación, y ellos (los magrebíes) eran también muy 
conscientes de que también había que hacer algo,... estaban muy preocupados 
por ese tema, sabían que si no se hacia algo, que si no se daba una 
respuesta... podían ser ellos los paganos” (MALL 9)

Per una banda, les diferents associacions autóctones adoptaren iniciatives diverses

per separat. L’Associació de VeYns va establir una coordinado amb Policía Local i,

alhora, inicia contactes amb membres de l ’Associació de Marroquins para "ver qué

podían hacer entre su gente” . ACSUD-Las Segovias, JARIT, l ’Ateneu i altres

associacions del barri comencen a parlar sobre la conveniencia de revitalitzar
l ’experiéncia de la Coordinadora.
Per la seua banda, els immigrants assentats al barri prenen iniciatives per rebaixar la 

tensió, conscients que l ’augment de delictes afavoria una creixent criminalització 
deis col-lectius d’immigrants. Tot i que el malestar estava focalitzat cap ais 
magribins, altres col-lectius se sentiren implicats. Com comenta un senegalés, es 
tractava de:

“hablar con nuestra gente y que sepan que si hay uno que hace una cosa la 
repercusión es para todos nosotros,.... que es un papel que hay que jugar que 
es difícil pero... en nuestro caso cuando un senegalés se mete con alguien, 
nosotros nos levantamos y lo que pido es que los otros colectivos tengan 
también esa responsabilidad...”  (FAT 7)

En el cas deis veYns magribins, els més directament afectats pels comentaris i
acusacions, algunes persones d’autoritat intentaren per diverses vies “ neutralitzar”
la petita delinqüéncia magribina que sovintejava els carrers de Russafa. Una part
d’aquesta va ser immune a les raons i les pressions; més encara, menyspreaven i
criticaven ais membres de les associacions i ais comerciants que els cridaren
l ’atenció. Després deis agres debats aparegueren assaltats un parell de cotxes de
magribins coneguts. En aquest context, un grup de marroquins i algerians va recorrer
a procediments més directes.

“ (habíamos) hablado con ellos, pero ni caso, porque había dos de ellos que 
eran drogadictos... cuando hablas con ellos no se enteran, no saben lo que 
estás diciendo. Al final tomamos la decisión, entre nosotros, no queríamos 
acudir a la policía, ni denunciar... un grupo de nosotros han ido y les han dado 
una paliza... un toque fuerte y que la próxima vez que pongan la mano encima 
de un coche aquí en Russafa, les amenazaron fuerte... les dijimos que si les 
vemos aquí en el barrio lo van a pagar caro” 384

384 En aquest cas no s’identifica l’informant, a petició seua.
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A més, entre els membres de les associacions es va generalitzar la convicció de que 
calia unificar esfor^os i que, per altra part, la qüestió de la immigració no es podia 

tractar aillada d’altres qüestions del barri. En Octubre de 2001, s’ iniciaren converses 

entre les associacions autóctones i d’immigrants. Si bé no hi hagué acord per a crear 

una plataforma conjunta, per diferencies respecte al seu carácter i funcionament385, 

les diferents “sensibilitats” decidiren continuar els contactes i exigir un Pía Integral 

d’ lntervenció per a Russafa que abordara el conjunt de problemes del barri. Es 

considerava, no sense raó, que aquest plantejament podia ser més unitari i no 
focalitzava l ’atenció sobre els immigrants.
Com ja hem comentat, a l ’octubre de 2001 un tunisiá va morir a mans d’altres 

magribins i, al Novembre, també un equatoriá en colpejar-se en una baralla amb 
compatriotes386. A més d’aquests fets luctuosos, continuaven sovintejant els petits 

robatoris i augmentava el lógic malestar del veYnat afectat. Per aqüestes dates, 
membres de l ’Associació de Marroquins es van reunir amb la Delegació del Govern i 
sol-licitaren, públicament, una major preséncia policial. Una decisió que va suscitar 
no poques critiques entre els membres d’algunes entitats pero que cal entendre com 
una forma d’intentar deslligar ais veYns magribins de la imatge de la delinqüéncia.
A primers de desembre, a iniciativa d’un grup de veYns del carrer Cuba, es va 

realitzar una tensa assemblea de veYns amb la participado de més de cent persones. 
Sois les intervencions tranquil-litzadores de membres de l ’Associació de VeYns i de 
l ’Associació de Marroquins van aconseguir calmar els ánims, pero la seua preocupació 
era manifesta. Després de l ’assemblea, les diferents associacions decidiren convocar 
una manifestació sota el lema, “Recuperar el barrio de Russafa. Exigir a las 
administraciones” , en demanda d’un Pía Integral d’ lntervenció387. Aquesta iniciativa

385 A aqüestes reunions iniciáis estaven presents l’Associació de VeYns, JARIT, ACSUD-Las 
Segovias, Associació de Marroquins i la d’Algerians, l’Ateneu Russafa, el Casal Jaume I, Xaloc 
(grup de Cáritas), “Teatro de bolsillo” i “La Brúixola” . Les diferencies se centraren sobre 
qüestions de funcionament, com el carácter vinculant o no de les decisions de la plataforma, 
encara que també es palesaren opinions diferents respecte al recurs a la policía o a prendre 
una posició pública crítica respecte a la Llei d’Estrangeria. Les distintes posicions remeten a 
les diferents “sensibilitats” que hem analitzat al capítol anterior.
386 “Un tunecino muere y otro resulta herido en una pelea en el barrio de Russafa” . El País, 
12 d’octubre de 2001. “Crimen en Russafa. Detienen a 3 ecuatorianos por matar a un 
compatriota en una pelea por el trabajo” Levante, 2 de novembre de 2001.
387 Aquest pía no té una plasmado clara. Totes les associacions apunten a una série de punts 
que, el full de convocatoria de la manifestació de 31 de gener de 2002, sintetitzava així (amb 
guions a l’original):

• “Por un parque central verde, rechazando la especulación.
• Por una mejora de la seguridad ciudadana y de la convivencia
• Reforma del colegio Balmes y construcción de uno nuevo
• Por un tráfico sostenible con normativa para carga y descarga
• Inversiones para favorecer la convivencia con los inmigrantes.
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a més deis objectius proclamats, pretenia reorientar el creixent malestar. Com 

comentava un membre de rAssociació de Marroquins

“y para adelantamos a una posible protesta de malestar, generalizado en este
caso, pues convocamos junto con la Asociación de Vecinos la manifestación,,
(M113)

La manifestació del 31 de gener de 2002 va estar la més nodrida de la historia del 

barri388. Més de 2.000 persones van recorrer els carrers de Russafa, en dos blocs ben 
delimitáis. El primer recollia el públic autócton sota les pancartes de l ’Associació de 

VeYns, de l ’AMPA del Col-legi Balmes i de l ’escoleta Patufet que demanaven la 
rehabilitado del CP Balmes, més espais verds i un centre social al barri. El segon 
bloc, més d’un ter? del total de la manifestació, estava composat per magribins, 
homes i dones, amb dues pancartes ben explícites, en valencia i árab: “VeYnat 

magribí de Russafa. Grafies árabs. Volem viure amb dignitat” i “ Convivéncia si, 
delinqüéncia no. Grafies árabs” . La preséncia d’immigrants llatinoamericans, els més 
recents al barri, va ser escassa. A més, pocs dies abans de la manifestació s’havia fet 
públic que l ’organització d’extrema dreta Valencia 2000 realitzaria un acte a Russafa 
contra la immigració il-legal; la noticia va actuar com a revulsiu entre una part deis 
veYns i propicia que a la manifestació acudiren persones solidaries i d’esquerres de la 

resta de la ciutat.
L’acte va constituir un éxit i així va ser valorat pels convocants. A més, es destacava 
la nodrida preséncia de magribins i es considerava una “ mostra de la convivéncia que 
hi ha a Russafa” . Efectivament, es pot llegir la manifestació com una mostra de 
l ’ordre multicultural al barri: un acte cívic comú que es desenvolupa com a dos blocs 
de veYns que es manifesten conjuntament pero sense barrejar-se. Davant els 
autóctons, darrere els magribins i alguns llatinoamericans i membres de les ONG que 
anaven despla^ant-se d’un bloc a altre en les dues hores que dura la manifestació. 
Ais pocs dies, una veYna que no va assistir em comentava: Uuna manifestació una 

mica rara, no? Uns demanaven servéis i altres demanaven dretsn. Tanmateix, al bloc

• Por una ayuda a la rehabilitación urbanística.
• Por la construcción de instalaciones sociales y culturales
• Por un apoyo efectivo al pequeño comercio y mercado”.

El full continuava així: “responsabilizamos a las administraciones (Ayuntamiento y 
Ceneralitat) y les exigimos, desde la colaboración, un Plan de Intervención Integral en el 
barrio de Russafa
388 “La degradación y la inseguridad alientan la mayor manifestación de la historia de 
Russafa” , Levante, 1 de febrer de 2002. “Russafa sale a la calle y protesta por el abandono y 
el deterioro del barrio” , El País, Comunidad Valenciana, 1 de febrer de 2002. Els convocants 
eren rAssociació de VeYns, ACSUD-Las Segovias, JARIT, Ateneu Russafa, Salvem Russafa, Casal 
Jaume I, Associació Rumiñahui, Associació d’Algeríans, Associació de Marroquins, Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escoleta Patufet.
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magribí no es va fer referencia a la Llei d’Estrangeria o ais drets deis immigrants. Les 

consignes més corejades foren: “convivencia sí, delincuencia no” . Els magribins no 
reclamaven drets com a immigrants, sinó reconeixement com a veYns.

A més deis objectius explícits de la manifestació, la massiva preséncia magribina 

tenia l ’objectiu de “ legitimar-se” , davant els ulls de tot el barri, com a veYns 

contraris a la delinqüéncia:

“salimos para manifestar que realmente estamos con el barrio, vivimos 
con el barrio y realmente nos afecta lo que afecta al barrio y somos los 
primeros perjudicados. Y que vamos a luchar contra la delincuencia y 
vamos a trabajar por la integración social, porqué claro, aquí hay gente 
que está pasando muchas penurias, muchos problemas y no acude a esos 
extremos (delinquir)” (MI)

Com hem vist abans, la convocatoria de la manifestació entre el veYnat magribí va
estar realitzada per Timam, alguns comerciants i els membres de les associacions de

magribins i algerians. Encara que la manifestació estava convocada per les
associacions, les pancartes que portaven estaven signades peí veYnat magribí.
L’autoafirmació com a veYns “ respectables” i la demanda simbólica de
reconeixement es va fer com a grup.
Óbviament, la preséncia magribina va estar molt comentada peí veYnat, en general 
de forma molt positiva i al mateix temps amb sorpresa. Per que fa al teixit 
associatiu, la manifestació va contribuir a consolidar el paper i la representativitat 
de les associacions d’immigrants ais ulls de les organitzacions autóctones, 
particularment de la marroquina i de l ’algeriana. Ambdues esdevenen uns 
interlocutors reconeguts atés que el “veYnat magribí” , la comunitat, havia aparegut 
com un important i dinámic sector del barri.
Dos mesos més tard, es va celebrar la manifestació convocada per Valencia 2000 que 
havia suscitat un ampli debat a la premsa de la ciutat i el refús de diferents 
personalitats i organitzacions389. Sota el lema “ Ruzafa limpia de droga, de 
delincuencia y de inmigración ilegal” desfilaren unes 150 persones amb banderes 

espanyoles preconstitucionals, entre les mostres de rebuig o indiferencia deis 
escassos vianants. Préviament, l ’Associació de VeYns i l ’Associació de Marroquins 
havien aconsellat ais comerciants magribins del carrer Cuba i Dénia, per on anava la

389 La plataforma Valencia 2000 agrupava a diversos grups i persones de l’extrema dreta 
valenciana, entre altres Democracia Nacional (DN) y Alianza por la Unidad Nacional (AUN), 
sota el lideratge de José Luís Roberto. Posteriorment a la manifestació de Russafa de 2002, 
DN y AUN abandonaren Valencia 2000 “per discrepáncies amb el líder i el plantejament de 
l’acte” . “Russafa hunde a la extrema derecha” Levante, 5 de mar? de 2002. Actualment, 
Valencia 2000 es defineix com un “partido populista, social y democrático” i té la seua seu a 
la Gran Via de Germanies, molt prop de Russafa. Per a les seues posicions, veieu 
www.espana2000.org.

http://www.espana2000.org
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marxa, que tancaren les seues portes. El mateix van fer els xinesos i la resta de 

comerciants immigrants. Es considerava, amb bones raons, que calia evitar incidents 

amb els manifestants o amb la policia. A la seua vegada, l ’Assemblea antifeixista de 

Valéncia havia convocat una contra manifestació; al tractar d’apropar-se a la marxa 

feixista foren dissolts per la policia. Ais incidents que es generaren, la policia va 

detenir 23 joves antiracistes390. Amb posterioritat ais fets, la immensa majoria deis 

comentaris del veYns expressaven el seu fástic per qué Russafa fos “ camp de baralla 
de gent de fora” .

Durant aquest any continuaren els contactes i converses entre les associacions del 
barri i a l ’octubre es va constituir la Plataforma per Russafa, agrupant a les entitats 
adés esmentades amb l ’excepció de l ’Associació de VeYns391. Tres dies d’actes lúdics i 
reivindicatius, entre altres una exposició i un concert, van estar la seua presentació 
al barri. Com es va manifestar:

"més que grans solucions, tenim un camí: treball conjunt de totes les
associacions i ciutadania activa” .

Al mateix temps, continuava el malestar entre un sector de veYns de l ’eix del carrer 
Cuba i les seus critiques ja no s’adretaven sois ais immigrants sinó que comentaren a 
sovintejar les opinions contraríes a les associacions, particularment a rAssociació de 
VeYns per considerar que no els defensaven adequadament. Alguns veYns parlaren de 
constituir una nova associació i es comentaren a recollir adhesions a la idea. Davant 
del malestar i d’aquests tipus de comentaris, l ’Associació de VeYns, la Plataforma per 
Russafa, l ’Associació de Comerciants i l ’Associació de Venedors del Mercat 
convocaren una assemblea392. Hi assistiren gairebé 200 veYns i més enllá del nombre 
cal destacar la preséncia de tots els actors que incideixen en el barri: els membres 

de les associacions convocants, els veYns “afectats”  de la zona 7, alguns veYns 
marroquins i en menor nombre equatorians, i un grup de Valencia 2000. Es tracta 
d’una assemblea tensa, amb freqüents interrupcions per part d’algunes veYnes i veYns 

aYrats, que mostrava la divisió existent que pot exemplificar-se amb dos tipus de 
discurs sobre el barri.

390 “La marcha racista de Russafa acaba en batalla campal y 23 antirracistas detenidos", 
Levante, 3 de mart de 2002. “La reacción a una manifestación ultra acaba con 23 detenidos y 
múltiples destrozos en Valencia", El País, Comunidad Valenciana, 3 de mart de 2002.
391 Els components de la Plataforma eren AMPA CP. Balmes, AMPA Escoleta Patufet, ACSUD- 
Las Segovias, JARIT, Ateneu Russafa, Salvem Russafa, Casal Jaume I, Associació Rumiñahui, 
Associació d’Algerians, Associació de Marroquins i Xaloc (projecte joventut de Caritas). 
L’abséncia de l’Associació de VeYns es deu a les diferencies abans esmentades.
392 Aquesta assemblea es va celebrar a la parroquia de Sant Francesc, al carrer Cuba, el 14 de 
novembre de 2002.
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Per una banda, els membres de les associacions convocants i diversos veYns parlaven 

deis problemes del barri: la situació del col-legi Balmes, la manca d’equipaments, la 

deixadesa de TAdministració i la inseguretat que hi ha a alguns carrers. Els 
problemes són diversos i l ’Ajuntament ha abandonat Russafa. Com va assenyalar un 

veí, en resposta a una intervenció que identificava inseguretat i immigrants 
“ il-legais” :

"/os marroquíes y los argelinos ya no saben que hacer con cuatro 
indeseables... pero no se puede condenar a todos".

Aquesta idea es va reforjar amb les intervencions d’alguns immigrants. El
representant de rAssociació de Marroquins, després de presentar-se com veí del

barri, manifestava que la inseguretat també les afectava, tant materialment com
simbólicament.

“padecemos todos los problemas del barrio, a nosotros también nos roban... y 
somos los más perjudicados (porque) nos da mala imagen”.

D’altra banda, es parlava del “ problema” en singular. Sovint no s’explicitava en qué
consistía el “ problema” ; el seu contingut es donava per sobreentés. Quan es
concretava es feia en termes de “ /a droga, que no puedes ir tranquila por la calle,
que te dicen cochinadas... hay que hacer algo” . Els responsables no s’explicitaven,
pero tothom sabien a qui ens referien: ais magribins del carrer Cuba. A més, no tot el
barri pateix el “ problema” ; sois els veYns del carrer Cuba el tenen i ningú no fa rés.
Hi hagué, també, un altre discurs que parlava del “ problema” en singular pero de
forma més elaborada i explícita. Segons José Luís Roberto, líder de Valencia 2000 i
present a l ’assemblea:

“con el Parque Central... para poder especular y tirar a los viejos propietarios 
se mete a inmigrantes, luego se quedan con las fincas y las rehabilitan... los 
inmigrantes documentados tienen todos mis respetos pero los ilegales son los 
que traen la droga, la delincuencia y los problemas de la calle Cuba.... ese es 
el problema y esos (señalando a la mesa) les apoyan por la idea de la 
integración"

Óbviament, l ’assemblea es va dissoldre sense cap tipus d’acord. La preséncia deis 
membres de Valencia 2000 a l ’assemblea va fer explícita la seua creixent relació amb 

el barri. Alguns freqüentaven un gimnás i solien fer festes en un pub del carrer 
Sueca393. Mesos després, el 17 de maig de 2003, Valencia 2000 realitzava altra

393 A més deis actes propis, la preséncia deis ultra dretans es va fer quasi quotidiana a 
determinats indrets del barri amb una clara estratégia d’arrelament. Van arribar fins a 
presentar-se a una concentració convocada per l’Associació de VeYns per a protestar per la 
“degradado del barri i exigir inversions”. Els militants de Valencia 2000 afirmaven que 
estaven d’acord amb la convocatoria i també volien manifestar-se. L’acte va estar suspés. 
“Vecinos de Russafa suspenden una protesta contra la degradación del barrio para no 
manifestarse con ultras” . El País, Comunidad Valenciana, 27 de juny de 2003
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manifestació sota el lema “ Limpiemos Valencia. Nosotros podemos” . Els 
manifestants, uns dos-cents, es passejaren pels carrers del barri en mig d’una sonora 

“casserolada” des deis balcons, com havien demanat les associacions del barri394. A 

la “zona mora” totes les tendes estaven tancades i els manifestants desfilaren 
rodejats amb un cordó policial que els separava deis veYns. Ais travessies deis 

carrers, hi havia un altre cordó, aquests d’homes magribins que mantenien al seu lloc 

ais grups de joves magribins que insultaven ais de Valencia 2000. No hi hagué cap 

acord explícit pero l ’espai buit entre els dos cordons funciona com un terreny 
infranquejable; la policia tenia ordres estrictes d’evitar incidents i, per la seua part, 

la comunitat magribina tampoc no els desitjava. Els missatges respectius per adoptar 
aquest ordre s’havien transmés via el teixit associatiu393. Per d’altra part, la policia 

va tancar en un carrer ais assistents a la “concentrado anti-feixista” que pretenien 
impedir l ’eixida de la marxa de Valencia 2000. A diferencia de l ’any 2002 no hi hagué 

incidents ressenyables.
A mitjans de 2003, un grup de veYns deis carrers “afectats” van constituir una nova 
associació, Gent de Russafa, per no sentir-se “ representáis” per l’Associació de 
VeYns. Aquesta associació ha tingut de moment una molt escassa activitat pública. 
Per altra part, a partit d’eixes dades es dóna un augment de la preséncia policial, 
particularment, ais voltants deis carrers Cuba i Sueca, precisament una de les 
exigéncies centráis deis promotors de l ’associació. La preséncia policial va 
augmentar posteriorment amb l ’operació MAS que es perllongá fins la primavera de 
2004.

L’ambient de tots els dies

De l ’apartat anterior no deu de desprendre’s la idea d’un barri agitat i on sovintegen 
les manifestacions o les assemblees veYnals. Peí contrari, el to característic de 
Russafa era, i és, molt més relaxat i tranquil. Els fets esmentats i les dinámiques 

assenyalades cal considerar-los junt a d’altres aspectes, més anodins, que conformen 
la vida quotidiana del barri. Ens referim a qüestions que hem desenvolupat en altres 

capítols com les dinámiques generades per la co-preséncia ais carrers, el mercat i els 

servéis públics; les formes en que es conjuga aquesta convivéncia general i els

394 “Russafa responde con una cacerolada a la manifestación contra la inmigración” . El País, 
Comunidad Valenciana, 18 de maig de 2003.
395 Més en concret, via els membres de l’Associació de VeYns que tenien contactes tant amb la 
policia com amb la resta d’associacions. L’acord básic era que l’espai entre els dos cordons 
havia de respectar-se; en cas contrari, hi hauria intervenció policial. La policia va contenir ais 
manifestants racistes i els homes d’autoritat magribins amb alguns veYns autóctons 
“mantenien” ais grups de joves magribins.
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fenómens de sociabilitat específica i segmentades étnicament que es donen ais 

carrers del barri; les tendéncies que es dedueixen de la vida associativa, etc. Ara el 

que ens interessa és apropar-nos a una visió més sintética de Tambient de tots els 
dies” .

Com ha mostrat aquesta investigació, al barri de Russafa es dóna una co-preséncia 

quotidiana relativament ampia i estesa entre veYns autóctons i immigrants. Uns i 
altres comparteixen els servéis públics instal-lats al barri, com els centres escolars i 
el centre de salut del carrer San Valero, i els carrers, el Mercat i la plaga M. Granero. 

Aquest ús compartit deis espais i servéis públics del barri, amb la conseqüent 

interacció banal quotidiana, presenta diferencies notables segons els grups de veYns, 

tant autóctons com immigrants. Per a una bona part deis veYns de “ tota la vida” i la 
gent més gran el barri constitueix un espai central de sociabilitat; en contrast, els 

nous veYns estudiants i professionals solen teñir unes xarxes de relacions més enllá de 
Russafa i una part d’ells fan escassa vida quotidiana al barrí, tot i que valoren 
positivament el seu “ multiculturalisme” . També es donen diferencies entre els veYns 
immigrants segons les diverses procedéncies i cultures. Com hem vist, els veYns 
llatinoamericans comparteixen Russafa amb altres indrets de la ciutat, com el Hit del 
Túria o altres pares; tanmateix són els immigrants més presents a espais quotidians i 
importants del barri com el Mercat. Per la seua banda, la preséncia deis veYns 
magribins i xinesos és més escassa en els espais comuns.
En la majoria deis espais del barri, aquesta co-preséncia es resol en termes de 
convivéncia pacífica pero distant. Una indiferencia amb l ’altre, amable i tolerant, 
que permet a tots gaudir del mateix espai i que, com hem vist, facilita la familiaritat 
amb els nous veYns. Aquesta major familiaritat no es tradueix en relacions intenses ni 
significatives sinó en una acceptació implícita i silenciosa deis nous veYns com ens 
mostra la plaga de M. Granero. Tot i la preséncia d’un públic multicultural, la plaga 
continua essent un espai on es porta a jugar ais xiquets, un indicador de que es 

considera segur i agradable. A més, quan la co-preséncia tranquilóla es consolida com 

a rutina quotidiana tendeix a generar efectes de reconeixement cap els nous veYns. 
Quelcom d’aixó es pot apuntar respecte a les dinámiques en el Mercat i la plaga M. 

Granero que la investigació ha mostrat. Aquest procés requereix temps, llars 
immigrants consolidáis i un ambient social “ tranquil” que el facilite.
Junt ais espais tranquils, la immensa majoria, al barrí hi ha un espai públic 

conflictiu: els quatre carrers on están els grups magribins d’homes i una majoria deis 
seus negocis étnics. Aixó no suposa que s’hi donen problemes tots els dies o que els 
incidents, quan els hi ha, siguen virulents. No és aqueixa la realitat. L’adjectiu
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conflictiu fa referencia a la imatge que sobre aquests carrers té una majoria de veYns 

del barri, una imatge feta de petits episodis tensos (per mirades, comentaris 
inconvenients, actituds corporals i formes d'ocupar el carrer), que són refor^ats pels 

prejudicis respecte ais moros i que es sobredimensionen per la vinculado entre grups 

de magribins i venda a la menuda d’haixix. Aquest tipus d’espai també genera 

reconeixement pero negatiu: l ’ immigrant apareix com un element d’inseguretat i 
malestar que porta, per exemple, a evitar certs carrers o cantons. Aquest 

reconeixement negatiu i els incidents, reals o imaginaris, que el sustenten van més 
enllá del propi espai afectat i están presents, amb major o menor intensitat, en 

1’imaginan deis veYns respecte a la immigració.

Ens trobem així, a nivell de sociabilitat pública, amb dues dinámiques diferents i 
oposades. Una, la convivéncia pacifica, distant i relativament satisfactoria per a tots 
els implicáis, s’ha anat consolidant en general a gairebé tot el barri; l ’altra, la 
convivéncia tensa al carrer Cuba, está molt més limitada pero no deixa de teñir 
efectes sobre el conjunt. Són dues dinámiques contradictóries que empenten en 
diferent sentit: més inclusiu de l ’immigrant en un cas; més excloent en tant que 
preséncia indesitjable, en l ’altre. Quina de la dues tendéncies s’afirmará és una 
qüestió oberta, com altres aspectes del procés a Russafa.
Més enllá de compartir aquests espais i servéis públics, les relacions més própiament 
veinals entre autóctons i immigrants són molt escasses. En termes generáis, semblen 
primar unes relacions distants entre els veYns de la mateixa finca, distáncia que pot 
teñir un ampli ventall de manifestacions des del desconeixement mutu fins el simple 
“ bon dia” . Són els nuclis més arrelats i amb preséncia de menors els que generen una 
major interacció amb els veYns i l ’inici, en alguns casos, d’una dinámica de petits 
favors i salutacions. Com hem vist, les queixes respecte ais veYns immigrants solen 

centrar-se en aspectes com els sorolls i les normes d’utilització i neteja deis espais 
comuns, com l ’escala de la finca. Al mateix temps, i en termes generáis, les tensions 

que es generen no són massa greus i sembla haver-hi una certa capacitat per limitar

les i tractar-les. Es parla d’aquests temes, tothom té anécdotes a comptar sobre 
alguna festa de llatinoamericans, pero sense l ’acritud i les connotacions negatives 

que alcen els incidents amb els grups d’homes magribins.
A la vida quotidiana del barri podem parlar d’una convivéncia general i de diverses 

convivéncies especifiques, com la deis grups de carrer magribins, deis senegalesos i, 

en menor mesura, deis llatinoamericans que es donen a les respectives “árees 

comerciáis” . Ambdós tipus de convivéncia comporten dinámiques, regles i formes 
d’ocupar l ’espai no sempre coincidents. En el cas de Russafa, tant peí seu arrelament
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en el barri com per la significado simbólica, el fenomen de major interés és la 

sociabilitat de carrer vinculada a la comunitat magribina.
A la part primera d’aquest text, assenyalávem una série de condicions per al bon 

acomodament deis espais públics etnificats, unes referents al col-lectiu d’immigrants 

i altres que concerneixen, també, a la resta de veYns. Si per una part, el grup 

d’immigrants ha de neutralitzar els aspectes més conflictius d’aquests espais i 

adoptar una série de pautes comunes amb la sociabilitat pública hegemónica, per 
altra part déiem, aquests espais etnificats no deurien constituir-se com espais 

segregats, llocs indesitjables. No oblidem, a més, que la constitució d’espais 
segregats és conseqüéncia d’una interacció entre uns grups i altres. Que podem dir al 

respecte de Russafa?
Com hem vist, la recreado d’una comunitat magribina ha privilegiat les relacions 
intra-grup, pero aixó no es pot identificar amb la reproducció d’un contingut cultural 
immutable o amb el desinterés per l ’entorn social que constitueix el barri. Al meu 

parer, els canvis respecte al funcionament i orientado de l ’oratori, les discussions 
sobre el paper de les dones en les associacions d’immigrants, les iniciatives per 
“controlar” ais magribins que es dediquen a la petita delinqüéncia, la nombrosa 
preséncia a la manifestació de gener de 2002, la coordinado informal amb altres 
associacions del barri davant les manifestacions feixistes, constitueixen un conjunt 
de fets que cal entendre com una dinámica d’ajust al nou entorn i una forma 
d’aconseguir una inserció més segura i confortable. Aquesta dinámica té diferents 
concrecions tant intra-grup, com peí que fa a la relació amb el barri.
Dintre de l ’espai de sociabilitat propi s’han donat diversos iniciatives per neutralitzar 
la petita delinqüéncia i per desvincular inseguretat i veYnat magribí. Cal dir també 
que, almenys de moment, aquests intents no han aconseguit trencar les imatges, els 
comentaris i les actituds amb les que se continua estigmatitzant a la “zona mora” . Al 
seu torn, aquesta dinámica d’ajust ha suposat una major implicado d’alguns veYns 
magribins i, en cert sentit, de la comunitat amb el barri. La major relació amb el seu 

entorn es concreta com a participado mitjan^ant la vida associativa del barri. Les 
associacions de marroquins i d’algerians, i particularment la primera, fan de 

portaveus i representants del “veYnat magribí” i així está reconegut, implícitament, 

per tots els participants. Per altra banda, aquesta major participado no es dóna de 
forma individual, per exemple com a soci de l ’Associació de VeYns o altra entitat, 

sinó més bé de forma col-lectiva mitjangant la preséncia en actes o coordinant-se 

amb les organitzacions autóctones del barri davant de problemes comuns (com les 
marxes de Valencia 2000). Certament, aquesta major participado s'ha vist “ forjada”
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per les circumstáncies: la necessitat de contrarestar el malestar creixent d’una part 

de veYns i l ’estratégia de la tensió encoratjada per l ’extrema dreta. Tanmateix, el 
carácter for?at no disminueix la importáncia i efectes de la major implicado en el 

barri.

Un altre eix de la nostra investigació sobre la sociabilitat a Russafa ha estat la vida 

associativa i, més específicament, les organitzacions i iniciatives ciutadanes més 
relacionades amb els aspectes de la inserció deis nous veYns immigrants. Com hem 

vist, el teixit associatiu de Russafa és molt heterogeni tant peí que fa a les 
organitzacions autóctones com a les d’immigrants. Respecte a les primeres, hem 

distingit entre les organitzacions “ tradicionals” del barri, com l ’Associació de VeYns i 
la de Comerciants, i les agrupades al voltant de la Plataforma, amb diferencies peí 

que fa a tipus de públic, discursos i formes d’actuar. Les organitzacions 
d’immigrants, per la seua part, també constitueixen un conjunt segmentat segons la 
procedencia, la cultura associativa i la tradició ideológica deis promotors. A més, a 
diferencia d’una part de les organitzacions autóctones, l ’ámbit d’actuació de les 
organitzacions d’immigrants no es circumscriu al barri, atés que aspiren a 
representar a col*lectius presents en diversos indrets de la ciutat. Tot i aqüestes 
diferencies s’ha donat una dinámica d'iniciatives comunes i de treball conjunt en la 
que participen les organitzacions d’ immigrants, particularment l ’Associació de 
Marroquins396.
Des de l ’any 2000, aquest heterogeni teixit associatiu ha desenvolupat una série 
d’iniciatives conjuntes, com la manifestació de gener de 2002, estableix uns acords 
tant respecte a com abordar els problemes del barri, la reivindicació d’un Pía 
Integral, com respecte a l ’actitud i mesures a adoptar davant les marxes feixistes. 

Com s’ha assenyalat hi ha diferencies notables pero alhora una creixent consciéncia 
per part de tots sobre la necessitat de coordinador estorbos. Aquests anys de 
dinámiques concretes de concertado i també de diferencies, com prova el fracás en 

constituir una plataforma de totes les organitzacions del barri, ha tingut 
conseqüéncies gens menyspreables per a la vida associativa: ha consolidat una xarxa 
de contactes i de relacions entre persones actives deis diferents grups, ha establert 

uns interlocutors reconeguts per totes les parts i ha constituid una via per acordar 
accions comuns, transmetre “missatges” i demandes entre diferents sectors de veYns 

del barri. Així, per exemple, els membres de l ’Associació de VeYns ja “saben” a qui

396 Una bona part deis membres més actius de l’Associació de Marroquins habita al barri. No 
és el cas de l’Associació d’Algerians, encara que hi passen sovint. Per la seua part, Rumiñahui 
té la seu al barri de Montolivet, contigu a Russafa, pero el centre de les seues activitats al Hit 
del Túria.
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adre?ar-se per a “avisar”  que están augmentat les queixes del veYnat autócton 
respecte ais magribins del carrer Cuba, demanar que es “faga alguna cosa respecte 

ais manguis, que és peí bé de tots” o acordar la posició respecte a les marxes de 
Valéncia 2000. No sempre hi ha acord ni els interessos són semblants, pero la via está 

oberta.

L’espai immaterial pero no menys real que forma la vida associativa constitueix, 

avui, un terreny comú i que “connecta” ais tres grans grups de veYns: els russafins de 

tota la vida, els nous russafins de la década deis 90 i els novíssims russafins d'origen 
equatoriá, Colombia o marroquí. És el terreny de la vida associativa el que pot 
constituir-se, com a espai de trobada, d’ajust i de reconeixen^a éntre els diferents 

grups.
Quins són els entrebancs del conviure? Més enllá de les petites tensions veYnals que 

s’ajusten o es suporten, millor o pitjor, o deis prejudicis més o menys estesos, el 
major problema el constitueix la consolidació de la imatge de l ’ immigrant com a veí 
indesitjable per a un sector de veYns autóctons de Russafa.
Per a una part del veYnat de l ’eix del carrer Cuba, la preséncia deis immigrants 
magribins s’identifica com un factor degradant que genera molésties, incomoditat 
quan no inseguretat, i que constitueix un factor de devaluació de la seua qualitat de 

vida. En aquests casos no es dóna o, almenys, no es verbalitza, una competéncia per 
recursos escassos siguen ajudes de servéis socials, beques o un bon treball, aspecte 
freqüent en altres situacions de tensió. Més bé, el carácter degradant es centra en la 
propia preséncia al carrer deis magribins i les conseqüéncies negatives atribuYdes a 
aqueixa preséncia, conseqüéncies que no es limiten a la inseguretat. Per a alguns 
comerciants, la conversió de l ’inici del carrer Cuba en “zona mora” i a mig carrer en 
“zona xinesa” ha suposat una pérdua de clientela autóctona i de volum de negoci. 
Altres veYns fan referencia a la pérdua de valor deis seus pisos i, en aquest cas, 
caldria qüestionar l ’afirmació. El procés de rehabilitado o construcció de noves 

finques está prosseguint també a aquests carrers i el valor immobiliari de les 
propietats ha augmentat, com a tot el barri. Més bé, en aquests casos, la pérdua de 
valor immobiliari no és real en termes absoluts sinó en referencia a les expectatives 

que el Pare Central havia al^at en aqüestes persones. Un altre element que cal 
destacar és el sentiment de desemparan^a i inassisténcia amb el que, segons les 

seues expressions, viuen la situació algunes persones: “somos nosotros, no todos (els 

veYns), los que tenemos el problema y nadie hace nada” . Aquesta queixa es projecta 

cap a l ’administració, per desidia i/o  complicitat amb els especuladors, pero també
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cap a les associacions del barri que no fan rés o tenen una actitud tébia front el 
“ problema”397.

El carácter degradant atribuYt al veí immigrant i la sensació de soledat i abandó són 

elements presents en altres situacions amb retoriques anti-immigrant, 
particularment la francesa, com assenyalen Taguieff (1991) i Wierviorka (1991), tot i 

que la situació a Russafa i a la part del barri de la que parlem, encara que es donen 
problemes i deficiéncies, no sembla comparable a la banlieue francesa. També el 

paper i la recepció social de l ’extrema dreta ens estableixen similituds i diferencies. 

Seguint l ’exemple del Front National francés, l ’orientació de Valencia 2000 ha estat 

focalitzar vers els immigrants el conjunt de malestar, queixes i problemes viscudes 
per una part del veYnat proporcionant un discurs articulat que té la for?a del 
prejudici: oferir una explicado simple a processos complexos i un responsable, 

IMmmigrant, a qui convertir en “cap de ture” deis problemes i frustracions398. En 
contrast amb el cas francés, almenys de moment, la vinculado a casa nostra entre 
aquest tipus de discurs anti-immigrant i l ’extrema dreta, molt estigmatizada, 
tendeix a deslegitimar com a “ políticament incorrecte” l ’ús públic d’aquest tipus 
d’arguments399.
A la resta del barri, es donen també opinions negatives sobre els immigrants pero 
amb menor intensitat i importáncia. Tot i l ’existéncia de prejudicis respecte ais 
“ moros” , les queixes sobre els sorolls o els comentaris recelosos i d’estranyesa que 
es donen, la preséncia deis veYns immigrants no es viscuda com un element 
degradant quotidiá que afecte “ personalment” , ni a la tranquil-litat ni a la butxaca. 
Per altra part, la convivéncia tranquil-la i la co-preséncia acceptable per a tots ais 
espais tendeix a diluir els comentaris més negatius que no manquen.

397 Les queixes d’aquest tipus de veYns se centren en l’Assoriació de VeYns. Com va assenyalar 
un veí del carrer Cuba, mostrant un full de l’Associació de VeYns:

“aquí hay una contradicción lógica... no se puede pedir a la vez ser tolerante y abierto
y pedir más seguridad ciudadana. O una cosa u otra... que se nos aclare.... ”

398 Així, segons el discurs de Valencia 2000, l’immigrant fa baixar els sous i empitjorar les 
condicions del treball de determinants sectors, constitueix un perill per a la identitat 
nacional i la causa principal de l’augment deis delictes. Valencia 2000 proposa “ reconstruir la 
legislado al voltant del principi de preferencia nacional” el que suposaria, entre altres 
mesures: la interrupció del reagrupament familiar, l’expulsió deis “ il-legals” , reservar la 
“solidaritat nacional” , com les ajudes per a habitatge i de servéis socials, per els nacionals i 
un pía de retom deis immigrants una vegada han finalitat la seua tasca productiva. Veieu 
www.espana2000.org.
399 L’estigmatizado de l’extrema dreta i la seua vinculado amb el passat franquista és una 
diferéncia notable amb altres paYsos europeus. Tanmateix alguns deis seus arguments, com la 
identificado entre immigració i augment de delictes ha passat a formar part del discurs de 
formacions més respectables.

http://www.espana2000.org
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Quina Russafa es vol? Millora urbana, multiculturalisme i concertado

A nivell de convivéncia tenim diverses dinámiques i tendéncies que afavoreixen la 
inserció deis immigrants com uns veYns més. Hem vist, també, com la idea de 

l ’ immigrant -“ moro” - com a factor degradant i veí indesitjable está present tot i que 

de forma més localitzada. Aquesta aproximado a un diagnóstic del procés d’inserció 

deis immigrants a Russafa caldria completar-la, almenys, amb altres dues dinámiques 

no tractades aquí: la que es genera a l ’ámbit escolar com a conseqüéncia del 
creixent nombre d’alumnes immigrants i les que es donen a l ’ámbit de les 

associacions festives, més en concret, a les falles del barri. Tot i aixó, podem afirmar 
que predomina una convivéncia tranquil-la que constitueix una base per a un barri 
multicultural acollidor per tothom.

La consolidació d’aquesta perspectiva depén, també, deis efectes i conseqüéncies 
del procés de renovació urbana del barri. Respecte ais déficits de servéis i 
equipaments del barri s’han donat algunes millores i d’altres es poden concretar 
aviat. Al 2003 es va instal-lar una Universitat Popular al barri i a primers de 2005 
finalitzará la rehabilitado del CP Balmes. Una altra antiga exigéncia veYnal, 
l ’expropiació d’unes naus situades al carrer Puerto Rico consignades com a terreny 
d’ús escolar, sembla que es concretará en breu. Altres equipaments hauran 
d’esperar, s’insisteix des del consistori, a la realitzacíó del Pare Central. Per altra 
part, continua el procés de rehabilitació i construcció de noves finques en diversos 
indrets del barri i en particular al voltant del mercat i la part deis carrers Cuba, 
Sueca i Dénia. Es tracta d’actuacions aíllades pero que van conformant una oferta 
d’habitatge superior, en preus i qualitats, a la mitjana actual del barri. A més, en les 
primeries de 2004 va obrir les portes un hotel de tres estrelles, al cantó Sueca-Dénia 
gairebé en el cor de la “zona mora” , i en diversos carrers del barri s’han instal-lat 
establiments, restaurants, bar de copes i tendes fashion, adrecades a un públic d’un 
cert poder adquisitiu.
Tot aquest procés s’está donant sense un pía rector que ordene el conjunt 
d’iniciatives privades, tant respecte a l’habitatge com respecte al comer?, 

establesca les actuacions públiques en matéria de servéis i considere les implicacions 

del procés sobre l ’actual composició sociocultural i socioeconómica de Russafa. Com 

en altres barris de Valéncia, qui marca la pauta és la iniciativa privada i l ’activitat 
constructora que, atesa la centralitat de Russafa i el tipus d’habitatge que s’está 
edificant, tendirá a augmentar els veYns professionals i de classe mitjana.
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La qüestió del pía rector o del Pía Integral que reclamen les organitzacions del barrí 

fica damunt taula un debat de fons. Tothom está d’acord amb la “ millora” del barrí í 

el procés de rehabilitado d’edificis i nova construcció. Tanmateix, les dinámiques 

que empenten la renovació urbanística i el carácter de “centralitat immigrant” del 

barri no són coincidents i, fins i tot, tenen lógiques oposades. El procés de “ millora” 
pot teñir concrecions molt diferents. Quina Russafa es vol? Un barri popular, 
multicultural i amb una activitat comercial notable, encara que més heterogeni 

socioeconómicament que Tactual? O peí contrari, un barri que progressivament 

perda aquest carácter popular i multicultural com a conseqüéncia de la substitució 

d’un veíhat de rendes més modestes, autóctons i immigrants, per altres de rendes 
més elevades?

Aquesta disjuntiva clau per a l ’avenir del barri és un tema poc comentat ádhuc a 
nivell d’associacions. Tanmateix, es pot percebre com la millora del barri, que sol 
explicitar-se com Taugment deis servéis i del valor immobiliari deis habitatges, 
s’entén de forma diferent segons els grups400. Una part deis veYns autóctons “de tota 
la vida” , en la seua majoria residents a la zona del carrer Cuba, considera que aquest 
procés de millora ha de comportar el “ control” deis immigrants i, en particular, la 
desaparició deis grups d’homes magribins. A la resta del barri, els russafins de 
sempre no semblen vincular el procés de millora a Tabséncia d’immigrants atesa la 
menor qualificació com a agent degradant. Per la seua banda, una part deis nous 
veYns valencians arribats a partir de mitjans deis 90 desitjarien que aquest procés no 
alterara el carácter multicultural del barri que consideren un atractiu. Entre el 
veYnat autócton, tenim una gradado de posicions respecte a la relació a establir 
entre millora del barri i preséncia deis immigrants: des de la consideració de factor 
degradant fins la d’atractiu multicultural. Per a una part deis veYns immigrants, per 
últim, Russafa és el seu barri peí temps que hi resideixen, per teñir instal-lat el seu 
negoci i per qué, en alguns casos, són propietaris del seu pis i/o  del baix comercial. 
Atés que la “ má invisible del mercat” , immobiliari en aquesta cas, empenta la 
substitució del veYnat de rendes més modestes, aixó comporta a mitjá termini una 
minva del carácter multicultural de Russafa, tant per la reducció del nombre de veYns 

immigrants com per les conseqüéncies sobre les “árees comerciáis” etnificades.

400 Quan es parla de la “millora” del barri se sol explicitar la qüestió deis equipaments i 
l’activitat constructora (“amb tantes obres i finques rehabilitades el barri está millorant 
molt” és un comentan’ prou estés). De forma sovint implícita, la millora es concreta i es 
mesura també en Taugment del valor immobiliari de l’habitatge que, en el cas de la immensa 
majoria deis veYns, constitueix la propietat més valuosa quan no Túnica. A més, aquesta 
valorado no hauria d’estranyar en la cultura del boom immobiliari en que vivim. (“amb la 
millora del barri, els pisos han pujat molt” ).
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Aquesta és l ’experiéncia de la immensa majoria deis processos de rehabilitado de 
barris centráis amb preséncia d’immigrants. Dit d’altra forma, la continuYtat i 

consolidació de Russafa com a barri multicultural implica una voluntat explícita en 
aqueix sentit, un acord entre els diferents grups de veYns sobre el barri que es vol i el 

lloc, en ell, deis novíssims russafins401.

Un acord per un barrí multicultural, que pot adoptar múltiples i diferents 

concrecions, va més enllá de la convivéncia pacífica pero distant que sembla 

insuficient per a sustentar-ho. Aquest tipus de convivéncia es basa en la toleráncia i 
té, com hem vist, una importancia gens menyspreable en el procés d’inserció. 

Tanmateix, treballar per una Russafa multicultural suposa anar més enllá de la 
mútua indiferencia cortés. Cal recordar ací la distinció que establíem entre inserció i 
integrado. Si la primera remet a la simple inclusió, la integrado la qualifica com un 

procés de participació a la vida social en igualtat de drets i deures, amb respecte i 
legitimitat de la diferencia, i que fomente la interrelació i l ’intercanvi creatiu entre 
grups. Parlar d’una Russafa multicultural com a projecte de futur suposa reconéixer 
ais immigrants com uns veYns més, que aporten al barri des de la seua diferencia, i 
que participen com una part més del veYnat per a definir, junt ais altres, la Russafa 
de demá. Així, dones, la viabilitat d’una Russafa popular i multicultural passa per un 

procés d’integració deis novíssims russafins.
El projecte d’un barri multicultural acollidor per a tothom requereix la construcció i 
l ’eixamplament de bases comunes a tots els grups del veYnat. Un acord sobre la 
Russafa que es vol implica, si més no, l ’existéncia i el reconeixement d’uns mínims 
interessos comuns, una imatge de barri compartida i valorada per tots i un espai de 
trabada, negociado i ajustament sobre els trets concrets d’aquesta heterogeneYtat, 
social i cultural. Normalment, l ’emergéncia d’aquests elements en un barri requereix 
temps, veYns assentats des de fa anys i una convivéncia tranquilla i arrelada. 
Tanmateix, al cas de Russafa aquest repte es presenta gairebé .a l ’ inici del procés i

401 Preñe la idea d’acord entre veYns de l*experiencia deis barris de Mile-End, a Montréal, i de 
Belleville, a Paris. Com hem comentat a la primera part, ambdós barris han fet compatible el 
procés de millora i el manteniment del carácter multicultural mitjanfant una alianza entre 
sectors significatius de veYns que obligaren a rectificar els respectius plans d’ intervenció 
(Germain, 1995: 312 i ss; Simón, 1997 i 1998). Cal assenyalar també que l’experiéncia 
d’aquests barris constitueix una excepció a la regla que correlaciona renovado de barris 
populars centráis i reducció de la seua heterogeneYtat social i cultural. Ciutat Vella a 
Barcelona constitueix una experiencia més propera al nostre cas. Com ja hem vist, Moreras 
(2001.b) considera que hi ha una tensió contradictoria entre el procés de renovado del 
primer districte de la Ciutat i els fenómens de sociabilitat immigrant particularment al barri 
del Raval. A diferencia de Russafa, cal destacar que el PERI (Plan Especial de Reforma 
Interior) del Raval té com un deis seus objectius una renovado respectuosa amb el teixit 
social existent. Com hem vist, aixó s’interpreta de forma molt diferent segons els diversos 
actors pero, en tot cas, constitueix un punt comú de partida per a tots ells.
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no sense tensions contradictóries respecte a la imatge i considerado del veí 
immigrant. Vegem-ho amb més deteniment.

La condició de veí genera alguns interessos comuns com, per exemple, disposar d’uns 
equipaments adequats i de zones verdes. Tanmateix, no hi ha interessos comuns o 

aquests no es perceben com a tais quan un deis grups de veYns está caracteritzat com 
a factor degradant. Ningú no vol viure amb veYns que considera indesitjables. A 

Russafa aquesta imatge a quallat entre alguns veYns autóctons com a conseqüéncia de 
la inseguretat que apareix vinculada ais grups magribins. Diversos fets, entre les que 

caldria destacar el procés de renovado de la zona i la preséncia policial, han fet que 
les raons “ objectives” d'aquesta identificació perden pes402. A més, les dinámiques i 

activitats conjuntes, com la manifestado veYnal de 2002, i l ’arrelament d’una 

convivéncia pacifica poden ajudar a combatre els prejudicis i el mecanisme del “ cap 
de ture” que están a la base de la imatge de l ’ immigrant com veí degradant. En tot 
cas, la reducció d'aquesta vivencia entre una part de veYns i la neutralització del 
discurs polític de Valencia 2000, semblen condició primera per a que la idea 
d’interessos comuns qualle.
Un acord d'aquest tipus implica, també, construir una imatge del barri valorada i 
compartida, un referent simbólic positiu de l ’espai que s’habita i que permet una 
certa identificació amb ell. Aquesta imatge afegiria el nou multiculturalisme al 
carácter popular i valenciá del barri. Més enllá deis veYns que ja participen d’aquesta 
concepció, sumar a d'altres sectors implicaría al menys dos qüestions; una, ja 
comentada, la neutralització deis aspectes que generen major tensió deis fenómens 
de sociabilitat etnificada, qüestió en la que sembla s'ha avan?at i en la que s'han 
donat actuacions explícites en aqueix sentit des deis propis col-lectius afectats. 
L'altra, és una valorado positiva de la pluralitat de Russafa a nivell de veYnat, 
d’ambients culturáis i d’oferta comercial. És a dir, fer del multiculturalisme que ja 
dóna carácter al barri uns deis seus atractius. Aixó pot teñir diferents concrecions, 

des del camp del petit comer? fins activitats adre?ades al conjunt del barri403. En tot 

cas, l ’ idea clau és que el discurs de la interculturalitat no pot quedar-se en el 
terreny, imprescindible, de les idees i de l ’educació cívica sinó que ha de mostrar la

402 Entre les primeres caldria destacar les actuacions municipals, entre 2001 i 2003, tapiant 
solars i finques buides pendents d’enderrocament o rehabilitado, i l’avan? de nova 
construcció particularment la construcció de l’hotel de tres estrelles, que ocupa tota un finca 
en la cantonada Sueca-Dénia. Entre les segones, ja ens hem referit a l’operació AAAS.
403 A Barcelona, una de les actuacions fonamentals de la Fundació Tot Raval ha estat el suport 
i la millora del petit comer?, autócton i immigrant, mitjan?ant el foment de Tassociacionisme 
comú entre els dos tipus de comerciants, ajudes concretes per a millora deis establiments i 
una serie de campanyes publicitáries.
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seua potencialitat mitjan?ant plasmacions practiques, “visibles” i positives. Cal 

mostrar, dones, i cal fer-ho en concret, que un multiculturalisme ben temperat pot 

ser un atractiu i un senyal d’identitat per a una Russafa renovada.

La tercera condició d’un acord d’aquestes característiques és 1’existencia d’un espai 

de trabada deis diferents grups i sectors que fa?a possible la negociació i 

l ’ajustament de la convivéncia entre tots, així com l ’adequada gestió deis hipotétics 
conflictes i tensions que poden sorgir. En el cas del barris multicultural de Montréal, 
Germain destaca la importancia d’un teixit associatiu com a “condició important en 

el manteniment d’una cohabitado no conflictiva a escala de barri”  (Germain, 1995: 
307). Com hem vist, la dinámica de coordinado i iniciatives conjuntes d’una part 

significativa de les entitats del barri ha conformat, tot i les diferencies, un espai 
comú que “ connecta” ais diferents grups de veYns, inclosos els immigrants, ha 
generat uns interlocutors reconeguts i suposa una via de comunicado i d'actuado 
conjunta. L’espai que conforma la vida associativa ens apareix com el terreny on pot 
gestar-se un acord per una Russafa multicultural, acollidora i cómoda per a tothom, i 
també on es poden activar les energies per a fer-lo possible. Un procés d’aquestes 
característiques suposa la implicado, més o menys activa, d’una part del veYnat i el 
desenvolupament d'una ciutadania participativa a nivell de la vida del barrí. Les dues 
qüestions adés assenyalades, l’afirmació deis interessos comuns com a veYns i la 
construcció d’una imatge simbólica compartida, dependrá d’una activitat tant a 
nivell de les idees i de les actituds com de plasmació práctica del tipus de barri, 
comú i divers alhora, que es vol.
Subratllar el paper i el protagonisme del teixit associatiu per afirmar la continuYtat 
positiva de Russafa com a barri multicultural no suposa oblidar que en un procés 
d’aquestes característiques incideixen altres factors i altres actors més enllá del 
propi barri. Així, per exemple, el procés de renovació urbana está condicionat per la 
normativa municipal, a nivell de construcció i de comer?, o la dinámica de 
substitució del veYnat modest per un altre de rendes superiors está molt afavorida 

per l ’abséncia d’una política d’habitatge social per part del consistori. Més enllá de 
la ciutat, els processos de convivéncia ais barris multicultural están marcats per les 
tendéncies més generáis que caracteritzen la gestió de la immigració que es realitza 

i les polítiques socials que s’apliquen. Com subratlla amb sensatesa Kymlicka (2003) 
en referéncia al debat sobre el multiculturalisme, la bona o mala inserció deis 

immigrants depén de les polítiques de ciutadania, educado i ocupado que “ han estat 
sempre els pilars principáis de la integrado” (Kymlicka, 2003: 189). El mateix podem 

dir a nivell de barri. La dinámica que es genera a l ’ámbit escolar és deutora de la
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política, per acció i sobre tot per omissió, de la Conselleria d’Educació. 

L’amuntegament i la solidaritat en qüestió d’habitatge es transforma gairebé en els 

únics recursos en una societat, com l ’espanyola, on el dret a l ’habitatge digne i 

accessible apareix com un deis déficits majors i amb més conseqüéncies negatives, 
per a autóctons i immigrants.

Així, la convivéncia i els processos que es donen ais barris multiculturals com Russafa 

constitueixen una qüestió política, entesa en sentit ampie, com a govern de la polis, 

deis assumptes comuns a totes les ciutadanes i els ciutadans. Com anem a regular la 

convivéncia? Quines condicions socials són necessáries para una bona gestió de la 
diferencia cultural? Com será la nostra societat de demá? Avui, está definint-se 
l ’actual procés d’inserció deis immigrants i aquest pot orientar-se com a integrado o 

com inclusió subordinada en una estratificado socio-étnica més o menys accentuada. 

Aquest procés s’está conformant quotidianament a nivell de barri i a nivell de ciutat. 
Som ja i ho serem més una ciutat multicultural, pero quina Valéncia volem? Segons 
l ’Ajuntament, els polítics locáis i els empresaris, Valéncia vol transformar-se en una 
ciutat cosmopolita i oberta al món, mitjangant tota una série de grans projectes. 
Aquest tipus d’estratégia no és privativa de Valéncia. Són els grans projectes, sovint 
relacionats amb importants negocis immobiliaris, l ’aspecte central d'aquesta 
transformado ignorant i/o menyspreant altres qüestions relacionades amb la qualitat 
de vida, la preservació i l ’adequació d’elements característics, com l ’horta o els vells 
barris populars, i la conformació d’un teixit social i ciutadá més inclusiu per a tothom 
i igualitari.
Més enllá deis edificis singulars, els museus o els centres histories, Kahn defineix la 
ciutat cosmopolita com la urbs que acull a poblacions de diversos paYsos, valora 

aqueixa diversitat i desenvolupa un projecte col*lectiu al que els immigrants puguen 
no sois adherir-se sinó “ participar en tant que estrangers” (Kahn a Germain, 1997). 
D’altra banda, afegim nosaltres, una ciutat cosmopolita que vulga ésser acollidora 

pels seus veYns i visitants no sembla compatible amb un espai i una estratificado 

socio-étnica que relega estructuralment ais immigrants, que identifica ais barris 

d’immigració com a ghettos o “ barris difícils” i fa deis seus barris centráis renovats 

un escenari, atractiu pero sense vida, pels veYns de rendes més altes.
Tornem al cas del nostre barri. La viabilitat d’una Russafa multicultural en els termes 

definits aquí planteja la necessitat d’una política d’integració concreta, participativa 

i descentralizada. Concreta i descentralizada, atés que el procés d’inserció deis 

immigrants es materializa en els contexts socials que conformen els barris 
multiculturals. Participativa ja que són els actors socials implicáis, els diversos grups
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de veYns, els que han de definir un marc comú i acollidor per a compartir tots els 

dies. Uns deis factors que ha fet de Montréal una metrópoli multicultural, amb un 

sentiment compartit de pertinen^a i alhora mosaic étnic, ha estat una decidida 

política d’ integració municipal i, a nivell de barri, l ’empenta d’una dinámica de 

concertació concretada en organismes multiétnics com els “consells de ciutadans” 
(Germain, 1995: 285).

Després de gairebé dues décades d’oblit, les iniciatives de les diferents 

administracions a Russafa s'han centrat en pal-liar el déficit de servéis i en les 

campanyes de seguretat ciutadana. Més enllá d’aixó, la situació del barri i el procés 

d’inserció deis immigrants planteja, si més no, dos requeriments a l ’Ajuntament de 
la ciutat i, en general, a la ciutadania404.

En primer lloc, el desenvolupament d’una política d’integració que remet a una série 
de polítiques públiques, municipals i autonómiques, en matéria d’equipaments i 
d’habitatge social, d’educació i de servéis socials, entés com ajuda en les dificultáis 
del període d’arribada i arrelament. En segon lloc, el foment d’espais comuns 
d’interrelació i trabada entre els diferents grups de veYns, arrelats al seu medi social 
concret, que fa^a possible la negociació i l ’ajust de la convivéncia, així com la gestió 
deis hipotétics conflictes i tensions que poden sorgir. Aquests espais poden 
constituir-se a partir del teixit associatiu o d’altres manifestacions de la sociabilitat 
en comú.
En els dos sentits esmentats, el barri de Russafa ens mostra els requeriments i les 
vies per a fer possible una ciutat cosmopolita que combine, de forma democrática, 
diversitat i unitat. Una ciutat diversa en tant que multicultural i alhora referent 
comú per tots els seus habitants en tant que societat cohesionada que comparteix un 
ordre, uns valors i un projecte de futur definits des de la ciutadania.

404 L’Ajuntament de Valéncia va aprovar, en juliol de 2002, el I Plan Municipal para la 
Integración de la Inmigración. El documento proclama com a finalitat la “cohesió social i la 
promoció de la convivéncia en la diversitat” i estructura i ordena el conjunt d’actuacions 
municipals en set árees. La concreció práctica més notable i específica ha estat la creado del 
Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI), d’ámbit municipal. No hi ha un desenvolupament del 
Pía ni actuacions a nivell de barri. Per completar el context, cal assenyalar que, a diferencia 
d’altres Comunitats Autónomes, la Generalitat Valenciana encara no ha s’ha dotat d’un Pía 
Autonómic d’Integrado.
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A gener de 2004, 71.746 veYns de Valéncia eren estrangers, el que suposa un 9,07% 

del total de la població de la ciutat. Com a altres grans ciutats espanyoles, a 

Valéncia s’ha donat un rápid augment del nombre de veYns immigrants i s’ha 
modificat la composició de la immigració. Els equatorians i els colombians 

constitueixen els coHectius d'estrangers més nombrosos de la ciutat; Tempenta de 
la immigració llatinoamericana en els darrers dos anys, ha despla?at Tantiga 
superíoritat numérica de marroquins i xinesos.
Amb Taugment del flux migratori, es dóna una “expansió”  de la immigració al sí de 
la ciutat. S’ha incrementat el nombre de veYns estrangers del Pilar, el Mercat, 
Russafa i Camí Fondo, els barris “ receptors” d’immigració al llarg deis anys 90, i 
alhora la immigració s’ha estes per la ciutat i aixó en una doble escala, a nivell 
general i a nivell de barris. Aquest procés ha suposat canvis significatius en la vida 
veYnal i la propia autopercepció deis barris. En poc més de tres anys, el panorama 
deis Orriols, Montolivet o En Corts ha incorporat els llatinoamericans com a figura 
habitual ais carrers.
A la ciutat de Valéncia, la inserció residencial deis immigrants es dóna en una 
pluralitat de barris, que hem agrupat en quatre tipus que concentren un nombre 
d’estrangers superior a la mitjana de la ciutat. Al centre historie, marcat per una 
accentuada dualitat socioeconómica, els immigrants sois habiten ais barris i zones 
més modestes. Per altra part, més enllá d’aquest, els immigrants s’han inserit a 

Valéncia en barris populars relativament céntrics, com Russafa i La Roqueta al sud i 
Morvedre i Trinitat al nord, i ais barris obrers de la periféria o allunyats del centre 

com el cas deis Orriols i de Camí Fondo. En aquests barris hi ha déficits de servéis, 

tot i la millora deis darrers anys, pero no es poden definir com a barris degradats i/o  
margináis com sí podría afirmar-se d’algunes zones del centre historie. Per últim, un 
quart tipus de barri receptor d’immigració agruparía a Mestalla i Benimaclet, com a 

barris relativament acomodats, amb una heterogeneYtat de status socioeconómic deis 

residents i de tipus d’habitatges.

En tots aquests barris els estrangers no habiten de forma homogénia. Lluny d’establir 
árees homogénies, la inserció residencial deis immigrants conforma una trama
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discontinua de concentracions relatives en determináis punts del teixit urbá del 

barri. Ádhuc en els barris amb una major preséncia d’immigrants es dóna una barreja 

de residents immigrants i autóctons, que comparteixen els mateixos carrers i finques, 
si bé amb un nombre relativament major deis primers ais habitatges més modests. De 

forma semblant a altres ciutats, a Valéncia els barris d’immigrants no són étnics sinó 

multiculturals i es dóna una situado de convivéncia residencial, una barreja 

d’habitatge immigrant i nadiu relativament ampia i extensa.

Per altra banda, aquests barris compleixen una diversitat de funcions respecte ais 

immigrants. Hi ha barris d’arribada i recepció, actualment Els Orriols seria l ’exemple 
ciar. Per la seua part, Russafa, pero també el Pilar i el Mercat, se’ns mostren com 

barris que continúen rebent ais nouvinguts i que, al mateix temps, s’han constitui't 
com espais d’arrelament per a una part deis seus veYns immigrants. En el cas de 
Russafa, els indrets que concentren els comerlos étnics i la sociabilitat informal, 
s’han constituYt com a espais socials de referencia més enllá del propi barri i fa 
d’aquest un espai de “centralitat immigrant” .
Podem sintetitzar la situado a Valéncia com una inserció residencial basada en una 
distribució desigual que, tanmateix, ha generat una situado de convivéncia 
residencial, ampia i extensa, ais barris populars. Aquesta situado constitueix la base 
d’una convivéncia quotidiana que afecta, en aquests moments, a una bona part de 
la ciutat. La convivéncia pacífica i distant amb els veYns immigrants ja forma part de 
l ’experiéncia propia de la majoria de valencianes i valencians.
El mapa de la “Valéncia immigrant” pot veure’s modificat en el futur immediat per 
diverses dinámiques, en uns casos própies de la societat de recepció, en altres deis 
immigrants. Entre els primers, caldria destacar el procés de rehabilitado i/o nova 
construcció de determinats indrets del Centre Historie, de Russafa i altres barris, 
amb conseqüéncies respecte al status socioeconómic del veYnat. Un altre aspecte que 
influirá, sense dubte, són les tendéncies que adopte l ’actual situació de convivéncia i 

les conseqüéncies que tinga en matéria d’etiquetatge étnic i residéncia. Altres 
factors fan referencia, directament, ais propis immigrants. Així, les dinámiques 

d’assentament, les necessitats derivades del cicle de vida -particularment, la 
formado de famílies i el naixement deis f ilis - i els canvis que puguen donar-se en les 

xarxes informáis actuals tindran repercussions en el procés d’inserció residencial.
Hi ha una ampia varietat de processos d’inserció urbana. Aquesta investigado ha 

analitzat els de Barcelona i Montréal, dos casos de particular interés per la seua 
similitud i el seu contrast respecte a Valéncia.
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A diferencia de Valéncia, Barcelona s’ha conformat com a “ ciutat d’immigració” des 

fa més d’un segle. Durant aquest temps, ha consolidat el seu centre historie com 
l ’área de recepció deis nou vinguts pobres a la ciutat. Són barris a partir deis quals 

s’iniciava, amb temps i treball, una mobilitat residencial vers millors habitatges. 

Quan els actuals immigrants arriben a Barcelona a la década deis 80 i, sobre tot, deis 

90, ho fan a una ciutat on els processos i dinámiques generades per la inserció deis 

immigrants al llarg d’un segle ja havien conformat un espai urbá específic pels nou 

vinguts, Ciutat Vella, dotat d’uns servéis per a ells, de pensions i lloguers barats i 

d’unes formes determinades de veure la immigració.
A primers deis anys 90, la inserció residencial deis veYns estrangers es realitza segons 

un model dual, polaritzat en dues zones, i marcat per l ’etnicitat i les diferencies 

socio-económiques. En un extrem trobem els barris acomodats del nord i nord-oest 
que agrupen els nacionals de la Unió Europea i deis paYsos desenvolupats. A l ’altre 
extrem de la ciutat, social i espacial, están els barris de Ciutat Vella on es concentra 
la immigració extracomunitária, particularment marroquina i subsahariana. A més, ja 
comen^ava a ser perceptible una incipient instal-lació d’immigrants en zones de 
barris de l ’Eixample i deis districtes populars del nord-est.
Amb el nou segle, els trets més rellevants de la inserció desigual urbana es mantenen 
pero, al mateix temps, la immigració es fa present a quasi tota la ciutat i el model 
dual es transforma parcialment. Amb 202.489 veYns estrangers en gener de 2004, el 
12,8% del veYnat, el mapa de la “ Barcelona immigrant” manté un indiscutible pol de 
referencia i concentració, Ciutat Vella, que ádhuc ha augmentat la seua importancia 
relativa, amb un 36,1% de veYnat estranger. Al mateix temps es dóna una repartiment 
més extensiu deis immigrants en una part important deis barris populars i semi- 
centrals de la ciutat, com Poblé Sec, o de la periféria obrera del nord-est, com 
Ciutat Meridiana-Vallbona, pero també en barris heterogenis tant a nivell social com 

de tipus d’habitatge com els que composen el districte de l ’Eixample. Per últim, 
d’acord amb la pérdua relativa d’importáncia deis veYns nacionals de la Unió 
Europea, el pes relatiu deis beaux quartiers en el mapa de la Barcelona estrangera 

també minva.
El carácter de “centralitat immigrant” de Ciutat Vella s’ha accentuat ais darrers anys 

com a conseqüéncia de l ’alt nombre de veYns immigrants i el desenvolupament d’un 

teixit comercial étnic que, junt ais llocs de cuite, genera espais de sociabilitat 
específica. Per altra banda, Ciutat Vella ha complit i compleix diverses funcions 

envers la immigració. En uns casos, com a barri d’entrada on instal-lar el primer 

domicili; en altres, com a espai d’assentament urbá de nombrosos immigrants que
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transformen els seus carrers i ambients; en altres, com a espai de “centralitat 

immigrant”  atés el desenvolupament d’espais comerciáis, relacionáis i comunitaris. 

Tot i compartir el mateix marc estructural i institucional, Valéncia i Barcelona ens 
mostren una inserció urbana relativament diferent. En el cas de Valéncia, el centre 

historie no té el paper central, receptor d’immigració, que ha estat distintiu del cas 

barceloní. Si podem descriure la situado de Barcelona com una forta polaritat 

centrada a Ciutat Vella, al cas de Valéncia caldria parlar d’una multipolaritat, amb 

una diversitat de barris receptors d’ immigrants des de l ’inici de la immigració 

extracomunitária. Els índexs de concentració de Barcelona, tant respecte al nombre 

de veYns com respecte ais diversos col-lectius, són superiors ais de Valéncia encara 

que en les dos ciutats és comuna una co-preséncia distant i pacífica. En termes 
comparatius, Barcelona sembla ajustar-se millor a alguns deis trets del model de 
l ’escola de Chicago. Aqüestes diferencies ens remeten, com hem vist, a la diferent 

historia de la dues ciutats.
El cas de Montréal també ens mostra el pes de la historia. A la construcció de la 
peculiar ciutat multicultural que avui constitueix Montréal podem distingir dos grans 
períodes. El primer es caracteritza per la naixen^a de l ’ordre urbá montréalais, amb 
la immigració europea de primers del segle XX, i el seu desenvolupament fins els anys 
70. En el segon període, des de primers deis anys 80, s’afirma el Montréal 
multicultural contemporani.
Des deis seus inicis, la inserció urbana deis immigrants hagué d’adaptar-se a una 
ciutat dividida, residencialment i socialment, entre anglófons i francófons. Uns grups 
d’immigrants tendiran a una inserció més o menys dispersa en una de les dues árees 
culturáis. Altres, com els jueus, italians i grecs, conformaran barris étnics situats a la 
part popular del centre urbá, al voltant del Port, i al llarg del “ corredor 
d’immigrants” . Amb el pas deis anys i la millora económica, alguns sectors d’aquests 
grups passaren del vell barri étnic a d’altres d’habitatge més acomodat, en ciutat o 

en periféria benestant, pero sense reduir la concentració. La dualitat de Montréal 
amb dos models socio-identitari, el Brítish Ontarían i la parroquia católica de barri, i 

l ’existéncia d’institucions diferenciades, feia possible una major pluralitat de formes 

d’inserció i legitimava la recerca del “confort cultural” , amb espais i barris propis. 

L’estratégia del barri étnic era coherent amb l ’ordre de la ciutat i s’adequava al seu 
tipus de gestió de la diferencia. Al mateix temps, aquesta inserció residencial 

segmentada es combina amb la convivéncia quotidiana que imposa el treball i el 
funcionament d’una ciutat moderna. Al llarg de les décades, aquest ordre es mostra 

com una forma de coexisténcia bastant poc conflictiva i prou funcional que combina
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la concentrado residencial deis diferents grups i el manteniment deis recursos 

culturáis propis, amb la inserció complementaria de tots a nivell económic i 

institucional.
A partir deis 80 aquest model residencial es va modificar envers una major diversitat, 

tant espacial com social, i un carácter multicultural. L’any 2001, la ciutat de 

Montréal contava amb 492.230 veYns immigrants, un 27,6% del total de la seua 

poblado. La dlvisló principal de la ciutat continua essent la lingüística identitáría; 

tanmateix, a diferencia del passat, aquesta ja no coincideix amb la divisió de classe. 

Montréal continua presentant uns alts índexs de concentració, amb districtes com 
Saint-Laurent o Cóte-des-Neiges on els veYns representaven un 48,5% i un 44,9% 

respectivament del total del veYnatge. Al mateix temps, també es dóna una major 

presencia de la immigració en tota la ciutat: al vell "corredor d’immigrants” , ais 
barris semi-centrals sobre Mont-Royal i ais barris periférics. També s’ha ampliat el 
ventall del estatuts socioeconómic deis barris d’immigrants. Si alguns són modestos o 
remeten a una situado d’ hábitat degradat, altres són barris de bona qualitat, fins i 
tot benestants. S’ha modificat el carácter en ambdós tipus de barris. Si els barris 
d’immigració del passat estaven marcats per la preséncia d’un grup étnic, a molts 
barris actuals es dóna una convivéncia de veYns de diversos orígens. A un barri poden 
donar-se, i de fet es donen, diferents árees comerciáis "dominades” per un o altre 
grup. Tot i aixó, l ’ambient general del barri és de pluralitat i de co-preséncia ais 
pares i jardins, els comerlos i la xarxa de transports.
Aquests dos períodes de l ’ordre urbá de Montréal suposen dos modes de convivéncia 
etnocultural diferent, associades a formes particulars d’ocupar l ’espai i de construir 
les identitats col*lectives. Al primer període predomina la segmentació sota la forma 
de barri étnic, cercant el confort cultural del propi grup. Peí contrari, en el segon 
període, alió característic de l ’ordre montréalais sense abandonar el seu 

multiculturalisme constitutiu, seria, en opinió de Germain (1995), la “cohabitado 

pacífica i distant”  ais espais públics.
Com mostra la nostra análisi de Valéncia, Barcelona i Montréal, la inserció residencial 

és un procés complex que no pot reduir-se a un model, com propugna el “ sentit 

comú” que identifica inserció urbana amb un tránsit, a la vegada espacial i social, 
des deis centres urbans empobrits o les árees deprimides ais barris semi-centrals i/o 

periférics més acomodats.
La distribució de la immigració a la ciutat se’ns mostra més complexa que 

l ’establerta per la divisió clássica entre centre i periféria i aixó en un doble sentit. 
Per una part, es dóna una heterogeneYtat de situacions ais centres urbans. Per altra,
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hi ha una pluralitat de barris d’arribada i d’instal-lació deis immigrants més enllá de 

l ’espai central. A ciutats com Paris, Madrid, Montréal i Valéncia, amb centres urbans 

heterogenis socioeconómicament, la inserció deis immigrants segueix la separació 

entre classes. En altres casos, com Barcelona i Toronto, el centre historie ha 

esdevingut un espai d’immigració al seu conjunt. Composats per barris modestos i 

populars, aquests centres han estat históricament la porta d’entrada i el lloc 
d’arrelament de les successives onades d’immigrants. A més deis indrets més 

modestos del centre, els veYns immigrants s’instal-len també en barris populars semi- 

centrals i en barris obrers periférics. Aquest és el cas de Valéncia, Madrid i Paris. 
Amb les peculiaritats de l ’ordre montréalais, la pluralitat d’ubicacions socio- 

espacials deis immigrants també caracteritza la situació de Montréal.
Segons la tradició de Chicago i el model d’inserció urbana adés comentat, amb el 
temps de residéncia hauria de donar-se una dinámica des de la concentració a la 
dispersió, que correlacionaría amb la mobilitat social ascendent i la plena integrado 
social i cultural. La nostra análisi qüestiona el carácter general atribuYt a aquesta 
correlació. Com hem vist, en el cas de Barcelona aquest és el camí fet per les onades 
migratóries anteriors que s’instal*laren, la darrera la deis andalusos. Tanmateix, avui 
trobem entre el veYnat extracomunitari tant tendéncies a la concentració com a la 
dispersió, segons els col’ lectius, el tipus d’estratégia d’inserció i les necessitats. Per 
altra part, a Montréal una bona part deis grups d’immigrants tingueren una mobilitat 
social ascendent que no es correlacionava amb una major dispersió. La millora 
residencial es doná, en bona mesura, en grup.
La distribució desigual deis immigrants respon a una série de factors comuns pero 
que s’articulen de forma diferent segons la ciutat i la societat de recepció. Uns 
factors básics són el nivell socioeconómic deis immigrants i la situació del mercat 
immobiliari que, combinats amb els recels i prejudicis existents, té com a efecte 
relegar ais immigrants a un sub-mercat de l ’habitatge barat. Tanmateix, dins de les 
minvades possibilitats d’aquest, se solen prioritzar uns llocs sobre altres. A totes les 
ciutats que hem comentat, s’observa que l ’existéncia prévia d’immigrants, més 
encara quan es tracta de compatriotes o de membres del mateix grup étnic, 

constitueix un important efecte d’atracció vers uns barris de la ciutat i no altres. En 
altres casos, determinades característiques del barri, com les bones comunicacions, 

la proximitat de treball o la contigüitat amb barris d’arrelament immigrant, poden 

facilitar la instal*lacio deis nous vinguts.

Junt ais factors comuns, la nostra análisi comparativa ens destaca la importáncia del 

“context local” que constitueix cada ciutat. En contra del que apunta el dit “ sentit
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comú” no hi ha un model d’inserció residencial deis immigrants sino que aquest 

adopta una pluralitat de formes segons “ l ’ordre urbá” de la ciutat de recepció, les 

estratégies aplicades pels actors -immigrants, veYns autóctons i administracions, 
entre altres- i les dinámiques socials generades. Barcelona i Montréal se’ns mostren 

com ciutats on, históricament, s’havia “sedimentat” unes formes de gestionar la 

immigració en el pía espacial i social, amb uns barris de recepció i uns itineraris 

d’inserció, unes dinámiques socials i una representado en l ’imaginari de la ciutat. 
Quan arriben els nou vinguts, s’insereixen en un marc urbá marcat per el lloc central 
—espacial i simbólic- que ostenta Ciutat Vella, en el cas de Barcelona, o la divisió 
espacial i étnica que ha caracteritzat a Montréal.

Tot i la diversitat de les ciutats analitzades, podem assenyalar alguns trets comuns 
deis seus barris d’immigrants. Es tracta de barris multiculturals on hi ha una co- 
residéncia de veYns autóctons i d’immigrants amb una ampia diversitat d’orígens. En 

ells, els veYns immigrants no solen ser majoria, tot i que peí seu nombre, significació 
i/o  activitats, arriben a atorgar “carácter” al barri. A cadascuna d’aquestes ciutats, 
el procés de conformació deis barris immigrants com multiculturals ha estat diferent, 
pero aquest carácter es renova cada dia de la má de la creixent heterogeneYtat deis 
fluxos migratoris.
La imatge clássica de la inserció deis immigrants establia una tipología de barris, tot 
diferenciant els d’arribada, de transido i d’arrelament, i considerant-los com espais 
específics que constitueixen altres tantes etapes diferents eñ el procés d’inserció. 
Tanmateix, com hem vist ais casos de Valéncia, Barcelona i Montréal, els actuals 
barris multiculturals se’ns mostren com espais particularment dúctils i amb un alt 
grau d’adaptabilitat per a complir diferents funcions pels nous veYns (primer 
habitatge a la ciutat, espai d’assentament residencial, ámbit privilegiat de 
sociabilitat per alguns col-lectius).
Entre la pluralitat de barris d’immigració, aquesta investigado ha destacat la 

importáncia deis barris de “centralitat immigrant” , com Russafa a Valéncia, Raval a 
Barcelona i la Goutte d’Or i el Tricingle de Choisy a Paris. Parlem de barris 
multiculturals amb una preséncia “ tradicional” d’immigrants, que concentren un 

important nombre de comerlos étnics i uns espais de sociabilitat específics, 

normalment estructurats al voltant deis comerlos i els llocs de cuite. Aixó fa de 
determinades árees d’aquests barris un espai de referéncia comercial, social i 
identitari, per a col-lectius específics, el que genera una freqüentació assídua del 

barri i una sociabilitat immigrant concentrada i, sovint, segmentada per origen étnic.
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Tot aixó contribueix a conformar el barri i, més enllá deis seus límits, la seua imatge 
dintre del conjunt de la ciutat.

Alió que defineix, en darrera instáncia, la “ centralitat immigrant” és una apropiado 
significativa d’una part de l ’espai urbá que esdevé, així, un recurs per a la 

reestructurado d’una sociabilitat i un ambient propi. Aixó és comú amb l ’antic barri 
étnic pero es resol de forma diferent. El fenomen de la “centralitat immigrant” es 
dóna a barris multiculturals on la diversitat d’árees comerciáis i de sociabilitats 

diferents poden fer d’espai de referencia per a grups diversos. A més, a diferencia 

del barri étnic, ais barris multiculturals actuals es troben més dissociats aspectes 

com la residéncia d’una part apreciable del col-lectiu i la ubicado deis comerlos i 
altres locáis significatius, com els llocs de cuite, que conformen les árees de 

sociabilitat.
Els barris i espais multiculturals de Valéncia, Barcelona i Montréal, presenten altre 

element comú: la convivéncia entre veYns de diferents orígens en resol en termes de 
co-preséncia distant i pacífica, regida per una educada reserva front ais desconeguts 
i evitant la ingerencia en els seus assumptes. Aquest tipus de sociabilitat pública, al 
que hem nomenat convivéncia pacífica pero distant, sembla constituir una 
característica de les nostres ciutats multiculturals.
Aquesta co-preséncia genera una interacció superficial i ocasional pero quotidiana. 
Tot i el seu carácter banal, no se’n deu desconsiderar la importáncia com a quadre 
ordenador de les relacions interétniques ais espais públics. Aquest tipus d’urbanitat 
no és molt diferent de la que, en general, caracteritza ais espais públics de la nostra 
societat. Ambdues están marcades per la indiferencia cortés i la no ingerencia amb 
l ’altre. Per aixó, més que un déficit d’inserció, l ’adopció d’aquest tipus de 
sociabilitat per part d’ immigrants que en alguns casos tenien o tenen pautes 
culturáis molt distintes, constitueix una “adequació” a les nostres normes, una 
condició per entrar i gaudir en pau deis espais públics comuns. Per altra part, el 

principi de no ingerencia —una indiferencia conscient pero de la preséncia de 

l'altre— permet una convivéncia sense tensions i facilita que tots estem cómodes a 
l ’espai públic. Per últim, pero no menys important, els resultáis d’aquesta recerca 

subratllen la importáncia de les conseqüéncies a mig termini de la co-preséncia 

quotidiana, tot i que siga sota reserva d’urbanitat. Aquesta convivéncia contribueix a 

que ens familiaritzem amb els diferents, a que els incloguem al nostre imaginari deis 

espais i itineraris quotidians i a que es facilite la seua acceptació com a uns veYns 

més, com ens mostra els casos del mercat i la pla^a M. Granero al barri de Russafa.
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A la ciutat multicultural, junt a la co-preséncia i un ús comú deis carrers i places, 

trobem espais públics més o menys etnificats, on es recreen ámbits de sociabilitat i 

d’identitat propis, i que constitueixen una referencia socio-espacial per a 
determinats col-lectius. És el cas, a Valéncia, del Hit del Túria per ais equatorians o 

d’alguns carrers de Russafa per ais magribins. Aquests espais solen connotar-se 

negativament com a expressió d’una escassa voluntat d’inserció del grup, per 
considerar-se que dificulta la interrelació i que facilita l ’aparició de tensions i 
actituds de rebuig per part deis autóctons. Sovint, la “ problemática” concentració es 

contraposa a una valoració a priori més positiva de la co-preséncia ais espais públics. 
Com hem vist, aquests suposats deuen ser qüestionats.

Els fenómens de concentració étnica en els espais públics, com pares i jardins, no 
comporten necessáriament les conseqüéncies negatives que se’ls atribueix. El cas 
deis equatorians en el Hit del Túria exemplifica com les concentracions no tenen 
perqué expressar una escassa voluntat d’inserció. A més, com mostra la situació a 
Valéncia, a Barcelona i a Montréal, no semblen incompatibles les situacions de 
concentracions relatives i els espais etnificats deis diferents grups i la co-preséncia 
pacífica pero distant ais espais comuns. Per altra part, la identificació entre 
concentració espacial amb problemes i tensions fomenta una análisi que tendeix a 
privilegiar les estratégies d’us deis diferents grups, co-preséncia o concentració, com 
factor explicatiu clau de les dinámiques socials que es donen. Tanmateix, com hem 
vist, ni tota co-preséncia al mateix espai genera una convivéncia tranquil-la i 
tolerant, ni tota concentració étnica comporta els problemes i té els efectes negatius 
que se’ ls assigna. Per tant, per a entendre les dinámiques d’inclusió i exclusió que 
operen ais espais públics aquesta recerca emfatitza la importáncia de factors com el 
tipus de context social més o menys inclusiu, el carácter voluntan o imposat de la 
distáncia segregacionista, el marcatge étnic que té l'espai i si aquest és l ’únic ámbit 
de sociabilitat pública pels membres del grup o hi ha d’altres, comuns i compartits. 
Les ciutats multiculturals ens mostren una pluralitat d’espais públics, uns comuns i 

altres etnificats, caracteritzats per una diversitat de formules de gestió de la 
proximitat-distáncia amb l ’altre. Aquesta recerca ha destacat tres tipus de factors 
que conformen aquesta diversitat de formes de sociabilitat pública. Uns fan 

referencia a la cultura i les necessitats de sociabilitat del grup. Altres, a les 
oportunitats i límits que estableixen els espais públics de la societat de recepció. Un 
tercer bloc de factors remeten al marc social on l ’espai públic es troba enclavat, la 

ciutat, i que el conforma amb uns trets específics o altres.
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Els grups d’immigrants deuen afrontar i resoldre diferents necessitats de sociabilitat 

pública. Per un costat, han d’adaptar-se a la sociabilitat hegemónica que regula el 

tráete amb desconeguts per a funcionar adequadament ais espais públics de la urbs. 

Al mateix temps, tracten de modular la urbanitat hegemónica a la seua preséncia per 

a fer-la més acollidora. Altra necessitat, no menys important, fa referencia a la 

recreació d’una sociabilitat pública propia, que els permeta estar entre els seus i en 
el seu ambient. Aquests tres tipus de sociabilitat es mostren a l ’espai públic i 

requereixen per a la seua resolució d’una gestió distinta de la proximitat-distáncia. 

En uns casos, prima la co-preséncia; en altres, diverses formes de concentració més o 
menys etnificada.

Per aixó, una ciutat multicultural acollidora requereix d’espais públics comuns, 
compartits per tots i que actúen com a llocs d’agregació i cohesió, i altres específics, 

llocs de recreació de la sociabilitat propia i, per tant, de certa distancia respecte a 
altres. Tanmateix, la combinació harmónica d’aquests tipus d’espais no sembla 
quelcom senzill, atés que están regits, al menys en part, per lógiques, regles i codis 
culturáis no sempre coincidents. Els resultáis d’aquesta recerca assenyalen una série 
de condicions que poden facilitar la conjugado deis dos tipus d’espai i, per tant, una 
sociabilitat pública més rica i complexa.
Per una part, els espais públics comuns regits per una sociabilitat d’indiferéncia 
cortés i respecte a l ’altre, que serán més acollidors en la mesura que integren com 
usuaris habituáis a membres i grups familiars deis diferents col-lectius, tot 
“adaptant-se” a la seua preséncia. D’acord amb l ’experiéncia de Montréal, podem 
assenyalar com condicions favorables per a aquests tipus d’espais un sentiment 
compartit de seguretat ciutadana ais pares i jardins; la capacitat social per a 
gestionar adequadament els conflictes de convivéncia que puguen donar-se; la 

diversitat multicultural present ais diferents espais que constitueix un element de 
comoditat per a totes les minories i la influéncia, decisiva, del temps que fa possible 

una certa familiaritat amb les diferencies i un teixit social remarcable, comú i deis 

diferents grups.
Per altra part, l ’acomodació deis espais més o menys etnificats afecta al col-lectiu 

d’immigrants pero també concerneixen a la resta de veYns de la ciutat multicultural. 

Aquests espais públics etnificats constitueixen una recreació de la sociabilitat i 

cultura propia que haurá d’adaptar-se al nou entorn, mitjan^ant la neutralització 

deis aspectes més conflictius i l ’adopció d’una série de pautes comuns amb la 

sociabilitat pública hegemónica. A més, aquests espais no haurien de constituir 

espais segregats i, per tant, no haurien de ser estigmatitzats com llocs indesitjables,
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perillosos o a evitar. Aixó depén del joc d’interaccions entre els veYns autóctons i els 
immigrants. En resum, es tracta de facilitar que els membres deis diversos col-lectius 

pugen combinar la preséncia en els espais de sociabilitat propia i l ’ús menys o més 
habitual deis espais públics comuns.

Quines són les formes d’inserció a la ciutat deis diferents col-lectius d’immigrants? 
Com es lliguen i relacionen amb el seu nou entorn? Com hem vist en els casos deis 
equatorians, senegalesos, marroquins i xinesos a la ciutat de Valéncia, les estratégies 

i les formes d’inserció no es poden entendre sense fer referéncia a la reconstrucció, i 

en part la creado, d’una sociabilitat i una identitat adequades, individualment i com 
a grup, al nou entorn. Aquests processos es realitzen mitjan?ant les xarxes informáis 
de cadascun deis grups, és a dir, el conjunt de relacions interpersonals, basades en 

motius de parentiu, amistat i/o algún tret comú, i que suposa l ’intercanvi 
d’informació, bens i servéis, ordenat d’acord amb les regles culturáis i els mapes 
cognitius i valoratius compartits.
En termes generáis, i per a tots els col-lectius, les xarxes de parents i amics 
compatriotes són el primer recurs per a trobar treball, accedir a una casa i disposar 
d'un marc de relacions. Tanmateix, d’acord amb el tipus de xarxa i les bases 
culturáis i organitzatives que tinga, la resolució d’aquestes necessitats adoptará 
formes ben diferents. Una bona part deis senegalesos s’insereixen en un sistema 
d’organització grupal i relativament solidari, basat en la convivéncia en pisos i en la 
recreació d’una trama comercial propia, modesta pero funcional per ais membres. 
Els xinesos conformen grups familiars, sobre la base d’un o diversos negocis, 
relacionats amb altres grups amb els que tenen lligams de parentiu i económics, 
segons els esquemes organitzatius i valoratius de la cultura familiar xinesa. La 
comunitat magribina de Russafa recrea la sociabilitat i les formes de relació del nord 
d'África, amb la seua trama de xarxes al voltant deis comerlos, els locutoris i 
l ’oratori i la importáncia de les manifestacions de sociabilitat informal de carrer.
A més de la instal-lació en la societat receptora, les xarxes d’immigrants 
acompleixen unes altres funcions. Sovint, les xarxes organitzen i possibiliten el 
procés migratori. Són les xarxes informáis les que “seleccionen” les candidates i els 

candidats a l ’emigració. En especial, els grups doméstics són particularment actius 
en el disseny d'estratégies migratóries i de selecció de persones a migrar, com hem 

vist en el cas de senegalesos, xinesos i equatorianes a Valéncia. Són les xarxes les 

que proporcionen els recursos i eines que fan possible el viatge (com informado, 

contactes i diners). Per últim, són les xarxes les que vehiculen una bona part de les 
relacions deis immigrants amb els paYsos d’origen.
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Les diferents xarxes presents a Valéncia tenen un diferent grau de solidesa, 

permanéncia i densitat en les relacions que estableixen, tant en funció de les bases 

en qué s’assenten com per les modificacions que pateix el col-lectiu. Les xarxes 

d’amigues mostraren una alta densitat i una relativa solidesa en els inicis de la 

migració equatoriana. Tanmateix, amb l ’acceleració del fluix migratori des de 

l ’Equador, les xarxes d’amigues perderen pes i densitat en favor de les xarxes 
familiars. Els xinesos i els senegalesos a Valéncia ens donen un exemple de xarxes 

d’alta densitat, solidesa i permanéncia, tot i que sobre bases culturáis molt diferents 

(la familia tradicional xinesa i el sistema de contraria del Senegal). En el cas deis 
marroquins, hauríem de parlar d’una pluralitat de xarxes i, en el cas de Russafa, d’un 
entramat relacional comunitari amb una alta densitat i permanéncia.

Les xarxes socials que comentem són, en diversos graus, transnacionals i aquest 
carácter comporta fenómens d’interés en el procés d’inserció urbana deis 
immigrants. En primer lloc, facilita la dissociació entre espai i relacions socials ja 
que es pot viure ací i, alhora, mantenir bona part de les relacions significatives amb 
gent del propi grup que resideix en altres ciutats i estats. En segon lloc, els barris 
multiculturals s’afirmen com un espai local, conformat históricament amb uns trets 
propis, i al mateix temps global, atés que una part de les estratégies i recursos 
d'alguns deis seus veYns es basen en xarxes transnacionals. Les xarxes transnacionals, 
en tercer lloc, generen un espai relacional per damunt de les fronteres que suposa 
una font de recursos, materials i simbólics, pels immigrants i que aquests utilitzen de 
forma diversa en el seu procés d’inserció. Segons els trets d’aquest espai relacional 
transnacional, les xarxes social presenten una diferent morfología que, en el cas de 
Valéncia, es concreten en les xarxes bipolars, els equatorians, les xarxes que 

connecten una major diversitat d’espais, els magribins, i les xarxes diaspóriques, els 

xinesos.
A la llum de l ’experiéncia migratoria a Valéncia, les xarxes socials d’aquests grups 

apareixen com a instáncies intermédies que relacionen el nivell macro i el nivell 

micro, i tenen un paper básic en les diferents formes que adopta el procés 
d’inserció, és a dir, en la concreció diferenciada deis factors estructuráis e 
institucional segons els diferents contextos locáis i l ’acció deis diversos actors, ja 

siguen individus i/o  grups d’immigrants. En diferent grau, les xarxes constitueixen la 

trama organitzativa de la sociabilitat i de les estratégies d’inserció deis immigrants. 
Per tant, les xarxes es transformen d’acord amb el procés d’inserció, les dinámiques 

d’interrelació que s’estableixen amb la societat d’acollida i els canvis que 
l ’assentament genera en el col-lectiu. En aquest sentit, semblen decisius els canvis
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que es donen amb el sorgiment de la “ segona generado” que ara fa les primeres 
passes a Valénda.

El barri de Russafa es troba immers en un accelerat procés de transformado. Des 

deis anys 70 havia perdut poblado, bona part del petit comer? va tancar, i la seua 

trama de relacions informáis i véínals es va afeblir. Des de mitjans deis 90 el procés 
de pérdua de poblado s’ha aturar i alguns deis seus trets, com l ’animada vida de 

carrer i la intensa activitat comercial, han reviscolat tot i que transformats. Ais 
russafins de "tota la vida” se han sumat els nous veYns autóctons de la década deis 

90, joves estudiants i professionals en la seua majoria, i els veYns estrangers que avui 

constitueixen el 15,6% del total del veYnat. L'evolució del procés d’inserció deis 
immigrants és una de les dinámiques majors que marcará el futur de Russafa. L’altra 
la constitueix les tendéncies i conseqüéncies del procés de "millora” del barri.

Tot i les darreres actuacions, com la rehabilitado del CP Balmes, el barri manté uns 
déficits de servéis i equipaments molt notables. Sois hi ha un jardí, la pla?a M. 
Granero, les dotacions escolars són insuficients i la Universitat Popular és l ’únic 
centre social, cívic o cultural de titularitat pública al barri. D’altres millores, es diu 
des del consistori, hauran d’esperar a la realització del Pare Central. Aquesta tardará 
anys pero ja ha tingut efectes al barri: una revalorització i una pujada general de 
preus. Hi ha un procés de rehabilitado i construcció de noves finques en diversos 
indrets que van conformant una oferta d’habitatge superior, en preus i qualitat, a la 
mitjana actual del barri. Igualment, han obert les seues portes diversos establiments 
adre?ats a un públic de cert poder adquisitiu.
Durant els darrers anys s’ha donat a Russafa una consciéncia creixent deis problemes 
esmentats i de la pérdua de qualitat de vida que suposen. Un tret comú deis 
discursos de les associacions del barri és el "procés de degradado” que genera la 
residéncia amb escasses condicions d’habitabilitat, el tránsit intens, la caréncia de 
zones verdes i els problemes d’equipament escolar. Com hem vist, la caracterització 

de degradat no pot aplicar-se a tot el barri. Sí són comunes les deficiéncies de 

servéis i equipaments, pero l ’habitatge degradat i el tipus de situació social que 
suggereix el terme “degradado” está prou limitat a una part de la trama urbana. En 
els discursos, el “ procés de degradado” es vincula amb l ’augment de la inseguretat 

ciutadana, de forma notable a partir de l ’any 2000. Ais darrers anys, han sovintejat 

els actes de petita delinqüéncia que, lógicament, generen malestar social. Sovint, 

una part de veYns identifica l ’augment de la inseguretat i preséncia d’immigrants,
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més en concret ais grups de carrer d’homes magribins que es donen a una part del 
barri.

Al mapa de la Valencia immigrant, el barri de Russafa ocupa un lloc “especial” . Al 
seu carácter de barri d’assentament primerenc d’immigració i que ha continuant 

acollint ais nou vinguts, cal afegir l ’existéncia de quasi dos centenars de negocis 

étnics i una ampia diversitat de fenómens de sociabilitat informal de carrer que ha 
consolidat a Russafa com l ’espai de referencia per a diversos col-lectius com els 

magrebins i, en menor mesura, els senegalesos.

De manera semblant al que passa a nivell de ciutat, els veYns estrangers a Russafa es 
distribueixen de forma desigual al barri. D’acord amb els resultats que es presenten, 
es combinen situacions de concentració en carrers concrets, les zones 7, 6 i 5 del 

nostre estudi, amb altres parts del barri on el nombre d’immigrants és menys elevat i 
está més dispers en la trama de finques. Com hem vist, les zones de concentració 

d’immigrants a Russafa responen básicament a dos tipus de factors. Per una part, 
l'existéncia d’un pare d’habitatge barat, accessible ais immigrants, que a Russafa es 
distribueix entre l ’eix del carrer Cuba i una trama discontinua a altres parts del 
barri. Per altra, l ’efecte crida que té la preséncia de compatriotes assentats i la 
ubicado de servéis i comerlos específics. Aquesta distribució desigual es concreta de 
forma diferent segons els col-lectius. El 70% deis veYns marroquins del barri habiten a 
la zona 7, la zona que concentra l ’habitatge més modest pero també els seus 
negocis. En contrast, els equatorians están presents a gairebé tot el barri.
Amb els nous temps, la tradició comercial de Russafa ha conegut una significativa 
transformació. En l ’actualitat, hi ha 191 negocis étnics entre tendes majoristes de 
textil barat, basars, tendes halal i locutoris, regentats per xinesos, magribins, 
llatinoamericans i senegalesos. Aquests negocis es traben segmentáis i concentráis 
per col-lectius la qual cosa ha conformat quatre “árees comerciáis” etnificades al 

barri. En la immensa majoria es tracta de negocis modestos, amb un o dos empleats, 
i que utilitzen formules diverses d’economia informal mitjan^ant les xarxes própies. 
Com hem vist, aquests negocis presenten diferencies notables segons es tráete de 

negocis comunitaris, exótics o banals, i segons el col-lectiu. Tot i aqüestes 

diferéncies, en tots els casos es tracta de negocis fortament etnificats. Grafies árabs 

i ideogrames xinesos, el nom deis negocis, la música, en alguns casos la clientela... 

són aspectes que etnifiquen els negocis. Aquesta etnicitat compleix, de forma 

diferent segons els col-lectius, una fundó económica pero també de sociabilitat i 

identitária.
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Amb formes molt diverses segons la distinta cultura, els negocis étnics de Russafa 

constitueixen un espai de sociabilitat privilegiat amb trets semblants. Els negocis són 
un lloc de reunió i relació amb compatriotes, on trobar informado, contactes i un 

espai propi, acollidor i conegut, en una societat estranya. Els locáis étnics formen 

part de les xarxes informáis de cada col-lectiu, on solen funcionar com a “ node” , 

espai de trobada i distribuidor de fluxos, siguen aquests d’informado, de diners i de 
béns o de contactes i relacions. A les árees comerciáis que han conformat els 

negocis, i vinculats a ells, es donen fenómens de sociabilitat informal com els grups 
de cantó d’homes magribins al carrer de Cuba, de senegalesos al carrer d’Alcoi i 
d’equatorians a diversos llocs del barri. Per últim, pero no menys important, els 
negocis étnics tenen una important dimensió simbólica i identitária. La preséncia de 
les tendes halal, de les teteries i deis locutoris magrebins, conforma i delimita la 
“zona mora” com espai diferenciat deis magribins. El mateix podríem dir respecte ais 
carrers on tenen els negocis els senegalesos. Tant respecte ais membres del 
col-lectiu de referéncia com respecte a la resta de veYns, els negocis constitueixen 
activitats, imatges i espais relacionáis que reafirmen i reconstrueixen, de forma 
quotidiana, la seua identitat com grup en immigració.
La nostra investigació mostra els diferents usos, residencial, comercial i de lloc d’oci 
i relació, que del barri fan els diversos col-lectius d’immigrants. En el cas deis 
magribins, que combinen residencia i espai informal de trobada, el barri focalitza 
una bona part de la seua sociabilitat. Els senegalesos fan un ús comercial i de lloc de 
trobada deis dos carrers on concentren els seus locáis, pero no viuen al barri. La seua 
sociabilitat está nucleada al voltant del sistema de pisos, dispersos per la ciutat. Els 
veYns equatorians fan un ús básicament residencial del barri a causa deis seus treballs 
i horaris, i els seus llocs d’oci i trobada durant els caps de setmana s’ubiquen fora de 
Russafa, al Hit del Túria o uns altres indrets de la ciutat. Tanmateix, són els veYns 
immigrants que han tingut una més rápida inserció en espais de sociabilitat important 

del barri, com el mercat.
Tot i 1’heterogeneYtat del veYnat immigrant, la seua imatge a Russafa está 
polaritzada en dos col-lectius, els moros i els equatorians, que reben una diferent 

valorado. Mentre els equatorians apareixen com a treballadors, tot i que puguen ser 

veYns molests, deis magrebins es destaca l ’estranyesa deis costums, el carácter 
tancat, que no és massa treballador ni “de fiar” . Darrere tot aixó no és difícil trobar 

el nostre estereotip historie respecte del moro que es retroalimenta amb les accions 

delictives, reais o imagináries, atribuYdes a un magribí o les petites tensions que es 

donen amb els grups de carrer.
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Uns deis fenómens singulars de Russafa és la conformado d’una comunitat magribina 

al barri. Es tracta d’una concentrado urbana de veYns magribins, amb un ús 

comercial i de lloc de trobada, on s’ha desenvolupat una complexa trama de 
relacions i xarxes intra-grup que constitueixen una recreació adaptativa de la 

sociabilitat i d’alguns deis referents de la cultura d’origen: els precs en comú a 

l ’oratori, la compra ais comerlos, les relacions masculines informáis de carrer. A 

l ’espai de quatre carrers s’ha generat una “zona mora” . Es dóna una delimitado 

espacial, relacional i simbólica respecte a la resta del barri. Per part deis magribins 

hi ha una alta consciéncia d’identitat específica i compartida, immigrants magribins 
a Valéncia, que es manifesta en la recreado de la seua sociabilitat i en tot tipus de 
comentaris que qualifiquen el grup com un conjunt diferenciat: “ col-lectiu” , 

“comunitat” , “ els (magribins) de Russafa” . Per altra part, el contrast establert pels 
veYns respecte al “ moro” , més intens i significatiu que front a qualsevol altre 
col-lectiu, actúa com a espill que reforja aquest sentiment.
No sois hi ha consciéncia d’identitat específica, sinó que en fundó d’aquesta es 
desenvolupen accions significatives, unes in-group per a resoldre alguna necessitat 
col-lectiva, material i/o  simbólica, altres out-group en funció de la relació amb el 
barri, com la participado a la manifestació de 31 de gener de 2002. L’oratori i els 
comerlos étnics constitueixen els espais que focalitzen la sociabilitat específica. 
L’oratori té, com a lloc de cuite, una posició simbólica central. Per altra part, la 
comunitat no té una estructura organizativa formalitzada o un lideratge 
explícitament proclamat. Les iniciatives i accions importants s’adopten per consens 
entre els “ homes d’autoritat”  i es plasmen de forma diferent des de l ’oratori, els 
comerlos i les associacions.
El cas de Russafa qüestiona la imatge de comunitat musulmana d’immigrants com 
quelcom tancat en si mateixa, homogeni i essencialista. Com a membres d’una 
societat moderna, els veYns magribins estableixen diversos tipus de relació, amb una 
vessant més comunitaria en uns casos i d'altres més utilitáries, pragmátiques i 

individualitzades, entre ells mateixos i amb autóctons. Per altra banda, lluny de la 

suposada homogeneYtat interna, a la comunitat magribina del barri es donen 
diferencies, jerarquies i conflictes d’interessos. Com hem vist, una configurado 

comunitaria privilegia les relacions intra-grup, pero no necessáriament ha de 

comportar el tancament al si del grup i el desinterés per l’entorn social més ampie. 

És a partir de 2000 quan ja hi ha una xarxa comunitaria consolidada a Russafa, quan 

es té una actitud més activa i es vol estar present en els debats i accions del barri. A 

més, s’han donat un conjunt d'iniciatives que constitueixen una dinámica d’ajust al
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nou entorn i una forma d’aconseguir una inserció més segura i confortable. Com 
confirma rexperiéncia de Russafa, la conformado com a comunitat pot donar ais 

seus membres, i al grup com a tal, més recursos, possibilitats i oportunitats tant per 
a una més adequada inserció com per a intervenir en els afers comuns del barri que 
els puguen afectar.

La investigado sobre Russafa ens mostra la complexa trama de relacions i formes de 
sociabilitat que conformen el barri com a espai social. Ais carrers de Russafa trobem 

fenómens diferents de sociabilitat informal de carrer segons els col-lectius, que 
evoquen la imatge de Park del mosaic, petits móns que es toquen pero no 
s’interrelacionen. Al mateix temps, de forma diferenciada, els diversos veYns 

comparteixen els carrers, la piafa del barri i el Mercat. Respecte a la sociabilitat 

específica deis immigrants, hem constatat un ampli i heterogeni conjunt: xarxes 
informáis, grups de carrer, comunitat magribina i associacions d’immigrants. 
Aqüestes diverses formes de sociabilitat i organització són, hui, fonamentalment 
intra-grup com per altra part és el més habitual en la primera generado de migrants, 
com és el nostre cas. Les organitzacions d’immigrants presents a Russafa 
constitueixen un conjunt segmentat segons la procedéncia i heterogeni per la 
composició i l ’estructura del lideratge, les tradicions i la cultura organitzativa del 
col-lectiu, el pes de l ’associació el si del col-lectiu de referencia i les experiéncies 
prévies i la ideología del grup promotor. Tot i aixó, les associacions d’immigrants 
acompleixen, com hem vist, funcions semblants tant respecte al propi grup com 
respecte a la societat de recepció. Peí que fa a les primeres, es tracta d’activitats 
lúdiques i socials, de generado d’espais de trobada, d’assessorament informal o 
d’altres. Peí que fa a la societat de recepció, s’acompleix una fundó de denúncia, de 
mobilització i de pressió sobre els poders públics, pero també d’interlocució i de 
representació davant les administracions. L’ámbit d’aquestes organitzacions no és el 
barri, atés que aspiren a representar a col-lectius presents també en altres indrets 
de la ciutat, pero han participat en la dinámica d’iniciatives d’una part del teixit 
associatiu del barri, particularment l ’Associació de Marroquins.
Respecte a la sociabilitat comuna ais carrers i espais del barri, aquesta investigació 

ens mostra dues dinámiques diferents i oposades. Per una banda, veYns autóctons i 
immigrants comparteixen els servéis públics instal-lats al barri, com els centres 

escolars i el centre de salut del carrer San Valero, i els carrers, el Mercat i la plaq:a 

M. Granero. Aquest ús compartit deis espais i servéis públics del barri, amb la 

conseqüent interacció banal quotidiana, presenta diferencies notables segons els 

grups de veYns, tant autóctons com immigrants. Tanmateix, en la majoria deis espais
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del barri, aquesta co-preséncia es resol en termes de convivéncia pacífica pero 

distant. Una indiferéncia amb l ’altre, amable i tolerant, que permet a tots gaudir del 

mateix espai i que, com hem vist, facilita la familiaritat amb els nous veYns. És el cas 
del mercat respecte ais llatinoamericans. Més enllá de l ’aprovisionament en comú, la 

seua presencia quotidiana contribueix a incloure’ls com uns clients més, en el cas 
deis venedors, i com uns veYns més en la percepció deis altres compradors. El mateix 
ens mostra la nostra análisi respecte a les mares "habituáis” de la pla^a de M. 

Granero. Aquesta major familiaritat no es tradueix en relacions intenses ni 

significatives sinó en una acceptació implícita i silenciosa deis nous veYns, la 
preséncia deis quals no modifica el carácter segur i agradable de la pla^a. Com ens 

mostren ambdós casos, quan la co-preséncia tranquilla es consolida com a rutina 
quotidiana tendeix a generar efectes de reconeixement cap ais nous veYns. Amb tot, 
aquest procés requereix temps, llars immigrants consolidats i un ambient social 
“ tranquil” que el facilite.
Per contra, si la convivéncia i la interrelació, tot i que mínima, és tensa, contribueix 
a generar un reconeixement negatiu que tendeix a connotar negativament al veí 
molest, a generalitzar al seu grup aquests trets negatius, a legitimar els estereotips 
i, en definitiva, a excloure’ l del veYnat (si més no, en el sentit imaginan*). Aquest 
tipus de dinámica no sempre está vinculada a greus incidents o grans tensions. Al cas 
de Russafa, aquest reconeixement negatiu es focalitza respecte ais grups de carrer 
d’homes magribins i s’ha construYt a base de petits episodis tensos (per mirades, 
comentaris inconvenients, actituds corporals i formes d’ocupar el carrer), que són 
reforjáis pels prejudicis respecte ais moros i que es sobredimensionen per la 
vinculado entre grups de magribins i venda a la menuda d’haixix.

El reconeixement negatiu está vinculat, per a una part del veYnat de l ’eix del carrer 
Cuba, a la percepció de l ’ immigrant magribí com un factor degradant de la qualitat 
de vida. Aquest carácter degradant es centra en la propia preséncia al carrer deis 

magribins i les conseqüéncies negatives, reais i/o  imaginaries, atribuYdes a aqueixa 
preséncia com la inseguretat i la petita delinqüéncia, la pérdua de clientela 
autóctona pels comerlos i la minva del valor immobiliari deis pisos. Per altra part, 

aquesta situació de malestar es viu amb un sentiment de desemparan^a i 
inassisténcia tant per part de l ’administrado com de les associacions del barri que no 

fan rés o tenen una actitud tébia front el “ problema” . A la resta del barri, es donen 
també opinions negatives sobre els immigrants pero amb menor intensitat i 
importáncia. Tot i l ’existéncia de prejudicis respecte ais “ moros” , les queixes sobre 

els sorolls o els comentaris recelosos que es donen, la preséncia deis veYns
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immigrants no es viscuda com un element degradant quotidiá. Per altra part, la 

convivéncia tranquil-la i la co-preséncia acceptable per a tots ais espais comuns 

tendeix a diluir els comentaris més negatius.
Ais darrers anys s'han donat una série d’iniciatives i activitats conjuntes d’una part 

del teixit associatiu per afrontar els problemes del barrí i l ’entrada en ell de 
l ’extrema dreta. Es tracta, com hem vist, d’un conjunt prou heterogeni composat per 
les organitzacions “ tradicionals” del barrí, com l ’Associació de Veins i la de 

Comerciants, les entitats agrupades al voltant de la Plataforma i les associacions 

d’ immigrants, que tot i les seues diferéncies han desenvolupat una série d’iniciatives 
conjuntes, com la manifestació de gener de 2002, han establert uns acords tant 
respecte a com abordar els problemes del barri, la reivindicado d’un Pía Integral, 

com respecte a l ’actitud i mesures a adoptar davant les marxes feixistes. Aquests 
anys de dinámiques concretes de concertació, de discussions i també de desacords, 
han tingut conseqüéncies gens menyspreables per a la vida associativa: s’ha 
consolidat una xarxa de contactes i de relacions entre persones actives deis diferents 
grups, s’ha establert uns interlocutors reconeguts per totes les parts i s’ha constituYt 
una via per acordar accions comuns, transmetre “ missatges” i demandes entre 
diferents sectors de veYns del barrí. Com mostra la investigació, les relacions que 
conformen la vida associativa constitueix, avui, un espai comú i que “connecta”  ais 
tres grans grups de veYns: els russafins de tota la vida, els nous russafins autóctons de 
la década deis 90 i els novíssims russafins d'origen equatoriá, Colombia o marroquí. 
L’avenir de Russafa com a barri multicultural depén, básicament, de l ’evolució de la 
inserció deis veYns immigrants i del procés de rehabilitado d’edificis i nova 
construcció. Tanmateix, les dinámiques que empenten ambdós processos no són 
coincidents i, fins i tot, tenen lógiques oposades. A nivell de convivéncia tenim 
diverses dinámiques i tendéncies que afavoreixen la inserció deis immigrants com uns 
veYns més: la quotidianitat de la convivéncia pacifica pero distant i els efectes de 
reconeixement que genera, la dinámica d’acomodació i de neutralització deis 
aspectes més conflictius per part de la comunitat magribina, l ’espai de comunicado 

per a tots els grups que constitueix la vida associativa. Hem vist, també, com la idea 
de l ’ immigrant -“ moro” - com a factor degradant i veí indesitjable está present tot i 
que de forma més localitzada. Tot i aixó, podem afirmar que predomina una 

convivéncia tranquil-la que constitueix una base per a un barri multicultural acollidor 
per tothom. Per altra banda, el procés de rehabilitado i nova construcció empenta la 

substitució del veYnat de rendes més modestes per altres de rendes superiors i, per 

tant a mig termini, una minva del carácter multicultural de Russafa, tant per la
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reducció del nombre de veYns immigrants com per les conseqüéncies sobre les “árees 

comerciáis” etnificades.

La continuYtat i consolidació de Russafa com a barri popular i multicultural suposa fer 

compatibles les dues dinámiques i aixó implica una voluntat explícita en aqueix 
sentit, un acord entre els diferents grups de veYns sobre el barri que es vol, que 

requereix la construcció i l ’eixamplament de bases comunes a tots els grups del 
veYnat. Un acord sobre la Russafa que es vol implica, si més no, l ’existéncia i el 

reconeixement d’uns mínims interessos comuns, una imatge de barri compartida i 

valorada per tots i un espai de trobada, negociado i ajustament sobre els trets 
concrets d'aquesta heterogeneYtat, social i cultural.

La investigado assenyala alguns trets concrets que poden adoptar aqüestes 
condicions. L’afirmació deis interessos comuns com a veYns del mateix barri implica, 
entre altres factors, la reducció de la vivéncia de l ’ immigrant com a veí degradant i 

la neutralització del discurs polític de l ’extrema dreta. Un acord d’aquest tipus 
implica, també, construir una imatge conjunta i atractiva de Russafa que afegiria, 
com a tret definitori, el nou multiculturalisme al seu carácter popular i valencia. 
Aixó suposa una valorado positiva de la pluralitat de Russafa a nivell de veYnat, 
d’ambients culturáis i d'oferta comercial, valorado que ha de sustentar-se en una 
doble dinámica. Per una banda, la neutralització per totes les parts deis aspectes 
més conflictius; por altra, mostrar les potencialitats d’aquest carácter multicultural 
mitjangant plasmacions práctiques, concretes i positives. Per últim, l ’espai que 
conforma la vida associativa és el que pot constituir-se com espai de trobada, d’ajust 
i de reconeixen?a entre els diferents grups i per tant on gestar-se un acord per una 
Russafa multicultural. A més, un procés d’aquestes característiques suposa la 
implicado, més o menys activa, d’una part del veYnat i el desenvolupament d’una 

ciutadania participativa a nivell de la vida del barri.
Ais barris multicultural, com Russafa, está definint-se la nostra societat de demá i 
constitueixen uns espais privilegiáis per a constatar el sentit de la inserció urbana 
deis immigrants: si s’afirma una integrado com a veYns o una inclusió subordinada en 

una estratificado socio-étnica del veYnatge. La viabilitat del procés que s’apunta per 

a Russafa fa referéncia a la situado del barri pero, també i de forma decisiva, al 
marc social més ampli en que aquest s’ inscriu i, en particular, la ciutat de Valéncia. 

Més enllá del propi barri, el procés de Russafa ens qüestiona sobre les condicions 

socials necessáries per a una bona inserció urbana i ens subratlla la necessitat d’una 

política d’ integració concreta, participativa i descentralitzada. Concreta i 

descentralitzada, atés que el procés d’inserció deis immigrants es materialitza en els
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contexts socials que conformen els barris multicultural. Participativa ja que són els 
actors socials implicáis, els diversos grups de veYns, els que tenen que definir un 

marc comú i acollidor per a compartir tots els dies.
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A n n e x l. Nivell d’estudis d’algunes nacionalitats significatives. 
Valéncia. Anys 1998 i 2001

Els quadres sobre els nivells d ’estudis referits ais anys 1998 i 2001, completen

l ’análisi que se realitza al text sobre la tendéncia a una minva del nivell educatiu

m itjá  deis veYns estrangers a Valéncia.

Nivell d’estudis. Algunes nacionalitats significatives, en % sobre el total del 
col-lectiu. Any 1998.

Nivell d’estudis 
(en % sobre total col-lectiu)

10 anys i 
més

Sense
estudis

Certificat
escolaritat

Graduat
escolar

ESO

BUP
Batxiller

Carrera
universitaria

Total 684.899 2,52 36,03 26,71 19,05 15,70
Espanyol 677.354 2,51 36,19 26,72 18,97 15,61
Estranger 7.544 3,38 21,79 25,38 25,78 23,67
Estranger UE 2.344 2,18 15,83 21,97 28,63 31,40
Estranger no UE 5.201 3,92 24,48 26,92 24,50 20,19
Mar roe 437 7,32 32,04 27,00 22,43 11,21
Algéria 196 2,04 27,04 34,18 22,96 13,78
Guinea Equat. 239 4,18 28,45 37,66 18,83 10,88
Senegal 247 25,91 56,68 14,17 1,62 1,62
Xina 389 8,74 41,65 28,79 13,11 7,71
Equador 38 0,00 0,00 34,21 44,74 21,05
Colombia 187 0,00 11,76 25,13 36,90 26,20
Argentina 385 0,00 20,26 30,13 28,31 21,30
Cuba 203 0,00 14,29 25,12 30,05 30,54
Brasil 194 0,00 19,07 29,90 27,32 23,71
Altres 2.686 2,08 20,40 25,80 26,88 24,83

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Si comparem els resultats de 1998 i 2001 constatem una doble tendéncia. Per una 

part, entre els dos anys es dona una reducció de la proporció amb nivells d ’estudis 

mitjans o superiors en gairebé tots els col-lectius, pero és particularment notable en 

els col-lectius com ara equatorians i colombians. Per altra, i de forma paral-lela, 

també es dona una reducció de la proporció d ’immigrants que declara no haver-se 

escolaritzat.
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Nivell d ’estudis. Algunes nacionalitats significatives, en % sobre el total del 
col-lectiu. Any 2001

Nivell d’estudis 
(% sobre total del col-lectiu)

Poblado Sense Certificat Graduat BUP Carrera
10 anys i estudis escolaritat escolar Batxiller universitaria

més ESO
Total 687.696 2,76 35,89 26,72 18,94 15,70
Espanyol 666.170 2,80 36,20 26,49 18,76 15,66
Estranger 21.526 1,59 23,32 33,79 24,38 16,91
Estranger UE 3.189 1,82 15,52 22,11 27,09 33,46
Estranger no UE 18.337 1,55 24,68 35,82 23,91 14,04
Marroc 1.077 3,71 32,87 31,75 22,19 9,47
Algéria 594 0,00 29,97 38,38 21,04 10,61
Guinea Equat. 517 2,71 33,08 38,68 18,18 7,35
Senegal 495 14,95 56,57 21,01 4,44 3,03
Xina 1.173 3,24 42,11 39,05 9,97 5,63
Equador 4.231 0,21 18,10 42,61 29,66 9,41
Colombia 2.369 0,00 16,25 37,48 31,57 14,69
Argentina 583 0,86 16,81 30,19 31,22 20,93
Cuba 494 0,81 14,57 22,47 25,30 36,84
Brasil 435 1,61 25,80 32,97 21,32 18,50
Altres 6.369 1,41 25,80 32,97 21,32 18,90

Font: Oficina d’Estadística Municipal. Ajuntament de Valéncia. Elaborado propia.

Posteriorment, prenen com referencia l ’any 2004, s'ha mantés la tendéncia a una 

disminució relativa de la proporció d ’ immigrants amb nivell d ’estudis superiors al 

mateix temps que ha augmentat els que declaren no disposar amb cap estudi.

Aquesta evolució sembla coherent, a grans trets, amb la hipótesi segons la qual els 

primers migrants eren gent amb major nivell de recursos, entre altres major nivell 

d ’ instrucció, i que amb l ’ampliació del flux, la consolidado de xarxes i la major 

fac ilita t relativa per a realitzar el viatge migratori, s’ han incorporat a la migració 

persones de tots els nivells educatius.
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Annex 2. Poblado estrangera per barris de Valénda i percentatge sobre to ta l de la poblado. Anys 1998, 2000, 
2002 i 2004

1998 2000 2002 2004
nom bre % to ta l nom bre % to ta l nom bre % to ta l nom bre % to ta l

V a lenda 7.995 1,07 11.251 1,52 39.899 5,22 71.746 9.07
1. C iu ta t Vella

1. La Seu 46 1 ’84 61 2 ’41 143 5’63 273 1071
2. La Xerea 40 1 *03 61 1 ’65 205 5’35 287 7*32
3. El Carme 66 y  22 104 1 ’88 309 5’46 549 9 ’44
4. El Pilar 94 2 ’46 119 3’ 19 255 6’75 546 1472
5. El Mercat 52 1 ’83 109 3 73 313 10’02 494 15’02
6. Sant Francesc 42 0 76 65 1 7 0 206 3*71 372 6 72

2. L'E ixample
1. Russafa 407 170 548 2 7 8 2.487 10’08 3.972 15*56
2. El Pía del Remei 48 0 ’64 60 0 ’81 131 1 ’80 191 2 ’64
3. Gran Via 137 1 *08 165 1 7 4 424 3’43 721 5 76

3. Extram urs
1. El Botánic 74 172 98 1 ’ 64 341 5’48 730 1176
2. La Roqueta 62 1*51 87 2 ’ 14 452 10*18 823 17*57
3. La Petxina 130 0 ’86 186 1 75 768 4'99 1.384 8 ’83
4. Arrancapins 193 0 ’81 273 1’ 18 1.104 4 ’64 1.746 7 7 2

4. Campanar
1. Campanar 118 0'91 163 1 7 9 455 3’62 844 6 ’68
2. Les Tendetes 82 1 ’47 104 1 *92 478 8’ 57 700 1277
3. El Calvari 70 1*31 102 2’02 400 7 79 679 13’02
4. Sant Pau 64 1’07 100 1 7 8 309 4 ’87 727 7,98
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Poblado estrangera per barris de Valencia i percentatge sobre total de la poblado. Anys 1998, 2000, 2002 i 2004 (continuació)

1998 2000 2002 2004
nombre % total nombre % total nombre % total Nombre % total

5. La SaYdia
1. Marxalenes 76 0*66 163 1 '46 773 6 75 1.344 11*57
2. Morvedre 137 1*40 208 2*12 759 7*33 1.332 12*53
3. T rin ita t 82 0*98 123 1’54 778 9*14 1.136 1379
4. Tormos 49 0 ’62 107 1 *33 500 5*90 1.002 1175
5. Sant Antoni 78 0 ’86 135 1 *43 552 5*50 832 8*08

6. El Pía del Real
1. Exposició 87 1 *22 112 1 *58 221 3*05 382 5 79
2. Mestalla 178 1*33 277 2*09 1.005 7*14 1.511 1071
3. Jaume Roig 98 1 *38 109 1 *57 239 3’ 39 329 4 ’69
4. C iutat 14 0*52 25 0 ’93 87 3 7 7 175 6’ 56

Universitaria 
7. L'Olivereta

1. Nou Moles 304 1’ 15 366 1 *43 1.468 5 ’63 2.798 10*44
2. Soternes 14 0*30 46 1*02 237 4*91 487 9*50
3. Tres Forques 61 0*68 70 0*83 342 4 ’09 820 9*08
4. La Fontsanta 24 0 ‘ 57 55 1 *33 204 4 ’94 370 10*22
5. La Llum 62 1 *40 83 177 213 4 ’33 331 6*61

8. Patraix
1. Patraix 828 3*44 810 3*37 1.509 6 ’06 2.405 9*34
2. Sant Isidre 65 0*68 86 0*89 168 173 411 4*11
3. Vara de Quart 96 0 ’82 158 1 *35 323 2 7 8 513 4*46
4. Safranar 59 0*83 97 175 221 2 ’64 364 4*20
5. Favara 35 1’ 13 54 175 172 5 ’ 38 326 9*85



445

ANNEXES

Població estrangera per barris de Valéncia i percentatge sobre total de la població. Anys 1998, 2000, 2002 i 2004 (continuado)

1998 2000 2002 2004
nombre % total nombre % total nombre % total nombre % total

9. Jesús
1. La Raiosa 117 0*86 213 1 '58 997 7*04 1.806 11’99
2. L'Hort de Senabre 131 0*77 212 1*24 695 4*05 1.203 6*83
3. La Creu Coberta 64 0*95 60 0*92 178 2*77 428 6*60
4. Sant Marcel.lí 57 0*56 83 0*82 305 3’02 623 6*12
5. Camí Real 23 0*89 32 1*27 134 5*01 186 6*19

10. Quatre Carreres
1. Mont-Olivet 212 no 288 1 '54 1.420 T  29 2.415 12*03
2. En Corts 134 1*21 210 1 '96 953 8’36 1.469 12*54
3. Malilla 163 0’94 240 1 '36 717 3*95 1.525 6*72
4. Fonteta Sant 33 ro 9 55 1'82 200 6*46 271 8*86

Lluís
5. Na Rovella 64 0*63 99 1*03 348 3*72 670 7*35
6. La Punta 69 0*99 134 1*69 500 5’25 89 3*95

7. Ciutat de les Arts 524 9*86
11. Poblats Marítims

1. El Grau 64 0*77 103 1 *23 552 6’25 1.009 10*94
2. El Cabanyal-el 153 0*72 194 0’93 680 3'29 1.460 7*01

Canyamelar
3. La Malva-rosa 87 0’65 142 1*07 491 3’ 56 834 5,95
4. Beteró 99 1*19 114 1*40 245 2’98 429 5*11
5. Natzaret 33 0*51 48 0’77 192 3*17 469 7*51
6. Les Moreres 7 0’59 9 0*74 14 1’07



446 ANNEXES

Poblado estrangera per barris de Valénda i percentatge sobre total de la poblado. Anys 1998, 2000, 2002 i 2004 (continuado).

1998 2000 2002 2004
nombre % tota l nombre % tota l nombre % tota l Nombre % tota l

12. Camins al Grau
1. Aiora 280 1*22 435 1*90 1.518 6*34 2.696 10*71
2. Albors 96 1’06 146 1’64 512 5*65 985 10*61
3. La Creu del Grau 193 1’ 52 341 2*58 939 6*66 1.759 11*77
4. Camí Fondo 62 1*64 101 2*64 429 10*45 668 14*87
5. Penya-roja 21 1’65 30 179 215 5*61 553 8*76

13. Algirós
1. L'llla Perduda 63 0’66 91 0’97 256 2*70 489 5*08
2. Ciutat Jardí 206 1*43 273 1 *95 817 5*79 1.334 9*38
3. LAmistat 76 0*98 107 1 *43 533 6*88 1.037 12.91
4. La Bega Baixa 61 0*98 82 1*31 253 3*95 423 6*64
5. La Carrasca 

14. Benimaclet
65 1 *85 83 2*36 181 5*07 310 8*24

1. Benimaclet 314 1*30 444 1*85 1.582 6*37 2.738 10*79
2. Camí de Vera 62 1’ 15 68 1*23 178 3*13 304 5*07

15. Rascanya
1. Els Orriols 149 0*90 219 1*38 1.210 7*43 2.758 16*29
2. Torrefiel 182 078 247 1*08 1.140 4*89 2.511 9*81
3. Sant Lloren^ 57 1 *44 83 1 *98 219 4*93 325 5*95

16. Benicalap
1. Benicalap 258 079 368 1*13 1.448 4*30 2.930 8*43
2. Ciutat Fallera 34 0*53 55 0*87 218 3*40 510 8*09

Pedarnies 234 0*62 353 0*94 1.079 2,85 2.100 5,39
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Annex 3. VeVns estrangers a les zones estadístiques de 
percentatge sobre total de la població. Any 2004

Barcelona i

VeVns immigrants % total

Barcelona 202.489 100%
1. Barceloneta 3.406 22*0
2. Pare 7.036 33’3
3. Gótic 4.728 23’9
4. Raval 19.995 48’8
5. Sant Antoni 5.095 14’0
6. Esquerra Eixample 13.271 13’9
7. Dreta Eixample 5.477 13’7
8. Estació Nord 3.971 13’6
9. Sagrada Familia 6.754 13*4
10. Poblé Sec 8.539 24’3
11. Montju'íc 77 10’8
12. Zona Franca-Port 2.593 9’0
13. Font de la Guatlla 1.260 12’8
14. Bordeta-Hostafrancs 2.517 13’4
15. Sants 9.983 13’ 1
16. Les Corts 5.580 8’ 1
17. Pedralbes 1.790 13*3
18. Sant Gervasi 9.406 9’7
19. Sarriá 3.463 10’ 1
20. Vallvidrera- Les Planes 338 10’7
21. Gracia 9.927 11 ’8
22. Vallcarca 3.375 10.9
23. Guinardó 6.622 9’9
24. Horta 4.835 6’9
25. Valí d’Hebron 3.101 10’6
26. Vilapicina- Turó de la Peira 6.734 10’2
27. Roquetes Verdum 7.744 9’0
28. Ciutat Meridiana-Vallbona 2.013 16’ 1
29. Sagrera 4.971 9’6
30. Congrés 1.087 8’ 1
31. Sant Andreu 3.250 6’4
32. Bon Pastor 968 7’9
33. Trinitat Vella 1.809 21 *1
34. Fort Pius 1.530 12’8
35. Poblenou 6.481 12*2
36. Barris Besos 2.947 12’0
37 . Clot 7.246 11’5
38. Verneda 3.498 6’ 1
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Annex 4. VeVns immigrants ais districtes de Montréal i percentatge 
sobre total de la poblado. Any 2004

VeVns immigrants % total

Montréal

1. Ahuntisc-Cartierville

2. Anjou

3. Beaconsfield-Baie d ’Urfé

4. Cote des neiges- Notre Dame de Gráce

5. Cote Saint Luc- Hampstead- M. Ouest

6. Dollard des Ormeaux- Roxboro

7. Dorval- L’íle Dorval

8. Kirkland

9. Lachine

10. LaSalle

11. L’íle- Bizard- Ste Geneviéve- Ste Anne

12. Merder- Hochelaga- Maisonneuve

13. Montréal- Nord

14. Mont-Royal

15. Outremont

16. Pierrefonds- Senneville

17. Plateau- Mont Royal

18. Pointe- Claire

19. Riviére des Prairies-Montréal Est

20. Rosemont- La petite Prairie

21. Saint Laurent

22. Saint Léonard

23. Sud Ouest

24. Verdun

25. Ville Marie

26. Villeray- Saint Michel- Pare- Extensión

27. Westmount

492.230 100%

40.225 32,9

6.805 18’1

4.635 20’2

71.710 44’9

15.755 38’2

17.885 33’4

3.520 20’2

5.230 25’6

4.755 12’1

18.145 24’8

2.735 12’8

15.135 12’ 1

21.770 26’5

6.185 30’8

5.005 22’1

15.475 28’0

21.420 21’4

5.720 19’7

17.860 17’3

22.750 17’6

37.160 48’5

26.760 38’5

12.185 18’6

8.565 14’4

19.815 27’5

59.760 41’3

5.260 27’1
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Annex 5. Entrevistes realitzades

ENTREVISTES INDIVIDUALS 

(quan s’ha realitzat més d ’una a la mateixa persona, s’ indica amb el paréntesi)

Codi Nacionalitat Organització, referencia Data Enregistrament
FAT Senegalesa Ateneu Russafa Juny 2002 Gravació

MI (3) Marroquí na Asociación Inmigrantes Marroquíes Al Amal Mar? 2002, juny 2003, abril 2004 Gravació, notes

MO (2) Algeríana Asociación de Inmigrantes Argelinos Maig 2002, febrer 2004 Gravació, notes

Gl (3) Espanyola Associació de VeVns Russafa - Gran Via Abril 2002, mar? 2003, set. 2004 Gravació, notes

EJ (3) Espanyola Associació Comerciants Russafa - Gran Via Juliol 2002, abril 2003, gener 2004 Gravació, notes

MLL Espanyola ACSUD - Las Segovias Abril 2002 Gravació

ELS Espanyola JARIT Abril 2002 Gravació

RA Espanyola Casal Jaume 1 Juny 2002 Gravació

ELE Espanyola Associació Mares i Pares d ’Alumnes C. Balmes Juliol 2002 Gravació

EM Espanyola Falles, veina Juny 2002 Gravació

GRA Argentina Veiha Juliol 2003 Gravació

CA Espanyola Vei'na carrer Cuba Febrer 2004 Gravació

EDG Equatoriana Asociación Rumiñahui Abril 2004 Notes

EMI Espanyola JARIT Abril 2004 Notes
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ENTREVISTES INDIVIDUALS

(quan s’ha realitzat más d ’una a la mateixa persona, s’ indica amb el paréntesi)

AL AN Marroquina Associació Cultural Islámica Al Fatah, 

comerciant

Maig 2004 Notes

Wl Anglesa Veí Maig 2004 Notes

BAR Espanyola Federació Associacions de VeVns de Valéncia Maig 2004 Gravació

BAM Senegalesa Asociación de Senegaleses de Valencia Juny 2004 Gravació

ENTREVISTES GRUPALS
Codi Nacionalitat Organització, referencia Data Enregistrament

MAR

HER

BOL

Equatoriana

Equatoriana

Equatoriana

Asociación Rumiñahui 

Asociación Rumiñahui 

Asociación Rumiñahui

Juny 2002 

Juny 2002 

Juny 2002

Gravació

Gravació

Gravació

ORT1 Espanyola Professor Col-legi Ortega Maig 2002

ORT 2 Espanyola Pare alumne Col-legi Ortega, veí Maig 2002

ORT 3 Espanyola Pare alumne Col-legi Ortega, professor academia, veí Maig 2002

Gravació

Gravació

Gravació

CMSS 1 Espanyola Treballadora social. CMSS Ciutat Vella

CMSS 2 Espanyola Treballadora social. CMSS Ciutat Vella

CMSS 3 Espanyola Treballadora social. CMSS Ciutat Vella

Maig 2002 

Maig 2002 

Maig 2002

Gravació

Gravació

Gravació
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ENTREVISTES GRUPALS
FAT Senegalesa Ateneu Russafa Juliol 2003 Gravació

MAR Espanyola Ateneu Russafa Juliol 2003 Gravació



452 ANNEXES

Annex 6. Negocis étnics a Russafa. Any 2002 
ZONA 1

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
1 C/ Alcoi 10 “ Nuevo Jin Hua. # Art. Regal Xinés Visible Local gran. 2

xinesos. Venta al mayor” bibelots dependents
2 C /  Alcoi 10 “ Touba. Regalos y Senegalés Grups porta

complementos” senegalesos
3 C /  Alcoi 8 “ Kusum. Novedades, Pakistanés

marroquinería, mecheros
Complementos, regalos”

4 C/Alcoi 8 “ Al Akksa-SL. Pakistanés Local gran. 2
Complementos y regalos. dependents
Venta al mayor”

5 C/ Alcoi 9 Al Azmir Internacional. Pakistanés Clients
Bisutería. Complementos espanyols
de moda y regalos. Venta
al mayor

6 C/ Alcoi 7 Ñateo. Venta al mayor. Petita venda Pakistanés Clients
Importación. electrónica espanyols

7 C/ Alcoi 7 “ Lonsen. # xinesos. Venta Xinés Visible Anunci tarja  te l. Dependenta
al por mayor. Artículos de Xina espanyola;
regalo” clients

espanyols
8 C/ Alcoi 5 “ Dakar. Venta al mayor” Bosses. Art. Senegalés Grups porta

pell senegalesos
9 C/ Alcoi 4 “ Touba. Bolsos” Articles cuir Senegalés Grups porta Gran. Ben

senegalesos instal-lat
10 C/Alcoi 4 “ Daryashah. Import- Petits objectes.

export” Decoració. •

11 C/ Alcoi 1 “ Cash. Moda. Ulleres, roba Senegalés Grups porta Póster
Complementos. Venta al infantil “ morabit”
mayor” (exterior)



ANNEXES 453

Núm. Ubicado Nom (anunci, Uegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
12 C/ Alcoi 1 “ Ndiambour. Import. 

Venta al mayor y menor” .
Ulleres, petit 
textil

Senegalés Grups porta 
senegalesos

13 C /  Alcoi 1 “ Sin fronteras. 
Complementos”

Marroquinería Senegalés Grups senegalesos

14 C/  Alcoi cantó 
c / Alacant

“ Importaciones Keur 
Khadim. Venta al mayor y 
de ta ll”

Senegalés Póster morabit al 
exterior

Gran, 4 portes

15 C/ Alacant 23 “ Locutorio telefónica. 
Llamadas más baratas. 
Ndiambour”

Locutori Senegalés Cartells. Grups 
senegalesos

16 C/ Alacant 23 “ Ou Meng. Bisutería y 
complementos de moda”

Accessoris Xinés G r a n /3 
finestrals

17 C/ Alacant 25 “ Locutorio telefónico. 
Babilan. Fax público. 
Internet. Envió dinero”

Locutori Nou

18 C/ Alacant 17 “ Euroasia.SL. Venta por 
mayor. Venta directa a 
fábrica. Bisutería 
completa”

Xinés Discret nacio- 
nalitat

Gran/ 4 grans 
finestrals.

19 C/ Alacant 5 No cartell, ni nom Venda ulleres, 
mocadors

Senegalés Cap indicació 
externa

Grups senegalesos

20 C/ Castelló 16 “ locutorio. Corazón de 
África. Internet-Fax- 
fotocopias”

Locutori Senegalés Visible cartells Tancat matins.

21 C /  Sogorb 2 “ Touba Import. Wa-Keur- 
Khadim. Bisutería. Chez 
Ndiaje. Mayor y deta ll”

Ulleres, petit 
téx til

Senegalés Grups senegalesos

22 C/ Sogorb 3 “ Bazar Lamp Fall. 
Bisutería. Gafas de sol. 
Bolsos. Artículos de 
regalo. Marroquinería”

Senegalés Anuncis grans Grups senegalesos

23 C/ Sogorb 10 “ Al Madina. Bisutería y 
complementos. Venta al

Tancant. 
Cartell al local
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
por mayor” del núm. 12

24 C/ Sogorb 12 “ Al Jerusalen SL. Téxtil, ulleres,
cantó e l Complementos” bosses...
Alacant

25 C/  Sogorb 9 “ Corazón de África. Venda major i Senegalés Mateix cartell
Import-export”  “ Corazón detall locutori c /
de África. Le N’Diambour. Castelló
Artesanía africana.
Marroquinería”

26 Gran Via “ Locutorio. Llamadas más Locutori Senegalés Cartells, cartell
Germanies 34 baratas” morabit

ZONA 2
Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
27 Gran Via 

Germanies
“ Kabadish. Indian 
restaurant”

Restaurant Hindú Molt visible Públic autócton Multinacional

28 GV Germanies 
Cantó Gibraltar

MS. Telecom. 
Comunicaciones.

Locutori La tino
américa

Molt visible. 
Tot taronja

29 Gran Via 
Germanies 39

MS. Telecom. 
Comunicaciones.

Locutori Llatino-
americá

Molt visible. 
Tot taronja

30 C/ Cuba 9 Locutorio telefónico. 
Envío dinero. Touba

Locutori Senegalés. Petit, visible Cartells Senegalés. 
També magrebí

Nou

31 C/  Dénia 60
Madiyana”
“ Alimentación tropical. 
Especialidad en productos 
tropicales (África-Asia- 
Caribe)”

Tenda
alimentació, 
trenes peí, 
productes de 
bellesa.

Nana Benz

32 C /  Dénia 60 “ Peluquería de 
caballeros”

Perruqueria
homes

Magrebí Petit Tancat matins
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col’lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
33 C/ Dénia 56 “ Cafetería-restaurante 

Rabah. Pollos asados 
halar

Restaurant Magrebí Molt visible Alta, grups, punt...

34 C/ Dénia 50 “ Royal enterprises. 
Locutorio telefónico. 
Video club

Locutori Magrebí Grups, punt Baix molt llarg

35 C/Sueca 12 “ Corazón de África. 
Import Export”

Locutori,
magatzem

Senegalés Poc ídem cartell 
C/ Castelló

36 C/Sueca 12 Carnicería halal. Grafia 
árab.

Tenda Magrebí Molt visible Alta, grups, punt

37 C/Sueca 10 “ Pollos asados 
halal” (cartell Coca-cola)

Tenda Magrebí Alta, grups, punt

38 C /  Sueca 11 “ Carnicería Salah. (grafia 
árab i castellá). Cous- 
cous, carnes especias, 
alimentación árabe, 
pinchos morunos. Frutas y 
verduras”

Tenda Magrebí Alta, grups, punt

39 C/ Dénia 44 “ Oman-Telecom. 
Locutorio telefónico”

Locutori Magrebí Molt visible. 
Tot blau.

40 C/ Dénia 38 “ Restaurante 
Mediterráneo. Grafia 
árab” . Comida hallal 
mediterránea”

Restaurant Magrebí Alta, grups, punt No alcohol

41 C/ Cadis 9 “ Mojito. Café-bar” Restaurant-ball Cubá.
Llatino-
americá

Clientela autóctona

42 C/  Dénia cantó 
C/ Sevilla

“ Joycy musicales saloon. 
Especialidades: música, 
video-cassette, 
peluquería hombre- 
mujer”

Tenda Nana 
Benz

Nana Benz
(amb
homes)
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
43 C/ Dénia 2 “ Envío de dinero. 

Europhil. United Europhil 
SA.”

Locutori La tino 
américa

Molt visible Alta, grups, cartells

44 C/ Russafa 35 “ Moda Yong Qiang” Venta detall 
roba

Xinés. Visible. Poc 
étnic.

Públic autócton

45 Antic Regne 14 “ Restaurant asiático 
Pekín”

Restaurant Xinés Visible Públic autócton.

46 C/ San Valero 5 “ Bazar Angel’s. Menaje- 
ceramica-juguetes”

Tenda to t a 100 Xinés Públic autócton

47 C/ Pintor 
Salvador Abril 
14

“ Mishakaja. Locutorio. 
Western Money. 
Telefónica and money 
tranfer. Import-export”

Visible Molt gran. 
Tancat
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ZONA 3
Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
48 C/ Pere III El “ Restaurante chino. Restaurant Xinés Visible

Gran 46 Diamante. Ideograma
xinés”

49 C/  Pere III El “ Locutorio telefónico. Locutori Llatino- Cartells.
Gran 38 Jennifer” americá

50 C/ Maties “ Tropicalia. Selección Tenda Latino Visible
Perelló 52 productos alimenticios. américa

Latinoamérica”
(banderes)

51 C / Maties “ Locutorio telefónico. Locutori La tino Tancat
Perelló 50 Envío dinero. Génesis” . américa

52 C/ Maties “ Locutorio telefónico. Locutori La tino Tancat
Perelló 53 Envío dinero. Génesis” . américa

53 Antic Regne 64 “ Locutorio telefónico. Locutori Equatoriá Visible Programa de rádio.
Envío dinero. Alfa & Latino Reunió d ’amigues.
Omega” . américa Bolívia. 2001.

54 Transits 137 “ Restaurante chino. Lai Restaurant Xinés Visible
fu. Grafia xinesa” .

55 C/  Pintor “ Restaurante búlgaro. Restaurant Búlgar Visible Públic autócton.
Salvador Abril Sofía, (fons bandera) Revista locutori
35 ciríl-lic

ZONA 4
Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
56 C/  Pintor “ Tele Mandarín. Comida Menjar a Xinés tancat

Salvador Abril china rápida servida a domicili
50 domicilio en solo 30

minutos”
57 C/ Literat “ Alimentación. Super” Tenda Pakistanés Visible per Grups homes

Azorin 11 alimentado grups
58 C/  Literat “ Heng-Feng. Venta Tenda roba Xinés Visible

Azorin 31 ropa” ldeogrames xinesos
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
59 C/  Literat 

Azorin 33
Ideogrames
xinesos. “ Alimentación
Cheng-xing”

Tenda
alimentado

Xinés Visible

60 C/ Literat 
Azorin 35

“ Milenio. Ideogrames 
xinesos. Lencería, 
cremalleras, veleros”

Tenda roba Xinés

61 C/ Filipines 35 
cantó Centelles

Supermercado Yuan Tong Tenda 
alimentació 
Major i detall

Xinés Visible Majorista
restaurants xinesos

Molt gran

62 C/ Filipines 37 
cantó Centelles

“ Restaurante chino. Fu Li 
Tu” . Ideogrames xinesos

Restaurant Xinés

63 C/ Cuba 74 “ MS. Telecom” locutori Llatino-
americá

visible Multinacional

64 C /  Mestre 
Aguilar 28

“ Locutorio París 3” Locutori Llatino-
americá

Petit Cartells castellá

65 C/  Cuba 58 Cap Venda roba Magrebí Petit Baix sense cap 
indicado.

66 C/ Cuba 60 “ Moda Valencia. Ropa 
nacional e importación. 
Venta al por mayor”

Venda roba 
major

Magrebí Tancat matins

67 C/ Cuba 62 Cap Venda roba Xinés Petit Baix sense cap 
indicado.

68 C/ Cuba 64 “ Fu Cheng. Ideogrames 
Xinesos” . Venta al 
p o r....”

Venda roba Xinés

69 C/ Cuba 61 “ Gran China. Ideogrames 
xinesos. Venta al po r....”

Venda roba Xinés

70 C/ Cuba 65 “ Mey Lon Mey. 
Ideogrames xinesos. 
Venta al por mayor. 
Fabrica en China”

Venda roba Xinés

71 C/ Cuba 65 “ Chang Cheng. 
Ideogrames xinesos” .

Venda roba Xinés
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
72 C/  Cuba 67 “ Fu Du. Ideogrames Venta roba Xinés

xinesos. Venta al por— “

ZONA 5
Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
73 C/ Pintor 

Salvador Abril 
26

“ Tele costa. Tu tienda 
latina. Productos 
nacionales y de 
importación” .

Alimentació Llatino-
americá

Visible Cartells

74 C/ Juan de Dios 
Montañés 6

Sense anunci, nom Perruqueria
homes

Magrebí Grups dins i fora

75 C/ Franscisco 
Sempere

“ Locutorio telefónico. 
Servicio Fax. Grafia árab”

Locutori Magregí Cartells Magrebina, 
també alguns 
llatinoamericans

76 C/ Vivons 16 “ Li Tong. Ideogrames 
xinesos. Artículos regalos 
desde 100”

Tenda a 100 Xinés
Públic
autócton

Gran A dos 
carrers

77 C/ Reina Da 
Maria 4

“ Peluquería Al Naffes. 
Hairdfesser. Prop. 
Mehmood a fte r” .

Perruqueria
homes

Pakistanés Grup dins i fora Horari
comercial

78 C/ Reina Da 
Maria 9

“ Kababish. Bar-bocateria" Bar Pakistanés
Públic
autócton

Visible.
Occidental

Públic autócton Cambrera
llatinoam.
Precintat

79 C/  Carlos 
Cervera 34

“ Latino/Telecom. S.L. 
Locutorio. Giros 
internacionales”

Locutori Llatino-
americá

Cartells (lloguer
habitado,
treba ll...)

80 C/ Tomassos 4 “ Alexander. Locutorio. 
Enviamos y recibimos 
dineros”

Locutori Llatino-
americá

Petit. Visible 
per grups

Cartells Nevera,
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col*lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
81 C /  Cadis 45 “ Bodega Portal Latino. 

Productos de 
alimentación 
latinoamericanos y 
nacionales”

Tenda
alimentació

Latino
américa

Cartells treball

82 C/  Cadis 43 “ Baobab. Ropa. 
Complementos. Bisutería. 
Marroquinería.

Venda detall Senegalés Visible

83 C /  Carlos “ Gloria. Peluquería Perruqueria Mali,
Cervera 23 estética. Afroamericana” . dones costa...

Públic
autócton

84 C/ Tomassos 17 “ Locutorio Ecuador. 
Servicios telefónicos. 
Ecuador Telecom.”

Locutori Equatoriá Visible Alta, grups, punt 
Cartells diversos

85 C/  Tomassos 17 “ Bar Ecuatoriano. Sol de 
los Andes”

Bar Equatoriá Visible Alta, grups, punt

86 C/ Tomassos 18 “ Prontoenvios. Locutorio. 
Giros”

Locutori Equatoriá Visible Alta, grups, punt

87 C/  Tomassos 18 “ Locutorio continental. 
Express”

Locutori Equatoriá
llatino-
americá

Visible Cartells Nevera, 
Sofás

88 Pla^a Baró de 
Cortés 22

Locutorio. Fax. Internet. 
Envió de dinero

Locutori Equatoriá
llatino-
americá

Modest

89 C/ Cura 
Femenia 2

“ Bar Charrua” (bandera 
argentina)

Bar Argentí
Llatino-
americá
autócton

Petit Modest

90 C/ Cadis 27 “ Taberna
cubana” (bandera cubana)

Bar-restaurant Cubá
Llatino-
americá
autócton

Visible
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
91

92

C /  Doctor 
Serrano 18

C/  Doctor 
Serrano 12

“ Locutorio Mundial. 
Telemaco”

(Molt petit) anunci Cruz 
Campo Bar Ameretto

Locutori 

Bar “ privat”

Equatoriá
llatino-
americá
Equatoriá
exclusiva-
ment

visible 

Gens visible

Alta, grups, punt

Lloc trobada i ball, 
divendres, dissabte 
i diumenge (amb 
xiquets)

Lloc de colles

ZONA 6
Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat altres
93

94

95

C/Sueca 33

C/ Literat 
Azorin 14

C/ Sueca 61

“ Pan y pastelería 
oriental. La Kasba”  
“ Locutorio Europhone. 
Envíos de dinero. Fax 
público. Fotocopias” 
“ Bar Donner-Sandwich”

Venda
alimentació
Locutori

Bar

Magrebí

Variat

Pakistanés

visible

Visible

Públic autócton
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ZONA 7
Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
96

97

98

C/ Buenos Aires 
29
C/ Buenos Aires 
21
C/ Buenos Aires 
13

“ Carnicería hallal. Ben 
Baraka”
“ D’elicias Bar” . Grafia 
árab.
“ Rabiai Moda. Venta de 
toda clase de ropa. 
Hombre. Mujer

Tenda

Bar

Venda ropa 
major

Magrebí

Magrebí

Magrebí

visible

Grups

99

100

C/ Buenos Aires 
1

C/  Buenos Aires 
2

“ Frutas y verduras. 
Carnicería. Productos 
alimenticios orientales”  
(dibuix i grafia árab) 
“ Carnicería Assalam. 
Carne hallal. Frutas. 
Verduras”  Grafia árab.

Tenda
alimentado

Tenda
alimentado

Magrebí

Magrebí

Molt visible 

visible

Grups

101 C/  Buenos Aires 
4

“ Balzac café” Bar Magrebí Poc visible Grups Bar-pub
autócton
etn ifica t

102 C/ Sueca 26 “ Khalid. Peluquería” Perruqueria
homes

Magrebí visible Grups Matins sovint 
tancat

103 C/Sueca 30 “ Anna Telecom.SL. 
Servicios telefónicos

locutori Variat Molt visible Cartells Multinacional

104

105

C/ Puerto Rico 
20

C/ Puerto Rico 
26
C/  Puerto Rico 
28

“ Comida rápida. Donner 
Kebab. Kashmir. Fast- 
food. Carne hallal”
“ Bar Zakaria. Grafia árab”

Venda menjar 

Bar

Magrebí
Pakistanés

Magrebí

Petit Grup

Alta, grups, punt

106 “ Confecciones Marrakech. 
Venta al mayor”

Venda textil 
major

Marroquí Visible grups
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
107 C/ Puerto Rico “ Comercial Zidania. SL. Venda téxtil Magrebí Visible

30 Artículos de confección y
tex til. Hogar. Nacional e
importación. Mayor y
deta ll”

108 C/  Puerto Rico
9 1

“ Locutorio Memon” Locutori Magrebí

109
Z j

C/ Puerto Rico “ Pragati. Impex. SL. Venda téxtil Reservat grups
25 Venta al mayor de ropa.

Artículos de regalo.
Marroquinería”

110 C/ Puerto Rico “ Alimentación y Tenda Magrebí Visible grups
32 carnicería Al Andalus” alimentació

Grafia árab
111 C/ Puerto Rico “ Comercial Ceuta. Emf. Tenda basar Magrebí visible grups Gran Grans

40 Import Export. Venta al major caixes
mayor. Artículos de
bazar”

112 C/ Puerto Rico “ Salón de thé” .Grafia Teteria Magrebí
41 árab.

113 C/ Puerto Rico “ Money Exchangé. Giros Locutori Barrejat Visible
50 Internacionales. América-

Marruecos-Senegal-
Filipines- Etc.”

114 C/Literat “ Merca 100. Artículos Tenda a 100 Xinés Visible
Azorin 22 hogar. Regalos. Juguetes” autócton

115 C/Literat “ Hong Da. Venta al mayor Venda téxtil Xinés Muntatge
Azorin 30 de confección” major Públic modest

variat
116 C/ Literat “ Gold Dragón. Venta al Venda téxtil Xinés Muntatge

Azorin 32 por mayor” . Ideogrames major Públic modest
xinesos variat
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
117 C/ Literat “Jin Li Da. Ideogrames Venda téxtil Xinés Muntatge

Azorin 34 xinesos. Venta al por 
mayor de confección”

major Públic
variat

modest

118 C/ Sueca 36 “Comercial PL. 
Ideogrames xinesos. 
Muebles chinos y 
decoración”

Discret Horari 16-20 h.

119 C/ Cuba 17 “Lan Tian. Venta al 
mayor. Ropa interior 
señoras”

Venda téxtil 
major

Xinés Tancat Molt 
modest

120 C/ Cuba 25 “Confecciones Carthago. 
Venta de todo tipo de 
ropa”

Tancat Molt 
modest

121 C/ Cuba 34 “Lan Tian. Venta al mayor 
de confección”

Venda téxtil 
major

Xinés Tancat Molt 
modest

122 C/ Cuba 34 Grafia xinesa. “Sheng Da. 
Venta de ropa al por 
mayor”

Venda téxtil 
major

Xinés

123 C/ Cuba 36 “Bar Peña”(petit cartell 
Mahou)

Bar Magrebí Molt visible 
Per grups

Alta, grups, punt 
Grups de cantó

Molt modest

124 C/ Cuba 38 “Locutorio telefónico. Fax 
público. Art. Regalo”. 
Grafies árabs

Locutori Magrebí Visible per 
grups

Alta, grups, punt 
Grups de cantó

Petit Molt 
modest

125 C/ Cuba 33 “Import. Lencería. Venta 
al mayor”

Venda téxtil 
major

Xinés

126 C/  Cuba 35 “Euro Fashion. Moda 
joven”

Venda téxtil Magrebí

127 C/  Cuba 34 “Comercial Zidania.SL. 
Venta de toda clase de 
artículos comerciales y 
textiles. Detall

Basar Pakistanés
Magrebí

Gran Ben 
muntat
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Núm. Ubicado Nom (anunci, (legenda) Activitat CoHectiu Aspecte Sociabilitat Altres
128 C/ Cuba 40 “Ibero-China. Export- 

Import. Venta al mayor de 
confección. Grafies 
xineses

Venda textil Xinés

129 C/  Cuba 42 “Gran Asia. Venta mayor 
de confección”. Grafies 
xineses

Venda téxtil Xinés

130 C/ Cuba 41 “Comercial Mohssine. 
Venta de alfombras y 
artículos de regalo”

Venda basar Magrebí Visible Grups

131 C/ Cuba 44 “Venta mayor. 
Mediterráneo. Fabrica en 
China”

Venda téxtil Magrebí

132 C/  Cuba 44 Cap Bar Magrebí Molt visible 
per gent

Alta, grups, punt Obert
irregularment
vesprades

133 C/  Cuba 43 “SMH. Italia-lmpor- 
Export. Venta de toda 
clase de ropa al por 
mayor”

Tenda téxtil Magrebí

134 C/ Cuba 45 “Moda importación. Venta 
por mayor. Wang Jiao. 
Grafies xineses.

Tenda téxtil Xinés

135 C/ Cuba 47 “Venta al mayor. 
Ideogrames xinesos. 
Oriente. Importación. 
Fabrica en China.

Venda téxtil Xinés

136 C/ Cuba 49 “Venta al mayor de 
confección. Hang Tong. 
Import export. SL.Gráfia 
xinesa

Venda téxtil Xinés
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
137 C/ Cuba 49 “Venta al mayor. 

Metrópolis. Tallas 
grandes”

Venda téxtil Magrebí

138 C/  Cuba 50 “Calzados al por mayor. 
Ideogrames xinesos”

Venda Xinés

139 C/ Cuba 51 “Bazar Khatofi. Venta 
alfombras, edredones, 
mantas y artículos de 
regalo”

Basar major Magrebí Grups

140 C/  Pintor 
Gisbert 2 Cantó 
Cuba

“Confecciones. Lencería 
al por mayor. Shi Lai Ya 
Hu í. Grafia xinesa.

Venda téxtil Xinés Molt visible Gran Ben 
instal-lat

141 C/ Dénia 49 “Spar. Supermercado. 
Alimentación. Grafia árab

Tenda
alimentado

Magrebí visible Grup porta

142 C/ Dénia 51 “Bar Fougeroux” Bar Magrebí Visible per 
grups

Alta, grups, 
punt,Grups de 
cantó Adolescents

143 C/  Dénia 67 “Bar Andino”(anunci 
coca-cola)

Bar Magrebí Visible per 
grups

Alta, grups, punt, Local llogat 
associacions
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Annex 7. Negocis étnics a Russafa. Any 2004
ZONA 1

Núm. Ubicació Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
1 C /  Alcoi 10 “Nuevo Jin Hua. U 

xinesos. Venta al mayor”
Art. Regal 
bibelots

Xinés Visible Local gran 
2 dependents 
2002

2 C/ Alcoi 10 “Touba. Regalos y 
complementos”

Senegalés Grups porta 
senegalesos

2002

3 C/ Alcoi 8 “Kusum. Novedades, 
marroquinería, mecheros. 
Complementos, regalos”

Pakistanés 2002

4 C/Alcoi 11 “NS. Import” Basar. Petita 
electrónica.

Pakistanés

5 C/Alcoi 8 “Al Akksa-SL. 
Complementos y regalos. 
Venta al mayor”

Pakistanés Local gran 
2 dependents 
2002

6 C/ Alcoi 9 Al Azmir Internacional. 
Bisutería. Complementos 
de moda y regalos. Venta 
al mayor

Pakistanés Clients
espanyols
2002

7 C/ Alcoi 7 Ñateo. Venta al mayor. 
Importación.

Petita venda 
electrónica

Pakistanés Clients
espanyols
2002

8 C/ Alcoi 5 “Joyoto, SL. Ideogrames 
xinesos”

Venda al major. 
Bijuteria

Xinés Dependent 
espanyol?

9 C/ Alcoi 4 “Touba. Bolsos” Articles cuir Senegalés Grups porta 
senegalesos

Gran. Ben 
instal-lat 
2002

10 C/Alcoi 4 “Daryashah. Import- 
export”

Petits objectes 
decoració i 
electrónica.

2002
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Núm. Ubicado Nom (anunci, (legenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
11 C /  Alcoi 1 “Cash. Moda. 

Complementos. Venta al 
mayor”

Ulleres, roba 
infantil

Senegalés Grups porta 2002

12 C/ Alcoi 1 “Ndiambour. Import. 
Venta al mayor y menor”.

Ulleres, petit 
téxtil

Senegalés Grups porta 
senegalesos

2002

13 C/ Alcoi 1 “Sin fronteras. 
Complementos”

Marroquineria Senegalés 2002

14 C/ Alcoi cantó “Importaciones Keur “marroquineria Senegalés Póster morabit al Gran, 4 portes
C/ Alacant Khadim. Venta al mayor y 

detall”
”, complements exterior 2002

15 C/ Alacant 23 “Locutorio telefónico. 
Touba. Llamadas más 
baratas.

Locutori Senegalés Cartells Llatino-
americana
netejant.

16 C/ Alacant 23 “When Zhou. Ideogrames 
xinesos. Venta al mayor. 
Artículos de regalo y 
domésticos”

“Bibelots”,
petit
electrónica,....

Xinés

17 C/ Alacant 25 “Locutorio telefónico. 
Babilan. Fax público. 
Internet. Envío dinero”

Locutori Senegalés,
No
exclusiu.

Latino
americana
netejant.
2002

18 C /  Alacant 17 “Bisutería.
Complementos. Asía”

Xinés Discret nacio- 
nalitat. No 
idiogrames

Gran, 4 grans 
finestrals.

19 C/ Alacant 17 No cartell, ni nom Talles fusta, 
“bongos”...

Senegalés Cap indicació 
externa

Magatzem, 
despatx i tenda

20 C/ Alacant 11 “Khelcom.
Complementos. Venta al 
por mayor”

Petit téxtil, 
ulleres de sol, 
petita
electrónica...

Subsahariá
Dependent

21 C/ Alacant 5 “Dragón Rojo. Bisutería y 
complementos de moda”

Xinés Ben instal-lat.
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
22 C/ Castelló 16 “locutorio. Corazón de Locutori Senegalés visible cartells Tancat alguns

África. Internet-Fax- matins.
fotocopias” 2002

23 C/ Sogorb 2 “Touba Import. Wa-Keur- 
Khadim. Bisutería. Chez 
Ndiaje. Mayor y detall”

Ulleres, petit 
téxtil

Senegalés 2002

24 C/ Sogorb 3 “Bazar Lamp Fall. 
Bisutería. Gafas de sol. 
Bolsos. Artículos de 
regalo. Marroquineria”

Senegalés Anuncis grans 2002

25 C/  Sogorb 7 “Bao Fei. Ideogrames 
xinesos. Bisutería y 
complemento de moda”

Venda major xinés Gran baix

26 C/ Sogorb 12 
cantó C/  
Alacant

“Al Jerusalen SL. 
Complementos”

Téxtil, ulleres, 
bosses...

2002

27 C /  Sogorb 9 “Corazón de África. 
Import-export”

Venda major i 
detall Artesanía 
africana

Senegalés Mateix cartell 
locutori c / 
Castelló. 2002

28 Gran Via “Locutorio telefónico. Locutori Senegalés Cartells, cartell 2002
Germanies 34 Llamadas más baratas” (no

exclusiu)
morabit
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ZONA 2

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
29 Gran Via 

Germanies 5
“ Kabadish. Indian 
restaurant”

Restaurant Hindú Molt visible Públic autócton Multinacional
2002

30 C/  Cuba 3 “ Venta de ropa al mayor” Pakistanés Molt visible Públic autócton Gran baix
31 C/ Cuba 8 “ Karim. Telecom. 

Locutorio. Envío dinero” .
Locutori Heterogeni

magrebí,
llatino-
americá

32 C/ Cuba 9 Locutorio telefónico. Envío 
dinero. Touba Madiyana”

Locutori Senegalés. Petit, visible Cartells 
Tb. magrebí

2002

33 C/ Dénia 60 “ Alimentación tropical. 
Especialidad en productos 
tropicales (África-Asia- 
Caribe)”

Tenda 
alimentació, 
trenes peí, 
productes de 
bellesa.

Nana Benz 2002

34 C/ Dénia 60 “ Peluquería de caballeros” Perruqueria
homes

Magrebí Petit Tancat matins 
2002

35 C/ Dénia 56 “ Cafetería-restaurante 
Rabah. Pollos asados halal”

Restaurant Magrebí Molt visible Alta, grups, punt... 2002

36 C/  Dénia 54 “ Locutorio internacional. 
AB. TS Telecom”

Locutori Magrebí,
tb.

Magribina, també 
senegalesa

37 C/ Dénia 50 “ Royal enterprises. 
Locutorio telefónico. Video 
club

Locutori Magrebí Grups, punt Baix molt llarg 
2002

38 C/ Sueca 12 Carnicería halal. Grafia 
árab.

Tenda Magrebí Molt visible Alta, grups, punt 2002

39 C/ Sueca 10 “ Pollos asados 
halal” (cartell Coca-cola)

Tenda Magrebí Alta, grups, punt 2002
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
40 C/ Sueca 11 “ Carnicería Salah. (grafia 

árab i castellá). Cous-cous, 
carnes especias, 
alimentación árabe, 
pinchos morunos. Frutas y 
verduras”

Tenda Magrebí Alta, grups, punt 2002

41 C/  Dénia 44 “ Abdul.
Telecomunicación. Fax. 
Internet. Locutorio”

Locutori Magrebí

42 C/ Cadis 5 “ Locutorio telefónico. Locutori Subsahariá petit Subsaharians, variat
Ndiambour”

43 C/ Cadis 9 “ Mojito. Café-bar” Restaurant-ball Cuba
Llatino-
americá

Clientela autóctona 2002

44 C/  Sevilla 19 “ Locutorio La Unión. 
Samira”

Locutori

45 C/ Dénia 
cantó C/ 
Sevilla

“ Joycy musicales saloon. 
Especialidades: música, 
video-cassette, peluquería 
hombre-mujer”

Tenda, 
perruqueria 
Nana Benz

Subsahariá 2002

46 C/ Dénia 2 “ Envío de dinero. Europhil. Locutori La tino  Molt visible Alta, grups, cartells 2002
United Europhil SA.” américa

47 C/ Russafa 35 “ Moda Yong Qiang” Venta detall 
roba

Xinés Visible. Poc 
étnic.

Públic autócton 2002

48 Antic Regne 
14

“ Restaurante asiático 
Pekin”

Restaurant Xinés Visible Públic autócton. 2002

49 C/ San Valero 
5

“ Bazar AngeTs. Menaje- 
cerámica-juguetes”

Tenda to t a 100 Xinés Públic autócton 2002



472 ANNEXES

ZONA 3

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
50 C/ Pere III El 

Gran 46
“ Restaurante chino. 
Diamante. Ideograma 
xinés”

Restaurant Xinés Visible 2002

51 C/ Pere III El 
Gran 38

“ Locutorio telefónico. 
Jennifer”

Locutori La tino 
américa

Cartells. 2002

52 C/ Maties 
Perelló 19

“ Pioneers Traders. 
Locutorio. Fax. Liberamos 
móviles”

Locutori Heterogeni

53 C/ Maties 
Perelló 21

“ Locutorio telefónico. 
Ndiambour”

Locutori Heterogeni ídem cartell e l  
Cadis 5

54 C/ Maties 
Perelló 43

“ Gimnasio Chang. 
Taekwondo” .

Gimnás Xinés Públic autócton

55 C/ Maties 
Perelló 39

“ Foto Estudio Wei” Revelat,
aparells
fotografíes

Xinés Públic autócton

56 C/ Maties 
Perelló 52

“ Tropicalia. Selección 
productos alimenticios. 
Latinoamérica”  
(banderes)

Tenda Latino 
américa

Visible 2002

57 Transits 137 “ Restaurante chino. Lai 
fu. Grafia xinesa” .

Restaurant Xinés Visible 2002

58 C/ Pintor 
Salvador Abril 
35

“ Restaurante búlgaro. 
Sofía, (fons bandera)

Restaurant Búlgar Visible Públic autócton 
Revista locutori 
c iríl- lic

2002

59 C/ P. Salvador 
Abril 55 (cantó 
Transits)

“ Ali Baba. Doner Kebab” Pakistanés Petit bar local 
“ readaptat”

60 C /  Duc de 
Calabria 20

“ Locutorio Mundo Link. 
Fax. Internet. Llamadas 
reducidas”

locutori Subsahariá Subsahariá, variat
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
61

62

C/ Luis 
Santángel 27

C/  Luis 
Santángel 29

“ Locutorio telefónico. 
América. Envío de dinero. 
Fax. Internet”
“ Locutorio. Llamadas 
nacionales e 
internacionales”

Locutori

Locutori

La tino
américa

Molt modest Tancat

63 Antic Regne 54 “ Jazmín. Artículos de Tenda a 100 Xinés
regalo, ropa y 
complementos”

ZONA 4

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
64 C/  Pintor 

Salvador Abril 
50

“ Tele Mandarín. Comida 
china rápida servida a 
domicilio en solo 30 
minutos”

Menjar a 
domicili

Xinés Petit; no 
cuines, “ centre 
distribució”  
2002

65 C/ Literat 
Azorín 11

“ Alimentación. Super. 
Mirza Brother’s. Deais in 
Pakistán, India y Latino 
América”

Tenda
alimentació

Pakistanés Visible per 
grups

Grups homes Consolidació
2002

66 C/  Literat
Azorin
33
C/  Literat
Azorin
33
C/  Literat
Azorin
35

“ Heng-Feng. Venta ropa”  
Ideogrames xinesos

Tenda roba Xinés Visible 2002

67

68

Ideogrames xinesos. 
“ Alimentación Cheng- 
xing”
“ Milenio. Ideogrames 
xinesos. Lencería, 
cremalleras, veleros”

Tenda
alimentació

Tenda roba

Xinés

Xinés

Visible Xiquets xinesos 
poqueta n it

2002

2002
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Coblectiu Aspecte Sociabilitat Altres
69 C/ Sueca 60 “ Hong Shi SL. Artículos 

desde 0,60 e”
Tenda a 100 Xinés

70 C/ Filipines 35 
cantó Centelles

Supermercado Yuan Tong Tenda 
alimentació 
Major i detall

Xinés Visible Majorista
restaurants xinesos

Molt gran 
2002

71 C/ Filipines 37 
cantó Centelles

“ Restaurante chino. Fu Li 
Tu” . Ideogrames xinesos

Restaurant Xinés 2002

72 C / Mestre 
Aguilar 28

“ Ciber @ café. Locutorio 
París 3”

Locutori Llatino-
americá

Petit Cartells castellá 2002

73 C/ Cuba 55( 
cantó Literat 
Azorin)

“ Xing Hua. Venta de ropa. 
Ideogrames xinesos”

Venda roba Xinés

74 C/ Cuba 58 “ Confecciones Agadir. 
Dahbani. Venta de todo 
tipo de ropa”

Venda roba Magrebí Petit Consolidat
2002

75 C/ Cuba 57 “ Feng Sheng. Venta de 
ropa. Ideogrames xinesos”

Venda roba Xinés

76 C/ Cuba 57 “ Dong Fang. Venta de 
ropa. Ideogrames xinesos”

Venda roba Xinés

77 C/ Cuba 59 “ Venta al por mayor de 
calzado. Ou Li Lai. 
Interpiel SL. Ideogrames 
xinesos”

Sabates. Major Xinés

78 C/ Cuba 60 “ Xin Shi Dai. Venta de 
ropa”

Venda roba Xinés

79 C/ Cuba 62 “ Du Du Gao. Venta de 
ropa”

Venda roba Xinés Petit

80 C/ Cuba 64 “ Fu Cheng. Ideogrames 
Xinesos. Ropa. 
Confección”

Venda roba Xinés 2002

81 C/ Cuba 68 “ Ideogrames xinesos. 
Moda Elite. Venta de ropa 
al por mayor”

Venda roba Xinés
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
82 C/ Cuba 61 “ Gran China. Ideogrames Venda roba Xinés 2002

xinesos. Venta al po r....”
83 C/ Cuba 65 “ Mey Lon Mey. Venda roba Xinés 2002

Ideogrames xinesos.
Venta al por mayor.
Fabrica en China”

84 C/ Cuba 65 “ Chang Cheng. Venda roba Xinés 2002
Ideogrames xinesos” .

85 C/  Cuba 67 “ Fu Du” . Ideogrames Venta roba Xinés 2002
xinesos. Venta al por— -

ZONA 5

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
86 C/  Arquebisbe “ Hao Yun SL. Asesoría” Assessoria fiscal Xinés Matins,

Meló 6 discreta,xinesos
87 C/ Juan de Dios “ Peluquería de Perruqueria Magrebí Grups dins i fora Tb Consolidat 2002

Montañés 6 caballeros. Al Russafi homes públic autócton
88 C/ Francisco “ Locutorio telefónico. Locutori Magrebí Cartells Majoritari 2002

Sempere 10 Servicio Fax. Grafia árab” magrebí, també
llatinoamericans

89 C/  Vivons 16 “ Li Tong. Ideogramas Tenda a 100 Xinés Públic autócton Gran A dos
xinesos. Artículos regalo carrers 2002
desde 100”

90 C /  Vivons 12 “ Locutorio telefónico” Locutori Heterogeni Petit, Modest
91 C/ Vivons 9 “ Laura. Peluquería Perruqueria Equatoriá Petit Obrint-se

ecuatoriana. Damas.
Caballeros”

92 C/ Reina Da “ Locutorio. Forever. Locutori Heterogeni
Maria 4 Internet.

Videoconferencias. Fax
público. Envío dinero”
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Núm. Ubicado_______ Nom (anunci, llegenda) Activitat_______Col-lectiu Aspecte______ Sociabilitat________ Altres
93 C/  Reina Da “ Peluquería Al Naffes. Perruqueria Pakistanés Grup dins i fora Horari

María 4 Hairdfesser. Prop. 
Mehmood a fte r” .

homes comercial 2002

94 C/  Reina Da “ Alfadela. Ropa de mujer, Venda téxtil Magrebí Gran, ben
Maria 7 lencería y complementos” detall muntat

95 C/  Reina Da 
Maria 9

“ Hai Lan. Venta de ropa” Venda téxtil 
detall

Xinés Gran, ben 
muntat

96 C/ Reina Da 
Maria cantó 
Mercat

“ Pacific Ocean. Viajes” Agenda viatges Xinés Ben muntat,.

97 C/ Pere III el 
Gran 6

“ Artículos de regalo desde 
0,60 e”

Tenda a 100 Xinés

98 C/ Carlos “ Rincón latino” (damunt Bar Llatino- Petit, tancat
Cervera 10 cartell Coca-cola) americá matins.

99 C /  Tomassos 4 “ Alexander. Locutorio. 
Enviamos y recibimos 
dinero”

Locutori Llatino-
americá

Petit Visible Cartells Nevera, 
per grups

2002

100 C/ Tomassos 6 “ Carnicería Norte. Cous- 
cous. Pinchos. Kebab. 
Salchichas” (grafia árab)

Carnisseria
halal

Magrebí

101 C/ Romeu de 
Corbera 6

“ Coser y planchar” Bugaderia, cosir 
roba...

La tino 
américa

102 C/ Romeu de 
Corbera 8

“ Olimpia. Peluquería 
unisex”

Perruqueria Subsahariá Públic variat Perruqueria 
autóctona que 
torna a obrir 
etnificada

103 C/ Romeu de 
Corbera 15

“ DK Peluquería” Perruqueria Equatoriá Cartells
diversos

104 C/ Cadis 45 “ Bodega Portal Latino. 
Productos de 
alimentación 
latinoamericanos y 
nacionales”

Tenda
alimentació

Latino
américa

Cartells treball 2002
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
105 C/ Cadis 43 “ Baobab. Ropa. 

Complementos. Bisutería. 
Marroquineria.

Venda detall Senegalés visible 2002

106 C/Carlos 
Cervera 23

“ Gloria. Peluquería 
estética. Afroamericana” .

Perruqueria
dones

Mali, 
costa... 
Públic 
autócton

2002

107 C/ Tomassos 17 “ Locutorio Ecuador. 
Servicios telefónicos. 
Ecuador Telecom.”

Locutori Equatoriá Visible Alta, grups, punt 
Cartells diversos

2002

108 C/  Tomassos 17 “ Bar Ecuatoriano. Sol de 
los Andes”

Bar Equatoriá Visible Alta, grups, punt 2002

109 C/ Tomassos 14 “ Tienda latina. Paraíso 
tropical. Productos 
importados de Ecuador, 
Colombia, Perú...etc.”

Tenda Llatino-
americá

110 C/ Tomassos 18 
Cantó Cadis

“ Baig’s Kebap. Bocatería” Bar Pakistanés Tancat matins

111 C/  Tomassos 18 “ Pronto envío. Locutorio. 
Giros”

Locutori Equatoriá
Latino 
américa

Visible Cartells 
Nevera., Sofás

2002

112 Pla<;a Baró de 
Cortés 22

Locutorio. Fax. Internet. 
Envío de dinero

Locutori Equatoriá
Llatino-
americá

Modest 2002

113 Placa Baró de 
Cortés 24

“ Bar-restaurante.
Zaracay. Comida típica de 
Ecuador”

Bar Equatoriá Tancat matins

114 C/ Cura “ Bar restaurante. Rincón Bar Equatoriá Petit Modest Llatinoamericá Dinámic
Femenia 2 de América. Típica 

comida ecuatoriana”
autócton

115 C/  Cadis 27 “ Taberna cubana.
Salsavana” (bandera
cubana)

Bar-restaurant Cubá
Llatino-
americá

Visible Llatinoamericá
autócton

2002
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
116 C/ Doctor 

Serrano 18
“ Locutorio Corazón de 
África. Internet. Fax.

Locutori Llatino
americá

Visible grups, punt Nom vs. públic

Fotocopias”

ZONA 6

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
117 C/ Sueca 57 “ Blue Moon Bar” Bar Xinés Petit, visible “ bar de xinesos” Bar autócton

ideograma tancat, torna a
murs obrir com xinés

118 C/  Sueca 61 “ Bar Donner-Sandwich” Bar Pakistanés 2002
119 C/Sueca 33 “ Pan y pastelería Venda Magrebí Visible 2002

oriental. La Kasba” alimentació
120 C/ Sueca 29 Cap indicado Venda téx til, Magrebí Poc visible Tancat alguns

catifes matins
121 C/  Sueca 19 “ Supermercado Yoga. Tenda Pakistanés Públic autócton

Oriental food Et carry”
122 C/ Literat “ Locutorio Europhone. Locutori Variat Visible 2002

Azorin 16 Envíos de dinero. Fax
público. Fotocopias”

123 C/  Puerto Rico “ Peluquería. Grafia árab” Perruqueria Magrebí Grups jóvens

124
O

C/ Puerto Rico “ Grafia árab” (damunt Tenda halal Magrebí Grups, cartells Activa
14 toldo roig)

125 C/ Cadis 50 “ Ecuaexpress.com. Locutori Equatoriá Gran
Courier internacional.
Envío de paquetería”
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ZONA 7

Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
126 C/ Buenos Aires 

29
“ Carnicería hallal. Elies” Tenda Magrebí Visible (Canvi nom; 

resta similar) 
2002

127 C/ Buenos Aires 
28

“ Confecciones Youssuf. 
Venta de toda clase de 
ropa”

Venda roba Magrebí

128 C/ Buenos Aires 
21

“ Bar 21. Menús diarios. 
Tapas”

Bar Heterogeni
Magrebí

Aparenta no 
etnificada

Heterogeni Magrebí

129 C/ Buenos Aires 
20

Cap indicado Venda roba Xinés

130 C/ Buenos Aires “ Rabiai Moda. Venta de Venda roba Magrebí Grups 2002
13 toda clase de ropa. 

Hombre. Mujer
major

131 C/ Buenos Aires “ Frutas y verduras. Tenda Magrebí Molt visible Grups 2002
1 Carnicería. Productos 

alimenticios 
orientales” , (dibuix i 
grafia árab)

alimentació

132 C/ Buenos Aires “ Carnicería Assalam. Tenda Magrebí Visible 2002
2 Carne hallal. Frutas. 

Verduras”  Grafia árab.
alimentado

133 C/ Buenos Aires 
4

“ Balzac café” Bar Magrebí Poc visible Grups Bar-pub 
autócton 
e tn ifica t 2002

134 C/ Buenos Aires 
8

“ Xu Ri. Venta de ropa en 
general”

Venda roba Xinés

135 C/  Sueca 26 “ Khalid. Peluquería” Perruqueria
homes

Magrebí Visible Grups Matins sovint 
tancat 2002

136 C/ Pintor 
Gisbert 4

“ Uno. Telecom. Service” Locutori Llatino
americá

Petit
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
137 C/Sueca 30

138 C/ Puerto Rico
20

139 C/ Puerto Rico
24

140 C /  Puerto Rico
24

141 C/ Puerto Rico
26

142 C/ Puerto Rico
28

143 C/  Puerto Rico
23

144 C/  Puerto Rico
25

145 C/ Puerto Rico
32

146 C/  Puerto Rico
35

147 C /Puerto  Rico 
37

148 C /Puerto  Rico 
40

“ Locutorio Warid.
Telecom C.B.”
“ Comida rápida. Donner 
Kebab. Kashmir. Fast- 
food. Carne hallal”  
“ Suerte. Venta al por 
mayor. Grafia xinesa”  
“ Calzados y bolsos. 
Ideogrames xinesos”
“ Bar Zakaria. Grafia árab”

“ Confecciones Marrakech. 
Venta al mayor”
“ Memon Doner. Comida 
para llevar. Kebab”
“ Ni Khil. Import. Venta al 
mayor. Ropa, bolsos y 
bisutería”
“ Alimentación y 
carnicería Al Andalus”  
Grafia árab
“ Ki Jieng. SL. Ideogrames 
xinesos. Venta de todo 
tipo de ropa el por 
mayor”
Ideogrames orientáis. 
“ Dalu. Venta ropa al 
mayo”
“ Comercial Ceuta. Emf. 
Import Export. Venta al 
mayor. Artículos de 
bazar”

Locutori 

Venda menjar

Venda roba

Bar

Venda téxtil
major
Bar

Tenda
alimentació

Venda roba

Venda roba

Tenda basar 
major

Variat

Pakistanés Petit

Xinés

Xinés

Magrebí

Marroquí Visible

Pakistanés Modest

Reservat

Magrebí Visible

Xinés

Xinés

Magrebí Visible

Cartells

Grups, magrebins 2002

Alta, grups, punt 

Grups

Públic variat 

Grups

Grups

2002

2002

2002

Grups Gran Grans 
caixes 2002
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Núm. Ubicació Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
149 C/ Puerto Rico “ Salón de thé. Chocama Teteria Magrebí Visible per 2002

41 Grafia árab. grups. Modest
150 C/ Puerto Rico 

50
“ Money Exchange. Giros 
Internacionales. América- 
Marruecos-Senegal- 
Filipinas- Etc.”

locutori Barrejat Visible 2002

151 C /L iterat 
Azorin. 22

“ Merca 100. Artículos 
hogar. Regalos. Juguetes”

Tenda a 100 Xinés Visible Autócton 2002

152 C /Literat 
Azorin. 28

“ Confecciones Beni Amir. 
Venta al por mayor”

Venda roba Magrebí Gran, dos 
portes

153 C /Literat 
Azorin. 28

“ Bazar Kroter” Magrebí

154 C /Literat “ Hong Da. Venta al mayor Venda téxtil Xinés Muntatge
Azorin 30 de confección” major Públic

variat
modest 2002

155 C/Literat 
Azorin. 30

“ Jia Wang Shun. Venta de 
ropa” . Ideogrames.

Venda téxtil Xinés Autócton

156 C/ Literat “ Gold Dragón. Venta al Venda téxtil Xinés Autócton Muntatge
Azorin 32 por mayor” . Ideogrames 

xinesos
major modest 2002

157 C/ Literat “ Jin Li Da. Ideogrames Venda téxtil Xinés Muntatge
Azorin 34 xinesos. Venta al por 

mayor de confección”
major modest 2002

158 C/  Literat 
Azorin 36

“ Estrella Oriental. 
Ideogrames xinesos”

Venda roba Xinés

159 C/  Literat 
Azorin 42

“ Europa Import CB. Venta 
de ropa y confección”

Venda roba

160 C/  Sueca 36 “ Comercial PL. Discret Horari 16-20 h
Ideogrames xinesos. 2002
Muebles chinos y
decoración”
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
161 C/  Cuba 26 “ Euromoda. Venta al 

mayor”
Venda roba Xinés No ideo

grames ni 
marca

162 C/  Cuba 24 “ Kaolack Venta de ropa 
de importación”

163 C/ Cuba 22 “ Hermanas. Calzados, 
bolsos complementos”

Xinés No ideo
grames ni 
marca

164 C/ Cuba 34 Grafia xinesa. “ Sheng Da. 
Venta de ropa al por 
mayor”

Venda téxtil 
major

Xinés 2002

165 C/  Cuba 34 “ Isa. Ropa y 
complementos. 
Ideogrames xinesos. 
Venta al por mayor”

Venda téxtil 
major

Xinés

166 C/ Cuba 36 “ Bar Peña” (petit cartell 
Mahou)

bar Magrebí Molt visible 
Per grups

Alta, grups, punt 
Grups de cantó

Molt modest 
2002

167 C/ Cuba 38 “ Locutorio telefónico. Fax 
público. Art. Regalo” . 
Grafies árabs

locutori Magrebí Visible per 
grups

Alta, grups, punt 
Grups de cantó

Petit
Molt modest 
2002

168 C/ Cuba 33 “ Import. Lencería. Venta 
al mayor”

Venda téxtil 
major

Xinés 2002

169 C/  Cuba 35 “ Euro Fashion. Moda 
joven”

Venda téxtil Magrebí 2002

170 C/  Cuba 34 “ Comercial Zidania.SL. 
Venta de toda clase de 
artículos comerciales y 
textiles. Detall

Basar Magrebí Gran
Ben muntat 
2002

171 C/ Cuba 27 
(cantó Buenos 
Aires)

“ Modas Mary. Venta al por
M

Veda téxtil Xinés
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
172 C/ Cuba 40 “ Ibero-China. Export- 

Import. Venta al mayor de 
confección. Grafies 
xineses

Venda téxtil Xinés 2002

173 C/ Cuba 40 Euro Fashion. Yanyamode
SL»

ídem carte ll, el 
Cuba 35

174 C/ Cuba 42 “ Gran Asia. Venta mayor 
de confección” . Grafies 
xineses

Venda téxtil Xinés 2002

175 C/ Cuba 42 Cap indicació Venda téxtil Xinés
176 C/ Cuba 41 “ Comercial Mohssine. Venda basar Magrebí Visible Grups 2002

Venta de alfombras y
artículos de regalo”

177 C/ Cuba 44 “ Venta mayor. 
Mediterráneo. Fabrica en 
China”

Venda téxtil magrebí 2002

178 C/ Cuba 43 “ SMH. Italia-lmport- 
Export. Venta de toda 
clase de ropa al por 
mayor”

Tenda téxtil Magrebí 2002

179 C/ Cuba 45 “Moda importación. Venta 
por mayor. Wang Jiao. 
Grafies xineses.

Tenda téxtil Xinés 2002

180 C/ Cuba 47 “ Dong Fang. Importación. 
Venta al mayor. 
Ideogrames xinesos” .

Venda téxtil Xinés

181 C/ Cuba 49 “ Heng Tong. Venta de 
ropa Ideogrames xinesos”

Venda téxtil Xinés Consolidado
2002

182 C/ Cuba 49 “ Venta al mayor. 
Metrópolis”

Venda téxtil Magrebí 2002

183 C/ Cuba 50 “ Calzados al por mayor. 
Ideogramas xinesos”

Venda Xinés 2002
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Núm. Ubicado Nom (anunci, llegenda) Activitat Col-lectiu Aspecte Sociabilitat Altres
184 C/ Cuba 51 “ Bazar Khatofi. Venta 

alfombras, edredones, 
mantas y artículos de 
regalo”

Basar major Magrebí Grups 2002

185 C/ Cuba 41 Venta de calzado y 
complementos. Wan Shi 
tong. Ideogr. xinesos

Venda cuir Xinés

186 C/  Pintor 
Gisbert 2Cantó 
Cuba

“ Confecciones. Lenceria 
al por mayor. Shi Lai Ya 
Hu í. Grafia xinesa.

Venda téxtil Xinés Molt visible Gran
Ben instal-lat 
2002

187 C/ Denia 49 “ Spar. Supermercado. 
Alimentación. Grafia árab

Tenda
alimentació

Magrebí Visible Grup porta 2002

188 C/  Denia 51 “ Bar Fougeroux” Bar Magrebí Visible per 
grups

Alta, grups, 
punt,Grups de 
cantó Adolescents

2002

189 C/  Denia 59 “ Carne halal” Tenda halal Magrebí
190 C/ Denia 65 “ Denia cosmetics 

peluquería. Venta al 
público de cremas, 
postizos y pelucas”

Venda arríeles 
perruqueria

Subsahariá Subsaharians

191 C /  Denia 67 Cartell grafia árab Perruqueria Magrebí Magribina



ANNEX8. 485

Annex 8. Cronología

1997
29 juny. “Fiesta por la tolerancia” . Concentració. Coordinadora de Russafa.

30 juny. “ Ruzafa por un barrio valenciano” . Manifestado. Falange Española-Frente
Nacional Sindicalista.

1998
Campanya per salvar jardins Monfort. Plataforma Salvem Russafa. (Diversos mesos) 

2001
Mar?. Incidents a les falles.

Augment robatoris i inseguretat
Campanya per la rehabilitado del CP Balmes. AMPA Balmes. (Diversos mesos)
Dues morts violentes.
12 novembre. Assemblea de veYns.

2002
31 gener. “ Recuperar el barrí de Russafa. Exigir a las administraciones” . Manifestació

conjunta associacions del barri.
2 mar?. “ Russafa limpia de droga, de delincuencia y de inmigración ilegal” .

Manifestació Valencia 2000.
18, 19 i 20 octubre. Presentació Plataforma per Russafa.
14 novembre. Assemblea de veins

2003
9 mar?. “SOS. Russafa necessita escoles. Expropiació solars ja” . Concentració festiva 

a la pla?a M. Granero. Plataforma per Russafa.
17 maig. “ Limpiemos Valencia. Nosotros podemos” . Manifestació. Valencia 2000.

26 juliol. “Contra la inseguretat ciutadana, aturem la degradado del barri” .

Concentració Associació de VeYns; suspesa per la preséncia deis feixistes. 
Novembre. Operado policial AAAS i procés d’inspecció de comer?os. (Diversos mesos)


