hola, SRa. ROSITA, que maca i que
jove la veig avui!
calla,

zalamero!

2

Edició
Ajuntament de Barcelona
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat
Amb la col·laboració de
Rafa Crespo i Maria Mateu
Centre d’Estudis Africans i interculturals (CEA)
Il∙lustracions
Miguel Gallardo
Disseny
La Factoria
Correccions
Caplletra
Impressió
Gràfiques Alpres
Edició, gener de 2014
DL
B-3780-2013

A

mb el Pla d’Immigració de Barcelona 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona referma la seva voluntat de contribuir al repte comú de seguir
construint una Barcelona que ja és diversa i intercultural. Un repte de
tots i totes que implica fer, en definitiva, una ciutat inclusiva i cohesionada que
sigui el marc de referència comú d’identitats i d’expressions culturals plurals.
Com més diversa és Barcelona, més s’enriqueix socialment. Per això cal potenciar la interacció positiva, el contacte, el diàleg i el coneixement mutu entre els
ciutadans i les ciutadanes. I, conseqüentment, s’ha d’insistir en el mal que fan
els rumors i prejudicis, que escampen percepcions negatives i falses del fet
migratori, i dificulten, per tant, la normalització de la diversitat.
La Xarxa BCN Antirumors, que aplega nombroses entitats i actors socials de
la ciutat, treballa des de 2010 al costat de l’Ajuntament en la construcció
d’aquesta Barcelona intercultural. I ho fa col·laborant en l’elaboració de materials i campanyes que fomentin el coneixement i la reflexió.
Blanca Rosita Barcelona forma part d’aquests materials i es nodreix també de
les valuoses aportacions creatives de l’il·lustrador Miguel Gallardo. L’objectiu
d’aquesta col·lecció de còmics és ajudar a trencar, amb rigor i des de la proximitat, alguns tòpics i estereotips sobre la diversitat cultural. En aquestes pàgines trobareu, doncs, arguments per desmentir falsos rumors, que segurament
heu sentit més d’una vegada i que no ajuden a facilitar la convivència en una
Barcelona més diversa que mai.

pe
sr
mo
ll

Hola, conxita, com va
tot?

Doncs estic una mica refredada... Aquest és el
Manuel, que m’ajuda unes
hores a la setmana

sra. conxita...? El dr.
puig està de baixa, avui
l’atendrà el dr. raimundo, la crido en un moment

hola,
manuel

ja me’n recordo, del dr. raimundo, és un metge molt simpàtic
que fa moltes substitucions
ai, no sé, nena, em sembla
que no és d’aquí i ja saps
que aquesta gent de fora...

Yo lo conozco bien al dr.
raimundo y es muy buen profesional, la gente está muy
contenta con él...

sra. conxita,
escuche

¡vaya!

sí,
a
jo

rosita martínez díaz...
ja pot passar

ja t’ho deia jo, conxita, si és aquí és
perquè deu ser bo

que

DO

aquesta
sóc jo!

hola, SRa. ROSITA, que maca
i que jove la veig avui!
calla,

zalamero!

ai, andreu, això de fer-se gran és
molt dur... però escolta, cada dia
veig més immigrants aquí,
que els regaleu alguna cosa?

sra. rosita,
quines coses
que té!

FAN ÚS DE LA SANITAT PÚBLICA
NOMÉS QUAN HO NECESSITEN.
DE FET, LA MAJORIA DE PERSONES IMMIGRADES SÓN JOVES,
I PER AIXÒ UTILITZEN MENYS
ELS SERVEIS SANITARIS...
PENSI QUE LA DESPESA
ES CONCENTRA SOBRETOT EN
LES PERSONES GRANS

n
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però aquest no és el seu cas,
sra. rosita, les anàlisis estan
molt bé. ja es pren les pastilles que li vaig receptar? no
se n’oblidi, eh?

ui! això la blanca, que és qui
porta el control de tot

quina alegria tornar-te a
veure, blanca... cada vegada
et veiem menys per aquí!
que burro ! si vinc
cada setmana!

...la filla d’una amiga meva s’ha
quedat sense beca de menjador. segur
que si fos immigrant L’HI HAURIEN
DONAT! no m’estranya que en vinguin
tants... reben tot tipus d’ajudes
i abusen de la sanitat

no se crea todo lo que se dice. No
se da ninguna ayuda por el hecho
de ser inmigrante, sino por criterios
objetivos como la situación
económica, familiar, etc.
però aleshores,
per què no li van
donar la beca, a la
filla de la meva
amiga?

gràcies,
, doctor,
però espero que
tardem una mica
a veure’ns!

molt bé, sort en té
!
de la Blanca!

bueno, sra. rosita, siéntese
aquí un momentito, que voy a
pedir recetas

sí, sí, tu vas
a veure el
joan, que et
conec

recorda, blanca, les blaves
al matí i la verda al vespre.
adéu i fins aviat

HOME, NO CREC QUE DONIN CAP AJUT
PEL FET DE SER IMMIGRANT. I PEL QUE FA
A LA SANITAT, ELS EXPERTS DIUEN
QUE LES PERSONES IMMIGRADES ES
VISITEN L’ANY 4 VEGADES MENYS
QUE ELS AUTÒCTONS

seguramente no cumplía alguno de
los requisitos... del mismo modo que
los inmigrantes que se encuentran
en situación irregular no pueden
solicitar estas ayudas sociales

Anem a la
farmàcia a comprar
les pastilles
va, explica’m què
t’ha dit el joan,
no sigui pesavinga... va!
da, sra. rosita!

PERDONEN, SOY EDUCADOR SOCIAL. SEGÚN
LOS ÚLTIMOS DATOS, SOLO 1 DE CADA 4 BECAS DE
COMEDOR EN EL CURSO 2012-13 HA SIDO PARA
ALUMNOS EXTRANJEROS

vaja, doncs no ho
sabia, però quan
el riu sona...

hola, montse;
bona tarda,
sr. ramon
Hola, sra.
rosita; hola,
blanca

buenas tardes a
todos, ¿cómo va,
Montse?

quina alegria tornar-vos
a veure... aquí estem, arreglant el món
¡ya lo necesita,
ya! aquí te traigo
las recetas para
la sra. rosita

ES VERDAD, ADEMÁS,
DE LOS CASI 2.000 PISOS DE
PROTECCIÓN OFICIAL DE LOS QUE
DISPONE LA CIUDAD EN 2013,
SÓLO 126 SE HAN ASIGNADO
A PERSONAS EXTRANJERAS
això no ho sabia...
quin xicot més
llest i eixerit!

todos estos rumores no
ayudan a la convivencia.
por eso es importante informarse y no dejarse
llevar por el bla, bla,
bla, bla... ...
tens més raó que un
sant, i que bé que parles...
...
és tan guapo com el joan,
eh blanca?

miri, ,jove, potser també
em pot informar sobre el
tema dels pisos, perquè
he sentit dir que els
habitatges de protecció
oficial van a parar més
als de fora que als que
som d’aquí de tota
la vida

CON TODO EL RESPETO... HACE UNOS
DÍAS ACOMPAÑÉ A UNA AMIGA QUE
QUERÍA COMPRAR UN PISO DE PROTECCIÓN
OFICIAL Y EN LA OFICINA D’HABITATGE
NOS DIJERON QUE SUPERABA
LOS LÍMITES DE INGRESOS ECONÓMICOS
Y QUE POR ESO NO PODÍA OPTAR
A UN PISO. ¡NO SE CREA ESO DE QUE
PARA LOS INMIGRANTES TODO ES
«ARRIBAR I MOLDRE»!

ja és curiós que tanta gent ens
deixem emportar pels comentaris
que sentim sense preocupar-nos de
saber si són veritat...trobo
troboque
que
s’haurien de donar a conèixer més
aquestes dades per desmentir
tots aquests rumors

em sap molt greu que la
gent pensi que pel fet de
ser immigrants tenim tot
tipus d’avantatges respecperquèno
no
te als altres... perquè
és així!

er... ehem... bé... jo me’n
vaig que faig tard

¿eh?... eh... sí, sra. rosita, pero...
¡uy, qué tarde se nos ha hecho,
tenemos que irnos corriendo...!
és clar! comences
a xerrar i et
passa el temps
volant!

adéu, , sra..
rosita
i companyia

!

ens
veiem aviat,
!
montse!

¡hasta
luego!!
adéu, , noies...
bona nit!

SABIES QUE...?
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l’any 2011
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A Barcelona actualment només
126 estrangers són titulars d’un
habitatge de protecció oficial,
d’un total de 1.985 allotjaments
protegits. Aquesta xifra representa
el 6,35 % del total.

Del total de p
er
pels serveis so sones ateses
cials bàsics d
l’Ajuntament
de Barcelona e
(2012)
el 17,87 % de
le
són persones s persones ateses
immigrades,
u
centatge mol
t similar al qu n pere representen per al
co
estrangera re njunt de la població
sident a Barce
el 17,5 %.
lona,

El 2011, a Barcelona les persones
immigrades que tenien com a font
d’ingrés principal les ajudes socials
(incloent-hi les pensions) eren
moltes menys que les persones
nadiues que depenien de
transferències socials (7,6 % vers
un 32,7 %). Per tant, no viuen
d’ajudes socials.
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