
COEXISTÈNCIA vs CONVIVÈNCIA 

 

En els darrers anys hem vist com la nostra ciutat ha anat creixent en diversitat: 
les persones que hi vivim procedim de països i cultures diferents, parlem 
llengües distintes, tenim creences diverses...  I, com sempre ha anat succeint al 
llarg de la història de la humanitat, busquem aquelles persones amb més 
semblances amb nosaltres i ens hi agrupem.  La resta de persones, amb les 
que menys ens identifiquem, poden anar vivint fent ús dels mateixos espais i 
serveis sense que tinguem massa relació, com si es tractés de móns paral·lels.  
Així, en les escales de veïns i veïnes,  els comerços, les escoles, les places i 
els municipis en general, de forma més o menys subtil, persones al costat de 
persones, pertanyents a grups o col·lectius diferents, comprem, mengem, 
juguem, estudiem, treballem... sense gairebé relacionar-nos, únicament 
coexistim. És així com la diversificació, enlloc de significar oportunitat, 
possibilitat d’intercanvi, riquesa... esdevé indiferència, recel o divisió.  Poques 
vegades fem l’exercici de posar-nos en la pell dels altres, entendre allò que fan 
i pensen, les seves motivacions, la seva mirada cap al món 

En aquest context, on el desconeixement genera prejudicis i els rumors  
amplifiquen els tòpics ja existents, on la crisi econòmica reforça les desigualtats 
socials i la competència pels recursos, la millor forma de contribuir a la transició 
de la coexistència a la convivència,   és promoure la relació entre les persones, 
la possibilitat de conèixer el nom propi i la veu de l’altre, el que la preocupa o la 
inquieta, el que desperta la seva il·lusió... de trobar-nos en l’emoció, en el que 
ens uneix en essència.  

Des d’aquesta perspectiva, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través 
principalment de la regidoria de Convivència i Equitat, tira endavant diferents 
projectes que, a partir de la capacitat innata de les persones d’encuriosir-nos, 
d’apropar-nos, de parlar i debatre, de conèixer i compartir... , tenen com a 
objectius crear vincles entre les persones participants, facilitar l’intercanvi de 
coneixements i experiències, fomentar la interculturalitat i el respecte a la 
diferència i afavorir el sentiment de pertinença a l’entorn més proper i a la ciutat 
en general.  L’èxit d’aquests projectes rau en que els vincles personals 
generats, poc a poc, esdevenen xarxes i s’amplifiquen i  expandeixen, com 
anelles a l’aigua quan plou, fent realitat el gaudi de la riquesa de la diversitat, 
que és ja un tret indissoluble de la ciutat. 

Entre aquests projectes, podem destacar-ne alguns que ja tenen un recorregut i 
que, de mica en mica i cada cop més,  van consolidant relacions riques en 
diversitat. El projecte COMPARTIM. Espai de trobada familiar a les escoles  
adreçat a pares, mares i altres familiars de l’alumnat dels centres educatius de 
primària que actualment es du a terme en 7 escoles;   Dona, identitat, Diversitat 
espai de trobada per cultivar les relacions entre dones de la ciutat de diferents 
orígens i edats, que tracta de posar en relleu tot allò trascendent que 
compartim vinguem d'on vinguem; Apropa’t, que compta amb un grup d’homes 
vinculats al barri de mar, d’origen estranger, on a més d’augmentar el seu nivell 
de català s’obre la porta a relacions de proximitat amb diversos agents del 



barri. Eguany, durant el curs escolar, aquests projectes han aplegat    208  
persones de més de 30 orígens diferents: Moldàvia, Perú, Alemanya, Uruguai, 
Brasil, Marroc, Senegal, Filipines, Rússia, Bolívia, Argentina, República 
Dominicana, Mèxic, Cuba, Romania, Guinea Equatorial, Gàmbia, França, Alger, 
Índia, Paquistà, diferents punts de l’Estat espanyol i Catalunya. 

 
En aquests moments hem encetant també un nou projecte Tacó amb mirada 
pròpia, amb la complicitat de l’AV del barri i la col·laboració dels diferents 
agents socials que hi són presents. Aquesta iniciativa neix amb la intenció de 
recuperar la memòria del barri potenciant la cohesió social, posant en valor el 
paper de tot el veïnatge en la construcció comú de la personalitat del lloc on 
viuen. Ens mou la il·lusió de que el resultat final esdevingui un producte històric 
només possible amb l’esforç comú de tothom. 

El nostre desig és sumar, contribuir a que entre totes i tots, persones a títol 
individual, grups, col·lectius i administració, anem fent de la ciutat un espai de 
convivència que reforci els valors, a  partir del respecte als drets i deures de 
totes les persones, el sentiment de pertinença,  la igualtat d’oportunitats i els 
beneficis de la diversitat. 
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