
 
 
EL SENTIR DE LA CIUTAT 
 
La història ens ensenya que Vilanova i la Geltrú ha estat, des de 
sempre, punt d’arribada i de sortida de moltes persones. 
 
La nostra ciutat ha anat conformant la seva personalitat gràcies a les 
aportacions que al llarg del temps han anat fent els qui han decidit 
establir-s’hi:des dels ibers o els fenicis, passant pels grecs, els romans o 
els àrabs,  fins arribar als més propers, des de Sant Pere de Ribes o 
Barcelona, a Don Benito o Corcoya... 
 
També Vilanova i la Geltrú és com és gràcies a molts vilanovins i 
vilanovines que en un moment o altre van decidir marxar i que des del 
seu nou destí o bé retornant, han deixat la seva empremta a la ciutat. 
Actualment, la facilitat de viatjar, les comunicacions, l’economia global, 
els desequilibris socials, econòmics, polítics... faciliten o provoquen cada 
cop més la mobilitat humana a la recerca de noves oportunitats, d’un 
futur millor. 
 
De ben segur que nosaltres, en un moment o altre de la nostra història 
personal o familiar, hem estat persones nouvingudes a la ciutat. Els 
recels o la desconfiança vers els altres sorgeixen a partir del 
desconeixement, de prejudicis establerts o de rumors... Tanmateix però, 
el sentiment que ens uneix és el fet de ser i sentir-se part d’una ciutat: 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquesta exposició que esteu a punt de conèixer vol ser un recull de 
testimonis de vilanovines i vilanovins, de persones que a través de la 
seva història personal ens volen convidar a reflexionar sobre la riquesa 
que representa l’intercanvi i la relació entre les persones, siguin com 
siguin, vinguin d’on vinguin. 
 
Us convidem doncs a endinsar-vos en aquest ric mosaic ... 
 
 
 
 



 
EL SOMNI 

Per construir un bell somni 
el primer que cal és estar despert, 

mà ferma per dur les brides 
i fer-se un projecte a mida 

comptant que tot s´encongeix. 
 

Materials de primera. 
Amples i profunds els seus fonaments, 

a prova de malentesos, 
compromisos, interessos 

i accidents. 
Orientat al sud i protegit dels vents. 

 
Res no cura les ferides com un bell somni. 

Qui és que no arrisca la vida per un bell somni? 
Què seria de nosaltres sense un bell somni? 

Què en faríem, del dia i de la nit? 
 

Per construir un bell somni 
cal posar-s´hi a plena dedicació 

i estar pendent, a tota hora, 
de si riu, si dorm, si plora 

com si es tractés d´un nadó. 
 

I pel bé de l´empresa 
és indispensable estar assabentat 

que a la fi de la proesa 
serà una sorpresa 

el seu resultat. 
Hi ha un bon tros entre els somnis i la realitat. 

 
Res no cura les ferides com un bell somni. 

Qui és que no arrisca la vida per un bell somni? 
Què seria de nosaltres sense un bell somni? 

Què en faríem, del dia i de la nit? 
 

Per construir un bell somni 
cal a més a més ser prou eixerit 

-quan es gira la fortuna- 
per sortir d´entre les runes 
i fer-ne un altre, tot seguit. 

 
                                                                                         Joan Manuel Serrat 



 
EL VIATGE 
 
En Radouane va venir del Marroc l’any 2006 on treballava repartint 
refrescos, però el sou no li donava per tenir una vida digna. És per això 
que ja feia temps que somniava venir a Europa. No sabia molt bé on anar; 
després d’un viatge llarg, dur i arriscat tot travessant l’estret dins d’una 
pastera, va passar per diferents ciutats de l’Estat, fins arribar a Vilanova i 
la Geltrú. Amb tot, espera que algun dia la situació del seu país canviï... 
 
 
 

La Rosa, tot i néixer a França, va créixer a Reus i l’any 1981, amb 20 anys, 
va acceptar una oferta de treball i va marxar al Marroc. La joventut i les 
ganes de conèixer món la van animar a  iniciar una aventura en solitari 
que va continuar a Tunísia i va durar 9 anys. Després d’aquest llarg 
període, la tornada al seu país no va ser fàcil. Va arribar a Vilanova i la 
Geltrú l’any 1991. 

 
 

L’Aziz fa més anys que viu aquí que al seu Marroc natal. Va venir a la 
península l’any 1994; llavors tenia 14 anys, feia poc més de 4 anys que el 
seu pare havia emigrat del Marroc, deixant la feina del camp i una família 
amb 7 fills, per venir a treballar a Cunit. En aquells anys encara eren pocs 
els marroquins que emigraven a Espanya per la qual cosa els va ser molt 
senzill poder fer els papers i trobar feina. 

L’Aziz va seguir els seus estudis, però no els va poder acabar, ja que 
necessitava treballar per poder enviar diners a la família. Va trobar feina 
fàcilment i va anar progressant fins a crear la seva pròpia empresa amb 
els seus germans, que van anar venint del Marroc. 

 
 
 



 
Radouane 
 
“El record més bonic que tinc del Marroc és quan jugava a futbol amb els meus 
amics; sempre que els truco encara recordem les dues lligues que vàrem 
guanyar.” 
 
 
“Un cop has pres la decisió de pujar a la pastera no coneixes el destí: pots 
arribar a Espanya, a Europa o a Algèria o bé pots no arribar....” 
 
 
“El que m’ha quedat més gravat del meu viatge és que a 100 metres de la 
platja la pastera ja estava plena d’aigua: alguns van tornar enrere, els altres 
vàrem seguir; més tard una part de la pastera va punxar. Quan arribàvem, el fet 
de veure la platja plena de policia...” 
 
 
“El temps que vaig estar sense papers, és un temps de crisi, de viure amb por, 
por a la policia, a l’expulsió...” 
 
 
“... no és fàcil viure a Europa en una situació irregular, i si no tens feina és difícil 
viure a Europa. Encara que abans de venir pensem que a Europa tot és fàcil i 
que només hi ha riquesa, la realitat és ben diferent ...” 
 
 
“Dins de l’Estat espanyol, el tracte és diferent d’una zona a l’altra,..., aquí es pot 
parlar més amb la gent i mostrant ganes i motivació per treballar, t’ajuden.” 
 
 
“De les coses que més em van impressionar d’aquí, van ser la manera de viure 
i, sobretot, l’organització en el treball; aquí treballes de dilluns a divendres i tens 
el cap de setmana lliure per a poder fer allò que vulguis. Al Marroc, no saps mai 
l’hora que entres ni quan sortiràs de la feina. No et pots organitzar.” 
 
 
“Represento una cultura, la barreja de cultures representa una riquesa, el 
comportament de la persona representa una forma, una part de la seva 
cultura.” 
 



Rosa 

 

“No és el mateix venir aquí, que és una societat més desenvolupada on estàs 
en inferioritat de condicions, que fer-ho al revés; jo, al Marroc, era qui tenia 
millors condicions. Si volies, podies fer una vida totalment paral·lela...  “ 

 

“... em va sobtar moltíssim això; aquí mai m’ho havien preguntat; se suposava 
que tots érem catòlics. Allà, sempre sortia el tema de la religió; cal ser creient 
d’una religió, i cal saber de quina religió ets. En aquell moment no existia 
l’integrisme musulmà. Parlaves de la religió, però com una cosa normal; llavors, 
en el carnet d’identitat posaven la religió. Era un xoc, em sobtava, perquè no es 
concebia que no creguessis en res...” 

 

“La societat, llavors, no és que estigués tancada a Europa, però no s’havien 
contaminat d’aquest afany per tenir i no es deixaven portar per la publicitat... “ 

 

“El problema del Marroc no és que sigui un país pobre, sinó que està mal 
governat. Tota la riquesa natural i industrial està en mans de quatre famílies o 
dels francesos o dels espanyols.” 

 

“Tunísia, tot i ser un país més pobre que el Marroc, a nivell social estava molt 
millor. En aquell temps ja tenia dones conduint autobusos... es notava la 
laïcitat.” 

 

“Quan vaig tornar, vaig estar... suposo perquè hi havia molt contrast, vaig estar 
un any amb una enyorança inversa cap allà... És un procés de readaptació, em 
vaig haver d’acostumar a les maneres d’allà, i després em vaig haver de 
readaptar a les d’aquí que, a més, havien canviat molt...” 

 

“Un immigrant és una persona que va pel seu compte, un expatriat és una 
persona que l’empresa destina allà i sap quan tornarà, té la família al seu país 
d’origen. Deixes de ser immigrant quan prens la decisió de quedar-t’hi. Ser 
immigrant és una posició desfavorable.” 

 
 



 
Aziz 

 

“És una nova vida; t’has de fer càrrec de totes les teves coses... bé a l’inici no, 
perquè era molt petit , però ja amb setze anys, t’has de cuidar de la roba, del 
menjar, etc. Ara no, ara ja no faig res.” 

 

“Al Marroc, veus gent que ve d’Espanya o d’altres països.... vénen amb cotxes, 
els nens amb coses que jo no podia tenir, vesteixen diferent, tenen un altre 
nivell de vida, i et quedes amb ganes de conèixer que és això. Però quan 
arribes aquí, tot dóna un tomb. Jo em pensava que era l’òstia i és molt dur;  
penso que aquí, més que en un altre lloc, aquí has de treballar moltes hores.” 

 

“A mi m’agrada més Vilanova i la Geltrú, és més tranquil. Treballes aquí i a tot 
el món. Al Marroc, hi veus molta pobresa i molta desigualtat, això és una cosa 
que … Allà hi vaig els estius; hi ha coses que no m’agraden. Aquí som tots més 
o menys iguals. Allà sempre veus que un no té, un altre que té molt, un familiar 
que et diu que no té res... perquè no hi ha res.” 

 

“Al Marroc el nivell dels sous és molt baix. El Marroc és un país ric. Hi ha molta 
feina a fer. Però no es donen possibilitats. Si la gent trobés feina, treballaria.” 

 

“Hi ha gent que treballa les seves terres, tot i que es van reduint. La gent es 
mantenia del seu treball, ara s’està perdent, ara es fan camps grans, etc.” 

 

“Els pots explicar la veritat, però poca gent et creu, perquè ells veuen el que 
tenen davant. Jo tinc amics i els dic que ells al Marroc viuen molt millor que 
nosaltres; que ells treballen menys, viuen molt més tranquils... però ells només 
es fixen en el cotxe i els objectes. Quan vénen, es troben amb la realitat. La 
gent veu el del poble que ve amb el seu cotxe, que es fa una casa...  i no 
pensen que per aconseguir això s’ha de treballar molt.” 

 

“Aquí trobo a faltar el respecte entre famílies, entre gent gran, gent jove... ” 

 



 

La Lucy arriba procedent del Perú l’any 2002. Va decidir venir cap a 
Europa, perquè al seu país la situació econòmica era molt complicada. 
Tot i haver estudiat infermeria, tenia un petit taller tèxtil que va haver de 
tancar. No el podia mantenir i no podia demanar ajuda als amics perquè 
tothom estava en una situació similar. Finalment va pensar que el millor 
era anar buscar sort a un altre lloc. A través d’una amiga va contactar 
amb una persona que la va ajudar a arreglar els papers. El seu itinerari va 
ser llarg: Palma de Mallorca, Luxemburg, Barcelona, Sant Pere de Ribes i 
finalment Vilanova i la Geltrú 

 

Cap al 1980, l’Enrique va arribar a Catalunya. Ell va néixer al Brasil, de 
família d’emigrants; als 10 anys la seva família i ell van tornar a Galícia. 
Potser aquest primer canvi va ser el més dur per a ell. Deixava una ciutat 
amb un clima càlid i agradable per tornar al poble dels seus pares, un 
poble preciós, però petit, de 2000 habitants, on plovia set mesos l’any...  
Va passar per set escoles diferents per no saber castellà; la seva família 
sempre havia parlat gallec. Amb tot, va acabar la seva carrera i va decidir 
venir a Catalunya. Després de passar per diverses poblacions, finalment 
arriba a Vilanova i la Geltrú on actualment viu i treballa. 

 

A la dècada dels setanta, l’Argentina va entrar en una situació política 
molt tensa. Va ser per aquest ambient opressiu que la Maria amb la seva 
família van decidir, com moltes altres, marxar del país on treballava de 
mestra, tot esperant que el clima polític argentí es calmés. Fa ja més de 30 
anys que va desembarcar al port de Barcelona. Després de 9 anys 
d’estada aquí, va fer un intent de retornar al seu país, però la situació que 
es va trobar la va fer decidir que ja no hi tornaria a viure. Avui la Maria 
encara conserva el seu accent argentí... 

 

 



 

 Lucy 

 

“.. Vaig arribar a Palma de Mallorca on m’esperava a l’aeroport la tia d’una 
amiga que em va arreglar els papers. Vagava pels carrers tractant de parlar 
amb persones que em poguessin orientar i veure on adreçar-me per trobar 
feina; però vaig arribar en una època dolenta, a l’octubre. Vaig estar malament, 
amb una forta depressió. Se’m van acabar els diners i vaig anar a Càritas i allà 
em van oferir una casa alberg on poder menjar i dormir; però no aconseguia 
feina....”  

 

“Vaig trucar a una cosina que tenia a Luxemburg; allà hi havia treball, però el 
problema era l’idioma i, a més, els papers els tenia aquí. Llavors, una nova 
decepció. L’única solució era tornar. Tenia por de tornar; la soledat, el no saber 
on anar... A Sant Pere de Ribes em van acollir en una església i vaig trobar 
feina en un restaurant. A partir d’aquí, vaig anar trobant feines i vaig poder 
ampliar els meus estudis. Era tornar a començar des de zero i amb la 
preocupació afegida de tenir els meus fills allà...” 

 

“La situació del català és gairebé desconeguda allà…. “ 

 

“Nosotros nos hacemos grandes ilusiones si vamos a salir de allá. Teníamos 
esa idea que salir de allí, del país, a buscar un futuro mejor iba a ser fácil; pero 
llegado el momento no es así. Primeramente al llegar vemos que la gente no 
tiene el mismo carácter que tenemos nosotros, la vida es muy diferente. Esta 
diferencia hace que haya un choque hasta que nos podamos adaptar.” 

 

“El que més em va sorprendre és el tracte, o sigui la confiança; aquest tracte de 
tu a tu. Això em va impactar molt perquè al meu país tothom es tracta de 
vostè..” 

 

“Aquí la joventut té més llibertat que allà...... la família allà està molt unida; els 
fills esperen sempre els pares per menjar, per respecte, no per autoritat....”  

 

 



 

Enrique 
 

“Els meus pares van tornar a Galícia entre els 40 i 45 anys, i a aquestes edats 
a l’Espanya dels anys 60 no hi havia gaires oportunitats, llavors van decidir 
anar a Anglaterra a treballar a l’hostaleria com havien fet al Brasil. Aquí va ser 
una migració molt més dura per l’idioma, per la fredor dels anglesos, per l’edat.” 

 

“A Anglaterra, si vivien en una casa de dues plantes les dues plantes eren 
ocupades per gallecs, i si era de 4 plantes les 4 de gallecs i 3 del mateix poble, 
i si volies feina amb tres trucades en tenies prou....” 

 

“Jo ja coneixia Catalunya, sabia que existia una cultura i un idioma propis. No 
coneixia Barcelona, però em semblava una ciutat mítica. Quan vaig obtenir la 
meva primera plaça de professor la vaig obtenir al cinturó roig, a Sant Boi del 
Llobregat. La gent que vaig trobar era una gent molt especial, molt oberta ... jo 
vaig tenir molta sort en aquest sentit.” 

 

“Les xarxes que es muntaven els immigrants gallecs eren igual a les que es 
munten els nouvinguts d’ara aquí. És igual, ara la diferència és el mòbil que 
abans era per carta.” 

 

“El que hi pot haver és una por de l’immigrant qualificat, perquè són tan 
qualificats com nosaltres i no aniran a viure en un gueto. Ningú pensa en els 
japonesos com a immigrants.” 

 

“El sentiment nacional, en la immigració, funciona molt més que en el propi 
territori.” 

 
“O que máis molesta á xente non é o feito de que alguén sexa d’outro lugar. É 
que non o entenden, non entenden como pensa, como actua, parecelles que a 
sua forma de actuar é estrana, por que non tem os mesmos parámentros 
culturais; esa é a maior diferencia que hai entre os que venhen da Arxentina ou 
do Brasil por um lado e os que venhen  d’Ecuador ou de Bolívia por outro, e 
ainda son muito mais diferentes a xente que vem dos paises de cultura árabe.” 
 

“Crec que s’estan posant els problemes sobre la taula; fa 15 anys si algú feia 
un comentari racista la resta callava. Ara es parla...” 

 

“...al cap i a la fi,  després dels romans, els grecs i els fenicis, ens assemblem 
tots molt.” 

 



 

Maria 

 

“Amb el cop militar del 76 molta gent va marxar. Aquí s’acabava de morir 
Franco. No teníem idea d’Espanya ni de Catalunya.” 

 

“En aquell moment Espanya era un país pobre, no hi havia el consum que hi ha 
ara i això el feia més agradable, molt més simpàtic.” 

 

“La vida aquí era molt diferent. Allà, jo treballava de mestra i el meu home era 
empresari, i aquí teníem paradetes al carrer. Aquí ens relacionàvem amb gent 
molt diferent. Era un altre món; et relacionaves amb gent que mai hauries 
convidat a casa teva.”  

 

“No venimos con un proyecto de hacer la vida en Europa, veníamos a 
quedarnos un tiempo y volver. Pero bueno, van pasando los años y aprendes a 
vivir de otra manera cuando vuelves a tu sitio ya no es el sitio que pensabas.” 

 

“Després de nou anys d’estar aquí i davant les dificultats de fer els papers vaig 
decidir tornar a l’Argentina per quedar-m’hi... però, en arribar em vaig trobar un 
país cec i sord al que havia passat, on la població tenia por i desconfiança cap 
als que havíem retornat... Tot això em va fer prendre la decisió de no tornar a 
viure a l’Argentina.” 

 

“Ara es viatja amb més facilitat. Un viatge com el que vam fer nosaltres era  
molt llarg en l’espai i en el temps. No sabíem què podia passar... Nosaltres 
érem néts d’immigrants; nosaltres som un país d’immigrants. Puges al vaixell 
amb ganes de marxar, però amb la tristesa del que deixes enrere, i no saps 
quan tornaràs. Marxar et genera un pes a la consciència molt fort.” 

 

 “És que el tema de la immigració és un tema complicat; l’immigrant és ben 
rebut quan torna al seu país si torna amb .... és el tema del triomf de la gent.” 

 

“Com a dona, em sento molt millor vivint aquí.” 

 



 

Durant la dècada dels seixanta, la ciutat va rebre un gran nombre de 
persones procedents del sud de l’Estat espanyol. L’Enrique va arribar a 
Vilanova i la Geltrú a finals de l’any 1962 procedent de Don Benito 
(Extremadura). Va venir a treballar a la indústria; primer sol, després va 
venir la família. Reconeix que de llavors ençà, la ciutat ha canviat molt. Li 
agrada molt la seva terra, però ara ja té les arrels aquí.  

 

En Francesc va néixer a Vilanova i la Geltrú però l’any 1964, quan tenia 8 
anys, se’n va anar al Brasil amb la seva família. Deu anys després, amb 
dos dels seus germans va marxar cap a Rússia a estudiar; es va casar 
amb una noia peruana i van tenir un fill. Després de viure un temps a 
Cuzco va tornar a Sao Paulo per ampliar els seus estudis. L’any 2005, en 
Francesc i la seva dona van decidir tornar a Vilanova i la Geltrú. Un retorn 
desitjat però complicat. 

 

L’Helga va néixer i créixer a Vilanova i la Geltrú, fins que a l’any 2000 va 
decidir anar a viure a la terra del seu company, a Viena, Àustria. Tot i que 
era un projecte de llarg recorregut, l’adaptació a un nova terra, la feina... 
no va anar com havien planificat, i això va fer que al cap de poc més de 3 
anys tornessin a Vilanova i la Geltrú. Aquest itinerari li ha fet descobrir la 
importància de conèixer altres indrets per aprendre a ser més 
comprensius. 

 

 



 

Enrique 

 

“Porto 45 anys aquí i m’hi sento molt a gust. Quan surto fora, jo em sento 
vilanoví. Aquesta ciutat m’agrada molt però és totalment diferent de quan hi 
vaig arribar. Ha crescut molt.” 

 

“Vine a Vilanova a trabajar. Vayamos por partes: lo primero es que se es joven. 
Yo podía haber ido a trabajar a Barcelona con mis tíos, pero decidí venir aquí a 
trabajar con un paisano mío, Pedro Camacho, en la IMSA. En Vilanova había 
mucha industria y venia mucha gente de fuera a cubrir las plazas que no cubría 
la gente de aquí.” 

 

“Primer vaig venir sol i després va venir la família. Tampoc et pesa; el país és el 
mateix, la llengua és la mateixa, els costums són semblants...” 

 

“Per a mi la llengua mai ha estat un problema; crec que ningú ha trobat en la 
llengua una barrera. Es tracta de tolerar i posar-hi una mica de sentit comú.” 

 

 “Tinc el cor dividit. A mi m’agrada Don Benito com la meva terra, però es fa 
molt difícil tornar perquè ja has fet les teves arrels aquí; tens els teus néts... “ 

 

 “La gent que ve ara de llocs més llunyans són més independents... no són com 
els que vam venir, que ens vam introduir més a la ciutat. Potser perquè abans 
veníem tots d’una regió, però ara, vénen de molts llocs diferents, potser la 
llengua...” 

 

“Si els ensenyes a introduir-se, que respectin, que els respectin, jo crec que 
d’aquí a un temps estarem millor que ara, perquè introduir noves cultures, és 
augmentar riquesa.” 

 



 

Francesc 

 

“El meu pare se’n va anar a Brasil amb la idea de no tornar.” 

 

 “Va ser una cosa una mica xocant en el primer moment. Tot era novetat. Per a 
nosaltres va ser com una aventura; jo no entenia què estàvem fent allà. La gent 
se’n reia de nosaltres perquè parlàvem un “portuñolo” .... ens vam haver 
d’integrar allà.” 

 

“Fa més de 25 anys que estem casats i ara hem de fer els papers, però uns 
diuen una cosa i uns altres una altra, uns diuen que pots entrar directament 
perquè estàs casada amb un espanyol, i altres no. Però nosaltres estem casats 
a l’antiga Unió Soviètica.” 

 

“Jo he treballat com a professor i arribo aquí i treballo fent feines poc 
qualificades. M’identifico més amb els immigrants equatorians d’allà, ... que 
amb la gent d’aquí.” 

 

“Jo em pensava que seria més fàcil tornar al meu propi país; em vaig trobar 
estranger, jo sóc, però no sóc. Em sento com un estrany. Tinc la impressió de 
sentir-me més identificat amb els estrangers, que amb la gent del meu país. 
Vaig decidir buscar feina, però no vaig trobar res; és més, tot el que havia fet 
fora no em servia de res, el títol no em servia de res. El català el parlo, però no 
l’escric i l’espanyol que conec no té res a veure amb l’espanyol d’aquí.” 

 

 “La meva mentalitat ara és diferent. Si aquí no em va bé, jo me’n vaig a un 
altre lloc; sinó, me’n torno al Brasil.” 

 
 



 
Helga 
 

“La primera impressió va ser maca. Jo anava allà en una situació privilegiada. 
Hi ha però una anècdota, té a veure amb la llengua: Quan vam ser allà, un dia 
vàrem convidar a sopar a una sèrie d’amics i quan van marxar, em vaig posar a 
plorar perquè no havia entès res...” 

 

“Jo no em vaig trobar amb cap episodi de rebuig; de tota manera si que és 
veritat que tenen certa tendència de riure’s de la gent que té accent. En 
general, no hi posen massa interès, amb la gent que venim de fora.” 

 

 “Que a Viena s’hi trobi molta població estrangera no vol dir que estigui ben 
integrada; aquesta gent està igual que aquí, fent feines poc qualificades. 
Sincerament ara mateix no se m’acut res d’Àustria, en matèria d’immigració,  
que puguem adoptar aquí.” 

 

“El fet d’anar a un altre lloc és recomanable; t’has d’espavilar, et descobreixes 
facetes que potser no t’agraden. Sentir-te estranger en un país et fa conscient 
dels problemes que tenen els d’aquí.” 

 

 “Hi ha moments de tot. Jo m’ho vaig prendre com un fracàs. Però la veritat és 
que vaig fer moltes coses: conec l’alemany, conec la cultura austríaca i m’he 
mogut per Europa. Jo mai havia sortit a Europa, i això m’ha obert molt la ment, 
m’ha ensenyat moltes coses. El que sí reconec, és que marxar amb tantes 
expectatives va ser un error. No era conscient del que representava.” 

 

“No ha de fer por incorporar un estranger o estrangera a la plantilla,i també ho 
has de valorar com que aporten quelcom, potser hauràs de fer un esforç en la 
comunicació.  Però és una aportació positiva, en la gent que té qualificació és 
definitiva. No s’està aprofitant, hi ha gent que té qualificació que està fent feines 
molt inferiors, no hauria de ser així, s’hauria d’aprofitar.” 

 

 “La paraula immigrant, és molt forta; una persona deixa de ser immigrant ..., 
per cada cas és diferent. Malauradament a la gent, i m’incloc, li fa por allò nou i 
per això hi ha un rebuig al que és nou, i la persona que ve de fora és nova i ens 
fa por. Penso que és una cosa de percepció; la gent estrangera deixarà de ser 
immigrant quan es deixi de considerar com una novetat i se li perdi la por.” 

 



 

La Li Jun va arribar el 1997, amb 15 anys. Va venir a Espanya perquè el 
seu pare vivia aquí des del 1987. Quan va arribar només parlava el 
mandarí i una mica d’anglès. Primer va estar un temps a Madrid; d’allà va 
anar a Barcelona on va viure 5 anys i, finalment, s’ha establert a Vilanova i 
la Geltrú on s’encarrega d’un negoci familiar. 

 

En Lamine va arribar del Senegal, l’any 2006. Va venir per viure amb la 
seva dona, la Patrícia, una noia francesa nascuda a Bordeus que viu a 
Catalunya des de l’any 1986. Al seu país era policia i ell mai havia pensat 
venir a Europa. Allà encara conserva la seva feina... i està pensant a 
tornar-hi d’aquí a un temps. 

 

La Mihaela va arribar a Calatayud procedent de Romania l’any 1998. Allà 
treballava en un banc. La decisió de marxar del seu país va ser molt 
meditada. La situació política i les poques perspectives de millora els van 
fer decidir. Ara ja porten uns anys aquí. El fill petit va arribar amb 5 anys i 
ja se sent més català que romanès, i el fill gran està dubtant entre quedar-
se o anar a viure amb els seus avis a Alemanya. Des de l’any 2003, la 
Mihaela viu amb la seva família a Vilanova i la Geltrú.  

 

 



 

Li Jun 

 

“La vida en família és molt diferent. Aquí és normal que als 18 anys si vols viure 
fora, marxis. A Xina si no estàs casada no és normal que vagis a viure amb un 
noi.”  

 

“Del meu poble recordo els menjars, que m’agraden més que els d’aquí... 
Normalment, ara, mengem el mateix que la gent d’aquí, però quan volem 
menjar alguna cosa típica de la Xina, no podem comprar-la perquè aquí no ho 
trobem. També tinc molts records del meus amics i amigues de la Xina, però 
cada cop que hi penso, ja no els puc veure....” 

 

“Al meu país normalment hi ha un gran respecte envers els grans. Aquí és 
menys; quan te’n vas a viure a fora ja no és obligació donar diners als pares. 
Allà, tenim la obligació de mantenir o ajudar-los.” 

 

“Nosaltres, quan tenim alguna cosa, anem al metge aquí..., però la meva mare, 
quan ha pogut anar a la Xina (en 10 anys només hi ha pogut viatjar un cop), 
torna amb medicaments xinesos. És més fàcil per a ella; perquè coneix els 
medicaments d’allà i per a què serveixen...” 

 

“La meva vida aquí a Espanya no m’agrada gaire, perquè m’he de passar el dia 
treballant. Si jo fos a la Xina, segurament estaria estudiant per després poder 
tenir un treball millor. Ara ja no ho puc canviar perquè la meva família és aquí. “ 

 

“A Vilanova i la Geltrú hi ha moltes festes.... Aquí la gent sap viuré més bé.... 
quan toca festa, és festa; quan tenen vacances, vacances. A la Xina, gairebé 
totes les botigues obren els diumenges; som molt treballadors... per això el meu 
pare diu que no podem tancar el negoci per vacances... hem de fer torns... 
M’agrada més la manera de viure d’aquí.”  

 

“Jo ara ja no puc canviar, haig de fer-me càrrec del negoci familiar, però si 
tingués un fill, m’agradaria que pogués estudiar i tenir una bona feina; viure 
més com la gent d’aquí.” 

 



 
Lamine 
 

“La meva aventura era anar a visitar els altres països africans; mai havia tingut 
la idea de venir a Europa si no fos per visitar la meva dona. Al Senegal tenia 
una situació molt estable”.  

 

“Aquí treballa tothom; tu pots fer el mateix treball que un espanyol. El 
senegalès, al seu país, fa una feina que sigui prestigiosa; fer de peó al 
Senegal, com ho faig aquí, no està ben vist; allà ho fan els estrangers. Els 
senegalesos vénen aquí a guanyar diners, sense importar-los en quina feina. 
Accepten feines molts dures que allà no farien.” 

 

“Al Senegal hi ha molta immigració, és un país fronterer amb Gàmbia, Mali, 
Guinea, Mauritània... Busquen feina, s’integren i creen les seves famílies.” 

 

“Allà, la família és àmplia, hi ha un pare de família amb els seus fills i aquests 
amb les seves parelles i fills viuen tots en la mateixa casa, els oncles, les ties, 
els cosins, etc.” 

 

“Aquí et trobes sol, enmig dels llocs, com si no hi hagués ningú, no com a casa, 
on coneixes els teus veïns, la gent, el barri, i alhora, la gent et coneix. Hi ha 
humanisme, la calor humana, la solidaritat, l’ajuda als altres....” 

 

“La realitat dels africans no es coneix, perquè els mitjans de comunicació 
només ens ensenyen les guerres o els problemes, però hi ha moltes coses 
positives a l’Àfrica que no s’expliquen aquí.” 

 

“Si hi hagués una relació cultural entre Espanya i el Senegal la gent coneixeria 
millor el Senegal i la seva cultura, i veuria amb un altres ulls la gent del Senegal 
que està aquí.” 

 

“Yakarnani daño wara bolo. MBolo moy doley. MBolo NDiarigne yeup” 

“Penso que no és bo crear guetos per origen, sinó que hem d’unir-nos; això ens 
farà profit a tots.” 

 

 

 



 
Mihaela 
 

“Sabíem en un principi que no era un camí de roses i que ningú et dóna res, 
però que pots trobar feina fàcilment i un habitatge. Amb els nens, tens col·legi i 
un cop dins, et pots relacionar amb més gent, els nens fan amistats i a més, 
aprenen l’idioma”. 

 

“No és el mateix anar a un lloc sabent on vas i coneixent les persones que no 
conèixer res. Sé de gent que ho ha passat molt malament i estan decebuts, no 
saben si tornar o quedar-se, però s’han venut tot el que tenien i han gastat tots 
els diners...” 

 

“Exist� un posibil fracaso, o posibilit� întoarcere... în cazul meu desigur c� am 
gîndit acest� posibilitate, dar nu mi-a fost fric� de ce poate gîndi lumea, pentru 
c� acas� mi-au r�mas prietenii, o parte a familiei care m� pot ayuta la 
întoarcere. Exist� un sentiment de solidaritate cînd ai regresat...” 
 

“Hi ha por al fracàs, a haver de tornar pel fracàs...En el meu cas, he pensat que 
puc fracassar, però no m’ha fet por el que pogués pensar la gent, perquè tinc 
els meus amics, familiars que em podrien ajudar si tornés. Hi ha un sentiment 
de solidaritat com quan te’n vas...” 

 

“L’idioma és molt semblant. Són idiomes d’arrels llatines i la gent també. Crec 
que no hi ha moltes diferències.” 

 

“Jo no ho he passat malament, però quan algú del meu país em diu que vol 
venir aquí, sempre els dic que jo he tingut sort amb les persones que he trobat i 
m’he adaptat ràpid. Però no és fàcil. No els encoratjo que vinguin. El meu 
cunyat no va resistir més de tres mesos.” 

 

“Si et dic la veritat, no m’he sentit mai immigrant, perquè sent romanesa, 
sempre m’he sentit europea.” 

 

“Ara ja som membres de la Unió Europea i això ens ha comportat tot un seguit 
de millores: convalidació d’algunes titulacions, lliure circulació..., però el temps 
passa molt ràpid, tot evoluciona molt de pressa i veig que no estic al dia ..... 
crec que ara ja no podré tornar a recuperar la posició laboral que tenia a 
Romania... Jo vaig deixar una bona feina, però en aquell moment el que 
importava era poder trobar una bona feina per al  meu marit i si jo podia ajudar 
a l’economia familiar, millor. ” 



EL DESTÍ 
 
 
“La majoria de les ciutats que en el passat van ser grans, avui són insignificants; i les que avui 
són poderoses, eren dèbils en temps passats. Per tant, el meu discurs versarà sobre les dues 
per igual, convençut que la felicitat humana mai resta llarg temps en el mateix punt.” 
Heròdot 
 
“La ciutat és la gent.” 
W. Shakespeare 
 
“No naixem iguals, arribem a ser iguals com a membre d’un grup, per la força de la nostra decisió 
de concedir-nos mútuament drets iguals.” 
Hannah Arendt 

 
“La manera com s’anomena les persones és decisiva a l’hora d’invocar la identitat i la percepció 
que tindran els altres d’aquesta identitat.” 
Mary Nash / Teun A. Van Dijk 

 
“... Interculturalitat, com a intercanvi i diàleg entre cultures. Però no són les cultures les que 
dialoguen;  són les persones.” 
Jordi Moreras 
 
“Es més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici.” 
Albert Einstein 
 
 
 “Les notícies no només confirmen els prejudicis, sinó que ajuden a construir-ne de nous.” 
Teun A. Van Dijk 
 
“Emigrar és desaparèixer per després renéixer, immigrar es renéixer per no desaparèixer mai 
més.” 
Sami Naïr / Juan Goytisolo 
 
“Tots tenim un somni, un ideal imaginari l’existència del qual és necessària per tal de continuar 
endavant: el meu és poder deixar de parlar d’immigració algun dia, no haver de donar més voltes 
a les etiquetes, no haver d’explicar per enèsima vegada d’on vinc o, si més no, que aquest fet no 
tingui el pes específic que té.” 
Najat El Hachmi 

 


