
 
 

 
 
Conclusions activitat Tertúlia antirumors  

 

Introducció 

Amb motiu del 18 de desembre, Dia Internacional de les persones migrades, l’Àrea d’Igualtat, 
Joventut i Drets Cívics de l'Ajuntament de Palma va desenvolupar tot un conjunt d'activitats 
adreçades a la sensibilització, al coneixement i a la interacció entre les cultures presents a 
Palma amb el objectiu de promoure i fomentar la convivència entre les ciutadanes i ciutadans 
de Palma. 
 
Una de les activitats va ser “Tertúlia antirumors” amb la col·laboració d´Ajuda en Acció, la 
Societat Cooperativa Jovent i Enginyeria Sense Fronteres. L'objectiu de l'activitat fou treballar 
la desactivació de rumors i estereotips que suposen un obstacle per a l'enteniment i 
convivència entre persones de diferents cultures.  

 
A la tertúlia hi van participar 65 persones (58 dones i 7 homes)  de 10 nacionalitats: 
- Marroc 
- Espanya (Mallorca Galícia, Andalusia, Madrid, Ceuta, Catalunya) 
- Argentina 
- Columbia 
- Pakistan 
- França 
- Índia 
- Veneçuela 
- Uruguai 
- Equador 
 
Temes que es van compartir: 
 

- Història de cada persona/del seu lloc d'origen 
- Relacions familiars 
- Maternitat 
- Experiència migratòria 
- Expectatives professionals 
- Oci i cultura 
- La llengua 
- Cos i identitat   



 
Conclusions 

 
Va ser un espai on es va treballar una idea que, tot i que ens uneix a totes les persones, molt 
poques vegades defensem d’una manera auto conscient: l’experiència migratòria és una 
experiència que totes les persones compartim. I, com es va posar en evidència a la xerrada, és 
una experiència que no es comparteix ni es celebra per una qüestió de prejudicis, estereotips i 
estigmes que, degut a les condicions de desigualtat, algunes cultures pateixen de forma global. 
 
Aquesta trobada, doncs, va esdevenir una experiència de celebració, per compartir i posar en 
comú els aspectes que totes les persones i famílies que hem migrat. 
 
La trobada es va resoldre sempre en positiu. És a dir, en les converses, més que establir 
denuncies o queixes sobre les possibles problemàtiques amb les que les persones que han 
migrat es poden trobar, el diàleg es va platejar com una descoberta de particularitats de 
cultures i una detecció de reptes i esperances de futur. 
 
Val a dir, a més, que la immensa majoria de les persones assistents eren dones i aquest fet és 
fonamental a l’hora de compartir experiències i establir vinces, xarxa i sororitat. El repte de ser 
dona que ha migrat és gairebé el mateix per a totes les dones. 
 
Tot seguit, detallem els temes i les converses més significatives: 

 
L'experiència migratòria 

 

Es parla de l'experiència migratòria en positiu. Hi ha coincidència en sentir una gran estima i 
vincle amb el país d'origen i alhora un gran arrelament a la ciutat d'acollida.   
 
Cos i identitat. 

Aquest és un dels temes controvertits. Sigui per qüestions de vestimenta (mocador, 
hipersexualització) o sigui per un tema de que els cossos de les dones pateixen certes 
violències (xiulades, objectes de desig, agressions), és un tema controvertit i que totes les 
dones compartim.  
 
Poder parlar sobre com sovint l’aspecte interfereix en una participació plena en la cultura 
laboral, o com moltes vegades és el detonant de conductes racistes i sexistes, fou molt 
inspirador, font de complicitats i cohesió entre les dones. 
Per part de les dones musulmanes es van compartir preocupacions sobre com el rebuig racista 
al hijab els feia perdre oportunitats en el camp laboral i en la lliure elecció de les seves filles en 
l’àmbit educatiu. 
 
Família 

El més rellevant va ser el descobriment de que la societat espera de les dones que han migrat 
siguin mares de famílies nombroses, molt vinculat al tema de que es creu que les famílies que 
migren ho fan per abusar de la  societat del benestar. 
 
D’altra banda, un tema compartit, fou l’enyorança de l’entorn i el no poder disposar d’una 
xarxa familiar o veïnal, que és, moltes vegades, el motor i sustent de les relacions quotidianes. 
Espais que, a més, són el nucli de la  transmissió de valors de cara a la descendència, la 
igualtat, respecte i tolerància.  
 
 



El pes de la mirada occidental 

Un dels fets compartits per totes les persones que ens trobarem, fou posar en evidència que la 
mirada occidental és la que, de manera més o menys  conscient, mesura la resta de feminitats i 
vivències culturals.  
Una mirada que, a més, mesura i avalua la resta del món i que té un efecte multiplicador i 
globalitzador gràcies als mitjans de comunicació. Com a conseqüència apareixen una infinitat 
de prejudicis i estereotips de les cultures alienes a la nostra pròpia, originant, correlativament, 
aquesta actitud de rebuig o crítica cap a allò que no entra dins els comportaments establerts 
des d’Occident: ús del mocador o burkini, estructures familiars, pràctiques religioses, etc. 
 
L´entorn social  

Es parla de superar els prejudicis, la por, el racisme i entendre i acceptar la diversitat com un 
fet enriquidor i positiu. Ens expliquen alguns episodis de racisme però amb resignació, 
acceptació i superació, com si fos una cosa inevitable. 
 
També es posa de manifest les ganes de conèixer millor Mallorca i de tenir amistats 
mallorquines. Es veu com a difícil establir relacions interculturals, encara que es parla de 
l´escola com a lloc de trobada i d´interculturalitat. A través dels fills i filles s´ha pogut connectar 
amb la cultura mallorquina. 
 
Què ens agrada? 

La platja, el clima, el menjar, viure de manera còmode i confortable, parlar de la història de les 
nostres cultures, compartir tradicions, projectar esperances, intercanviar fotografies. Què 
estrany, veritat? 
 
 

Compartim un llenguatge universal: la sororitat, la xarxa de coneixements i 

l'estratègia de supervivències que compartim. 
 

Lluitem, resistim i vivim des de l’autoconsciència i l’autoresponsabilitat. 

Inconformistes, establim debats interns que, lluny de la resignació, escriuen 

experiències de superació entre cultures. 
 

 

  


