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

calla, 
zalamero!
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 any 2010 l’Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla Barcelona Inter-  
 culturalitat, elaborat amb la col·laboració de més de dues-centes entitats 
i tres mil persones de la ciutat, i que defineix una estratègia global de ciutat per 
conviure en la diversitat.
Una de les línies de treball d’aquest pla se centra en la importància de combatre 
els estereotips, els tòpics i els falsos rumors, promovent el coneixement, 
la reflexió i el debat al voltant dels reptes que planteja per a la convivència 
l’augment de la diversitat sociocultural. 
Una de les mesures concretes que s’han impulsat ha estat la creació de la Xarxa 
BCN Antirumors, en la qual participen nombroses entitats i actors socials de la 
ciutat, i també l’elaboració de diversos materials que han d’ajudar a fomentar 
el coneixement i la reflexió. 
Blanca Rosita Barcelona és, doncs, un còmic que neix gràcies a la col·laboració 
amb el gran il·lustrador Miguel Gallardo, amb l’objectiu d’ajudar a trencar alguns 
tòpics i estereotips, i desmentir falsos rumors que sovint circulen entre la gent  
i que no ajuden a facilitar la convivència en una Barcelona més diversa que mai.

L’



Hola, con-
xita, com va 

tot?

Doncs estic una mica re-
fredada... Aquest és el

Manuel, que m’ajuda unes
hores a la setmana

hola, 
manuel

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

sra. conxita, 
escuche

¡vaya!

ja me’n recordo, del dr. raimun-
do, 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 pro-
fesional, la gente está muy

contenta con él...
ja t’ho deia jo, con-
xita, si és aquí és
perquè deu ser bo

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?

no, no regalem res. Per sort
en aquest país la sanitat

és un dret universal. a més,
la majoria d’immigrants

que han vingut són joves 
i fan menys ús dels serveis 
sanitaris... pensi que la des-
pesa es concentra sobretot

en les persones grans

rosita martínez díaz...
ja pot passar

aquesta 
sóc jo!

sra. rosita,
quines coses

que té!



però aquest no és el seu cas,
sra. rosita, les anàlisis estan
molt bé, ja es pren les pasti-
lles que li vaig receptar? no

se n’oblidi, eh? 

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

!

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

adéu i fins aviat

,

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

pedir recetas
sí, sí, tu vas 
a veure el
joan, que et 

    conec

quina alegria tornar-te a
veure, blanca... cada vegada

et veiem menys per aquí!

que burro ! si vinc 
cada setmana!

Anem a la 
farmàcia a comprar

les pastilles

no sigui pesa-
da, sra. rosita!

va, explica’m què
t’ha dit el joan,

vinga... va!

...la filla d’una amiga meva s’ha
quedat sense beca de menjador, segur

que si fos immigrant LA HI HAURIEN 
DONAT! no m’estranya que en vinguin

tants... reben tot tipus d’ajudes
i abusen de la sanitat

home, no crec que donin cap ajut
pel fet de ser immigrant. i pel que fa 

a la sanitat, els experts diuen
que els immigrants usen un

40% menys els recursos sanitaris
que els autòctons

perdoneN, soy educador social y, según
los últimos datos, sólo el 15% de las be-
cas comedor de este año han sido para 

alumnos extranjeros

vaja, doncs no ho
sabia, però quan 

el riu sona...

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.

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

hola, montse, 
bona tarda,
sr. ramon

Hola, sra.
rosita; hola,                                                        

blanca

buenas tardes a
todos, ¿cómo va, 

Montse?

molt bé, sort en té
de la Blanca!

gràcies, doctor, 
però espero que
tardem una mica 

a veure’ns!

però aleshores, 
per què no li van
donar la beca a la
filla de la meva

amiga?



quina alegria tornar-vos
a veure... aquí estem, arre-

glant el món

¡ya lo necesita, 
ya! aquí te traigo
las recetas para

la sra. rosita

, con todo el respeto... hace
unos días acompañé a una ami-
ga que quería comprar un piso

de protección oficial y en la ofi-
cina d’habitatge nos dijeron que, 
como sólo llevaba 3 años vivien-
do aquí, todavía no podía optar
a un piso. no se crea eso de que
para los inmigrantes todo es

“arribar i moldre”!

es verdad, además, 
según el patronat 

municipal de l’habitatge, 
sólo el 15 % de las soli-
citudes del 2010 eran de
población extranjera

això no ho sabia...
quin xicot més
llest i eixerit!

trobo que

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

perquè no

...

...

¿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!

,

,

!

!

!

.

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

ja és curiós que tanta gent ens
deixem emportar pels comentaris

que sentim sense preocupar-nos de
saber si són veritat... trobo 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 respec-
te als altres... perquè no

és així!

todos estos rumores no
ayudan a la convivencia,
por eso es importante in-
formarse 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?

adéu, sra.
rosita 

i companyia ens
veiem aviat,

montse!

¡hasta 
luego!

adéu, noies...
bona nit!



SABIES QUE...?

Segons la Conselleria de Salut, només el 7,3 % 

del total d’intervencions quirúrgiques del 2009 

a Catalunya es van fer a pacients immigrants.

Només el 2,1 % dels residents d’origen immigrant a Barcelona tenen més de 65 anys. Es tracta, per tant, d’una població principalment jove (la mitjana d’edat és de 32 anys) i amb pocs problemes de salut.

Les dades de la Societat Espanyola

de Medicina de Família i Comunitària 

(semFYC) confirmen que els immigrants 

van al metge la meitat de vegades que les 

persones autòctones, i que la despesa 

sanitària dels estrangers representa

només el 4,6 % del total a Espanya.

No hi ha cap prestació social específicament assignada a estrangers.

Un estudi elaborat a l’Hospital de 
Sant Pau conclou que l’assistència 
de la població estrangera a urgèn-
cies és la mateixa que l’espanyola; 
exactament, el 14,2 % del total de 
pacients, que correspon al percen-
tatge de població estrangera que viu 
a l’àrea d’influència de l’hospital.

El 15,6 % dels metges col·legiats 

a Barcelona el 2009 van ser 

estrangers, i aquell any van suposar 

el 57 % de les incorporacions. 

Els metges estrangers supleixen la 

manca d’especialistes i de personal 

de baixa o de vacances. 

Catalunya té un dèficit sobretot

de metges de família, anestesistes, 

ginecòlegs, pediatres i psiquiatres, 

i també d’infermeres.

Per aconseguir un pis en pro-

pietat de protecció oficial, un 

estranger extracomunitari ha 

de tenir la residència perma-

nent a Espanya i cinc anys 

d’empadronament continuat 

a Barcelona.

El 2010, dels 278.320 estrangers empadronats a Barcelona, només el 5,5 % (és a dir, 15.216 persones) van fer ús dels centres de serveis socials de la ciutat. Aquesta dada demostra que els usuaris estran-gers no representen cap col·lapse per als recursos.

con todo el respeto... hace
unos días acompañé a una ami-
ga que quería comprar un piso

de protección oficial y en la ofi-
cina d’habitatge nos dijeron que, 
como sólo llevaba 3 años vivien-
do aquí, todavía no podía optar
a un piso. no se crea eso de que
para los inmigrantes todo es

“arribar i moldre”!

Des del 2009, només un de 
cada vint pisos de protecció 
oficial s’ha adjudicat a famílies 
immigrants.

El curs 2010-2011, només el 15,5 % d’alumnes amb 

beques menjador és de nacionalitat estrangera.
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