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Introducció

D’esquerre a dreta, l’Il·lm. Sr. Pere Prat, alcalde de Manlleu, el Sr. Josep Ramon Mora, subdelegat del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central, l’Excm. Sr. Jacint Codina, alcalde de Vic, l’Excm. Sr. Josep Ma Serrat, vicerector de la Universitat de Vic, i l’Il·lm. Sr. 

Jaume Mas, president del Consell Comarcal d’Osona, en un moment de l’obertura ofi cial de les Jornades.

Els dies 15 i 16 de desembre de 2004 van tenir lloc a la Universitat de Vic les Segones 
Jornades sobre Immigració i Societat, dedicades al tema Els fi lls de la immigració i organitzades, a 
iniciativa del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració d’Osona, per la Secretaria per a la Immigració 
del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona, 
l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Manlleu, amb la col·laboració de la Universitat de Vic, la 
Coordinadora d’Associacions d’Immigrants de la Comarca d’Osona i el Fòrum Intercultural de Vic.

Durant aquells dos dies, els participants en les jornades van compartir refl exions i experiències, 
i tots van estar d’acord a considerar que la plena incorporació dels infants i joves fi lls i fi lles d’immigrants 
(les mal anomenades “segones generacions”, tal com va recordar Fatiha Ben Hammou en la ponència 
inaugural) és un dels principals reptes que té plantejats la societat catalana de cara al futur. Es tracta, 
en defi nitiva, de persones que han nascut al país o bé han vingut com a conseqüència d’un projecte 
familiar que ells mateixos no han decidit, i sobre les quals sovint penja encara l’estigmatitzadora 
etiqueta d’immigrants.

Les jornades es van dividir en tres grans àmbits: l’escola, el mercat del treball i el lleure i les 
activitats extraescolars, i van comptar amb sis ponències, una taula rodona i la presentació d’una 
dotzena d’experiències concretes. Durant els dos dies, van passar per l’Aula Magna de la Universitat 
de Vic 270 persones. Tot i aquest èxit de públic, els organitzadors consideren que un esdeveniment 
d’aquestes característiques, que genera una gran quantitat d’informació i d’idees, ha de ser rendibilitzat 
més enllà de la utilitat que pugui haver tingut per als qui hi han assistit en directe. És per això que 
s’ha decidit, com en la primera edició, recollir allò més destacat del que es va poder sentir en una 
publicació. El lector hi trobarà un resum de les intervencions de cada un dels ponents, fet per ells 
mateixos, i també una fi txa de totes les experiències presentades.

Esperem que el material que presentem sigui útil per a tots els professionals que tenen 
responsabilitat directa en algun dels àmbits que van ser tractats en les jornades, i també per a totes 
aquelles persones que simplement estan interessades en una qüestió de tanta transcendència 
social.

Mireia Rosés i Albert Espona
Coordinadors del Pla Territorial de Ciutadania
i Immigració de la comarca d’Osona.
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Fills i fi lles de pares immigrants. Segones generacions?
Fatiha Ben Hammou Lachiri, coordinadora del programa Entrecultures de la Fundació Jaume 
Bofi ll.

Fatiha Ben Hammou amb Jordi Serra

Introducció
La immigració ja no és un fenomen nou al nostre país i així ho demostra la gran quantitat d’experiències 
reeixides i la qualitat de les refl exions desenvolupades tant des de l’àmbit públic i polític com des de 
l’àmbit civil. Tot aquest bagatge ens hauria d’ajudar a construir un model català d’integració propi amb 
polítiques transversals dissenyades des dels actors polítics i socials però també des del reconeixement 
que l’immigrat és un actor més que participa i interacciona amb la nostra societat.
L’augment de la immigració al nostre país, i la diversitat dels països dels quals prové aquesta 
immigració, planteja la urgència de donar resposta a les noves necessitats emergents en l’àmbit social. 
La permanència i l’arrelament a Catalunya de la gran majoria de famílies immigrades és un fet que ens 
obliga a crear estratègies polítiques i socials que assegurin la seva integració i la dels seus fi lls. No 
podem obviar que l’arribada d’infants i joves d’altres contextos socials i culturals és un repte social de 
futur tant des del punt de vista pedagògic com social i polític. La difi cultat d’integració de les persones 
immigrades i la dels seus fi lls pot tenir conseqüències negatives per a la societat en general. 

Segones generacions d’immigrants?
Hi ha quatre crítiques que, com a mínim, podem fer a aquest concepte: 

• D’entrada té un caràcter homogeneïtzador que sembla englobar persones amb característiques 
comunes. Quan a la pràctica, tal i com veurem més endavant, la realitat és ben diferent. 

• La categoria “segona generació d’immigrants” considera aquests nois i noies com a immigrats 
tot i que en molts casos hagin nascut a Catalunya. 

• Quan parlem de segones generacions d’immigrants els estem conceptualitzant com a una 
segona generació de l’ètnia d’origen dels pares. Els assignem culturalment al país d’origen 
sense tenir en compte la complexitat de les seves necessitats i sense tenir present que la 
majoria de les seves experiències vitals estan (o estaran) relacionades amb Catalunya i no 
amb els respectius països d’origen. 

• És un concepte estigmatitzador, ja que no s’utilitza amb tots els fi lls de persones immigrades 
sinó només amb aquells que provenen de països en vies de desenvolupament.

Tal com deia Pajares “... cuanto más hablemos de ellos como la segunda generación, cuanto más 
los encuadremos dentro de la cultura de origen de los padres, cuanto más les digamos que tienen 
derecho a ser diferentes, más rechazo o exclusión van a sentir y más problemas de integración les 
vamos a crear.”1

L’element compartit per tots els nois i noies de pares immigrats és el fet de ser fi lls de famílies 
immigrades establertes a Catalunya que han viscut pautes de socialització (infantesa, adolescència 
i joventut) marcades per la immigració; una immigració que han viscut en primera persona o a través 
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dels referents adults. Una altra característica comuna és que la immigració no ha esdevingut un 
procés voluntari ni una decisió de l’infant o de l’adolescent. Són els adults els que prenen la decisió 
d’immigrar.

Tal com dèiem, el concepte “segones generacions d’immigrants” homogeneïtza abusivament els fi lls 
i fi lles de famílies immigrades. Si bé el concepte pot tenir un caràcter funcional que pretengui posar 
l’èmfasi en la necessitat d’analitzar de manera diferenciada els processos d’inserció social d’aquests 
nois i noies (segona generació) i els processos d’integració dels seus progenitors (primera generació), 
no podem dir que sigui un concepte que englobi persones amb característiques comunes.

Amb la intenció d’analitzar els processos d’inserció social d’aquests nois i noies  des d’un punt de vista 
complex, cal tenir en compte diverses variables (edat d’arribada a Catalunya, nivell socioeconòmic 
dels pares, mecanismes i estructures que posa en joc la societat de destí per acollir, característiques 
personals dels individus, etc.). El que realment és rellevant no són aquests factors de manera aïllada 
sinó la combinació entre ells. 

En tot cas, la primera característica que hauria de defi nir totes les intervencions que des dels àmbits 
social, polític i educatiu es vulguin portar a la pràctica és la condició d’infant o d’adolescent o de jove i 
no pas el fet de pertànyer a un col·lectiu minoritari o nacional determinat. Per bé que s’han de tractar 
les especifi citats a partir de la creació de recursos pont, cal posar l’accent en els elements comuns 
compartits i tendir cap a la “normalització” defugint la creació de xarxes paral·leles.

Construccions identitàries
Abans de parlar pròpiament de les construccions identitàries, cal tenir presents algunes consideracions 
generals:

1. L’etapa adolescent a la societat occidental és una etapa fonamental en la vida dels individus a 
través de la qual es defi neixen identitats. El procés adolescent implica per als seus protagonistes 
una crisi i una recerca identitària, un desenvolupament de nous rols socials i tot un seguit 
d’interrogants sobre les noves possibilitats que es poden obrir a les seves vides.

- L’adolescència és una construcció social i el seu contingut ha anat canviant en funció del moment 
històric i del context social. Aquesta construcció social es defi neix a partir dels valors i les 
estructures de cada societat. 

- La joventut i l’adolescència es construeixen de diferent manera en funció del gènere, la classe 
social i l’ètnia. L’adolescència i la joventut, per tant, no es viuen de la mateixa manera a tots 
els contextos socials i culturals. De fet, a alguns dels països de procedència, l’adolescència ha 
aparegut com un procés vinculat a la progressiva urbanització d’algunes zones, i a d’altres es 
passa de la infància a l’adolescència a partir de simples ritus de pas. 

- El que sí que es pot afi rmar és que aquí i ara s’ha convertit en una etapa obligatòria per a tothom 
més enllà de l’entorn familiar, social i cultural.  

2. L’escola i la família són institucions fonamentals com a que espais de socialització on es 
construeixen i es reforcen les identitats d’aquests nois i noies.  
Pel que fa a l’escola, alguns elements per tenir en compte són:

- L’escola és una institució clau per a la inclusió social dels fi lls i fi lles de pares immigrats ja que 
un dels seus objectius fonamentals és l’adquisició de coneixements, habilitats i capacitats que 
assegurin la incorporació social dels nois i noies com a ciutadans de ple dret en la societat 
catalana. 

- Cal fer permeables les fronteres entre l’escola i el seu entorn a fi  de consolidar un model 
escolar integrador basat en la igualtat d’oportunitats.

- L’escola juga un paper vital en la integració de les famílies en el territori. 

Pel que fa a les famílies:
- Els processos migratoris es caracteritzen per alterar les estructures familiars i demogràfi ques 

1 1 Pajares M, La inmigración en España. Retos y propuestas. Barcelona, Ministerio de Trabajo y Asuntos
sociales , Colección Icaria Antranzyt, 1998
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a través de la negociació i l’adaptació al nou context i la redefi nició, en alguns casos, dels rols 
familiars. 

- Les famílies amb una experiència de migració recent viuen processos de canvi intensos 
que tenen una incidència clara en els processos d’integració dels seus fi lls. D’altra banda, la 
feminització dels moviments migratoris a Catalunya i els models de reagrupament familiar que 
sorgeixen d’aquests moviments tenen una repercussió concreta en les trajectòries escolars i 
socials dels nois i noies.

- La família juga un paper vital per a aquests joves com a espai de gestió i negociació però, 
sobretot, com a espai de seguretat afectiva per als nois i noies.

A l’hora de defi nir les construccions identitàries en contextos multiculturals, les investigacions 
estableixen diferents models de pertinença que van des de la mimetització identitària a la pertinença 
múltiple. En alguns casos es pot parlar d’identifi cació “absoluta” amb els valors culturals del país 
d’acollida; en d’altres, d’una construcció identitària des de l’oposició (es tractaria de nois o noies que, 
davant de la vivència i la percepció de la violència simbòlica i estructural, poden acabar rebutjant les 
institucions de la cultura dominant en percebre-les com a comunitats alienes i hostils que reprodueixen 
les desigualtats); però sobretot podem trobar nois i noies que construeixen identitats biculturals 
adquirint competències biculturals i bilingües. També cal destacar que les identitats canvien al llarg del 
temps i que es defi neixen de manera individual a partir de les experiències personals. En aquest sentit, 
donarem més oportunitats per poder escollir elements identitaris dels diferents referents culturals 
sempre que la pertinença múltiple no es visqui des de l’estigmatització.

De vegades s’utilitza la identitat cultural com una estratègia d’adaptació al medi; és a dir, s’utilitza un 
referent cultural o un altre en funció del context en què es troben. Val a dir que les joves, sobretot les 
de determinats contextos culturals, estan obligades, més que els nois, a actuar amb registres diferents 
en funció del context i en funció de amb qui estiguin. Han de mesurar la seva identifi cació amb la 
societat catalana i amb la cultura(es) dels pares.
La majoria de confl ictes relacionats amb la família que apareixen al llarg de l’adolescència són el 
resultat de les mateixes estratègies de confrontació i reafi rmació que utilitzen la resta d’adolescents. 
Aquests confl ictes tendeixen a desaparèixer en la mesura que es construeixen les transicions a la 
vida adulta. Si bé la contradicció entre hàbits i normes entre casa i fora de casa poden ser més grans 
pels fi lls de famílies immigrades que pels altres adolescents, cal dir que no hi ha una contradicció 
permanent i insalvable. Les contradiccions apareixen en relació a uns valors determinats, no a tots. 
De vegades tendim a oblidar que la majoria de nois i noies tenen capacitat per gestionar aquesta 
contraposició de valors i normes.

Reptes de futur
Els i les joves fi lls de pares immigrats són un motor de canvi respecte de l’acomodació i adaptació 
al context, un motor de negociació entre les pautes tradicionals i les pautes juvenils. Seria important 
aprofi tar les seves potencialitats perquè ells també són el futur d’aquest país.
Són conscients del seu paper com a generadors de noves dinàmiques i estratègies socials. Seria 
important aprofi tar les seves potencialitats com a agents capaços d’interpretar la realitat des de la 
comprensió i el coneixement dels diversos referents culturals que tenen. Per aquest motiu seria 
necessari assegurar les condicions favorables que puguin contrarestar les situacions de risc i 
vulnerabilitat social en què de vegades es troben.
Encara ens queden alguns interrogants per resoldre: Podem parlar d’integració quan no existeix 
igualtat d’oportunitats, drets i responsabilitats? Hem de tenir en compte que algunes persones tenen 
certs entrebancs per accedir als cursos de formació un cop han fi nalitzat l’ESO, no tenen dret a adquirir 
beques per als estudis postobligatoris, tenen difi cultats per federar-se i practicar un esport, etc. 
Com podem centrar el debat en els drets de la ciutadania defugint el pretès distanciament cultural 
que atribuïm als joves de determinats col·lectius? Com potenciar accions que emfasitzin els elements 
compartits i comuns entre els joves més enllà del seu origen cultural? Com podem tendir cap a la 
normalització tot creant ponts en moments determinats per donar resposta a difi cultats específi ques?
A l’hora de pensar en el model català d’integració cal defi nir polítiques preventives que s’avancin a les 
necessitats i/o difi cultats que ens podrem trobar en el futur, polítiques que se centrin en el debat dels 
drets laborals, socials, sanitaris, etc., que ha de tenir qualsevol individu en una societat democràtica.
De les actuacions del present en depèn el nostre futur.
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Exclusió social i diversitat cultural a l’escola
Francesc Carbonell i París, director del Programa de Postgrau sobre Exclusió Social i 
Diversitat Cultural de la Universitat de Girona

Francesc Carbonell amb Núria Simó

L’exclusió social als centres educatius
L’objectiu prioritari d’un ensenyament obligatori hauria de ser corregir les desigualtats entre els infants, 
ocasionades pel fet d’haver nascut en un nivell social determinat, de manera que garantís la màxima 
equitat d’oportunitats de tots els ciutadans en acabar l’esmentat ensenyament obligatori. Sabem que 
només el 68% dels alumnes acaba adequadament l’ESO, o sigui, que tres de cada deu alumnes no 
aconsegueixen assumir adequadament els objectius previstos en l’escolarització obligatòria, la qual 
cosa suposa deu punts més que la mitjana de la Unió Europea. A més, el fracàs escolar s’acarnissa 
en els més febles. Segons diversos estudis, tant en el col·lectiu gitano com en els infants estrangers 
aquest fracàs escolar és el doble del que correspon al total de la població.
Sembla, doncs, molt important i pertinent aquesta matisació: el que ha d’exigir-se no és només la 
igualtat en l’accés a l’educació lluitant, per exemple, contra l’absentisme escolar, sinó la igualtat en 
l’adquisició de les competències bàsiques sufi cients i necessàries per poder viure i conviure en societat 
amb autonomia i dignitat. Per  aconseguir-ho cal reduir els factors de discriminació negativa, en 
relació als quals fem les següents propostes:

1. Ampliar els recursos que es destinen a l’educació.
La despesa pública espanyola en educació, pel que fa al PIB, està molt per sota de la mitjana 
comunitària, tot i representar quasi el doble de la de Catalunya (que és una de les tres CC AA 
espanyoles que menys pressupost dedica a l’educació). 

2. Regular l’interès legítim dels pares en elegir centre educatiu. 
Fins a la recent promulgació de la LOCE, que en el seu article 3b reconeix el dret a la lliure elecció 
del centre, semblava clar, en opinió d’experts catedràtics constitucionalistes, que no tenia cap base 
legal el pretès dret dels pares a elegir entre diferents centres sostinguts amb fons públics. Hauria 
d’aprofi tar-se la moratòria en l’aplicació de la LOCE per a regular l’interès legítim (i no el dret) dels 
pares a escollir centre educatiu, de manera que els interessos particulars no puguin anar en contra de 
l’interès general.

3. Primar les escoles integradores, híbrides.
Per aconseguir l’equitat d’oportunitats caldria afavorir (amb més i millors recursos, amb serveis 
complementaris, etc.) les escoles que acceptin de ple assumir el repte de la hibridació social, de la 
diversitat cultural, siguin públiques o privades concertades. 

4. Evitar els factors de discriminació negativa en el desenvolupament de l’escolarització.
Sota la coartada d’uns estudis més adaptats a les necessitats individuals dels alumnes, el que es fa 
amb els anomenats itineraris, i les repeticions automàtiques de cursos, és segregar i discriminar els 
menys afavorits socialment. En general, i segons moltes recerques, aquestes pràctiques no ajuden, al 
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contrari, els alumnes en risc d’exclusió social. A igualtat de competències, els alumnes d’origen social 
modest són “orientats” cap als itineraris de menys prestigi social. 

5. Evitar els factors de discriminació negativa en els criteris sobre els grups d’aprenentatge.
Són molt abundants les recerques que deixen clar que l’homogeneïtat dels alumnes no facilita per si 
mateixa l’obtenció de millors resultats. És un greu error organitzar distints subgrups en funció de les 
capacitats de l’alumnat, evitant els grups heterogenis, ja que té greus repercussions en els alumnes 
en risc d’exclusió. 

6. Implementar les estratègies que garanteixen aprenentatges efi cients.
Cal generalitzar l’ús de les estratègies més favorables per a assolir els aprenentatges per part de tots 
els alumnes com per exemple: a) tenir en compte els principis bàsics per a un aprenentatge efi cient; b) 
generalitzar les tècniques d’aprenentatge en grups fl exibles, per projectes, en grups cooperatius, etc. 
i c) estendre les estratègies de formació-refl exió-acció en els equips de professorat.

La diversitat cultural als centres educatius
Per molt que reivindiquem la laïcitat dels centres sostinguts amb fons públics, no poden ser-nos 
indiferents ni els continguts culturals familiars, ni la seva identitat ètnica, ni tan sols les seves 
conviccions. Ja hem dit que és el doble el percentatge del fracàs escolar dels infants de famílies 
pertanyents a col·lectius culturalment minoritaris. Crec que el trencacolls major de molts alumnes 
immigrants no és tant enfrontar-se a la difi cultat que suposa l’aprenentatge d’una llengua nova i uns 
continguts curriculars determinats, sinó la impossibilitat de dotar de sentit aquests aprenentatges 
i el context en què aquests aprenentatges es realitzen. De la necessitat de situar les variables 
culturals en el seu lloc no es desprèn que calgui ignorar la transcendència de la cultura familiar, i de 
les dinàmiques socials d’acceptació o rebuig d’aquesta, en els resultats escolars i en els processos 
educatius.
Em limitaré a esbossar a grans traços algunes prioritats i estratègies que, a parer meu, són bàsiques 
per educar aquest respecte a la diversitat i en unes relacions interculturals simètriques.

1. Partir de la convicció que som més iguals que diferents.
Un dels principals dèfi cits que presenten moltes de les propostes d’educació intercultural existents 
és el seu reiterat oblit dels condicionants sociopolítics a què estan subjectes tant aquestes propostes 
educatives com el fet intercultural en si mateix. Per això creiem que, en tot cas, cal subratllar 
emfàticament que som més iguals que diferents. És moltíssim més important allò que ens fa iguals 
en dignitat que tot el que ens fa distints. Només des de la igualtat és possible el diàleg intercultural.

2. Revisar a fons el concepte d’integració.
Se suposa que el que pretén una educació intercultural és aconseguir una societat cohesionada, 
integrada, sense exclosos ni confl ictes greus de convivència, capaç de respectar la diversitat cultural 
interna. La integració dels immigrants extracomunitaris i dels grups minoritzats es confon massa 
sovint amb la seva obligació d’adaptar-se, una adaptació que duu implícita la submissió. En canvi, 
la integració cal veure-la més com un procés d’alliberament col·lectiu dels mecanismes d’exclusió 
vigents, en el qual tots participem, activa o passivament, i hi tenim les nostres responsabilitats. 

3. Revisar les actituds necessàries per a una relació intercultural positiva.
Per a tots és una bona norma de comportament, però especialment per a l’educador intercultural, cal 
aprendre a assumir la pròpia ignorància, abans que deixar-se dur pels prejudicis o per precipitades 
interpretacions de la realitat. Hem de recordar amb freqüència que la diversitat intragrupal pot ser molt 
més signifi cativa, més rellevant que la diversitat intergrupal. És a dir: que poden ser més distintes dues 
famílies gitanes entre si que una d’elles respecte a una família paia.
Cal exercitar l’empatia, el saber fi car-se en la pell de l’altre, saber descentrar-se, com han dit 
alguns teòrics de l’interculturalisme, i reconèixer l’existència d’actituds excloents i discriminatòries 
injustifi cables cap als membres de determinats col·lectius, probablement, en nosaltres mateixos, 
professors i alumnes. Hem d’esforçar-nos per canviar aquestes actituds generadores (o còmplices) dels 
processos d’exclusió, per actituds de compromís i implicació personal en la lluita contra l’exclusió.

4. Millorar l’autoestima i el reconeixement de l’altre.
És necessària una anàlisi crítica i una revisió del programa d’acció tutorial del centre, en la línia 
de facilitar a l’alumnat competències socials bàsiques i el que alguns han denominat alfabetització 
emocional. Mitjançant xerrades, tutories, crèdits variables..., l’alumnat ha de conèixer de forma 
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autocrítica els mecanismes i nivells de construcció del rebuig a la diversitat.
També caldrà disposar de tècniques, estratègies i models d’intervenció en l’acompanyament educatiu 
del procés de construcció identitària i estar atents i ser respectuosos amb els difícils processos 
d’aculturació, de manera especial en els adolescents estrangers d’incorporació tardana. 

5. Aprendre a conviure i a gestionar els confl ictes interpersonals. 
Les característiques de la societat actual ens obliguen a engegar programes i campanyes específi ques 
d’educació per la complexitat social i la gestió dels inevitables confl ictes que aquesta complexitat 
genera, posant una atenció especial a la fl exibilitat i la capacitat d’adaptació a situacions noves, a 
l’imprevist, a controlar la incertesa. 

Estic convençut que el millor vehicle i el millor ciment de les relacions interculturals és l’afectivitat. 
Considero bàsic, per tant, potenciar i facilitar una intersubjectivitat, una complicitat, que possibiliti: 
el descobriment i la posada a prova, sense por, de noves solucions a nous i vells problemes; nous 
estils de convivència; el disseny de nous símbols, nous mites i nous imaginaris col·lectius compartits, 
i la construcció conjunta de nous escenaris socials, avui encara inexistents, on tots puguem sentir-
nos còmodes i trobar el nostre sentit existencial. Tot plegat des de la base, torno a repetir, del treball 
per reduir tots els factors de discriminació negativa presents als nostres centres educatius, i des 
del reconeixement de la igualtat en dignitat de tots, dignitat que fa que siguem molt més iguals que 
diferents. 
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Tutoria entre iguals a l’IES Dolors Mallafrè i Ros de Vilanova i la Geltrú
Xavier Gil, director del centre

Xavier Gil i Neus Ferrer, en un moment de la taula rodona

Entitat: IES Dolors Mallafrè i Ros
Persona de referència: Xavier Gil i Molinos
Adreça: Zamenhof, 57, 08800 Vilanova i la Geltrú
Correu electrònic: xgil@pie.xtec.es
Telèfon: 93 814 22 04

Destinataris:
Alumnat nouvingut a l’IES.

Objectius:
Proporcionar a l’alumnat nouvingut una acollida emocional positiva per tal de facilitar-li la incorporació 
al centre, a la ciutat i al país. Al mateix temps, formar l’alumnat autòcton en el coneixement dels 
nouvinguts, per tal d’ajudar a crear una cosmovisió positiva de la diversitat cultural creixent de la 
nostra societat.

Descripció del projecte:
El projecte contempla la creació d’un grup d’alumnes que acull l’alumnat nouvingut al centre: els 
acompanyen pel centre, els hi mostren la ciutat i fan de referents pels nouvinguts. 
El grup d’alumnes nouvinguts i els alumnes acollidors es reuneixen periòdicament amb l’ajut del 
professorat del centre i de professionals de suport extern per tal de fer activitats que augmentin el 
mutu coneixement. Tot això s’integra dins del Pla d’Acollida general del centre. Les activitats ajuden 
a la integració social, a la bona recepció emocional de la societat d’acollida i a l’aprenentatge de la 
llengua.
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Implementació de la mediació escolar a l’IES Pau Claris
Neus Ferrer, psicopedagoga del centre

Entitat: IES PAU CLARIS
Persona de referència: Miquel Pérez, Neus Ferrer
Adreça: Passeig Lluís Companys, 18, 08018 Barcelona
Correu electrònic: jperez27@xtec.net, nferrer@xtec.net
Telèfon: 93 300 37 08

Destinataris:
Tota la comunitat educativa.

Objectius:
- Millorar les relacions interpersonals.
- Aprofundir en l’autoconeixement.
- Treballar valors de la convivència.
- Respectar les diferències.

Descripció del projecte:
Els confl ictes s’han de preveure, però si es presenten s’han de resoldre per la via del diàleg i si és 
possible amb la intervenció tant dels alumnes afectats com dels alumnes mediadors. Els confl ictes 
es treballen en conjunt i dotem l’alumnat d’autonomia per intentar resoldre’ls formant equip amb 
els professors. És una nova via que fomenta l’autonomia, la participació i sobretot la convivència 
pacífi ca.

Fases de la mediació escolar en el nostre centre
Informació: A principis de l’any 2002 la directora del centre ens va informar de la possibilitat que 
professors, alumnes, mares i pares i PAS rebéssim formació (a càrrec de formadors/es del Departament 
d’Educació) per a la mediació i resolució de confl ictes.
Refl exió: En les reunions d’equip docent, de departaments pedagògics i en sessió del claustre es va 
acordar participar en aquesta formació i incorporar el servei de mediació escolar en la resolució de 
confl ictes.
Assessorament: Durant tres mesos (d’abril a juny del 2002) i durant 27 hores. Vam rebre formació 
conjunta 15 professors i 12 alumnes. 
Difusió: Al començament del curs 2002-03 vam posar en marxa el servei de mediació. Primer ens 
vam organitzar: vam posar cartells per tot el centre sobre la mediació i vam dedicar una jornada a la 
mediació. Ens vam repartir en grups d’alumnes i professors/es i vam explicar a totes les classes en 
què consistia la mediació i com podien accedir al servei, i es va donar a cada alumne un tríptic amb 
tota la informació.
Posada en marxa del servei: Ja fa dos cursos que el servei de mediació funciona a ple rendiment i amb 
molt bona acceptació tant per part de l’alumnat com del professorat. Fem mediació entre iguals (entre 
alumnes) i els equips de mediació estan formats per un alumne/a i un professor/a.
Formació de nous mediadors: Enguany 20 alumnes més s’han format com a futurs mediadors. S’ha 
encarregat de la formació la psicopedagoga del centre, Neus Ferrer, i s’ha fet durant 3 mesos els 
dimecres al migdia.
Propostes de futur
Durant aquest curs escolar s’han fet reunions informatives i formatives de l’equip de mediació, els 
darrers divendres de mes. Al mes de maig es farà una sortida de tot l’equip de mediació i participarem 
a la II Jornada d’alumnes mediadors i mediadores que se celebrarà a Tarragona el mes de juny.
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Cap a un pla d’entorn educatiu: un instrument per donar una resposta 
integrada a les necessitats educatives de Manlleu
Ma Antònia Tardà, assessora LIC, i Lotfi  Laghmari, mediador municipal

Lotfi  Laghmari, Ma Antònia Tardà, Joan Turró i Laila Karrouch, en un moment de la taula d’experiències

Entitats: Ajuntament de Manlleu i Departament d’Educació
Persona de referència: Maria Antònia Tardà i Lotfi  Laghmari
Adreça: Alta Cortada, s/n, 08560 Manlleu
Correu electrònic: mediacio@manlleu.diba.es i mtarda@xtec.net
Telèfon: 93 850 76 98

Destinataris:
Tots els alumnes de Manlleu d’educació infantil, primària i secundària i les seves famílies, fent atenció 
a aquells que presenten necessitats educatives especials derivades de situacions socials i culturals 
desafavorides.

Objectius:
- Plantejar actuacions adreçades a garantir la cohesió social i l’accés a la ciutadania en igualtat de 

condicions.
- Afavorir la cohesió social amb el coneixement, la relació i la participació.
- Garantir la igualtat d’oportunitats i evitar la marginació i l’exclusió.
- Treballar en xarxa per la col·laboració i l’intercanvi.

Descripció del projecte:
El pla educatiu d’entorn es basa en dos eixos fonamentals:
- Coordinació i corresponsabilitat entre els diferents agents implicats.
- Desenvolupament de línies de treball comunes.
Els òrgans principals de coordinació són:
- La comissió d’escolarització que, a part d’escolaritzar tots els infants, desenvolupa l’acollida, 

orientació i suport a les famílies, promou la seva participació, dóna suport als centres educatius, 
intervé en la prevenció i resolució de confl ictes i treballa l’absentisme escolar.

- La comissió socioeducativa, que afavoreix l’accés a llibres i material escolar i activitats 
complementàries i fomenta la participació en activitats extraescolars i de lleure i la participació en 
les activitats d’estiu.

- Suport a la transició escola-treball, que dóna orientació professional i de formació i fa seguiment i 
suport individual.
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Explica’m un conte
Joan Turró, director de la Marxa i TVO, i Laila Karrouch, autora del llibre De Nador a Vic

Entitat: Televisió d’Osona 
Persona de referència: Joan Turró i Laila Karrouch
Adreça: c/ de la Llotja, 9, 08500 Vic
Correu electrònic: turro@mac.com
Telèfon: 93 889 56 78 

Destinataris:
En primer terme, els destinataris són els nens i nenes d’Osona que escolten, en el marc de la seva 
escola, com és la cultura i quin és el conte d’una persona que viu a Osona però que ha nascut en un 
país llunyà.
En segon terme i com a fi nalitat última, el projecte va dirigit a tota la població osonenca perquè està 
concebut com a format de programa de televisió.

Objectius:
- Acostar les diferents cultures que viuen a Osona a la societat a través d’un element comú: el 

conte. 
- Oferir un major coneixement sobre les diferents cultures que conviuen a Osona, per tal de trencar 

estereotips i tòpics.
- Fer possible el pas de les generalitzacions a la singularitat de l’individu.

Descripció del projecte:
Explica’m un conte és un projecte impulsat per TVO que compta amb la col·laboració del Departament 
de Benestar i Família (Secretaria per la Immigració), el Departament d’’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona (Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants), Caixa de 
Manresa, Casa Tarradellas i els ajuntaments de la comarca.
Explica’m un conte és un projecte que pretén acostar les diferents cultures que viuen a Osona a la 
societat osonenca a través d’un element comú: el conte. Cada programa està contextualitzat en una 
escola de la comarca: primer es fa una entrevista amb l’equip directiu, després una persona immigrada 
d’una de les procedències majoritàries dels immigrants d’Osona explica com és la seva cultura d’origen 
(situació política, llengües, escola, treball, etc.) i fi nalment explica un conte davant de nens i nenes de 
cicle mitjà i superior de primària. Per altra banda, també es vol arribar a un públic més genèric a través 
del mitjà audiovisual per tal de potenciar aquest coneixement entre les diferents cultures que conviuen 
dia a dia a la comarca.
Les diferents escoles que han participat en el projecte són:
Col·legi Sagrat Cor de Vic – cultura amaziga
Escola Verge del Sol del Pont de Roda de Ter – Ghana
Escola El Carme de Manlleu - Guinea Bissau 
Escola Andersen - Balmes de Vic – Marroc
Escola Joan XXIII de Balenyà - Perú
Escola El Carme-Vedruna de Manlleu - Romania
Escola Guillem - St. Miquel de Vic  - Holanda
Escola Salarich de Vic - Xina
Escola Fortià Solà de Torelló - Ucraïna
Escola Sagrats Cors de Sant Hipòlit de Voltregà - Argentina
Escola La Monjoia de Sant Bartomeu del Grau - Brasil
Escola Sant Miquel dels Sants de Vic - Anglaterra
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Dinàmiques de transició al mercat de treball
Ismael Palacín, director tècnic del Casal dels Infants del Raval

Ismael Palacín amb Fèlix de la Fuente

La transició al treball dels joves immigrants es pot mirar des de moltes òptiques
Si parlem de les transicions al mercat de treball dels joves d’origen immigrant, hem de ser conscients 
que en la seva anàlisi estem utilitzant les diferents categories amb què s’analitza el fenomen de 
la joventut. La determinació de les difi cultats i les solucions que proposem dependrà en gran part 
d’aquest prisma.  
Entenem la joventut com una etapa vital amb signifi cat en si mateixa, com un temps d’espera previ a 
la condició adulta, com un conjunt de valors, com un període de transició a un altre estadi social o com 
un procés d’incorporació a la societat? En analitzar les realitats i necessitats dels joves immigrants, 
tenim tendència a ressaltar els aspectes socialitzadors (amb la fi gura de l’immigrant treballador com 
a referent únic) en detriment de les concepcions afi rmatives de la joventut com un conjunt de valors i 
una etapa amb contingut en si mateixa.
Davant la preocupació social per la integració i la cohesió social, es projecten sobre els joves 
immigrants unes expectatives esbiaixades d’integració laboral pròpies de models que eren vigents fa 
unes dècades, però que sovint no responen a les pautes del mercat de treball que tenim ni als valors 
i signifi cats associats a la joventut avui dia.

Acompanyar la creació de les expectatives  professionals
Molts joves immigrants han crescut en famílies que s’havien socialitzat en una cultura del treball 
diferent de la que es troben al nostre país. Els pares d’aquests joves tenen unes expectatives que 
correspondrien a la trajectòria obrera de transició al treball: una incorporació precoç en feines 
semiqualifi cades que aporta un alt poder socialitzador i permet una continuïtat i un valor acumulatiu 
de l’experiència laboral. Res més lluny de les lògiques dominants en els nostres mercats de treball de 
mitjana-baixa qualifi cació. Però aquestes expectatives tenen un poder molt important, perquè formen 
part del projecte migratori de la família en relació als seus fi lls.
Les expectatives juvenils van en un sentit molt diferent. Els valors expressius i autorealitzadors del 
treball pugnen amb la difi cultat d’articular el projecte laboral amb el projecte vital d’aquests adolescents 
i joves. Què ha canviat? Quin no és el punt de trobada entre les concepcions dels pares i les dels 
seus fi lls? La centralitat del treball en el projecte migratori dels pares –que implica la subordinació del 
projecte vital respecte al laboral- demana a aquests joves negociar amb les expectatives dels pares 
i ajustar les seves pròpies a una realitat a vegades desincentivadora. A diferència dels seus pares, 
viuen el seu període de transició com una part integral de les seves vides, i malgrat viure una pressió 
precoç en relació als adolescents autòctons, no estan disposats a acceptar propostes purament 
instrumentals d’integració en el mercat laboral que els alienen de la seva experiència quotidiana i dels 
seus plans vitals.  
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Entorns favorables per a construir l’itinerari d’inserció sociolaboral
En molts dels joves fi lls de famílies immigrades la construcció d’un itinerari sociolaboral necessita 
oferir un entorn d’estímuls i acompanyament més gran que en molts joves autòctons. Les eleccions 
són sovint més precoces, restringides i inestables, i les famílies estan en desavantatge per a oferir 
tots els recursos culturals, la diversitat de models adults i la xarxa d’oportunitats i contactes que 
permet confi gurar-los. Això ens obliga a pensar en termes d’itinerari, no simplement de derivacions 
formatives i laborals a curt termini o de consells orientadors. I, en el cas d’aquests joves, ens obliga 
a oferir entorns d’acompanyament capaços d’estimular la creació d’aquest itinerari, ja que els agents 
informals que normalment poden fer aquesta funció es troben més limitats.
El terme itinerari d’inserció s’utilitza per a representar el procés que porta a una persona a millorar la 
seva ocupabilitat mitjançant aprenentatges, experiències laborals i decisions personals i professionals. 
Les aptituds de recerca de feina no són sufi cients, molts cops el jove haurà de modifi car altres factors 
de disponibilitat o capacitació que millorin la situació d’exclusió o precarietat laboral en què es 
troba. Molt sovint aquest itinerari demanarà canvis culturals, aprenentatges bàsics, nous hàbits o el 
desenvolupament de certes competències personals, que difícilment es poden fer sinó és al llarg d’un 
període d’experiències de formació o treball.

Reforçar les transicions 
Per a l’adolescent i el jove les transicions davant els canvis són la principal tasca a desenvolupar: no 
té moltes experiències de referència i ha de refer les concepcions sobre si mateix, posar-les a prova i 
consolidar-ne d’altres. Quan les transicions es donen en el moment adequat, amb estructures d’ajuda i 
fi nalitats clares no han d’esdevenir un problema. Però si es fa una transició prematura, sense recursos 
ni horitzó, en un entorn pobre de referents i estímuls, un jove pot fracassar.
La fi  de l’educació obligatòria, als setze anys, marca una de les transicions més importants. Per als 
joves amb fracàs escolar greu i altres difi cultats socials les opcions en la transició són més restringides 
i s’adrecen al món laboral a curt termini. En itineraris massa curts han de desenvolupar capacitats per 
les quals no estan preparats. El mercat de treball sovint no els fa lloc, o els dóna un lloc provisional, 
precari, poc incentivador per a l’aprenentatge de la transició. L’entorn no els facilita acompanyaments 
ni contrastos adequats als seus passos. La transició corre el risc de veure’s avortada i esdevenir 
un fracàs en la recerca de la nova identitat i destreses. La identitat laboral és clau en molts joves 
immigrants perquè la integració socialment es llegeix exclusivament en aquests termes. En aquests 
casos, els educadors observen amb preocupació com alguns joves immigrants amb qui s’havia treballat 
busquen identitats alternatives (identitats refugi) basades en l’etnicitat, el grup d’amics territorial o els 
rols tradicionals de gènere que suposen una barrera encara més gran per a reprendre la transició 
sociolaboral i poden signifi car l’inici de processos de vulnerabilitat i exclusió.

Promoure trajectòries efi caces
Els professionals que treballen la inserció sociolaboral amb joves immigrats es troben amb un punt 
de partida favorable: existeix una demanda i una projecció d’expectatives laborals molt superior a la 
que hi ha en molts joves autòctons de baixa qualifi cació. Però aquesta demanda explicitada sovint és 
una reproducció de les expectatives que la societat i la família del jove projecta sobre ells, i no hem de 
pensar que té una excessiva coherència amb la realitat que viuen com a joves.
Quan analitzem les causes del fet que alguns projectes orientats a aquest àmbit tinguin resultats 
baixos, podem dir que tendeixen a provocar transicions fallides aquelles propostes que sovint no tenen 
en compte les perspectives subjectives dels joves perquè cenyeixen la integració social a la integració 
en el mercat laboral. També trobem mals resultats en aquells projectes que tenen per única fi nalitat 
la contenció social dels joves, apartant-los del carrer cap a itineraris formals que no contemplen  la 
construcció d’un projecte personalitzat.

Oferir entorns d’assaig i aprenentatge per les transicions
Quan la família pot oferir una capacitat limitada de suport rellevant i les oportunitats formatives i 
laborals són més restringides, molts joves es troben entrant en una trajectòria tancada: les poques 
oportunitats no permeten desenvolupar les competències d’ocupabilitat necessàries i s’empobreix 
el capital social-relacional que permetria accedir a noves oportunitats. Per aquest motiu pren molta 
importància la capacitat de participar en entorns educatius informals i no-formals que  permetin assajar 
i adquirir aprenentatges per fer aquestes transicions. Aquests entorns i experiències estan relacionats 
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amb el lleure, la creació i expressió cultural, la participació comunitària o l’aprenentatge cultural. 

Potenciar nous models d’identitat professional - vital per a les noies
En el cas d’algunes noies immigrades amb baixa qualifi cació, el panorama de transició al treball no pot 
ser més decebedor. Es troben amb un mercat de treball de pitjor qualitat que el dels nois i amb una 
pressió familiar i social relacionada amb les concepcions de gènere de molta intensitat. 
En aquest model tradicional de gènere, l’assignació de funcions parentals, de casament prematur  i 
d’ajuda a la família en les tasques domèstiques sovint no respon tan a una necessitat com a un intent 
de la família d’oferir uns rols coneguts, controlats i segurs davant d’unes alternatives –acadèmiques 
i laborals- en què no està clara la viabilitat. Alguns pares es troben amb un model de noia jove o 
adolescent pel que no estan preparats, i l’impuls és impedir trajectòries incertes i recórrer als models i 
creences coneguts i viscuts per ells mateixos.
Algunes noies negocien aquesta pressió amb la família perllongant la identitat escolar com un refugi 
tolerat front a aquestes pressions, però malgrat que aconsegueixen majors índexs de rendiment 
acadèmic arriba un moment en què la continuïtat formativa s’esgota davant la falta d’expectatives 
d’assolir una educació superior.
Les noies d’avui encara disposen de pocs models de joves immigrades alternatius als tradicionals, 
capaços d’integrar les seves aspiracions amb aquells aspectes que a les famílies els poden resultar 
un compromís acceptable. Defensar una diversitat de formes i models de ser noia, jove i immigrant és 
un dels principals favors que podem fer a per aquestes pioneres. 

Suplir els dèfi cits en capital social, informacional i cultural 
Les transicions d’aquests joves es donen en un mercat que reprodueix alguns dels desavantatges 
en què es troben els seus pares. Una part signifi cativa dels treballadors immigrants es troben amb 
un mercat de treball segmentat i segregat ocupacionalment. Front a la igualtat jurídica i formal 
d’oportunitats, la desigualtat en l’accés a les oportunitats laborals i la segregació en determinats 
sectors i categories laborals és una pauta dominant.
Les diferències en els nivells de qualifi cació no expliquen sufi cientment aquestes diferències. Hi ha 
alguns factors que condicionen el seu accés laboral:
- Els estereotips en el mercat de treball respecte a les nacionalitats, que faciliten o difi culten l’accés a 
determinats sectors i categories. 
- El capital social és la capacitat d’accedir a xarxes socials que poden determinar la posició en el 
mercat de treball. Els joves de famílies immigrades disposen de xarxes familiars i socials menys 
àmplies i diversifi cades per construir les primeres experiències i trajectòries laborals, i això els redueix 
l’espectre d’elecció a uns sectors en els quals ja participen els seus coneguts. 
- El valor del capital informatiu recau en la competència dels pares per a aportar consells i ajudar a 
escollir una determinada trajectòria de transició, formativa o de qualifi cació. 
- El capital cultural fa referència als sistemes de valors familiars (en forma d’expectatives, desitjos, 
models i coneixements) i en la seva funcionalitat en relació a la societat d’acollida. Pot tenir una 
infl uència positiva o interferir en els projectes professionals dels fi lls quan és incompatible amb les 
tendències dominants del mercat de treball.

Contemplar el projecte migratori dels pares
Quan els serveis exploren les necessitats i demandes, no és estrany que es preguntin quines 
necessitats dels joves d’origen immigrant justifi quen programes específi cs, metodologies diferenciades 
o nous dispositius d’inserció laboral. Hi ha alguna qüestió diferencial que es tingui en compte en els 
projectes d’inserció quan treballem amb joves immigrats? En alguns dispositius d’inserció la variable 
pot recaure en la necessitat de contemplar el projecte migratori. Aquest projecte, propi o de la família, 
té un caràcter dinàmic i condicional, i inclou elements motivacionals, psíquics, culturals, expectatives 
personals i de la comunitat d’origen i d’acollida. El projecte original sofreix tantes modifi cacions i 
omissions que, com tot projecte vital, acaba no assemblant-se en res a l’original. En el cas específi c 
dels joves de segona generació, ells no han pres la decisió d’emigrar i el seu projecte personal amb 
prou feines es diferencia dels adolescents autòctons, però en tot cas, es troben amb la necessitat de 
negociar amb el projecte dels seus pares perquè, d’una o altra manera, per a aquests ells en formen 
part. Els serveis intenten contemplar i entendre aquest projecte. 
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Prevenir les ruptures i els períodes d’inactivitat 
Tota transició corre el risc de patir ruptures. Aquestes ruptures en alguns casos porten a processos 
difícilment reversibles, a situacions d’estancament i a sentiments d’indefi nició que difi culten molt el 
treball d’acompanyament d’aquests joves.
En molts joves immigrants, els principals efectes de la inseguretat jurídica derivada de la llei 
d’estrangeria són els períodes d’inactivitat que provoquen trencaments en els itineraris laborals, temps 
de retard i la pèrdua de capacitats clau per al context laboral i formatiu.
La concentració en determinades zones de joves en situacions vulnerables fan que les ruptures 
afavoreixin les oportunitats que els joves desenvolupin uns valors i motivacions incompatibles 
amb l’itinerari laboral en els grups d’iguals de carrer, que ofereixen formes d’identitat i pertinença 
alternatives.

Millorar l’ocupabilitat en el període de transició
Avui dia, el dret al treball s’ha de concebre com el dret a l’adquisició i la conservació d’una capacitat 
d’inserció. Les necessitats d’inserció no s’han de plantejar només en funció de l’ocupació sinó en 
termes de trajectòria sobre el conjunt del cicle de vida i de transicions entre diferents estatuts (atur, 
formació i diverses formes de treball remunerat). L’ocupabilitat és bàsicament dinàmica i es confi gura 
socialment i personal al llarg de l’itinerari d’una persona. Al llarg de les diferents experiències personals 
i laborals les persones modifi quen els seus valors i prioritats, exerciten i adquireixen destreses i hàbits. 
Les persones no desenvolupen únicament l’ocupabilitat en el lloc de treball o en entorns de formació 
ocupacional, encara que aquests entorns estan pensats per a oferir unes condicions molt idònies per 
a l’aprenentatge de competències professionals i per a capacitar al jove per la gestió autònoma de 
la seva ocupabilitat. Quin és el millor dispositiu per a aquesta transició? Els plans d’inserció laboral 
han d’ajustar-se a les necessitats i expectatives de cada jove en el moment  que s’elaboren. Un pla 
d’inserció parteix tant de l’objectiu professional del jove, com de la seva qualifi cació de partida, la 
motivació i la disponibilitat, o la seva realitat socioeconòmica. 
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La inserció laboral en origen: construcció d’un centre de promoció i 
capacitació socioeconòmica de Douar Izafzafen
Núria Camps, gerent del Fons Català de Cooperació

Nacho Sequeira, Núria Camps, Víctor Manuel López, Xesca Muñoz i Rosa Altimiras,
en un moment de la taula de les experiències

Entitat: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Persona de referència: Mostafa El Hafer / Miquel Àngel Prieto
Adreça: carrer Portaferrissa 13 bis, entresòl, 08002 Barcelona
Correu electrònic: fonscat@fonscatala.org
Telèfon: 93 412 26 02

Destinataris:
Les dones i els joves en concret, tot i que del projecte se’n benefi ciarà la població en general. Es tracta 
d’un programa de desenvolupament integral de Douar Izafzafen.

Objectius:
La promoció i la capacitació socioeconòmica de Douar Izafzafen, poble de la comuna d’Ait Kamra 
(epicentre del terratrèmol d’Alhoceima del mes de febrer de 2004). 
- Lluita contra l’analfabetisme de dones.
- Formació en confecció per a dones. 
- Formació en agricultura per a joves.
- Inserció laboral tant per a joves com per a dones a la província d’Alhoceima.

Descripció del projecte:
Douar Izafzafen és el poblat més gran i amb més població de la província d’Alhoceima, situat a 8 km 
de la capital de província i a 3 km del centre de la comuna d’Ait Kamra a la qual pertany i on es va 
localitzar l’epicentre del terratrèmol de febrer de 2004.

La situació socioeconòmica es caracteritza per l’alt índex d’analfabetisme d’ambdós sexes (més del 
90% en el cas de les dones), per la situació precària de l’atenció sanitària, per la falta d’infraestructures 
escolars i per una economia basada en l’agricultura tradicional amb pocs recursos. A causa del 
terratrèmol, la situació ha empitjorat per la destrucció de les infraestructures existents i la mort del 
bestiar, que és molt important per la supervivència a les zones rurals.

El projecte preveu la construcció d’un centre per la promoció i la capacitació del Douar Izafzafen com 
a plataforma pel treball social, la promoció de l’associacionisme i la realització d’activitats formatives 
amb un accent especial sobre la situació de les dones. Les primeres actuacions consistiren en 
l’alfabetització i la formació en costura per les dones del Douar.
L’Associació local Izafzafen per Tuiza i el desenvolupament, creada l’any 1997, és l’entitat del Sud 
que assumirà la responsabilitat de portar a terme la construcció, la dinamització i el manteniment 
del centre, amb la participació d’entitats d’immigrants instal·lades a Catalunya, i el suport del Consell 
Comarcal d’Osona.
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La defi nició del projecte professional basat en competències
Xesca Muñoz, coordinadora d’Itineraris

Entitat: Associació de Dones per la Inserció Laboral. SURT
Persona de referència: Xesca Muñoz. Coordinadora d’Itineraris
Adreça: C/Guàrdia 14. Baixos, 08001 Barcelona 
Correu electrònic: xesca@surt.org
Telèfon: 93 342 83 80

Destinataris:
Les dones que són considerades grup de risc d’exclusió social, degut a la seva situació de vulnerabilitat 
davant del mercat de treball. Aquest fet és degut a factors estructurals que condicionen la seva recerca 
de feina i les possibilitat reals d’inserció. Ens referim a persones amb una baixa ocupabilitat que 
s’adrecen al dispositiu per obtenir resposta a la seva necessitat immediata de trobar una feina.

Objectius:
- Millorar el grau d’ocupabilitat de les dones. 
- Defi nir el perfi l professional de sortida que faciliti la inserció laboral.
- Afavorir la inserció laboral de les dones.
- Oferir un itinerari personalitzat i un banc de recursos que permeti a la dona defi nir el seu pla de 
treball.

Descripció del projecte:
Fase d’acollida. 
En la majoria d’ocasions, les primeres trobades de presa de contacte entre la dona i les/els professionals 
del servei són claus per afavorir que la dona faci un salt endavant i prengui la iniciativa d’iniciar un 
procés d’inserció. Perquè la dona se senti motivada és imprescindible que la professional li proporcioni 
un veritable clima d’acollida escoltant les seves expectatives, la seva situació, els motius pels quals 
s’ha decidit o l’han derivada al servei, etc., facilitant-li la informació de manera clara i concreta.
Fase de treball.
En la fase de treball la dona realitza el gruix del procés d’inserció, que no és igual per a tothom i no 
permet establir fases estàndards. Es podria dir que un procés és abstracte fi ns que no es converteix 
en projecte, moment en què la dona el dota de sentit i l’impregna de motius propis.  
Quan s’ha fet aquest pas la dona és veritablement la protagonista del procés: ja no es tracta “d’un 
procés per trobar feina”, es tracta “del meu projecte per trobar feina”. La importància deixa de recaure 
en el procés i passa a recaure en la dona. Així, és més fàcil que la dona pensi en metes, en terminis, 
en recorreguts per anar avançant i, sobretot, en la importància de l’esforç, del temps i de la constància 
per a assolir els seus objectius.
Fase de tancament.
Per a tancar un procés s’ha de comprovar que s’han assolit els objectius de partida. Això no vol dir 
que s’hagi d’avaluar exclusivament al fi nal del procés. En inserció el procés és molt dinàmic, i per tant 
l’avaluació lògica és la continuada, ja que permet anar incorporant les modifi cacions i corregint els 
esbiaixis. 
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Projecte d’inserció laboral per a joves en risc d’exclusió social basat en 
itineraris
Nacho Sequeira, director de la Fundació Èxit

Entitat: Fundació Èxit
Persona de referència: Nacho Sequeira (Director)
Adreça: Diputació 326, 08009 Barcelona
Correu electrònic: info@fundacioexit.org
Telèfon: 93 200 46 39

Destinataris: 
Joves d’entre 16 i 18 anys que han tingut una experiència de fracàs escolar i que, pel seu entorn 
familiar i social més proper, es troben en risc d’exclusió social. Partint d’aquesta defi nició ens trobem 
amb un col·lectiu força heterogeni. Als nostres centres tenim joves autòctons (paios i gitanos) que 
provenen de famílies amb greus problemes de marginalitat (presó, drogoaddicció, prostitució, etc.), 
joves immigrats que viuen amb les seves famílies i que no tenen problemes de marginació però que 
es troben en situació irregular amb totes les difi cultats que comporta aquest fet i que sovint han arribat 
al país fa poc i no han pogut adaptar-se al sistema educatiu reglat, joves immigrats que han vingut al 
país sols (MEINA) i que tenen urgència per treballar ja que als 18 anys deixen de tenir la protecció de 
l’administració, joves (autòctons i immigrats) derivats de centres de menors, de justícia juvenil...

Objectius:
- Incorporar joves que provenen de situacions de risc social en un projecte de normalització 
sociolaboral, oferint una formació professionalizadora a través d’itineraris individualitzats, fent un 
seguiment personalitzat de cada jove i realitzant les derivacions i coordinacions necessàries amb 
altres recursos sociolaborals.
- Formar els joves per la seva inserció sociolaboral, motivant-los a descobrir i desenvolupar les 
seves competències, dotant-los d’una formació tècnica específi ca, reforçant la seva formació bàsica i 
ajudant-los a crear el seu projecte professional.
- Facilitar als joves la inserció laboral en una empresa, creant una borsa de treball amb empreses 
normalitzades, oferint-los unes pràctiques en una empresa per complementar la formació adquirida i 
acompanyant-los fent un seguiment amb l’empresa.
- Crear xarxes de col·laboració entre entitats, empreses, la població en general i els i les joves 
participants, implicant el món empresarial, entitats i agents socials en el projecte i sensibilitzant la 
societat sobre la situació dels joves participants.

Descripció del projecte:
Treball inicial. Aquesta fase està oberta tot l’any. Es realitzen entrevistes individuals a tots els joves 
que sol·licitin l’entrada al nostre projecte o que vinguin derivats per algun servei. Es fan un mínim de 
tres entrevistes.
Fase d’orientació. Aquesta fase té una durada de 500 h (aprox.) i sol portar-se a terme entre 4 i 6 
mesos. Hi ha un coordinador a cada centre i dos educadors. Es realitzen:
- Formació instrumental.
- Tallers d’iniciació al món laboral: electricitat, hostaleria, informàtica, fusteria...
- Orientació laboral i anàlisi de l’ocupabilitat.
- Tutories individuals i grupals.
Formació laboral especialitzada. Té una durada de 3 a 8 mesos. El jove rep formació a centres externs 
a la Fundació. Es fan tutories de seguiment dels joves i es realitzen tasques de contacte i coordinació 
amb els centres.
Pràctiques i ocupació en empreses. Mínim de 6 mesos. La fi gura de l’insertor laboral coordina les 
insercions laborals dels joves en empreses normalitzades. El tutor s’encarrega de donar suport a la 
recerca activa de feina i al manteniment del lloc de treball.
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El programa d’integració social i professional del Grup Promocions
Víctor Manuel López, de l’equip de Promocions

Entitat: Promocions. Xarxa de coneixement
Persona de referència: Xavier Molina
Adreça: Plaça Vila de Madrid, núm. 5, 1er 1a, 08002 Barcelona
Correu electrònic: som@promocions.org
Telèfon: 93 412 76 75

Destinataris:
Persones immigrades. 

Objectius:
- Orientació, formació i inserció social i laboral a persones immigrades.
- Realització d’estudis territorials sobre immigració i ocupació.
- Estudis i difusió: publicació butlletí SOM i estudis. 
- Sensibilització i formació: realització de seminaris i jornades.
- Intermediació intercultural.

Descripció del projecte:
SOM és un servei dissenyat, creat, promogut i impulsat per Promocions. Té com a objectiu intervenir 
en la inserció social i laboral de les persones immigrades en els territoris d’actuació. 
SOM compta amb una sèrie d’activitats per tal de desenvolupar aquestes accions:
- Servei d’orientació i inserció social i laboral per a migrants. Actualment aquest servei s’ubica a 

les ciutats de Lleida i Barcelona, i ha atès un total de 150 persones. Aquest servei pretén donar 
orientació a les persones migrades amb difi cultats especials, incidint en l’ocupabilitat del col·lectiu 
mitjançant accions d’orientació, formació i inserció. 
Al llarg del 2004 es van atendre un total de 100 persones en els serveis d’orientació.

- Estudis territorials sobre immigració. Per tal d’incidir en una correcta intervenció amb el col·lectiu 
es realitzen estudis sobre la situació dels immigrants en els territoris d’intervenció. En segon lloc 
es fan estudis de seguiment per veure l’evolució i les necessitats detectades. Aquests estudis es 
realitzen amb la col·laboració de les entitats, institucions i organitzacions dedicades al col·lectiu 
d’immigrants que es troben al territori.

- Accions de sensibilització i difusió. Un dels objectius prioritaris de les activitats realitzades per 
Promocions és donar a conèixer la realitat en els territoris i les actuacions que es porten a terme, 
amb l’objectiu de crear xarxes de treball per tal d’aprofundir en les intervencions i ajuntar esforços. 
Entres les accions de sensibilització que es porten a terme podem comptar amb les següents:

o Seminaris d’estudi i debat. Dirigits a responsables i tècnics que treballen amb el col·lectiu. 
Busquen l’aprenentatge i la posada en comú en temes d’immigració.

o Jornades de sensibilització. Amb l’objectiu de posar en contacte a tots els implicats amb el 
tema i/o el col·lectiu, apropant les intervencions a la societat d’acollida.

o Butlletí SOM. Espai de refl exió i coneixement destinat a recollir les experiències de les 
persones que treballen amb el col·lectiu.
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La integració cultural dels joves immigrants
Manuel Delgado, Antropòleg. Professor de la Universitat de Barcelona

Manuel Delgado amb Trini Noguer

Parlar d’immigrants joves implica incórrer gairebé en un pleonasme. Les persones que canvien 
de ciutat, de regió o de país de residència per prosperar són persones que es troben en condicions 
de prendre decisions estratègiques sobre el seu futur per tal de fer-lo millor. És a dir, es troben en 
aquella fase biogràfi ca que anomenem joventut. El mateix desplaçament també requereix unes 
qualitats físiques que solen correspondre a la plenitud juvenil, fet que resulta encara més fonamental 
per ingressar a territoris estatals –com els dels països europeus o Estats Units– que restringeixen el 
dret d’admissió i apliquen lleis –com la d’estrangeria actualment vigent al nostre país– que els obliguen 
a sotmetre’s a greus riscos físics per travessar les fronteres nacionals. Aquesta darrera circumstància 
ja ens adverteix de l’interès de les instàncies polítiques i econòmiques decisòries en què sols els més 
joves, els més forts, els més sans i els més astuts puguin arribar a entrar al país de destinació, una 
mena de dispositiu legal purifi cador destinat a satisfer les necessitats del mercat laboral de mà d’obra 
per feines dures que en darrer terme són l’explicació bàsica dels actuals fl uxos migratoris en direcció 
als països industrialitzats.

 No ens enganyem, els països rics són atractius i atractors de joves provinents de països més 
pobres que estiguin en condicions de constituir-se en una nova classe obrera, treballadors especialitzats 
en competències abandonades per un jovent local que tendeix a menysprear la formació professional 
o treballadors no qualifi cats –o desqualifi cats, en el sentit de desproveïts de les seves respectives 
competències professionals– assignats a una cada cop més economia informal en expansió. No cal 
dir que es procura que aquesta incorporació massiva de joves d’altres països al mercat de treball es 
dugui a terme en les condicions legals més inestables i insegures, sense a penes capacitat de lluita 
i organització i rebent a canvi sous de misèria. Amb això es demostra fi ns a quin punt els immigrants 
són víctimes d’una agudització radical d’allò que sovint no són problemes específi cs que els pertoquen 
com a immigrants, sinó problemes que afecten a amplis sectors de la població nadiua. En aquest 
cas, els immigrants joves han de patir una intensifi cació al nivell màxim d’una precarització laboral –o 
d’habitatge, i de tants altres aspectes fonamentals de la vida– que afecta tots els joves, incloent-hi, 
com és obvi, els que gaudeixen de tots els drets de ciutadania.

 El cas català és un bon exemple d’aquest quadre que trobem arreu de l’anomenat primer 
món. Aquí sabem de sobres fi ns a quin punt la contribució demogràfi ca dels nouvinguts ha estat 
històricament determinant per la pròpia supervivència poblacional del país. Els països –abans les 
regions del propi Estat– amb nivells més elevats de fecunditat ens han alimentat demogràfi cament fi ns 
fer de Catalunya un conglomerat humà del qual més del 60,3 % de la seva evolució al llarg del segle 
XX és resultat directe de les migracions rebudes. Per tant, no hem hagut d’esperar els fenòmens de 
mobilitat generalitzada que defi neixen el procés de mundialització actualment en marxa per esdevenir 
el que som: un país on hauria de ser difícil parlar d’immigrants, car tots o la majoria de nosaltres ho 
som o ho hem estat. I parlar d’immigrants –recordem el que acabem de dir– és parlar de persones 
que en gran majoria són o arribaren joves. Les xifres actuals són inequívoques: sense comptar amb 
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l’enorme bossa d’immigrants en situació irregular –dels que podem suposar amb raó una considerable 
quantitat de joves–, els empadronats als municipis catalans al 1996 eren en un 24,9 % joves entre 15 
i 29 anys (Domingo, Bayona i Brancós, 2002).

 És –o hauria de ser– evident que el nucli central de l’anomenat “problema de la immigració” 
és essencialment d’explotació humana i, en concret, d’explotació de la mà d’obra jove, indispensable 
per l’actual model de desenvolupament econòmic que, en tants sentits i al costat d’un paper creixent 
de les més modernes tecnologies, ens retrotrau a les formes més immisericordes i brutals d’abús 
sobre la força de treball que caracteritzaren les primeres fases del taylorisme. En el moment actual del 
procés de desindustrialització i terciarització generalitzat aquesta explotació no es posa a disposició 
del maquinisme i la producció industrial, sinó d’una economia de serveis en què els nous proletaris ja 
no són productors sinó, en efecte, servidors, conreadors de noves formes no del tot desconegudes de 
servitud i entrenats en diverses modalitats de servilisme moral. Aquest és el destí dels nous contingents 
de joves treballadors estrangers: incorporar-se a un mercat de treball inclement o alimentar els nous 
exèrcits d’aturats o les noves formes de lumpenproletariat i marginació social, permanent al límit o dins 
de la no menys productiva esfera econòmica i moral de la seguretat i el delicte.

 Partint de tot el que s’ha exposat fi ns aquí, tindríem motius per preguntar-nos què cal entendre 
per aquest terme tan invocat darrerament com és el d’integració, relacionat amb què cal fer i esperar 
dels treballadors estrangers. Si per la nostra banda haguéssim de quedar-nos amb algunes de les 
accepcions, triaríem les més realistes i les menys ambivalents. D’entrada, emfatitzaríem aquella 
que senyala que integració vol dir abans de res integració legal, és a dir, reconeixement de drets de 
ciutadania que no li haurien de ser escapolits a cap ésser humà que se’ns fes present en un temps i 
un espai de debò democràtics. En segon terme, entendríem per integració l’apropiació d’espais socials 
ascendents, és a dir, possibilitat de desplaçar-se cap amunt en l’escala de les posicions socials, 
promocionar-se, millorar les condicions de vida pròpies i dels descendents (Domingo, 1996). 

 És signifi catiu que cap d’aquestes dues accepcions de la noció d’integració aparegui ara per ara 
degudament subratllada com a fonamental quan parlem del treballador estranger, més encara quan es 
tracta d’un jove. La integració que faria del nouvingut un ésser humà igual –és a dir, amb tots els drets i 
deures de la resta d’habitants del país– és legalment negada i el jove immigrant veu constantment com 
li neguen o regategen prestacions socials bàsiques per causa de la seva situació jurídica. La integració 
que faria del jove que arriba per treballar al nostre país una persona en condicions de millorar la seva 
qualitat de vida –trobar feina digna, habitatge, formació, condicions per formar una família– també es 
veu obstaculitzada per totes les contingències que l’atrapen en els racons més empobrits i vulnerables 
de l’estructura socioeconòmica. En canvi, al mateix temps que s’obliqüen les dimensions legals, 
laborals, higièniques, d’habitatge, educatives, sanitàries, etc., de la integració concreta dels joves 
treballadors estrangers en la societat que els acull i de la qual passen a formar part, s’insisteix cada 
cop més en els problemes que implica la seva integració en un àmbit molt més abstracte i que és una 
suposada cultura amfi triona, una veritat identitària inefable a la qual el nouvingut hauria d’adherir-se i 
de la qual mai s’acaba de copsar ni quins són els continguts específi cs ni què és el que cal fer per tal 
que aquesta incorporació pugui arribar a ser efectiva.

 És en aquests moments que podem veure irrompre un seguit de proclamacions i iniciatives 
que giren a l’entorn de la “integració cultural” dels immigrants i qüestions que li són annexes i que es 
presenten sota els epígrafs confusos de multiculturalitat, diversitat cultural, interculturalitat..., tots ells 
derivats d’un concepte apolític, asocial i “aeconòmic” de la noció de “cultura”. Ens trobem aleshores 
amb un excel·lent exemple de la confi ança cega que pot inspirar el poder del discurs en els aparells 
ideològics hegemònics. Aquest predomini de l’imaginari institucional es tradueix en una sistemàtica 
naturalització de les relacions de domini entre els éssers humans i una reifi cació mostrada com 
incontestable de les jerarquies i les asimetries socials. Possiblement més que en altres èpoques o 
llocs, entre nosaltres es fa ben evident fi ns a quin punt allò que anomenem la realitat és sobretot 
una construcció política i social determinada des dels centres de poder encarregats de la producció 
i distribució de signifi cats. És des d’aquestes instàncies que es té la sòlida convicció que un bon 
imaginari, degudament ordenat i ordenador, és capaç de vèncer les fragmentacions, les paradoxes i 
les lluites de què està fet el món social tal i com és de debò. 

En un tema com el de la immigració, aquesta qualitat gairebé demiúrgica de la ideologia –la 
seva capacitat de fer-nos creure que el món és tal i com és, segons qui l’imagina– és convocada 
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d’una forma especialment intensa per les institucions polítiques i sempre a l’entorn de les esmentades 
abstraccions relatives a la “cultura” pròpia i dels nouvinguts. El seu objectiu: aconseguir que l’ordre 
de les representacions –mostrant un mosaic composat per unitats culturals aïllades i distingibles, 
però del tot artifi cials– s’acabi imposant a la naturalesa complexa i extremadament plural de la realitat 
i naturalitzi una creixent etnifi cació de la mà d’obra. A això, el llenguatge de les cultures li afegeix 
enormes avantatges per reanimar aquest coneixement simple i immediat de les relacions socials que 
era la gran virtut del vell racisme biològic. No és casual que des que fa no gaires anys va començar a 
estendre’s l’apel·lació a “les cultures” per descriure la naturalesa composta de la nostra societat, s’hagi 
renunciat de forma gradual a incloure el valor classe social a l’hora d’analitzar els confl ictes entre 
segments socials amb interessos incompatibles.

 El paper de les institucions de poder en relació a aquest desplaçament del confl icte social de 
la classe a la cultura és estratègic. Des d’instàncies ofi cials es planteja la qüestió a través d’una doble 
argumentació. En primer lloc, s’afi rma que la immigració és un problema i es descriu en què consisteix 
aquest problema, insinuat com el principal o un dels més importants que pateix el país. Per aquest fi  
es projecta una imatge que procura sobredimensionar els confl ictes i remarca els seus aspectes més 
melodramàtics i truculents. No cal dir que aquest èmfasi en el costat més impactant de la realitat social 
té en els joves immigrants una intensitat especial, en la mesura que els perills assignats a la fi gura 
de l’estranger pobre se li afegeixen els estigmes que afecten el jovent en el sistema de representació 
hegemònic, com ho demostra l’aparició en escena en l’imaginari mediàtic d’un híbrid entre “l’immigrant 
delinqüent” i la “tribu urbana”: la banda juvenil constituïda exclusivament per joves immigrants o fi lls 
d’immigrants. 

Un cop les institucions s’han autoconvençut i han intentat convèncer els seus administrats 
que hi ha un motiu realment greu per l’ansietat col·lectiva, elles mateixes s’encarreguen d’apuntar 
com és que ens hem de protegir i mirar de minvar el problema que prèviament –si més no en gran 
mesura– s’ha inventat. Per descomptat que aquesta responsabilització per part dels poders polítics es 
fa garantint que els fonaments humanístics de la nostra civilització quedaran preservats i fent creure 
que cap solució als problemes plantejats per la “invasió” d’immigrants prescindirà d’un escrupolós 
respecte als drets humans i als valors democràtics fonamentals. 

Aquest doble discurs –les institucions com preocupadores i preocupades pel suposadament 
greu problema migratori– contrasta amb pràctiques administratives consistents precisament no sols 
en garantir sinó en institucionalitzar també l’explotació, la marginació, la injustícia, la segregació i 
un nombre indeterminat de variants de l’exclusió social que afecten especialment els sectors més 
vulnerables de la població, com són els joves i encara més els immigrants joves, víctimes d’un doble 
marcatge social denegatori. Així doncs, els poders amb una mà assumeixen la tasca d’inquietar la 
població amb allò que es presenta com una situació propera a l’emergència nacional per culpa de la 
immigració i, acte seguit, ens tranquil·litzen fent-nos creure que tot està controlat i no ens apartarem 
mai dels nostres principis morals fundadors. Amb l’altra, però, es converteixen en instruments al 
servei de l’abús i l’arbitrarietat. D’una banda el discurs sobre les “bones pràctiques”, de l’altra, a les 
antípodes, les pràctiques reals.

Als nous proletaris –tant si treballen, com si busquen feina, com si són exiliats als terrenys 
de la marginació social i la delinqüència– els toca la pitjor part en una dinàmica d’acumulació i 
increment de les tasses de benefi cis capitalistes, a costa de la precarització laboral i el retall de drets 
laborals. Lluny de fer res per esmenar lleis injustes, lluny de perseguir les pràctiques empresarials 
basades en l’explotació laboral o l’especulació immobiliària, ben lluny per rectifi car la tendència a un 
desballestament de tots els serveis públics, lluny d’una millora substantiva de les prestacions socials 
que ens van fer creure un dia en l’anomenat estat del benestar..., avui les produccions ideològiques 
institucionals reprenen la seva ambigüitat intrínseca i parlen sobretot de “diàleg entre cultures”, 
“obertura a l’altre”, “diversitat cultural” i altres invocacions abstractes als bons sentiments. Vet aquí en 
què consisteixen avui les noves formes de racisme, l’argúcia fonamental de les quals és la de fer-se 
passar pel contrari del que és en realitat.
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Esport, lleure i diversitat: Activitat física i esportiva com a instrument 
d’integració per a persones d’origen immigrant?
Francesc Xavier Medina, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

Francesc Xavier Medina amb Rosa Cullell

Segons diferents enquestes sociològiques que s’han dut a terme al llarg dels darrers quinze 
anys, l’esport és una de les principals activitats de lleure de la població de l’estat espanyol. (Ispizúa 
i Monteagudo, 1998: 242 i ss.) D’altra banda, cal remarcar també que l’esport –fenomen social total, 
parafrasejant la ja clàssica afi rmació de Norbert Elias- i l’activitat física i esportiva en general, han 
estat sovint, i molt especialment en els darrers temps, reivindicades per diversos actors socials com 
a un instrument privilegiat d’integració de les persones d’origen immigrant, amb unes possibilitats 
excepcionals, a més a més de ser considerat com un important element d’interculturalitat –i no 
cal dir que l’exemple de la intercultural selecció francesa de futbol, campiona del món l’any 1998 i 
composta per jugadors procedents dels cinc continents, ha estat citat més que sovint com a exemple 
paradigmàtic. 

Hem de destacar, en primer lloc, que, si l’esport és un element capaç d’integrar (agafant aquest 
concepte, tant en boga, amb totes les reserves possibles), és a dir, de convertir simbòlicament d’alguna 
manera en “de dintre” als “de fora”, és precisament perquè és un instrument capaç d’atorgar identitat, 
de generar identifi cació en els individus i, per tant, de fer-los partícips, també simbòlicament, d’una 
mateixa realitat; de fer-los compartir, sentir-se part de quelcom de comú. De conviure, en defi nitiva. 
No en va, l’antropòleg català Carles Feixa senyalà, no fa gaire, per exemple, que el Barça és “el més 
poderós mecanisme d’integració cultural per a totes les minories ètniques presents a Catalunya, des 
dels andalusos als wòlof.” (Feixa, 2003: 184).

Al mateix temps, cal destacar que l’esport recull i impulsa dins la seva fi losofi a tota una sèrie 
de valors, entre els quals el de la igualtat no és un dels menys importants. En el terreny de joc, els 
contrincants s’han de trobar i enfrontar en pla d’igualtat, d’individu a individu. (cf. García Ferrando, 
Lagardera y Puig, 1998:79)

L’esport implica, tanmateix, dins la seva pròpia concepció, tot un seguit de normatives 
específi ques que regeixen qualsevol tipus de competició. I, des d’aquesta perspectiva de reglamentació 
i d’igualtat, l’esport pot, a priori, difuminar diferències, i potenciar més aviat sobre el terreny de joc allò 
que els jugadors tenen en comú. 

No hem de ser, però, ingenus, ni agafar l’àmbit esportiu o de l’activitat física com una mena de 
paradís, estalvi de qualsevol mena de fricció ni de confl icte. En tant que “fenomen social total”, com 
deia Norbert Elias en la frase citada més amunt, l’esport és una activitat que refl ecteix la societat en 
si mateixa, en tota la seva multiplicitat d’aspectes; i cap societat no és perfecta ni està exempta de 
confl icte. Tot i així, el potencial de partida hi és, i aquest ja és un fet important per tenir en compte. 

Segons l’antropòloga Marta Casas (2001), referint-se a un marc escolar infantil i juvenil: “És 
més efectiu per salvar els prejudicis un partit de futbol que un plat de cuscús”. Aquesta declaració ens 
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porta directament sobre diferents aspectes relacionats amb l’esport i la seva capacitat integradora: 
d’una banda, sobre la convivialitat i sociabilitat de l’esport –del futbol en particular, en aquest cas- en 
un marc d’igualtat de tots els jugadors que situa tothom, de qualsevol origen i extracció social, en un 
mateix nivell de participació. Però també, i de l’altra, sobre la recerca d’aquells elements que uneixen, 
d’allò que es té en comú, més que no pas d’allò més específi c o folklòric, d’allò que diferencia o separa; 
malgrat que aquesta diferenciació sigui benintencionada i amb una fi nalitat integradora i respectuosa 
amb els individus i amb la seva diversitat social i cultural. 

La pràctica esportiva posseeix, com podem veure, unes característiques pròpies, uns valors 
intrínsecs –com el ja esmentat d’igualtat- i un potencial relacional i de sociabilitat que la converteixen, 
possiblement, en un instrument d’excepció de cara a una possible integració social d’aquells sectors 
de la població –no necessàriament immigrants- que necessiten una acció positiva en aquest sentit. 

De tota manera, val la pena senyalar dos aspectes que considerem cabdals: d’una banda –i 
tot i que pot semblar evident a simple vista, no sempre ho ha estat-, que cap actuació social pot estar 
únicament abocada a la pràctica esportiva com a element central, deixant de banda altres aspectes 
que infl ueixen directament en la vida quotidiana dels individus, en la seva estructura social, en les 
seves relacions personals i en la seva quotidianitat. L’esport no és més que un element entre altres 
–amb més o menys potencial, però no pas l’únic ni el més important- i no és cap panacea. No pot 
actuar ni infl uir en solitari, ni de manera independent d’aspectes cabdals que afecten directament la 
vida tant dels nens com de les seves famílies: econòmics, de gènere, jurídics, laborals o religiosos, 
entre altres. 

I d’altra banda, no podem oblidar tampoc que qualsevol iniciativa dirigida només a afavorir la 
“integració” de població d’origen immigrant corre el risc de ser parcial, de convertir-se en sectària i, com 
a conseqüència, de marginar la iniciativa en qüestió i convertir-la en una “activitat per a immigrants” 
en la qual la resta de la població no s’hi vegi refl ectida i sigui, conseqüentment, reticent a participar. 
Aquest ha estat i és el cas de diferents activitats (tornejos, lligues esportives per a immigrants, etc.) 
que, si bé compleixen amb una funció “reetnifi cadora” (en paraules de Heinemann, 2002: 31), és a 
dir, de trobada i de recreació de la identitat pròpia, acaben per potenciar la segregació i la manca de 
contacte i de comunicació amb altres segments socials. (cf. Medina, 2003; Llopis i Moncusí, 2004)

Hem de buscar, doncs, iniciatives, millor com més comunes per al global de la societat, tot 
incidint, evidentment, en aquells sectors on sigui més necessari, però sempre d’una manera oberta, 
plural i igual. 

En aquest sentit, un exemple interessant en relació amb esport i lleure infantil i juvenil, pot 
ser el que es va dur a terme a la localitat francesa de Massy, en els suburbis de París, per part del 
Club de Rugbi Massy, el qual va endegar una important acció d’educació en valors, d’integració i de 
cohesió del grup a través de la pràctica esportiva (del rugbi, en aquest cas). Un dels aspectes més 
importants d’aquesta iniciativa, des de la nostra perspectiva, és que no estava pas únicament dirigida 
a la immigració –tot i que els nens i joves d’origen immigrant eren majoritaris-, sinó a uns estrats 
socials en general que necessitaven accions d’aquesta mena, independentment del seu origen. (cf. 
Baudet, 1999; Medina, 2003)

La capacitat sociabilitzadora, convivial i identifi cadora de l’esport és indubtable. La seva 
utilitat com a eina de treball de cara a una més gran cohesió social és altament apreciable. Hem de 
ser conscients, però, que no existeixen panacees de cap mena, i que el marc global de convivència 
de l’individu exerceix multilateralment la seva infl uència sobre aquest, des de i envers el seu entorn: 
família, amics, barri, escola, lloc de feina (o absència d’aquesta), espais i activitats de lleure... L’esport 
pot ser, en determinats casos, un instrument útil de socialització i de convivència, àdhuc de cohesió 
social, ateses les seves pròpies característiques. 

La preferència de nens i joves per aquests tipus d’activitats avala el seu potencial. No hem 
de caure, però, en simplismes ni en reduccionismes innecessaris. Un bon instrument ha de ser usat 
amb tot el seny que la seva utilització imposa, conscients, tant del seu potencial com de les seves 
limitacions. 
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Dinàmiques d’integració i participació extraescolar
David Montejo, director del Casal Obert de Joves dels Infants del Raval de Barcelona

Natàlia Santasusana, David Montejo, Frederic Pérez, Mª José Luque i Mireia Rosés, en un moment de la taula d’experiències

Entitat: Casal dels Infants del Raval 
Persona de referència: David Montejo
Adreça: Junta de Comerç 16, 08001 Barcelona
Correu electrònic: dmontejo@casaldelraval.org 
Telèfon: 93 317 00 13

Destinataris:
Joves de procedències diverses. Estan inscrits al projecte 190 joves (112 nois i 78 noies), molts dels 
quals vénen d’Argentina, Bangladesh, Equador, Colòmbia, Espanya, Filipines, Marroc, Pakistan, 
Europa de l’est, etc. La majoria dels adolescents tenen entre 15 i 20 anys i disposen de permís de 
residència (quasi la meitat dels inscrits).

Objectius:
Objectiu general
Oferir espais de participació per als joves del barri d’entre 15 i 21 anys en activitats formatives, lúdiques 
i socioculturals que fomentin el seu desenvolupament personal i social.
Objectius específi cs
- Donar suport al procés d’escolarització dels joves estudiants dels darrers cursos d’ESO i batxillerat a 
través de processos tutorials i formatius.
 - Garantir l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana en els seus diversos nivells de 
coneixement. 
- Oferir un espai lúdic de lliure ús per als joves del barri on es desenvolupi una varietat d’activitats 
lúdiques i socioculturals.
- Potenciar les iniciatives juvenils i tots aquells aspectes relacionats amb la seva participació social i 
la responsabilitat ciutadana.
- Facilitar l’atenció a la diversitat des d’una perspectiva global (intercultural, d’edat, interessos...).

Descripció del projecte:
El projecte engloba tres àmbits: el de formació i educació, el de participació i el lúdic.  Dins el servei 
d’educació es porten a terme classes de llengua, alfabetització i reforç, classes d’informàtica i 
s’ofereixen espais d’estudi. Pel que fa a la participació, s’ofereixen espais de trobada i es proposa un 
projecte d’intercanvis i voluntariat, entre altres. Finalment, en la vessant lúdica, es fan tallers i cursos 
al barri i es realitzen sortides de cap de setmana o activitats extres. I tot plegat, amb el suport de les 
tutories, l’orientació personal i el treball a tres bandes amb els centres d’educació.
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Vine amb mi,  Projecte de transició a l’àmbit extraescolar i de lleure.
Natàlia Santasusana de l’entitat Vespella d’Esplai

Entitat: Vespella d’Esplai
Persona de referència: Natàlia Santasusana
Adreça: Mas Castanyé,s/n, 08503 Gurb
Correu electrònic: vespella@vespella.com
Telèfon: 93 889 15 94

Destinataris:
En aquest projecte hi participaran els centres on s’imparteix educació secundària: Pare Coll, Sant 
Miquel dels Sants, Sagrat Cor, IES Vic, IES Jaume Callís i l’Escorial. Hi haurà uns 40-60 alumnes de 
primer d’ESO i entre 10 i 15 tutors de quart d’ESO.

Objectius:
Objectius principals:
- Aprofi tar els centres de secundària com a punt de trobada entre adolescents amb la intenció de 

transcendir fora del centre,  per així facilitar als nouvinguts, fi lls d’immigrants, noi/es amb difi cultats 
de relació social o joves que no coneixen els recursos del municipi, el coneixement de l’entorn, dels 
recursos i de les entitats, fent atenció especialment a la seva incorporació a la xarxa d’activitats 
extraescolars i de lleure.

- Conèixer tota la xarxa associativa i tots els recursos del municipi.
- Conèixer els interessos i necessitats del temps de lleure dels joves.
- Potenciar el desenvolupament personal i l’autoestima a través del lleure i les relacions socials.
Objectius específi cs:
- Facilitar als joves l’accés als recursos del municipi. 
- Conèixer  de prop el  procés d’incorporació dels joves a les diferents entitats de lleure que hauran 

anat coneixent al llarg del transcurs del Vine amb mi.
- Donar responsabilitats als joves de 4art per tal que adquireixin un compromís. A més, facilitar 

referents als joves de 1r per tal d’augmentar la seva capacitat d’autoestima i autonomia.
- Formar i sensibilitzar alumnes de tercer d’ESO sobre el fet intercultural i preparar-los per actuar 

quan estiguin a 4art, com a referents dels alumnes de 1r en el seu procés d’adaptació al nou centre 
i de transició cap a l’àmbit del lleure.

Descripció del projecte:
A Vic es porta a terme el repartiment escolar dels alumnes d’origen immigrat per tots els centres de 
primària i secundària, tan públics com concertats. Tot i el seu paper clau en el procés d’integració 
dels fi lls d’immigrants, l’ensenyament reglat obligatori no és sufi cient. La socialització s’inicia en 
l’àmbit escolar, però les veritables xarxes de relacions s’acaben de teixir més enllà de l’escola. Per 
això resulten fonamentals estratègies d’intermediació que permetin als infants i adolescents amb risc 
d’exclusió social la incorporació en aquestes xarxes de relacions, facilitant-los així el coneixement 
de l’entorn sociocultural i dels recursos del municipi on viuen, i posant-los en contacte amb l’oferta 
d’activitats extraescolars i de lleure, que avui tenen una importància cabdal. Vine amb mi és un 
projecte dissenyat i pensat per l’Ajuntament de Vic que compta amb el fi nançament de la Fundació 
Caixa de Sabadell. Els alumnes de primer d’ESO que estiguin interessats a acollir-se al projecte els és 
assignat un tutor-guia, que serà un estudiant de quart d’ESO del mateix centre. A cada tutor-guia, que 
haurà estat prèviament format, li correspondran entre 3 i 5 tutorats. Tutors de 4art i alumnes de 1r es 
trobaran dues tardes a la setmana en un espai cedit per l’ajuntament, on faran una primera estona de 
feina de l’institut, activitats relacionades amb el coneixement de l’entorn, i des d’on s’iniciarà el procés 
de coneixement dels diversos recursos del municipi.
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La integració a través de l’esport a Vic
Frederic Pérez, director de l’Institut Municipal d’Esports de Vic

Entitat: Ajuntament de Vic (Institut Municipal d’Esports)
Persona de referència: Frederic Pérez
Adreça: c/ de la Fura,  Mas Osona s/n, 08500 Vic
Correu electrònic: ime@ajvic.net
Telèfon: 93 883 30 30

Destinataris:
Infantis i joves amb difi cultats d’integració social.

Objectius:
- Fomentar i acompanyar la participació d’infants i joves amb difi cultats d’integració social a les 

entitats esportives.
- Apropar i crear vincles de confi ança entre les famílies i els entitats.
- Informar sobre la importància i les possibilitats de l’educació en el lleure.
- Donar a conèixer les entitats i els serveis de l’entorn més proper.
- Impulsar la coordinació entre els moviments d’educació en el lleure i els col·lectius amb difi cultats 

d’integració social.
- Sensibilitzar els clubs esportius sobre la importància de la incorporació de col·lectius amb difi cultat 

d’integració social.
- Detectar les habilitats esportives dels infants i joves amb difi cultat d’integració social, al seu medi 

natural, als barris.
- Fer de pont amb els professors d’educació física de les escoles de Vic per detectar possibles 

jugadors amb habilitats o motivats per jugar a algun club esportiu de la ciutat.
- Estar en contacte amb les entitats d’immigrants per tal que coneguin el projecte.

Descripció del projecte:
El treball s’enfocarà des de diferents àmbits: 
1. En l’àmbit de l’esport escolar,
s’intervindrà i es tindran en compte els següents recursos: 
- El propi sistema educatiu, mitjançant els professors d’educació física que actuarien d’assessors i 
canalitzadors.
- Les activitats esportives escolars organitzades per la pròpia escola, l’AMPA, les institucions, les 
entitats esportives o el Consell Esportiu d’Osona.
- Les activitats esportives de les entitats locals.
- Les activitats esportives dels grups nascuts en el si de la pròpia immigració.
2. En l’àmbit de les entitats esportives,
s’intervindrà i es tindran en compte els següents aspectes: 
- La motivació dels directius.
- La motivació dels tècnics esportius.
- La detecció de talents.
- El fi txatge d’esportistes de competició de procedència estrangera.
- Els “papers” mitjançant l’esport.
3. En l’àmbit dels educadors en el lleure,
s’intervindrà i es tindran en compte els següents aspectes: 
- La motivació dels directius.
- La motivació dels monitors.
- L’ús de la pràctica esportiva com a eina de relació.
4. En l’àmbit de les administracions,
l’administració municipal pot forçar els agents socials a prendre actituds positives per a la integració 
mitjançant l’esport, mitjançant programes propis i/o la condició dels ajuts establerts perquè els 
receptors derivin part dels recursos a la integració.



2es Jornades sobre Immigració i Societat 33

La casa de Shere Rom: una intervenció educativa basada en la 
col·laboració
Mª José Luque, del grup DEHISI de la Universitat Autònoma de Barcelona

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona/Associació Gitana de Badalona.
Persona de referència: José Luis Lalueza Sazatornil
Correu electrònic: joseluis.lalueza@uab.es
Telèfon: 93 581 23 55

Destinataris:
Nens i nenes d’entre 5 i 16 anys que viuen al barri de Sant Roc de Badalona.

Objectius:
- Facilitar l’accés al tipus de coneixement que proporciona l’escola evitant el rebuig que aquesta 
genera com a institució percebuda com a aliena.
- Afavorir el desenvolupament de les capacitats cognitives i comunicatives necessàries per la 
participació en l’escola.
- Col·laborar perquè l’accés a l’escola i l’adquisició dels corresponents coneixements i conductes 
s’efectuï evitant la deculturació i la pèrdua dels vincles de la comunitat gitana.
- Estimular la participació dels adults gitanos en un projecte educatiu que sigui percebut com a propi 
de la comunitat. 
- Garantir l’accés a tecnologies (informàtica i telemàtica) de les quals la majoria de la comunitat gitana 
està privada.

Descripció del projecte:
La Casa de Shere Rom és una adaptació de l’experiència “5th Dimension” dissenyada i engegada 
pel Laboratory of Compared Human Cognition, dirigit per Michael Cole (1996). Actualment aquesta 
activitat es desenvolupa en múltiples llocs amb diverses variacions. El seu funcionament està sent 
permanentment avaluat per investigadors dels camps de la comunicació, la psicologia, l’educació 
i l’antropologia des d’universitats com la de Califòrnia-San Diego (UCSD), Califòrnia-Los Ángeles 
(UCLA), Denver a Colorado (UDC), State of Califòrnia (USC), Appalachian State University (ASU, 
North Carolina, EUA) o la UAB, entre altres. Aquesta activitat és presentada als nens i nenes com un 
lloc creat per un personatge mític (Shere Rom), on es pot jugar però en el qual cal respectar unes 
regles. Els nens usuaris estan assistits per educadors, que poden ser integrants de l’equip investigador, 
membres de la comunitat o estudiants en pràctiques.
Quan un nen accedeix per primera vegada al projecte, escriu en un ordinador una carta que envia a 
Shere Rom, en la qual es presenta i dóna a conèixer els seus interessos. Un dels educadors està al 
seu costat per ajudar-lo. La presència d’educadors compleix dos objectius bàsics: d’una banda, ajudar 
els nens en el desenvolupament de l’activitat i, d’una altra, recollir informació diària de cada pas en 
el procés d’aprenentatge individual, així com de les estratègies, errors i verbalitzacions. Al començar 
per primera vegada l’activitat, als nens i nenes se’ls dóna un “passaport” que els permet formar part 
de la Casa de Shere Rom. En aquest passaport es van anotant els jocs utilitzats i el nivell assolit en 
cadascun d’ells. Així mateix escullen un element que els representi, ja sigui la seva pròpia fotografi a, 
un dibuix o una mascota, que col·loquen en el laberint i els permet saber a cada moment on es troben. 
Si un nen té problemes amb l’execució del joc, que no són resolts pel seu educador, podrà consultar 
els dos coordinadors del lloc, un procedent de la UAB i l’altre de la pròpia comunitat. Una vegada que 
els nens i nenes completen cada joc, se’ls demana que enviïn una nova carta a Shere Rom explicant 
com ho farien ells per millorar les instruccions o el propi joc. Aquest funcionament es va ampliant amb 
diferents activitats, com la creació d’un diari, històries digitals en forma de pel·lícula, presentació, etc.



2es Jornades sobre Immigració i Societat34

Pioneres i pioners: Trajectòries biogràfi ques de fi lles i fi lls de famílies 
immigrades a Catalunya.
Laura Torrabadella i Elisabet Tejero, Col·lectiu d’Estudis Biogràfi cs, CEB

Laura Torrabadella, Elisabet Tejero i Regina Kwapong

Introducció
Amb aquest resum pretenem donar a conèixer alguns dels aspectes més rellevants de la recerca 
duta a terme per les autores sobre les trajectòries biogràfi ques de fi lles i fi lls de famílies immigrades 
a Catalunya. La recerca en qüestió neix d’una demanda del programa ‘Entrecultures’ de la Fundació 
Jaume Bofi ll i ha tingut com a objectiu principal conèixer les trajectòries de vida de joves que, o bé 
són nascuts a Catalunya, o bé van arribar quan eren infants, concretament durant la dècada dels 
setanta i principis dels vuitanta. Es tracta d’unes trajectòries biogràfi ques que han passat socialment 
desapercebudes, en bona mesura perquè el context sociopolític durant aquells anys no era tan 
restrictiu per la migració com l’actual, però també perquè el ressò mediàtic de la immigració era 
efectivament molt menor. 

Per tal d’aproximar-nos a les vides de les fi lles i fi lls de famílies immigrades hem optat per una 
perspectiva biogràfi ca que cerca posar en el nucli de la investigació tant el paper del subjecte i la 
seva subjectivitat, com la dimensió temporal o diacrònica dels fenòmens socials. Més específi cament, 
el mètode biogràfi c que utilitzem en la nostra recerca es denomina ‘mètode biogràfi c interpretatiu’, 
tal com l’han desenvolupat sociòlegs com Gabriele Rosenthal (1991), Wolfram Fischer-Rosenthal 
(2000) o Roswitha Breckner (2000). Aquest mètode neix de la tradició de recerca biogràfi ca que, des 
dels anys setanta, es practica per una branca de la sociologia alemanya i té com a objectiu principal 
treballar la interrelació entre l’impacte dels esdeveniments històrics sobre la subjectivitat, mostrant 
així com la recerca biogràfi ca no s’ocupa dels casos individuals aïllats, sinó d’estructures col·lectives. 
En aquest sentit, ens ha interessat conèixer les trajectòries objectives dels joves entrevistats (la seva 
posició en el camp educatiu, laboral, familiar, la seva xarxa de relacions socials, etc.) però, sobretot, 
ens preguntàvem quins són els records i les valoracions d’aquelles experiències i fets que els han 
marcat més; què ens diuen els seus relats més enllà dels fets viscuts i quin potencial pot tenir el mateix 
fet de narrar les pròpies experiències... 

El denominador comú compartit entre els deu joves entrevistats, i que respon a la cerca conscient 
a l’hora de construir la nostra població d’estudi, és el fet d’haver-se socialitzat a Catalunya amb 
‘normalitat’. Quan parlem de normalitat ens referim a l’exclusió en la nostra mostra d’estudi d’aquells 
joves que s’ubiquen en els sectors més marginats de la societat. En altres paraules, el procés de cerca 
dels nostres biògrafs venia condicionat per la idea que fossin joves que han estudiat o estudien, que 
treballen i participen en associacions, que estan en procés d’emancipació de la llar parental, 
en defi nitiva, aquells que a ulls de la societat ‘se’n surten’. No cal dir que allò que la societat 
defi neix com una trajectòria normal o d’integració pot no ser-ho pel propi subjecte. Havent acceptat 
aquest biaix, la nostra perspectiva metodològica ens ha obligat a restar obertes a qualsevol tipus de 
desenllaç.
Presentem a continuació un quadre descriptiu que permet conèixer algunes de les dades biogràfi ques més 
rellevants del conjunt de persones entrevistades2.   

2 Els noms i altres dades biogràfi ques de les persones entrevistades han estat anonimitzats.
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Quadre descriptiu de dades biogràfi ques objectives
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Pioneres i pioners

Els nostres entrevistats o biògrafs, seguint la terminologia utilitzada pel mètode biogràfi c 
interpretatiu juguen un paper de pioners, no només per ser la primera generació de fi lls i fi lles de 
famílies immigrades a Catalunya, sinó justament per les seves actituds davant d’una experiència 
biogràfi ca que els empeny a caminar per un nou territori. 
Per tal de desenvolupar aquesta idea presentem de forma esquemàtica les quatre hipòtesis principals 
que estructuren el nostre treball i que fan referència a ‘actituds o orientacions biogràfi ques’ de 
les persones entrevistades en tant que actituds o orientacions estratègiques. Entenem que l’acció 
estratègica dels subjectes és resultat d’un procés que dia rere dia, any rere any, es va construint 
i modifi cant a partir d’unes condicions de possibilitat que emmarquen aquesta acció. Cadascuna 
d’aquestes actituds o orientacions estratègiques es correspon a un àmbit temàtic clau que emergeix 
dels relats dels nostres biògrafs i biògrafes. Concretament ens referim a les relacions amb la família 
d’origen, les relacions de gènere, la migració i la identitat. 
Com a punt de partida entenem el projecte migratori dels pares com un llegat biogràfi c respecte 
els seus fi lls i fi lles. Les ruptures i recomposicions que genera la migració, sigui heretada o pròpia, 
confronten a l’individu a un treball biogràfi c que l’empeny a espavilar-se des d’edats primerenques, a 
posicionar-se davant dels altres i a experimentar noves versions de civilitat i identitat. En aquest sentit, 
els hem qualifi cat d’intèrprets, malabaristes, resistents i mestissos, justament per la seva capacitat 
estratègica de negociar i buscar equilibris entre situacions, referents i opcions diverses, en ocasions, 
contradictòries.

Per què intèrprets? Perquè els biògrafs i biògrafes (re)interpreten i utilitzen biogràfi cament el llegat 
del passat familiar, del qual forma part ineludible el projecte migratori, per construir una estratègia 
biogràfi ca autònoma i orientada al futur. En altres paraules, l’experiència migratòria dels pares es pot 
convertir en un recurs d’acció per als fi lls. 

Per què malabaristes? Perquè les pautes de gènere del nostre col·lectiu de biògrafes, els 
malabarismes que practiquen per conciliar projectes i rols diferents posen de manifest la transgressió 
d’un model hegemònic de feminitat, basat en unes relacions de naturalesa patriarcal, que afavoreix 
l’assoliment d’una major autonomia personal. 
Per què resistents? Perquè el llegat migratori genera una ètica de la resistència, una contenció activa 
i refl exiva davant de situacions de racisme i discriminació que dóna elements al subjecte per poder-les 
superar individualment i subvertir-les socialment. 

Per què mestissos? Perquè els recursos socials derivats de la igualtat d’oportunitats, amb totes les 
seves limitacions, han permès als nostres joves entrevistats escollir, rescatar i activar recursos per 
crear identifi cacions biogràfi ques positives, obertes i mestisses. 

Biografi a, migració i ciutadania: refl exions fi nals
En primer lloc volem destacar que el moment biogràfi c actual en què es troben els nostres biògrafs 
i biògrafes és un moment de transició a la vida adulta en el qual és possible elaborar la memòria 
del passat per redimir-la, utilitzar-la com a recurs per donar sentit al present i construir un projecte 
de futur. Així, des de la perspectiva que dóna la seva edat i situació biogràfi ca actuals, els confl ictes 
identitaris que en un moment determinat semblaven irresolubles, sobretot durant l’adolescència, han 
pogut ser canalitzats de forma poc problemàtica. Les biògrafes i biògrafs han trobat un equilibri des 
d’on assumir la construcció mestissa de la seva identitat i treure profi t de les experiències 
viscudes.

Però podem anar més enllà en les nostres interpretacions i veure com, sense que els nostres biògrafs 
i biògrafes en siguin necessàriament conscients, les seves orientacions biogràfi ques revelen una 
dimensió clarament política i de canvi social: subverteixen les discriminacions, transformen les 
relacions familiars i de gènere i qüestionen la pertinència dels discursos hegemònics sobre la identitat 
i la integració. És en aquest sentit que hem gosat qualifi car-los de pioners, perquè obren un camí que 
transcendeix la seva pròpia generació. 
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Dit això, som lluny de voler donar a entendre que les trajectòries de les fi lles i fi lls de famílies immigrades 
ens permeten parlar fàcilment de models de ciutadania universal i cosmopolita. El nostre recorregut 
biogràfi c posa de manifest com les condicions socials, polítiques, econòmiques, culturals, legals, etc. 
del context són determinants a l’hora de possibilitar les actituds i orientacions biogràfi ques que posen 
en pràctica els joves entrevistats. Així, els canvis de context (demogràfi c, polític, mediàtic) respecte 
a la realitat dels processos migratoris i el seu tractament des de tots els àmbits de la convivència 
generen importants conseqüències per la integració de la població immigrada. 
En aquest sentit, les experiències viscudes dels biògrafs ens adverteixen dels riscos derivats dels 
processos d’integració mal treballats. Tanmateix, des de la perspectiva del moment present, 
les biògrafes i els biògrafs han pogut ubicar i elaborar aquestes vivències gràcies a un context de 
relativa llibertat i igualtat, i a unes estructures d’oportunitat entre les quals destaquen les educatives i 
formatives. Aquest escenari ha estat la condició de possibilitat bàsica perquè ells i elles hagin pogut 
fer un treball biogràfi c positiu durant el seu procés de socialització.
Però podem extrapolar les seves trajectòries constructives i, malgrat tot, reeixides del seu procés 
d’integració i el gran potencial de les seves experiències i testimonis a altres joves que han arribat més 
tard? És difícil respondre de manera afi rmativa i categòrica a aquesta pregunta si tenim en compte la 
infl uència d’un context que avui és més hostil. Però justament per aquest fet prenen més rellevància 
les experiències dels primers descendents de famílies immigrades. En altres paraules, precisament 
perquè el context actual sembla ser un terreny més fèrtil per a les actituds defensives i reactives que 
no propositives i constructives cal fer visible, reconèixer i aprofi tar el capital humà d’aquells i aquelles 
que se n’han sortit i se’n surten amb il·lusió.  

Bibliografi a
- Aja, E. I Nadal, M. (eds.) (2003) La immigració a Catalunya avui. Anuari 2002. Col·lecció Polítiques 

n.36, Fundació Jaume Bofi ll. Barcelona: Editorial Mediterrània.
- Ben Hammou, F. (2002) Amb veu de dona. Veus de fi lls de famílies magribines a Barcelona. Treball 

de pràcticum del Màster sobre Exclusió Social, Diversitat Cultural i Intervenció Educativa. Inèdit. 
- Breckner, R.; Kalekin-Fishman, D. i Miethe, I. (eds.) (2000) Biographies and the Division of Europe: 

experience, action and change on the ‘Eastern’ side. Opladen: Leske and Budrich.
- Carrasco, S. et al. (2002) “Infància i immigració: entre els projectes dels adults i les realitats dels 

infants” a La infància i les famílies als inicis del segle XXI, vol.4. Barcelona: Institut d’Infància i Món 
Urbà.

- Casas, M. (2003) També catalans: fi lls i fi lles de famílies immigrades. Finestra Oberta 38. 
Barcelona: Fundació Jaume Bofi ll.

- Fischer-Rosenthal, W. (2000) “Biographical work and biographical structuring in present day 
societies” a Joanna Bornat, Prue Chamberlayne,Tom Wengraf, (eds.) The Turn to Biographical 
Methods in Social Science. London: Routledge.

- Garreta, J. (2003) La integración sociocultural de las minorías étnicas. Barcelona: Anthropos.
- Juliano, D. (1998) Las que saben. Subculturas de mujeres. Madrid: Horas y Horas.
- Lemkow, L; Tejero, E. i Torrabadella, L. (2000) Costos biogràfi cs en la lluita pel benestar. Barcelona: 

Editorial Mediterrània.
- Rosenthal, G. (1991) “La estructura y la Gestalt de las autobiografías y sus consecuencias 

metodológicas”, Historia y Fuente Oral, 5,105-110.
- Siguan, M. (2003) Inmigración y adolescencia. Los retos de la interculturalidad. Barcelona: Paidós 

Educador.

- Torrabadella, L. i Tejero, E. (2002) “Experiencias migratorias y de integración de chicas marroquíes 
en Barcelona” a Anuario de Psicología, vol.33, 4, 535-549. Barcelona: Paidós.



2es Jornades sobre Immigració i Societat38

Taula rodona: Joves osonencs fi lls de la immigració.
Laila Karrouch, Sandro Mendonça, Gertrude Mensah, Mohamed El Idrissi.
Moderador: Ignasi Janer.

Gertrude Mensah, Sandro Mendonça, Laila Karrouch, Mohamed El Idrissi i Ignasi Janer en un moment de la taula rodona.

Laila Karrouch
La Laila és una vigatana de 27 anys que va néixer a Nador (Marroc) i que als 8 anys va arribar a Vic 
amb els seus pares i els seus germans. És la tercera de cinc germans. 
Treballa d’auxiliar de clínica a l’Hospital General de Vic i ha escrit dos llibres: De Nador a Vic, que va 
ser premi Columna jove, i un llibre de recull de contes àrabs i amazigh.
Diu: “M’agrada fer un cuscús per dinar i un pa amb tomàquet per sopar.” 
Creu en l’educació pel respecte i la igualtat i opina que “tenir dues cultures de referència, la del país 
d’origen i la del país d’acollida, és molt enriquidor perquè et pots posar a la pell de l’altre i entendre 
millor les altres persones. A més, pots mirar el que més t’agrada de les dues cultures i quedar-te amb 
el que et fa sentir més bé.”

Sandro Mendonça
En Sandro té 18 anys  i és fi ll de pare guineà (Guinea Bissao) i de mare portuguesa. 
És el primer de tres germans.
Fa cinc anys que és aquí i ha estudiat mecànica, però en aquests moments no treballa ni estudia.
Li agrada molt el rap, ballar break-dance i els grafi tis.
Diu: “ Sóc del Madrid, però abans era del Barça i abans del Sporting de Lisboa, perquè sóc seguidor 
d’en Figo”. 
Creu que tenir dues cultures de referència no suposa cap problema: “El meu pare és musulmà i la 
meva mare cristiana. Ara visc amb el meu pare i segueixo la seva religió, però això no vol dir que no 
faci tot el que fa la gent d’aquí i segueixi les festes.”

Gertrude Mensah
La Gertrude és una noia de St. Pere de Torelló  que va néixer a Ghana i va arribar a la comarca amb 
4 anys.
És la segona de cinc germans i treballa d’auxiliar de clínica a l’Hospital General de Vic, com la Laila.
A ella li agrada molt viure a Sant Pere de Torelló i “no aniria mai a viure a Vic.” 
El seu company treballa a la Vitri. El moderador li comenta que no sap què és la Vitri i ella contesta: 
“La Vitri, de tota la vida!”

Mohamed El Idrissi
En Mohamed és un manlleuenc de 29 anys que va viure a Catalunya fi ns als cinc anys, però que 
després per motius familiars va marxar a Marroc fi ns als 14. Llavors va tornar amb la seva família i es 
va quedar defi nitivament a viure a Manlleu.
És el segon de cinc germans.
És electricista, boxejador i, a la vegada, propietari d’un gimnàs. A més a més, és campió d’Europa 
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de Full-Contact. Va estar a punt d’anar a les Olimpíades d’Atlanta del 2000, però per un problema de 
tràmits de papers no va poder assistir-hi. Des de la Federació Espanyola li van dir: “Tu no representes 
Catalunya? Doncs que t’ho facin els catalans.” 
Diu: “Al gimnàs hi ha marroquins i gent d’aquí. Estic content de tenir amb mi persones de diferents 
cultures perquè hi ha un tracte entre iguals i participen de l’esport. És una forma de potenciar la 
convivència que no m’esperava que anés tan bé. Tan de bo hi haguessin més iniciatives com 
aquesta.”
Creu que tenir dues cultures de referència serveix per “entendre com es veuen les coses amb els ulls 
d’un altre. Pots agafar el millor de cada país i adaptar-ho a la teva vida.”
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Presentadors de les jornades:

- Jordi Serra, conseller comarcal d’acollida i integració del Consell Comarcal d’Osona, presenta 
Fatiha Ben Hammou. 

- Núria Simó, professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, presenta  Francesc 
Carbonell.

- Albert Espona, coordinador del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca d’Osona, 
presenta les experiències de Xavier Gil, Neus Ferrer, Ma Antònia Tardà, Joan Turró i Laila 
Karrouch.

- Fèlix de la Fuente, director del Museu de l’Art de la Pell de Vic, presenta Ismael Palacín.

- Rosa Altimiras, cap de servei de l’àrea de joventut del Consell Comarcal d’Osona, presenta les 
experiències de Núria Camps, Xesca Muñoz, Nacho Sequeira i Víctor Manuel López.

- Trini Noguer, responsable de l’àrea de ciutadania i immigració del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Vic, presenta Manuel Delgado.

- Rosa Cullell, regidora de cultura de l’Ajuntament de Manlleu, presenta F. Xavier Medina.

- Mireia Rosés, coordinadora del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca d’Osona, 
presenta les experiències de David Montejo, Vespella d’Esplai, Frederic Pérez i Ma José Luque.

- Regina Kwapong, de l’Associació de Ghanesos d’Osona i de la Coordinadora d’Immigrants 
d’Osona, presenta Elisabet Tejero i Laura Torrabadella.

- Ignasi Janer, presentador del programa Amb visió de futur, presenta les experiències de Laila 
Karrouch, Sandro Mendonça, Gertrude Mensah i Mohamed El Idrissi.


