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1. ANALISI SOCIODEMOGRAFIA DELS INFANTS I JOVES
D'ORIGEN ESTRANGER EN LES ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL
LLEURE

1.1.INTRODUCCIO

La societat catalana es caracteritza, entre d'altres coses, per un importan! teixit associatiu
que contribueix a vertebrar la participado i la integrado social deis seus membres. En
l'ámbit infantil i juvenil, aquesta participado es produeix en bona part a través de les
entitats d'educació en el lleure.

El món associatiu, com a espai de trobada des d'on articular projectes socials compartits,
disposa d'un potencial d'integració social molt important per a la gestió de la nova
realitat migratoria del país.

En aquest sentit, dones; un deis reptes principáis de les entitats d'educació en el lleure ha
de ser la promoció de la participació deis infants i joves d'origen immigrat ais espais
de lleure. La diversitat d'orígens en la reafitat social de les entitats, a mes, esdevé un
recurs pedagógic molt valuós en la formulado auténtica d'un treball d'educació
intercultural.

Les entitats d'educació en el lleure reflecteixen en la seva composició social la
realitat migratoria de la societat catalana?

Existeixen poques referéncies estadístiques actualitzades sobre la presencia d'infants i
joves d'origen estranger a Catalunya. Les fonts amb dades mes fiables son el Padró de
poblado i l'Estadística de població. No obstant, en el primer cas no s'han pogut obtenir
dades actualitzades per al conjunt de Catalunya, i en el segon cas les dades que es
disposen per al moment actual de referencia corresponen a 1996 i, per tant, son poc
¡ndicatives de la realitat sociomigratória present.

Altres dades mes actualitzades pero menys rígoroses son les relatives a:

• Escolaritzacíó: el Departament d'Ensenyament disposa del nombre d'alumnes segons
origen que estudien ais centres educatius de Catalunya. Per al curs 2000-2001, el pes
d'alumnes estrangers sobre el total és del 2,8%1. Aquest percentatge, pero, mostra una
mesura que infradimensiona el nombre d'infants i joves d'origen estranger, dones
només considera aquells no nascuts a l'Estat espanyol (independentment de la seva
nacionalitat). En el present treball, ('origen estranger no ve determinat
exclusivament peí lloc de naixement deis infants i els joves sino també per la
condició immigrada d'algun deis membres de la seva ascendencia directa (pare
i/o mare)2.

1 Dades d'alumnes d'Educació Infantil, Educació Primaria i Educado Secundaria Obligatoria.
2 En termes estrictes, la condició el'"estrangeria" correspon a una situació jurídico-legal, mentre que
la d'"immigrat" remet a un concepte sociológic (el desplagament de persones entre territoris amb
f'objectiu de millorar les seves condícions materials de vida). En aquest sentit, emprarem l'etiqueta
"infants i joves d'origen estranger" per referir-nos a la totalitat de filis i filies de pares i/o mares de
nacionalitat no espanyola, mentre que restringirem l'ús de l'etiqueta "infants i joves d'origen
immigrat" per referir-nos ais descendents directes de famílies que han protagonitzat un procés
migratori (generalment originarles de pa'ísos empobrits).
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Residencia: el Ministerio del Interior ofereix les dades deis infants i joves estrangers
residents a Catalunya. Per al 2000, el pes d'infants i joves estrangers entre 0 i 15 anys
sobre e! total és del 3,5%. Aquest percentatge també infradimensiona la proporció
d'infants estrangers, dones, a mes de l'observació feta en el punt anterior, només
considera aquells ais quals s'ha concedit el permís de residencia. En el present treball,
l'origen estranger no ve determinat per la condició legal de residencia (residencia
legal).

Per tant, si les dades anteriora consideressin el conjunt d'infants i joves d'origen estranger
(residents, legáis i irregulars, nascuts o no en territori espanyol), les dades
s'incrementarien considerablement.

D'altra banda, segons la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats
d'educació en el lleure de Catalunya, les entitats teñen per al curs 2001-2002 una
presencia de fills/es de famílies d'origen estranger (en sentit ampli) d'un 5,5% sobre el total
d'infants i joves.

Aquesta xifra, pero, s'ha de relativitzar tenint en compte l'elevat nivell de dispersió
estadística que mostra aquesta variable (percentatge d'infants i joves d'origen estranger)
sobre el seu valor mitjá. En concret, a la mostra de l'enquesta hi ha un nombre relativament
redu'ít d'entitats que concentren la major part deis filis i les filies de famílies estrangeres
(veure gráfic 1) com a conseqüéncia del carácter assistencialista de les seves activitats
socioeducatives. Ens estem referint concretament a Centres Oberts adscrits a moviments i
entitats d'educació en el lleure i a d'altres associacions d'acció social dirigides a l'atenció
de col-lectius socialment desafavorits.

GRAFIC 1: PERCENTATGE ACUMULAT D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER
SEGONS EL PERCENTATGE D'ENTITATS

46 55

% d'entitats

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)
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En aquest sentit, un 5,8% de les entitats concentra un 52,5% deis infants d'origen
estranger. Si no es tingues en compte aquest grup d'entitats, el pes d'infants d'origen
estranger sobre el conjunt deis infants seria del 2,6%.

Exposades les dades i les objeccions corresponents, podem afirmar que la presencia
d'infants i joves d'origen estranger a la societat catalana no queda reflectida en el si
de tes entitats.

En refació a Porigen deis fills/es de famílies estrangeres, s'observa una distribució similar
entre els centres d'ensenyament (educado infantil, primaria i ESO) i les entitats d'educació
en el lleure (veure taula 1). Si prenem com a extrapolable les dades d'alumnat estranger a
la distribució d'orígens deis infants i joves estrangers presents a Catalunya, podem afirmar
que en termes generáis la distribució d'orígens a la societat catalana queda reflectida
en les entitats d'educació en el lleure.

TAULA 1: DISTRIBUCIÓ PER ORIGENS DELS
INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER

Font: Elaborado propia a partir de dades de! CIIMU i de la /
Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats
d'educació en el lleure de Catalunya

Les principáis diferencies es traben, en tot cas, entre els infants i joves d'origen magribí
(amb una proporció menor a les entitats) i d'origen llatinoamericá (amb una proporció
major a les entitats).

En els apartats successius del present capítol s'aprofundeixen totes aqüestes
consideracions.
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1.2. RESULTATS DE LA / ENQUESTA SOBRE IMMIGRACIÓ I
INTERCULTURALITAT A LES ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL
LLEURE DE CATALUNYA (CURS 2001-2002)

La / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya (curs 2001-2002) ha estat dissenyada en el marc del Projecte Calidoscopi3 com
a instrument de recollida d'informació sobre la presencia d'infants i joves d'origen
estranger a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya i la qualitat del treball
intercultural que aqüestes duen a terme.

La publicado deis seus resultats pretén (a) posar a l'abast deis moviments i entitats
d'educació en el lleure coneixements sobre realitats i dinámiques socioeducatives
relacionades amb el fet migratori i (b) aportar elements de reflexió que motivin i orientin
actuacions per a l'optimització del treball intercultural.

La unitat d'análisi ha estat l'entitat d'educació en el lleure. En aquest sentit, el conjunt
d'entitats relacionades en els registres deis nou moviments4 considerats en el present
estudi durant el curs 2001-2002, que representen un total de 674, han format l'univers
estadístic. Val a dir que els moviments de referencia aglutinen l'ámplia majoria de les
entitats que actúen a Catalunya.

La mostra, constituida per un total de 204 entitats, recull de forma representativa la
diversitat associativa present. Per a la configurado dé la mostra s'ha procedit a la técnica
de mostreig aleatori estratificat en base a tres variables: d'una banda, l'ámbit geográfic5

on s'ubica l'entitat, segons la divisió territorial que aporta el Pía Territorial de Catalunya;
d'altra banda, la tipología de moviment6 d'educació en el lleure al qual pertany l'entitat; i
finalment, la relació que manté l'entitat amb el fet religiós7.

La recollida de dades s'ha realitzat a partir d'un qüestionari que consta de dues parts
diferenciades: una primera part relacionada amb les dades censáis básiques de l'entitat i
l'estructura sociodemográfica deis seus afiliats (territori, tipología de moviment i volum i
distribució deis associats segons origen, sexe i edat); i una segona part amb preguntes
obertes referents a la relació que estableixen les entitats amb el fet intercultural
(concepcions al voltant de la diversitat sociocultural, articulado d'estratégies pedagógiques,
disposició de recursos i materials, etc.).

3 Programa desenvolupat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació Jaume Bofill per a la promoció del treball intercuitural en les entitats d'educació en el
lleure.
4 Els moviments son: ESPLAC, Fundació Catalana de l'Esplai, Federació de Centres Juvenils Don
Bosco, Coordinació Catalana de Colónies, Casáis i Clubs d'Esplai, Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya, Escoltes Catalans, MIJAC, Ganzaia i Secretariat de Joves La Salle.
5 La variable inclou les següents categories: ámbit metropolita, comarques centráis, comarques de
Tarragona i Ebre, Ponent i comarques gironines.
6 La variable inclou les següents categories: entitat d'esplai i entitat escolta.
7 La variable inclou les següents categories: entitat confessional i entitat laica.
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1.2.1. Estructura per sexe, edat í origen deis infants i joves a les
entitats

TAULA 2: DISTRIBUCIO PERCENTUAL PER SEXE I GRUP D'EDAT DELS INFANTS I
JOVES SEGONS ORIGEN

Infants i joves
d'origen autócton

Homes

Dones

Total

4,1

4,4

52,4

52,5

33,7

34,1
33,9

9,2

9,4

9,3

100,0

100,0
100,0

Homes

Infants i joves
d'origen estranger

Dones

Total

9,9 59,5

7,7 55,9

8,9 58,0

27,8

29,7

28,6

2,9

6,6

4,5

100,0

100,0

100,0
Homes

Dones

Total Total

5,0 52,9

4,3 52,6

4,6 52,8

33,3

33,9

33,6

8,8

9,2

9,0

100,0

100,0

100,0
Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Sexe i grup d'edat segons origen

IDEES BASIQUES

L'estructura d'edats deis infants i joves d'origen estranger presents a les entitats
d'educació en el lleure segueix una tendencia molt similar a la descrita en el cas
deis d'origen autócton, assolint-se els valors máxims d'aquesta variable en els
intervals d'edat 6-12 i 12-16 anys, respectivament. Tanmateíx, les xifres posen de
manifest l'existéncia de variacions significatives segons l'origen autocton-estranger
deis infants i els joves que podrien estar assenyalant diferencies entre les estratégies
socioeducatives i les trajectóries d'inserció a la vida adulta d'uns i altres. Així, mentre
que el 9,3% deis infants i joves d'origen autócton de les entitats té mes de 16 anys,
aquesta xifra es redueix en gairebé 5 punts percentuals en el cas deis d'origen
estranger.



Educado en el lleure i Interculturalitat

El creuament de l'edat amb el sexe només informa de desigualtat en el cas deis
infants i joves d'orígens no autóctons, probablement degut a la influencies que
exerceixen les adscripcions de genere sobre les trajectóries biográfiques de les
persones. En aquest sentit, les xifres posen de manifest que les noies d'origen
estranger de mes de 16 anys teñen un pes relatiu superior al deis seus homólegs
masculins (6,6 vs. 2,2%).

TAULA 3: DISTRIBUCIO PERCENTUAL DELS INFANTS I JOVES PER SEXE SEGONS
ORIGEN I GRUP D'EDAT

Infants d'origen
autócton

Infants d'origen
estranger

Total

m
llligáSralsHomes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

52,8

47,2

100,0

63,3

36,7

100,0

54,0

46,0

100,0

49,8

50,2

100,0

58,9

41,1

100,0

50,3

49,7

100,0

lili
49,4

50,6

100,0

55,7

44,3

100,0

49,7

50,3

100,0

¡Majóré'deLijS

49,2

50,8

100,0

36,7

63,3

100,0

48,9

51,1

100,0

IÉSÍÍ
49,8

50,2

100,0

57,4

42,6

100,0

50,2

49,8

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

I Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el

DIMENSIO

Sexe segons origen i grup d'edat

IDEES BASIQUES

La distribució deis infants i joves d'origen immigrat segons sexe mostra al llarg
deis diferents intervals d'edat uns valors menys equitatius que en el cas deis
d'origen autócton. Així, si entre els darrers, els homes i les dones es fan presents a
les entitats d'educació en el lleure en proporcions similars (49,8% vs, 50,2%), entre els
primers hi ha una distribució desigual a favor deis homes equivalent a 15 punts
percentuals (57,4% vs. 42,6%).

Aquesta tendencia és especialment significativa en els valors extrems de
l'interval d'edat considerat ("Menors de 6 anys" i "Majors de 16 anys'1): el 63,3%
representa alhora els infants i joves de sexe masculí entre la poblado d'origen
estranger menor de 6 anys, i els infants i joves de sexe femení entre la població

10
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d'origen estranger major de 16 anys present a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya.

11
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1.2.2. Presencia deis infants i joves d'origen estranger a les
entitats d'educació en el lleure

TAULA 4: DISTRIBUCIO PERCENTUAL D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN
ESTRANGER PER SEXE I GRUP D'EDAT EN RELACIÓ AL TOTAL

Homes 12,4 7,0 2,0

Dones 8,4 5,0 3,4 4,7

Total 10,5 6,0 2,7 5,5

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les
entitats d'educació en el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Sexe i grup d'edat en relació al total. Infants i joves d'origen estranger

IDEES BASIQUES

El 5,5% deis infants i joves presents a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya son d'origen estranger. Aquest percentatge s'incrementa a mesura que
disminueix l'edat, fins el punt de doblar el seu valor en el cas de la poblado menor de 6
anys(10,5%).

Els nois i joves d'origen estranger teñen un pes relatiu mes gran que les seves
homologues femenines a cadascú deis intervals d'edat, a excepció del que ¡nclou la
població de mes de 16 anys. Aquesta distribució podría estar relacionada amb
l'existéncia de processos de socialització diferents segons el sexe deis individus, fet
que s'accentua entre alguns deis orígens de les famílies d'origen estranger.

12
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TAULA 5: DISTRIBUCIO PERCENTUAL
D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER
SEGONS ÁMB1T TERRITORIAL I
CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

Metropolita

Centráis

De Tarragona i Ebre

Ponent

Gironines

Escoltes

Espiáis

Confesional

Laic

Total

8.5

1,3

0.9

2,3

4,0

3,0

7,8

4,8

7,2

5,5

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre
Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure
de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Infants i joves d'origen estranger segons ámbit territorial i característiques del
moviment

IDEES BASIQUES

Les entitats d'educació en el lleure situades a la Regió Metropolitana de
Barcelona i a les comarques gironines son les que enregistren una major
proporció d'infants i joves d'origen estranger. Les comarques de Tarragona i l'Ebre,
en canvi, son els ámbits territorials amb una menor presencia relativa d'aquesta
poblado.

En relació a l'eix "Tipología", s'observa que les entitats d'esplai teñen una proporció
d'infants i joves d'origen estrahger major que les entitats escoltes (7,8 vs. 3,0%).

Alhora, les entitats laiques també mostren una proporció d'infants i joves d'origen
estranger major que les entitats confessionals (7.2 vs. 4,8%).

Aqüestes distribucions remeten tant a factors d'ordre sociocultural relacionats amb
I'oferta educativa de les entitats d'educació en el lleure i la satisfacció de necessitats de
les famílies d'origen estranger -especialment en el cas de l'eix "Tipologia"-, com a
factors d'ordre territorial (presencia d'entitats i població d'origen estranger en el

13
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territori) mes que no pas identitaris (adscripcio religiosa) -especialment en el cas de l'eix
"Relació amb la religió".

14
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1.2.3. Concentrado deis infants i joves d'origen estranger a les
entitats d'educació en el lleure

TAULA 6: DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL D'ENTITATS
I D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER
SEGONS PRESENCIA D'AQUESTS A L'ENTITAT

Presencia d'infants
d'origen estranger

Sense presencia

Presencia d'1 a 4

Presencia superior a 4

Total

% Entitats

43,9

38,6

17,5

100,0

% Infants d'origen
estranger

0,0

23,7

76,3

100,0

Foní: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya
(cuns 2001-2002)

DIMENSIO

Distribució d'entitats i infants i joves d'origen estranger segons presencia d'infants
joves d'origen estranger

IDEES BASIQUES

Al 43,9% de les entitats d'educació en el lleure de Catalunya no hi ha presencia
d'infants i joves d'origen estranger. El 17,5% de les mateixes, en canvi, teñen una
presencia d'infants i joves d'origen estranger superior a 4. Aqüestes segones entitats
aglutinen el 76,6% del total de filis i filies de famílies estrangeres presents en els
moviments d'educació en el lleure.

15
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TAULA 7: DISTRIBUCIO PERCENTUAL D'ENTITATS
SEGONS PERCENTATGE D'INFANTS D'ORIGEN
ESTRANGER A L'ENTITAT

%Ta'infantsTa ongen

0%

1-5%

6-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

51-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Total

iül
43,9

29,6

11,1

8,5

1,1

2,6

1,6

0,5

0,0

1,1

0,0

0,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya (curs 2001-
2002)

DIMENSIO

Distribució d'entitats segons percentatge acumulat d'infants i joves d'origen
estranger

IDEES BASIQUES

El 73,5% de les entitats teñen una concentrado d'infants d'origen estranger a l'entitat
inferior al 6%.

En l'altre extrem, el 5,8% de les entitats .teñen mes del 30% deis infants i joves d'origen
estranger.

16
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1.2.4. Distribució d'orígens immigrats en les entitats d'educació en
el lleure

TAULA 8: DISTRIBUCIÓ D'INFANTS I JOVES PER ORIGEN SEGONS SEXE I GRUP
D'EDAT

Ámbit territorial

Homes

Dones

Menors de 6 anys

Entre6i12anys

Entre 12 i 16 anys

Majorsde 16 anys

Total

E
U

R
O

P
A

12,6

16,1

6,7

9,9

17,4

65,5

14,1

Eu
ro

pa
 C

en
tra

l i
 O

rie
nt

al

2,6

5,3

3,3

3,3

3,7

10,3

3,7

Jn
ió

 E
ur

op
ea

-1
5 

i re
st

a
 de

Da
íso

s 
eu

ro
pe

us

10,0

10,9

3,3

6,6

13,7

55,2

10,4

AM
ÉR

IC
A

36,0

33,7

36,7

38,7

28,9

20,7

35,0

EU
A 

i G
an

ad
a

0,0

0,4

0,0

0,0

0,5

0,0

0,1

M
éx

ic 
i A

m
ér
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a 

C
en

tra
l

7,2

4,2

5,0

6,3

4,7

10,3

5,9

Am
ér

ica
 d

el
 S

ud

28,8

29,1

31,7

32,4

23,7

10,3

28,9

¿F
RI

CA

47,3

45,6

53,3

47,8

47,4

10,3

46,6

M
ag

rib
-Á

fri
ca

 d
e!

 N
or

d
39,6

38,9

41,7

39,0

43,7

10,3

39,3

áf
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a 
su
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ah

ar
ia

na
 í 
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st

a
¿"

Áf
ric

a

7,7

6,^

11,7

8,£

3,7

0,0

7,3

co
<
2,6

3,5

3,3

2,3

4,2

3,4

3,0

O
CE

AN
IA

0,0

o.tj

0,0

0,0

0,0

0,0

o,J

sjo
 c

on
st

a

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NS
/N

C

1,5

1,1

0,0

1,3

2,1

0,0

1,3
TO

TA
L

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Área d'origen deis infants i joves d'origen estranger

IDEES BASIQUES

L'origen estranger mes freqüent a les entitats d'educació en el lleure és el
Magrib-África del Nord, amb un 39,3% deis infants i joves d'origen estranger,
seguit per l'América del Sud i els pa'isos ríes d'Éuropa, que representen
respectivament el 28,9 i el 10,4% d'aquests infants i joves.
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• Aqüestes xifres posen igualment de manifest la presencia marginal deis infants i joves
d'origen asiátic (3,0%), fet que podría estar relaciona! amb la distribució d'orígens de la
població infantil i jove estrangera que es dona en termes demográfics generáis a
Catalunya, pero també amb l'articulació d'estratégies d'inserció social especifiques per
part d'aquest collectiu.

• Peí que fa a la distribució deis infants i joves segons edat i área d'origen, destaca
('existencia de dues tendéncies diferenciades segons de si parlem d'orígens rics o
pobres. Les xifres semblen assenyalar que els infants originaris deis pa'ísos africans o
Hatinoamenricans abandonen a edats mes primerenques les entitats d'educació en el
lleure i/o hi accedeixen amb menor freqüéncia en les edats superiors que en el cas deis
d'origen europeu. Aquest fet no s'explica tant per la distribució d'edats general deis
infants i joves d'origen estranger com per l'existéncia de projectes vitáis diferenciáis.

• En aquest sentit, podem destacar que el 53,3% deis infants menors de 6 anys
presents a les entitats son originaris del continent áfrica i que només el 3,3% son
de l'Europa rica, mentre que les xifres corresponents ais infants de mes de 16
anys s'inverteixen: els infants originaris del continent áfrica passen a representar
el 10,3% del total i els seus homólegs europeus assoleixen una xifra superior al
50%.

TAULA 9: DISTRIBUCIÓ D'INFANTS I JOVES PER SEXE I GRUP D'EDAT SEGONS
ORIGEN

Ámbit
territorial

Homes

Dones

Menors de 6
anys

Entre 6 i 12
anys

Entre 12 i 16
anys

Majorsde16
anys

Total

EU
RO

PA

51,6

48,4

4,2

41,1

34,7

20,0

100,0

Eu
ro
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 C
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l i
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40,0

60,0

8,0

52,0
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a d
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55,7

44,3

2,9

37,1

37,1

22,9

100,0
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<
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40,7

9,3

64,8

23,3

2,5

100,0
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0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

M
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m
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C
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l

70,0

30,0

7,5

62,5

22,5

7,5

100,0
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57,4

42,6

9,7

65,6

23,1

1,5

100,0
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ce.
- <
58,6

41,4

10,2

60,2

28,7

1,0

100,0

M
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-Á
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58,1

41,9

9,4

58,1

31,3

1,1

100,0
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a 
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a
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61,2

38,8

14,3

71,4

14,3

0,0

100,0
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50,0

50,0

10,0

45,0

40,0

5,0

100,0

O
CE
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•

•

•

•

•

•

•

No
 c
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st

a

•

•

•

•

•

•

•
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/N

C

66,7

33,3

0,0

55,6

44,4

0,0

100,0
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TA

L

57,7

42,3

8,9

58,6

28,2

4,3

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)
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DIMENSIO

Distribució per sexe i grup d'edat segons origen

IDEES BASIQUES

Hi ha una sobrerepresentació del sexe masculí entre els infants i joves d'origen
estranger presents a les entitats d'educació en el lleure: el 57,7% d'ells son homes
mentre que només en 42,3% dones. Aquesta tendencia general presenta variacions
significatives segons Tarea d'origen. Així, en el cas deis infants i joves procedents deis
pa'ísos rics d'Europa la diferencia és mes tenue (55,7 vs. 44,3%), mentre que aquesta
s'incrementa novament al llarg de la resta d'orígens, especialment en el cas de Méxic i
América Central (70,0 vs. 30,0%), l'Africa subsahariana i la resta d'África (61,2 vs.
38,8%), i el Magrib-Africa del Nord (58,1 vs. 41,9%).

L'excepció a la regla sembla semblen confirmar-la els infants i javes originaris de
l'Europa Central i Oriental, tot i que la causa explicativa d'aquest fet podría estar
relacionada en certa mesura amb qüestions de tipus técnic.

D'altra banda, convé destacar que els infants i joves procedents d'América i África
presents a les entitats es troben concentrats a les edats inferiors, mentre que la
distribució d'edats en el cas deis originaris deis paisos de I'Europa occidental és
bastant mes homogénia. Aqüestes dades confirmen el que s'havia dit anteríorment a
l'entorn de la distribució per edats deis infants i joves segons l'eix país d'origen ric -
país d'origen empobrit.

TAULA 10: RANQUING DE PAISOS D'ORIGEN DELS
INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER

H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BI fc/01 J U I J I . C Í I gJtJ UU |Q wUjj

Marroc

Equador

Perú

Franga

Colombia

Algéria

35,7

9,4

7.1

4,5

4,2

3.4
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Argentina

República Dominicana

Gámbia

Senegal

Alemanya

Bolivia

Rússia

Cuba

Guinea .

Regne Unit

Méxic

Xina

Venecuela

Altres

Total

3,3

3,0

2,7

2,5

2,1

1,9

1,6

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

1,0

11,5

100,0

Font: Elaborado propia a partir de ta / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya (curs 2001-
2002)

0ÍMENS1O

País d'origen

IDEES BASIQUES

El ranquing d'orígens presents a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya
actualment l'encapgalen el Marroc (35,7%) i, molt per baix, Equador (9,4%), Perú
(7,1%), Franga (4,5%), Colombia (4,2%) i Algéria (3,4%). Aquesta distribució segueix
una ordenado d'orígens molt similar a la que es dona a nivell demográfic general i en
les escoles.

Els 4 pa'ísos africans d'origen mes presents entre els infants i joves de les entitats son
el Marroc, Algéria, Gámbia i el Senegal.

Els 4 paísos llatínoamericans d'origen mes freqüents a les entitats son Equador, Perú,
Colombia i Argentina.

Les 3 primeres categories del ránquig europeu son Franga, Alemanya i Regne Unit.

20



Educado en el lleure i Interculturalitat

TAULA 11: DISTRIBUCIO D'INFANTS I JOVES PER ORIGEN SEGONS AMBIT
TERRITORIAL

Ámbit territorial

Metropolita

Centráis

De Tarragona i Ebre

Ponent

Gironines

Total

E
U

R
O

P
A

14,2

24,0

30,0

6,0

10,5

14,0
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0,0
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18,4 0,0
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í A

m
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4.0

0,0
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10,0
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15,8

29,0
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45,5
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50,0

50,0

63,2

46,7

•e
o

"O
ro
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38,4
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(O

•cz
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</>
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<A cq
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o £
E-<
-<r -o7,1

40,(1 0,0

50,d 0.0

38,(J 12,0
52,9 10,5

39,4 7,3

<

2,5

8,0

10,0

0,0

7,9

3,0

V
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V
300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mo
 c

on
st

a

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NS
/N

C

0,7

0,0

0,0

10,0

0,0

1,3

i
O

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Área d'origen segons ámbit territorial

IDEES BASIQUES

A grans trets, la distribució deis orígens deis infants i joves de famílies
estrangeres segueix unes tendéncies similars entre els diferents ámbits
territorials de Catalunya. Així, l'origen mes freqüent a tots ells és África (concretament
el Magrib-África del Nord), seguit per Llatinoamérica, Europa i, en darrer lloc, Asia.

Tanmateix, una lectura detinguda de les dades ens posa de manifest l'existéncia
d'algunes diferencies significatives quant a l'origen segons l'ámbit territorial. Així,
a la Regió Metropolitana de Barcelona i a Ponent destaca el pes relatiu deis infants i
joves originaris de Llatinoamérica (37,1 i 34,0%, respectivament), especialment de
PAmérica del Sud (31,1 i 22,0%, respectivament), en comparació amb la resta de
territoris.

D'altra banda, el pes deis infants i joves de famílies estrangeres de l'Europa occidental
és especialment significatiu en els ámbits territorials propers a la costa (cinturons
metropolitans), amb el cas paradigmátic de Tarragona i Ebre i la Regió Metropolitana
de Barcelona, a on el pes d'aquests infants i joves és d'un 20,0 i un 10,9%,
respectivament. En canvi, la proporció mes elevada d'infants i joves originaris deis
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immigrat presents a les entitats d'educació en el lleure, independentment de la
seva área d'origen. El següent ámbit territorial d'aquest ránquing és Ponent (7,4%),
seguit per Gironines (5,6%), Centráis (3,7%) i, en darrer lloc, De Tarragona i Ebre.

• Tot i concentrar el 79,6% i el 70,0% deis séus efectius a la Regió Metropolitana de
Barcelona, África i Asia son les árees d'origen amb una distribució menys heterogénia
entre els diferents ámbits territorials de Catalunya.

• Aqüestes distribucions están relacionada amb el desequilibri territorial de Catalunya en
termes demográfics, que concentra mes del 75% de la seva poblado a l'entorn d'una
sola provincia (Barcelona).

TAULA 13: DISTRIBUCIO D'INFANTS
CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

JOVES PER ORIGEN SEGONS

Característiques
de! moviment
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Espiáis
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100,0

62,3

37,7

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Iníerculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Característiques
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Cal teñir en compte que les xifres d'aquesta taula están influenciades per factors
d'ordre estructural (a Catalunya hi ha mes entitats d'esplais que d'escoltes, i mes
entitats confessionals que laiques), de manera que la distribució deis infants i joves
d'origen estranger entre moviments segons origen ens informa molt mes de l'estructura
de I'oferta educativa en el lleure a Catalunya segons les característiques deis
moviments ("Tipología" i "Relació amb la religió") que del carácter discriminatori que
exerceixen aquests dos criteris sobre l'accés deis infants i joves d'origen estranger ais
servéis socioeducatius de les seves entitats.

Tot i així, paga la pena detenir-se en l'análisi de dues dades, en la mesura que ens
posen sobre la pista de l'existéncia de processos d'inserció diferenciada a les entitats
segons l'origen ric-empobrit de les famílies deis infants i joves.

D'una banda, i a pesar del menor nombre de caus que d'esplais, els infants i
joves oríginaris deis paísos rics (la Unió Europea-15 i la "resta de paísos
europeus") están especialment presents a les entitats de moviments escoltes en
un 68,4%, mentre que deis originaris del Magrib-Nord d'África només un 6,4%
están presents en aquest tipus d'entitats.

De l'altra, i a pesar del menor nombre d'entitats laiques que confessionals, la
distribució deis infants i els joves originaris d'África i d'América entre un i altre
tipus d'espais d'educació en el lleure es manté relativament equilibrada, mentre
que els orígens europeus (especialment els de l'Europa occidental) están
concentráis en mes d'un 80% al voltant de les entitats confessionals.

TAULA 14: DISTRIBUCIÓ D'INFANTS I JOVES PER CARACTERÍSTIQUES DEL
MOVIMENT SEGONS ORIGEN

Característiques del
moviment
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Font: Elaborado propia a partir de VEnquesta sobre Immigració i Interculturalitaí a les entiíats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)
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DIMENSIO

Área d'origen segons característiques del moviment

IDEES BASIQUES

La distribució d'árees d'origen deis infants i joves presenta tendéncies diferents
segons les característiques deis moviments d'educació en el lleure a qué
pertanyen les entitats.

Peí que fa a l'eix "Tipología", s'observa que els infants i joves originaris de
I'Europa occidental están molt mes presents en termes relatius a les entitats de
moviments d'escoltes que a les entitats de moviments d'esplais. Així, mentre que
aquests representen el 29,1% deis orígens estrangers ais moviments d'escoltes, en el
cas deis espiáis el percentatge es redueíx notablement fins assolir un valor del 3,5%
respecte el total d'infants i joves d'origen estranger presents en aqüestes tipus
d'entitats. Addicionalment, el pes relatiu d'infants i joves de famílies originarles
d'África és molt mes elevat entre les entitats de moviments d'esplais que entre
les que pertanyen a moviments d'escoltes, especialment en el cas del Magrib-
África del Nord (50,4 vs. 9,3%). En el cas de Llatinoamérica, els percentatges son
molt similars entre un i altre tipus de moviment (giren a l'entorn del 35%).

Si atenem a l'eix "Relació amb la religió" les diferencies peí que fa a la distribució
d'árees d'origen se suavitzen significativament, essent l'origen mes freqüent -tant
per les entitats confessionals com per les laiques- el continent áfrica (44,5 i
50,0%, respectiva ment), seguit en amb dos casos per América (especialment l'Am erica
del Sud), Europa i, en darrer lloc, Asia. Tanmateix, els infants i joves originaris deis
paísos Europeus teñen una presencia relativa significativament major entre les entitats
que pertanyen a moviments confessionals (cristians) que entre les laiques.

Les raons d'aquestes distribucions diferenciáis están relacionades, d'una banda,
amb el tipus d'oferta socioeducativa que teñen les diverses entitats (sobretot en el
cas de l'eix "Tipología") i, de l'altra, amb la distribució territorial de les mateixes
(sobretot en el cas de l'eix "Relació amb la religió") mes que no pas amb la seva
adscripció confessional-aconfessional (les entitats de moviments confessionals teñen
una forta presencia en les periféries urbanes, les quals, al seu torn, concentren bona
part de les famílies immigrades d'origen estranger).
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1.2.5. Característiques del treball intercultural

TAULA 15: REALITZEN LES ENTITATS ALGUNA ACTIVITAT D'EDUCACIO
INTERCULTURAL?

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infante d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

59,8

71,6

72,7

69,1

64,1

68,1

62,2

66,7

34,1

24,3

24,2

26,8

30,4

27,8

31,1

28,6

6,1

4,1

3,0

4,1

5,4

4,2

6,7

4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Realització d'activitats d'educació intercultural a les entitats d'educació en el lleure

IDEES BASIQUES

Una amplia majoria d'entitats d'educació en el lleure assegura incloure dins les
seves activitats algún tipus de treball intercultural (66,7%). Aquesta proporció
optimista no ha d'amagar el fet que una de cada tres entitats no desenvolupa
activitats d'educació intercultural.

Existeixen diferencies entre les entitats peí que fa al treball intercultural en funció de la
presencia d'infants i joves d'origen estranger entre els seus membres. Aquelles que no
teñen presencia desenvolupen en menor mesura activitats d'educació
intercultural en relació a aquelles altres que sí en teñen.

Les entitats amb infants d'origen estranger no presenten diferencies substanciáis en la
realització del treball intercultural. Per tant, el factor determinant en aquest sentit no
és tant el nombre d'infants d'origen estranger presents a l'entitat (superior o
inferior/igual a 4) com la simple presencia d'aquests.

D'altra banda, les entitats escoltes, en comparado a les d'esplai, i les entitats
confessionals, en relació a les laiques, desenvolupen en major mesura activitats
d'educació intercultural.
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TAULA 16: QUIN TIPUS D'ACTIVITATS D'EDUCACIO
INTERCULTURAL ES DESENVOLUPA A LES
ENTITATS? (EXCLOSOS ELS NS/NC)

Activitats áíllades

Activitats integrades en el Projecte Educatiu

Total

90,4

9,6

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya
(curs 2001-2002)

DIMENSIO

Tipus de treball intercultural en la programació de les activitats d'educació en el
lleure de les entitats

IDEES BASIQUES

Si bé, com hem vist en l'anterior taula, la major part de les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya inclou dins la seva programació algún tipus d'activitat d'educació
intercultural, aqüestes son en un 90,4% deis casos activitats puntuáis sense
continuitat en el temps (tallers de dansa, tallers de gastronomía étnica, jornades
interculturals, etc.).

Les entitats manifesten un cent desconeixement a I'hora de dissenyar un treball
intercultural que s'integri de forma transversal en el seu Projecte Educatiu.

No s'han observat diferencies en relació al tipus de treball intercultural segons la
presencia d'infants d'origen estranger a l'entitat o segons la tipología de moviment al
qual aquesta s'adscriu.
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TAULA 17: PER QUINA RAO PRINCIPAL NO ES REALITZEN ACTIVJTATS
D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL? (EXCLOSOS ELS NS/NC)

Rao principal

S'ha plantejat pero no es considera necessari

No s'ha plantejat la possibilitat de desenvolupar un
treball intercultural

S'ha plantejat pero no es disposen deis recursos
necessarís/adequats

Total
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Font: Elaborado propia a partir de VEnquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Causes de la no realització d'activitats d'educació intercultural

IDEES BASIQUES

Les entitats que no realitzen cap tipus de treball intercultural han al-legat tres grans
raons:

Un 58,5% d'entitats manifesta que el treball intercultural no és necessari. Son
entitats que associen la necessitat de desenvolupar activitats d'educació
intercultural a la presencia de conflictes derivats del fet migratori. Quan la presencia
d'infants i joves d'origen estranger a l'entitat no genera problemes específics, tampoc
es considera convenient o necessari la realització d'un treball específic. Aquesta rao és
mes prevalent en les entitats que teñen una major presencia d'infants d'origen
estranger.

Un 35,8% d'entitats no s'ha plantejat la possibilitat d'incloure el treball
intercultural en el seu projecte educatiu. Aquesta rao és mes prevalent en les entitats
que no teñen presencia d'infants d'origen estranger o en les que aquesta presencia és
reduida. En definitiva, les entitats on el fenomen migratori és menys visible
manifesten una menor conscienciació entorn el treball intercultural.

Un 5,7% d'entitats no disposa deis recursos necessaris i adequats (materials,
humans, económics, pedagógics, etc.) per a l'óptim desenvolupament del treball
intercultural. Aquesta rao és mes prevalent en les entitats que teñen una elevada
presencia d'infants d'origen estranger, és a dir, allá no el fenomen intercultural
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adopta una major complexitat i, per tant,
recursos o uns recursos suficientment

on es necessan
elaboráis.

una major destinació de

TAULA 18: REALITZEN LES ENTITATS ALGUNA ACTUACIO ESPECIFICA PER A
L'ACOLLIDA DE FILLS/ES DE FAMÍLIES D'ORIGEN ESTRANGER?

ga^ctefístiqtieirdgUleñtitat

Sense presencia d'infants d'origen estranger 12,2 81,7 6,1 100,0

Presencia de 1 a 4 14,9 81,1 4,1 100,0

Presencia superior a 4 48,5 48,5 3,0 100,0
D'escoltisme 19,6 76,3 4,1 100,0
D'esplai 19,6 75,0 5,4 100,0

Confessionals 18,1 77,8 4,2 100,0

Laiques 24,4 68,9 6,7 100,0

Total 19,6 75,f\
'1 100,0

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i ¡nterculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Actuacions d'acollida deis fills/es de famílies d'origen estranger a l'entitat

IDEES BASIQUES

Un 75,7% de les entitats no realitza actuacions especifiques en l'acollida deis
infants d'origen estranger.

Les actuacions d'acollida son mes prevalents entre les entitats que teñen una
presencia mes nombrosa de fills/es de families estrangeres. Fins un 48,5%
d'aquestes entitats afirma dur a terme actuacions especifiques per acollir acollir
aquesta població. En canvi - i sense diferencies gaire significatives- quan la presencia
és reduída o inexistent les entitats a penes sí desenvolupen actuacions d'acollida
(només al voltant d'un 13% afirma fer-ho).

D'altra banda, les entitats confessionals, en comparado a les laiques,
desenvolupen en menor mesura actuacions d'acollida.

No existeixen en aquest sentít diferencies significatives entre les entitats d'escoltes i
d'esplais.
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TAULA 19: QUINA ÉS L'ACTUACIÓ D'ACOLLIDA MES SIGNIFICATIVA? (EXCLUSOS
ELS NS/NC)

Actuado principal

Suport de professionats i d'entitats de i per a immigrants

Seguiment del procés d'integració de l'infant a l'activita
de l'entitat

Total
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Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entítats d'educació
en el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Tipus d'actuació d'acollida deis fills/es de famílies d'origen estranger a l'entitat

IDEES BASIQUES

Les entitats que desenvolupen actuacions d'acollida recorren principalment i de forma
similar a:

• El suport de professionals (técnics deis Servéis Socials, mediadora interculturals,
educadors de carrer, etc.) i d'entitats de i per a immigrants (representants de
coMectius immigrats, SOS Racisme, etc.). Aquest suport es dirigeix básicament (a) a la
promoció de l'accés d'infants d'origen estranger a l'entitat, (b) a la gestió de la relació
de l'entitat amb les seves famílies, (c) al desenvolupament d'activitats d'educació
intercultural i (d) a la satisfácelo de necessitats especifiques generades per la seva
presencia (ajuts económiques, etc.). Aquesta actuació és mes prevalent entre les
entitats que teñen una presencia mes nombrosa d'infants i joves d'origen estranger,
fet que te una doble lectura: d'una banda, el suport deriva en un major accés
d'infants d'origen estranger a l'entitat; de l'altra, la major presencia exigeix una
major suport. És recomanable, dones, que les entitats articulin i intensifiquin
estrategies de col-laboració amb els agents locáis que teñen algún tipus de relació amb
el fet migratori.
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• El seguiment o acompanyament del procés d'integració de l'infant a l'activitat de
l'entitat. En aquest cas, quasi no s'articulen estratégies d'acollida proactives i
estructurades, sino que es tracta mes aviat d'actuacions improvisades i reactives
a problemes relatius a la integrado de l'infant en el grup.

Malgrat que en ocasions es desenvolupen actuacions especifiques, les entitats no
disposen d'un Pía d'Acollida.

TAULA 20: PER QUINA RAO NO ES REALITZEN ACTUACIONS ESPECIFIQUES
D'ACOLLIDA? (EXCLUSOS ELS NS/NC)

Rao principal

La bona integrado deis infants d'orígen estranger no fa necessar
endegar actuacions especifiques

No es realitzen actuacions de discriminado positiva en l'acollida de
capcol-lectiuespecífic

La no presencia d'infants d'origen estranger no fa necessar
actuacions d'acollida

No s'ha plantejat realitzar actuacions d'acollida per ais infants
d'origen estranger

La manca de recursos no ha afavorít el desenvolupament
d'actuacions d'acollida

La manca d'interes de la comunitat ¡inmigrada envere l'educació en
el lleure no afavoreix el desenvolupament d'actuacions d'acollida

Total
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20,0

60,0

6,7

6,7
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0,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educacíó
en el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Causes de la no realitzacio d'actuacions d'acollida deis fills/es de famílies d'orígen
estranger a l'entitat
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"IDEES BASIQUES

Les entitats que no realitzen actuacions especifiques d'acollida addueixen les
següents raons:

Un 37,9% d'entítats manifesta que no es fa discriminació positiva envers cap
collectiu específic en l'acollida. L'entitat, en aquest sentit, está oberta a qualsevol
infant que hi vulgui formar part i, un cop a dins, aquest rep la mateixa atenció que la
resta. Aquesta rao és mes prevalent entre les entitats que teñen major presencia
d'infants d'origen estranger.

Un 28,6% d'entitats considera que l'abséncia d'infants d'origen estranger a l'entitat
no fa necessari el desenvolupament d'actuacions d'acollida. Aquesta rao és
especialment prevalent entre les entitats que no teñen infants d'origen estranger.
En part, aquesta manca d'estratégies d'acollida pot explicar \'homogene'ítat cultural deis
seus membres.

Un 15,0% d'entitats manifesta que mai s'ha plantejat la realització d'actuacions
d'acollida. Aquesta rao és especialment prevalent entre les entitats que no teñen
infants d'origen estranger. Un cop mes, el no plantejament de l'acollida pot explicar la
manca de fills/es de famílies immigrades entre els seus afiliats.

Un 11,4% d'entitats considera que la bona integració deis seus infants i joves
d'origen estranger no fa necessari el desenvolupament d'actuacions especifiques.
Aquesta rao és mes prevalent entre les entitats que teñen major presencia
d'infants d'origen estranger.

Un 3,6% d'entitats creu que éxisteix una manca d'interés de la comunitat immigrada
envers l'educació en el lleure, fet que dificulta l'articulació d'actuacions d'acollida.
Aquest és un argument utilitzat basicament per les entitats que no teñen presencia
d'infants d'origen estranger entre els seus membres.

Un 3,6% d'entitats manifesta que la manca de recursos adequats no afavoreix el
desenvolupament d'actuacions d'acollida. Aquesta rao és mes prevalent entre les
entitats que teñen presencia d'infants d'origen estranger i, per tant, que
experimenten amb major intensitat els efectes d'uns recursos deficients o insuficients.

TAULA 21: REALITZEN LES ENTITATS ALGUNA ACTUACIO DIRIGIDA A LA
POBLACIÓ D'ORIGEN ESTRANGER DE L'ENTORN?

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

8,5

16.2

39,4

13,4

m
85,4

79,7

57.6

82.5

mm
6,1

4,1

3,0

4,1

rao
100,0

100,0

100,0

100,0
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D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

20,7

16,7

17,8

73.SJ 5,4
79.2J 4,2
75,6¡ 6,7

16,9! 78,3j 4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i tntercultumlitat a les entitats d'educació en
ellleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Actuacions dirigides a la poblado d'origen estranger de l'entorn

IDEES BASIQUES

Un 78,3% de les entitats d'educació en el lleure declara no realitzar actuacions
dirigides a la població d'origen estranger de l'entorn.

Com menys presencia d'infants d'origen immigrat té l'entitat, menys tendencia
s'observa a desenvolupar aquest tipus d'actuació manifesta.

D'altra banda, les entitats escoltes, en comparado a les d'esplai, desenvolupen en
menor mesura actuacions d'acollida.

No existeixen diferencies significatives en aquest sentit entre les entitats confessionals i
les laiques.

TAULA 22: QUINA ES L'ACTUACIO MES SIGNIFICATIVA DE RE LACIO AMB LA
POBLACIÓ D'ORIGEN ESTRANGER DE L'ENTORN? (EXCLOSOS ELS NS/NC)

Actuario principal

Relació amb Pentom a través de professionals o
d'entitats d'immigrants

Realització d'actuacions ínformatives dirigides a families
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d'origen estranger

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Tipus d'actuació dirigida a la població d'origen estranger de l'entorn

IDEES BASIQUES

Les entitats que desenvolupen actuacions dirigides a la població d'origen estranger
de l'entorn ho fa de les següents formes:

Un 57,6% d'entitats canalitza la relació amb l'entorn a través de professionals (técnics
municipals, educadors de carrer, etc.) i d'associacions de i per a immigrants
(representants de collectius immigrats, SOS Racisme, etc.)- L'ús d'aquest recurs és
mes prevalent entre les entitats que teñen una major presencia d'infants d'origen
immigrat entre els seus afiliáis. La intermediado d'altres actors afavoreix
l'aproximació de l'entitat a la realitat sociomigratória de l'entorn.

Un 42,4% d'entitats desenvolupa actuacions de tipus informatiu (xerrades, elaboració
de tríptics, etc.) dirigides a famílies d'origen estranger de l'entom. L'ús d'aquest recurs
és mes prevalent entre les entitats que teñen una menor presencia d'infants d'origen
immigrat.

TAULA 23: PER QUINA RAO NO ES REALITZEN ACTUACIONS ESPECIFIQUES DE
RELACIÓ AMB LA POBLACIÓ D'ORIGEN ESTRANGER DE L'ENTORN? (EXCLOSOS
ELS NS/NC)

Rao principal

La bona integrado de les famílies d'origen estranger de
Fentom

La voluntat de no fer discriminado positiva
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La no presencia ele famílies d'origen estranger a 1'entom

La manca de conscienciació

La manca de recursos

La manca d'interés de la comunitat ¡inmigrada envers
l'educació en el lleure

Total

18,5

19,2

6,2

2,7

100,0

27,1

25,7

7,1

' 4,3

100,0

13,8

13,8

5,2

1,7

100,0

0,0

11,1

5,6

0,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Causes de la no realitzacio d'actuacions dirigides a la població d'origen estranger de
l'entorn

IDEES BASIQUES

Les entitats que no realitzen actuacions especifiques dirigides a la població d'origen
estranger de l'entorn identifiquen les següents raons:

• Un 47,9% d'entitats manifesta la voluntat de no fer discriminado positiva envers
cap collectiu determinat. Com mes presencia d'infants d'origen estranger teñen les
entitats, mes prevalent és aquesta rao.

• Un 19,2% d'entitats reconeix una manca de conscienciació deis seus educadors
per aproximar l'entitat a l'entorn mes ¡mmediat. Aquesta rao és especialment
prevalent entre les entitats que no teñen presencia d'infants d'origen
immigrat.

• Un 18,5% d'entitats expiba la no realització d'actuacions especifiques per la no
presencia de famílies d'origen estranger a l'entorn.

• Un 6,2% d'entitats considera que no existeixen els recursos (materials, humans,
etc.) suficients per poder realitzar actuacions envers l'entorn.

• Un 5,5% d'entitats creu que la bona integrado de les famílies d'origen estranger de
l'entorn no requereix la implementació d'estratégies especifiques. Com mes
presencia d'infants d'origen estranger teñen les entitats, mes prevalent és aquesta
rao.

• Un 2,7% d'entitats manifesta que la manca d'interés mostrat per la comunitat
immigrada envers l'educació en el lleure no afavoreix l'articulació d'actuacions
d'aproximació deis espais de lleure a les famílies d'origen immigrat. Aquesta rao és
mes prevalent entre les entitats que no teñen presencia d'infants d'origen
immigrat.
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TAULA 24: REBEN LES ENTITATS ALGÚN TIPUS DE SUPORT PEDAGOGIC DES
DELS MOVIMENTS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
INTERCULTURALS?

Sense presencia 53,7 40,2 6,1 100,0

Presencia de 1 a 4 infants d'ongen estranger 51,4 44,6 4,1 100,0

Presencia superior a 4 63,6 33,3 3,0 100,0

D'escoltisme 54,6 41,2 4,1 100,0

D'esplai 54,3 40,: 5,4 100,0

Confessionals 54,2 41,7 4,2 100,0

Laiques 55,6 37,8 6,7 100,0

Total 54,5 40,7 4,8 100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les eníitats d'educacio en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Suport pedagogic a les entitats d'educacio en el lleure per part deis respectius
moviments

IDEES BASIQUES

Un 40,7% de les entitats d'educacio en el lleure manifesta no rebre cap tipus de
suport pedagogic per part deis respectius moviments per al desenvolupament
d'activitats interculturals. Per tant, un gran nombre d'entitats desconeix o no han
tingut accés ais recursos pedagógics que diversos moviments han elaborat i ofereixen
per afavorir la realització del treball intercultural.

Les entitats que teñen una major presencia d'infants d'origen estranger perceben
un suport mes gran que les entitats amb presencia reduída o inexistent. Les primeres,
probablement, teñen una major necessitat de recursos i, per tant, es mobilitzen per
obtenir-los. Les darreres, en canvi, es mostren mes passives envers el treball
intercultural i son menys permeables a les propostes que provenen deis moviments.

D'altra banda, no existeixen diferencies significatives en relació al suport
pedagogic segons les característiques del moviment d'educacio en el lleure al
qual s'adscriu l'entitat.
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TAULA 25: D'ON PROVÉ EL SUPORT PEDAGOGIC? (EXCLUSOS ELS NS/NC)

Origen principal det suport pedagógic

Sobretot de recursos interns al moviment

Sobretot de recursos externs al moviment

Total
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Font: Elaborado propia a partir de ia / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Participacio deis moviments en el suport educatiu de les entitats

IDEES BASIQUES

Les entitats que reben algún tipus de suport pedagógic manifesten que aquest
prové principalment deis moviments, en un 83,7% deis casos, per bé que un 16,3%
valora sobretot els recursos rebuts des de fonts externes al moviment (bibliografía,
administracions, etc.).

37



Educació en el lleure i Interculturalitat

TAULA 26: PER QUINA RAO PRINCIPAL NO ES REP SUPORT PEDAGOGIC?
(EXCLUSOS ELS NS/NC)

Rao principal

Es desconeixen els recursos educatius existents

No existeixen recursos educatius adequats de suport a
treball intercultural

Existeixen recursos educatius pero no s'aprofiten

No es necessiten recursos educatius específics degut a
la no presencia d'infants d'origen estranger

Els recursos educatius no s'obtenen per via instituciona
sino a través de l'interés personal de ('educador

Total
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10,0

10,0

40,0

20,0

20,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Causes de la no disposició de suport pedagógíc

IDEES BASIQUES

Les entitats que no reben suport pedagógic identifiquen com a principáis les següents
raons:

Un 35,1% d'entitats considera que existeixen recursos educatius pero no
s'aprofiten. Aquesta rao és mes prevalen! entre les entitats que teñen una major
presencia d'infants i joves d'orígen estranger (son les entitats que teñen un major
coneixement deis recursos existents).

Un 21,6% d'entitats manifesta que la no presencia d'infants d'origen estrangeF no fa
necessari l'ús de recursos educatius específics. D'aquesta forma, s'associa la
realització del treball intercultural a la presencia d'infants d'origen estranger.
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• Un 16,2% d'entitats no coneix I'existéncia de recursos educatius específics per al
desenvolupament del treball intercultural. Existeix un major desconeixement entre
les entitats que no teñen presencia d'infants d'origen estranger.

• Un 13,5% d'entitats manifesta que els recursos no es reben a través de l'entitat, sino
que, en tot cas, els mateixos educadors han de mobilitzar-se a títol personal per
aconseguir els recursos educatius necessaris. La mobilització mes gran es produeix
entre les entitats que teñen presencia d'infants d'origen estranger, ja que aquesta
presencia genera major inquietud envers el treball intercultural.

• Un 13,5% d'entitats considera que no existeixen recursos educatius adequats de
suport al treball intercultural. Aquesta rao és mes prevalent entre les entitats que no
teñen infants d'origen estranger entre els seus afiliats.

En definitiva, entre les entitats que no teñen presencia d'infants d'origen estranger es
percep un major desconeixement deis recursos educatius existents, una menor
mobilització deis seus educadors per a l'obtenció d'aquests i una menor sensibilitat envers
la necessitat de desenvolupar un treball intercultural.

TAULA 27: TEÑEN LES ENTITATS ALGÚN TIPUS DE DIFICULTAT / CONFLICTE EN
RELACIÓ AL TREBALL INTERCULTURAL?

:••' mmmsm^mm
Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

m '
22,0

36,5

48,5

33,0

31,5

31,9

33,3

32,3

IBI
72,0

59,5

48,5

62,9

63,0

63,9

60,0

63,0

'"éá©'"
6,1

4,1

3,0

4,1

5,4

4,2

6,7

4,8

m
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Dificultats/conflictes relatius al treball intercultural
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IDEES BASIQUES

• Un 63,0% de les entitats d'educació en el lleure no experimenta dificultáis
especifiques en relació al treball intercultural.

• Existeixen diferencies significatives en funció de la presencia d'infants d'origen
estranger a l'entitat. Així, com mes gran és aquesta presencia, mes dificultes
esdevé el treball intercultural.

• D'altra banda, no existeixen diferencies significatives en relació al suport
pedagógic segons les característiques del moviment al qual s'adscriu l'entitat. La
confessionalitat de l'entitat, dones, no sembla ser un factor determinant del grau de
conflicte/dificultat.

TAULA 28: QUINA ÉS LA DIFICULTAT MES SIGNIFICATIVA? (EXCLOSOS ELS
NS/NC)

Dificulta! principal

La continuVtat de l'assisténcía deis infants d'origen
estranger a l'entitat

Els prejudicis deis infants de l'entitat en relació a la
¡mmigració

La relació amb les famílies d'origen estranger

El desconeixement de la llengua vehicular deis infants
d'origen estranger

Les dificultáis socioeconómiques de les famílies
d'origen estranger

El desinterés de les families immigrades en l'educacic
en el lleure

Les diferencies culturáis (religió, costums, menjar, etc.)

La falta de conscienciació deis educadora
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La manca de recursos formatius i de suport institucional

Total

1,6

100,0

5,6

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigratió i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el Ileure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Tipología de dificultat

IDEES BASIQUES

Les principáis dificultats identificades per les entitats en relació al treball intercultural son:

Un 27,9% d'entitats considera que la dificultat principal deriva deis prejudicis deis
infants i joves de l'entitat a l'entorn del fet migratori Aquesta dificultat esdevé mes
prevalent a mesura que disminueix la presencia d'infants d'origen estranger a les
entitats. Així dones, es confirma la conveniencia de no condicionar la realització del
treball intercultural a la presencia d'infants d'origen immigrat.

Un 18,0% d'entitats manifesta com a dificultat principal la gestió de la relació amb les
families d'origen estranger. Aquesta dificultat esdevé mes prevalent a mesura que
augmenta la presencia d'infants d'origen estranger a l'entitat.

Un 16,4% d'entitats remet a les diferencies culturáis (religioses, de costums,
gastronómiques, etc.) presents entre els infants de l'entitat com a causa principal deis
seus problemes/tensions.

Un 11,5% d'entitats considera que les dificultats provenen fonamentalment de les
desigualtats socioeconómiques que afecten les families d'origen estranger i que
impedeixen ais seus fills/es la participació normalitzada a les activitats de l'entitat. Com
mes nombrosa és la presencia d'infants d'origen estranger, mes s'al-ludeix a aquest fet.

La resta d'entitats especifica com a dificultats principáis el desinterés de les families
estrangeres envers l'educació en el Ileure (en un 9,8%), la discontinuítat de
l'assisténcia deis infants d'origen estranger a les activitats de l'entitat (en un
8,2%), la falta de conscienciació deis educadors (en un 4,9%), la manca de
recursos formatius i de suport institucional (en un 1,6%) i el désconeixement de la
Mengua vehicular per part deis infants d'origen estranger (en un 1,6%, essent mes
prevalent en entitats on la presencia de fills/es de families estrangeres és nombrosa).
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TAULA 29: PER QUINA RAO PRINCIPAL NO ES TEÑEN DIFICULTATS? (EXCLOSOS
ELS NS/NC)

Rao principal.

La bona integrado deis infants d'origen estranger no
genera dificultáis especifiques

La no presencia d'infants d'origen estranger determina
la inexistencia de dificultáis especifiques

La no realització de treball intercultural determina la
inexistencia de dificultáis especifiques
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Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i fnterculturaütat a les entitats d'educació en
e¡ lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Causes de la no aparició de dificultats/conflictes en la realització del treball
intercultural

IDEES BASIQUES

Les entitats que no experimenten dificultáis especifiques en relació al treball
intercultural identifiquen com a principáis les següents raons:

• Un 46,3% d'entitats considera que la no presencia d'infants d'origen estranger
determina la inexistencia de dificultáis especifiques.

• Un 38,9% d'entitats manifesta que la bona integració deis infants d'origen estranger
no genera dificultáis especifiques. Aquesta rao guanya protagonisme a mesura que
augmenta la presencia d'infants d'origen immigrat a l'entitat.

• Un 14,8% d'entitats no realitza cap tipus de treball intercultural i, per tant, Tapando de
dificultáis en relació a aquest és inexistent. Aquesta rao és mes prevalent a mesura
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que disminueix la presencia d'infants d'origen immigrat a. l'entitat. De fet, aquesta
mateixa tendencia es manifesta en la realització de treball intercultural.

Moltes entitats associen la necessitat d'incloure el treball intercultural entre les
seves activitats a la presencia d'infants d'origen estranger o de dificultáis
especifiques sorgides d'aquesta presencia.
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2. L'EDUCACIO INTERCULTURAL A LES ENTITATS D'EDUCACIO
EN EL LLEURE DE CATALUNYA

2.1. L'ASSOCIACIONISME I EL LLEURE EN LES SOCIETATS PLURALS

D'engá d'uns anys, el teixit social de les ciutats ¡ pobles de Catalunya esta experimentan!
una creixent diversificado cultural. El fenomen de la immigració n'és en bona mesura una
causa explicativa d'aquesta tendencia, ja que ha suposat i suposará l'arribada de
col-lectius originaris de geografies i realitats culturáis ben diverses amb l'esperan$a de
consolidar en les millors condicíons possibles els seus projectes socials, económics i
familiars.

La realitat sociocultural, dones, esdevé poc a poc mes heterogénia i complexa de
gestionar, alhora que s'obren noves oportunitats per construir una societat mes rica, mes
plural i mes conscient d'ella mateixa. Un deis reptes que cal abordar de forma prioritaria és
com integrar la pluralitat -miñones i majories- en el nou engranatge social. Des del
nostre punt de vista, el procés d'integració social requereix, per un costat, un
reconeixement deis drets i deures que posiciona qualsevol ciutadá en una situado
d'igualtat d'oportunitats i, per l'altre, una (re)formulació deis espais d'interacció i de
convivencia a partir deis quals la ciutadania puguí articular projectes socials compartits.

En aquest sentit, el món associatiu infantil i juvenil d'educació en el lleure hauria de ser un
ámbit d'actuació privilegiat en tant que, com a espai de socialització i participado
ciutadana, disposa d'un potencial d'integració social molt importan*. Aquest potencial es
concreta en el poder que teñen les entitats per:

Des de l'individu Formar infants i joves (els adults del futur) compromesos amb els
valors democrátics i que expressin actituds de respecte i empatia
envers la pluralitat sociocultural. A diferencia d'altres espais amb
funcions merament recreatives o d'entreteniment, les entitats
d'educació en el lleure son espais de socialització amb possibilitats de
fer que els infants i joves aprenguin a (inter)áctuar de forma positiva i
integra dora en contextos socials plurals.

Des del grup Construir projectes socials compartits, en els que els infants i
joves d'origen immigrat8 puguin participar en igualtat de condicions9.
Les entitats d'educació en el lleure son espais de trabada i intercanvi
que, a diferencia d'altres institucions com l'escola amb una

6 Entenem per "infants i joves d'origen immigrat" els filis i filies de famílies que han protagonitzat
un procés mígratorí (desplagament entre territoris amb l'objectiu de millorar les condicions
materials de vida) generalment des de país os o región s empobrides.
9 Fem servir l'expressió "infants i joves d'origen immigrat" per referir-nos exclusivament ais filis i les
filies de famílies immigrades origináries de pa'ísos empobrits. No indoem els filis i les filies de
famílies estrangeres provinents de paTsos rics perqué les seves condicions objectives d'existéncia
acostumen a allunyar-los de les posicions que els membres de les miñones sodals i económiques
ocupen en I'estructura de la desigualtat social. Tampoc no incloem els infants i/o joves d'altres
minories com l'étnia gitana perqué no formen part de l'objecte d'estudi d'aquest informe. Les
particularitats históhques i socials de la seva situado, així com la diversitat interna d'aquest
collectiu, son prou amplíes com per merétxer un espaí de reflexió propi.

44



Educado en el lleure i Interculturalitat

organització molt jerárquica i una finalitat instrumental, fonamenten la
seva actuado en models de participado gairebé horitzontals basats
en la qualitat i proximitat de les relacions que s'hi produeixen. La
manca relativa de control per part deis adults permet generar activitats
relacionades i arrelades en major mesura en els propis interessos
deis infants ¡ joves. Tots aquests son elements que afavoreixen
l'intercanvi de coneixement entre infants, el treball en equip i la seva
implicado en un projecte compartit amb el grup d'iguals, sigui quin
sigui l'origen deis seus membres. Alhora, aquests projectes compartits
s'imbriquen en el teixit social d'un determinat territori. Per tant, acollir
infants i joves d'origen immigrat i inserir-los en la xarxa de relacions
que ofereix l'entitat significa reforgar els seus processos d'integració.

Des de la societat Fomentar el canvi social. Les entitats d'educació en el lleure
organitzen les seves activitats al marge de les lógiques de mercat que
regeixen les societats modernes10. A diferencia deis espais de
consum d'oci infantil i juvenil, ordenáis d'acord a criteris de rentabilitat,
les entitats d'educació en el lleure poden comprometre la seva
actuació basant-se en criteris d'igualtat social, des de la crítica
discursiva i la defensa activa deis drets deis collectius desafavorits, o
bé assumint com a propis aspectes mes margináis que no produeixen
rendiment económic, com pot ser el treball intercultural11. Les entitats
poden fer valer i sentir la seva manera de concebre la societat, a fi
que les persones es preocupin per la integrado social del conjunt de
col-lectius que la conformen.

Tanmateix, aqüestes potencialitats es veuen sovint atenuades per la confluencia d'altres
factors, entre els quals destaquem els següents:

Abséncia d'infants i joves d'origen immigrat a les entitats, sigui perqué no viuen
en l'entorn immediat (barri o municipi), sigui per la incapacitat deis moviments i les
entitats d'oferir un Projecte Educatiu igualment atractiu per a ells i les seves famílies.

Model estátic d'educació en el lleure. Els moviments i les entitats no sempre
aconsegueixen adaptar-se amb éxit ais envits que planteja el nou escenari social. Si
l'objectiu continua sent integrar la diversitat sociocultural en el si de les entitats i
educar els infants i joves perqué esdevinguin ciutadans actius i compromesos en els
valors democrátics, s'ha de fer un esforc addicional per adaptar l'activitat i el
funcionament d'aquests espais a les característiques de la poblado a la que també
haurien d'anar dirigides les accions socioeducatíves. No es tracta tant d'educar mes
ais infants i joves que ja hi son presents (o d'assumir noves funcions delegades per les

10 Aíxó no significa, pero, que el funcionament de les entitats sigui del tot immune a les pressions del
mercat. Al llarg de la recerca han estat vanes les veus que ens han expressat la seva preocupacio
davant la "crisi" deis moviments d'educació en el lleure. Segons aquest punt de vista, la progressiva
mercantilització del lleure, que passaria a convertir-se en pur (neg)oci, s'está traduint en la pérdua
de protagonime de les entitats d'educació en el lleure en la vida deis infants i joves.
11 Cal no confondre el treball i les accions interculturals amb el tractament superflu i lucratiu que
moltes ¡niciatives privades fan de la pluraütat cultural. Les primeres produeixen, sobretot, rendiment
social, les segones rendiment económic.
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famílies), com es pensa que s'hauria de fer, sino d'arribar a mes coilectius través de
models comprensius12.

Model etnocéntric d'educació en el lleure. En no poques ocasions et treball realitzat
a les entitats d'educació en el lleure s'alimenta exclusivament de referents culturáis
corresponents a models socials majoritaris, sensé que aixó sigui necessáriament
producte d'un posicionament polític explícit, sino mes aviat de tot el contrari: d'una
manca d'intencionalitat. En altres ocasions, la relació amb la interculturalitat es
produeix a través de l'organització d'activitats multiculturals puntuáis i extraordináries
que tendeixen a reproduir vells tópics al voltant de l'Alteritat cultural (exotisme,
subdesenvolupament, etc.).

Desconfianca per part deis agents socials (associacions d'immigrats i per a
immigrats, escoles, administracions, etc.) de la capacitat deis moviments i les entitats
d'educació en el lleure per gestionar adequadament els conflictes que es deriven de la
diversitat sociocultural. El funcionament quotidiá de les entitats denota el nivell de
dificultat que té la major part de les instáncies del món de la intervenció social per
treballar en xarxa la detecció i abordatge de les problemátiques. Tanmateix, les
responsabilitats no sempre es distribueixen proporcionalment i, a la llarga, aixó acaba
afectant negativament el paper i la imatge pública de les entitats.

Dificultats estructuráis per desenvolupar de forma planificada un Projecte Educatiu
que es fací ressó de la diversitat sociocultural. Els equips de monitors i els directius de
les entitats d'educació en el lleure son molt poc estables i sovint, mentre hi son, no
poden destinar tot el temps necessari a la planificado d'activitats pedagógiques. La
precipitado amb qué a mes a mes s'acaba abordant el disseny del Projecte Educatiu
no els permet desenvolupar una estrategia educativa a llarg termini que sigui coherent
amb les necessitats associades al fenomen social de la ¡mmigració. En aquest sentit,
les respostes que es poden oferir son, en qualsevol cas, reactives, improvisades i
discontinúes en el temps.

Manca de formació especialitzada. El desconeixement per part deis equips de
monitors sobre com gestionar la diversitat sociocultural de les entitats i com treballar la
interculturalitat amb els infants i els joves, juntament amb el poc suport rebut en aquest
terreny per part deis moviments d'educació en el lleure i les diferents administracions,
no ha afavorit la incorporació de la perspectiva intercultural en la dinámica de treball de
les entitats. Val a d¡r, pero, que actualment la major part de moviments están editant
materials i incloent formació específica en els cursos de monitors i directors sobre
educació en el lleure i interculturalitat.

Abséncia generalizada de caps i monitors d'origen ímmigrat en agrupaments,
casáis i espiáis, fet que dificulta el desenvolupament de projectes auténticament
interculturals en el si de les entitats i que, a mes, no ajuda a qué moltes famílies
d'origen immigrat desvetllin el seu interés per aquests espais d'aprenentatge i relació
ni a qué dipositin la seva confianca en aquest projectes d'iniciativa social. D'altra
banda, aquesta abséncia ésigualment indicativa de fins a quin punt no s'está
aconseguint integrar els joves d'origen immigrat -molts d'ells nascuts aquí- en alguns
espais de participado ciutadana.

L'individualisme i la tolerancia acrítica, en la mesura que son actituds ámpliament
acceptades, contraresten i, fins i tot, neutralitzen els efectes performatius del discurs i

12 Podría semblar poc prudent defensar el desenvolupament de models pedagógics comprensius
enmig d'una etapa política caracteritzada precisament per tot el contrari. En qualsevol cas, els eixos
que estructuren el debat a l'entorn de la qualitat i l'equitat del sistema educatiu no son directament
traslladables al terreny de l'educació en el lleure, on ni els objectius pedagógics ni el "curriculum" de
continguts están parcialment defínits pels requisits del món de la producció.
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l'acció pedagógica de les entitats d'educació en el lleure. L'acomodació a l'ordre de les
coses porten a les majories socials a acceptar la pluralitat i coexistencia de models
identitaris o culturáis diferents, pero no a una convivencia real basada en el diáleg i la
igualtat d'oportunitats (valors, d'altra banda, promoguts des deis moviments i les
entitats d'educació en el lleure).

Increment de I'oferta de servéis d'oci. Les entitats d'educació en el lleure
s'enfronten en l'actualitat al repte possiblement mes important de la seva historia: el
progressiu augment de l'oferta d'activitats lúdiques en el temps lliure i l'enorme
capacitat d'atracció que exerceixen els nous espais de consum d'oci sobre una part
molt important deis seus destinataris: centres comerciáis, pares infantils, cyber cafés,
etc. En efecte, les entitats d'educació en el lleure no teñen un espai en exclusivitat i es
veuen cada cop mes abocades a competir amb propostes de lleure alternatives que
ofereixen ais infants i els joves nous formats per a l'establiment de relacions socials.
L'esplai acaba esdevenint a ulls d'aquests un espai desfasat a on no és possible
connectar amb els continguts que descobreixen en la resta de contextos vitáis.
Addicionalment, les famílies atribueixen valoracions equivocades a la tasca realitzades
des deis moviments i les entitats d'educació en el lleure, confonent sovint la seva
finalitat pedagógica amb funcions de simple entreteniment o custodia. Tot plegat
reverteix en una devaluació immerescuda de les iniciatives d'educació en el lleure, que
fa que hagin d'enginyar-se-les per, com a mínim, mantenir les "quotes" de participació
assolides tradicionalment.

Com es pot observar, existeixen no pocs indicadors que informen del volum d'inconvenient
a qué han de fer front els moviments i les entitats d'educació en el lleure de Catalunya.
Alguns d'ells remeten a fenomens que podríem qualificar d'endémics donats el contingut i
l'estructura d'aquest tipus d'iniciatives poc rentables des del punt de vista económic. Altres,
en canvi, teñen a veure específreament amb les resisténcies -institucionals o no- per
abordar amb deteniment i seriositat els reptes que planteja la presencia d'infants, joves i
famílies d'origen immigrat des d'una perspectiva intercultural (por, ens preguntem, a
destapar la Caixa de Pandora?).

Mentrestant, existeixen diverses fonts d'informació que posen de manifest la situació de
desigualtat social en qué es traben bona part de les famílies d'origen immigrat, i com aixó
afecta l'estructura de possíbilitats deis seus filis i filies en ámbits tan diversos com l'escola,
el lleure o el treball remunerat. L'escassetat de recursos económics, d'una banda, i el
desconeixement de 1'entorn, de l'altra (costums, normes no escrites, prejudicis,
coneixements donats per descomptat, etc.), son factors a teñir en compte si volem
comprendre les dificultáis que afecten molts coHectius minoritaris en el moment d'activar
processos d'inserció social.

El fet és que, davant la desigualtat d'accés deis infants i els joves a les entitats d'educació
en el lleure per raons socioculturals, son moltes les que no realitzen actuacions
especifiques dirigides a promoure una major presencia deis coHectius minoritaris i/o
d'origen immigrat. En la majoria d'ocasions, aquests infants i joves accedeixen a les
entitats casualment a partir de la seva xarxa d'amics o parents. En d'altres, son
directament derivats des de Servéis Socials, la Creu Roja o altres iniciatives de caire
assistencialista.

Les dinámiques psicosocials que entren en joc en les associacions o grups infantis i
juvenils fan que l'accés al seu interior siguí mes fácil per a aquells individus que teñen
afinitats socioculturals amb els que ja hi son a dins. Afinitats que han estat forjades a través
de processos de socialització equiparables i en contextos socioeconómics i culturáis
comuns que van institucionalitzant una manera correcta de veure, pensar i fer les coses.
Aquest fet dificulta moltes vegades que les entitats d'educació en el lleure apareguin com a
espais oberts a tothom a ulls deis infants, els joves i les famílies d'origen immigrat.
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D'altra banda, les activitats de temps lliure ofertades per les entitats, la seva estructurado
temporal i els seus continguts pedagógics no sempre s'adeqüen ais referents culturáis
d'algunes de les famílies d'origen immigrat ni tampoc a les seves necessitats immediates.
L'emergéncia del lleure i de la cultura de l'oci com un element essencial de la vida, així
com la fragmentado i discontinuTtat deis temps vitáis segons l'activitat que es desenvolupa,
son de fet una construcció propia de la cultura occidental. És a dir, els pares i mares deis
infants i joves d'origen immigrat poden no com partir la idea del lleure com a espai educatiu
institucionalitzat i dirigit per adults, o bé poden desconéixer (i malinterpretar) la funció que
té l'educació en el lleure en la formado deis mes joves. Aquest inconvenient esdevé
especialment greu degut a la dificultat d'articular espais de diáleg entre els i les
responsables de les entitats, d'una banda, i les famílies, de l'altra, i davant el fet que les
campanyes oficiáis d'informació i sensibilització sobre l'educació en el lleure son
prácticament inexistents.

Finalment, no podem oblidar la intensitat amb qué algunes entitats d'educació en el lleure
practiquen les seves adscripcions ideológiques o identitáries, ja que sense aquest element
no tindríem del tot dibuixat el camp de joc que explica la presencia actual d'infants i joves
d'origen immigrat en els moviments associatius de lleure (molt mes encara quan aqüestes
adscripcions s'hi relacionen amb ubicacions socials de tipus socioeconómic). Aquest no és
certament cap fenomen nou. En el seu moment, el moviments d'educació en el lleure
tampoc no van saber atreure suficientment a la immigració originaria de la resta de l'Estat.
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2.2. TEORIES I MODELS A L'ENTORN DE LA DIVERSITAT

El lleure és un espai de relació i socialització tant o mes trascendent que la propia escola,
sobretot en el cas deis joves i els adolescents, pero també en el deis infants13, en la
mesura que afavoreix l'expressió i construcció de les identitats individuáis i col-lectives
mitjancant mecanismes com l'apropiació deis espais, la pertinencia a determináis grups
d'amics, l'articulació comportaments i accions, etc. És a través de la inserció social en una
0 altra estructura de relacions, de la participado mes o menys intensa en el consum d'oci i
de l'ús d'estétiques i llenguatges específics com els joves i els adolescents defineixen
públicament les seves preferéncies i apostes vitáis i estableixen equilibris entre les
demandes derivades de la seva triple presencia en els espais familiar, escolar i de lleure.

Sigui com sigui, les conseqüéncies de les seves accions poden ser interpretats en termes
práctics, és a dir, prenent en consideració els efectes polítics associats a les tries
efectuades per aquests joves i adolescents en el seu temps d'oci i materialitzats -entre
d'altres- en la constitució d'endo i exogrups a l'entorn de diferent eixos de diferéncia-
desigualtat (classe social, genere, origen etnicocultural, edat, etc.). L'espai de lleure, per
tant, també pot caracteritzar-se per l'activació de dinámiques segregadores i/o
discriminatóries, i no només per l'aproximació i l'intercanvi igualitari entre joves; és mes,
l'espai d'educació en el lleure també pot ser vist com un camp de joc en el que es
(re)produeixen les dinámiques socials i s'escenifiquen les relacions que informen de la
qualitat de les relacions interculturals "a fora".

Certament, a les entitats d'educació en el lleure té lloc part de la inserció social deis infants
1 joves d'origen immigrat en la interacció d'aquests amb l'equip de monitors, amb els altres
nois ¡ noies, en les relacions que les seves famílies mantenen amb l'entitat, amb els seus
responsables i amb la resta de famílies d'infants i joves autóctons. Pero també pot succeir
que les seves estructures organitzatives i discursos responguin a només una part deis
interessos presents en la mesura en qué, per exemple, les activitats pedagógiques dutes a
terme obliguin ais infants i joves d'origen immigrat a reorganitzar (fins i tot desorganitzar)
les seves identitats en privilegiar els valors i racionalitats propis de la majoria social.

Per tot aixó, les entitats d'educació en el lleure constitueixen un espai privilegiat per
analitzar la manera com s'especifica la inserció social d'aquests infants i joves en la
societat d'acollida. S'ha de teñir sempre present que les entitats d'educació en el lleure
están ubicades en un context social i polític específic, amb el qual estableixen
necessáriament relacions de diferent tipus. En aquest sentit, hem trobat convenient
especificar algunes de les perspectives teóriques que, des de l'análisi de les desigualts
socioculturals, han ajudat a interpretar el sentit de les relacions interculturals (punt 2.2.1.
"teories explicatives"). A l'entorn d'aquestes consideracions hem fet la relació deis models
de gestió de la diversitat sociocultural a través deis quals s'está intentant resoldre, des de
les entitats d'educació en el lleure, la inserció deis infants i joves d'origen immigrat (punt
2.2.2. "models de gestó").

13 De la matéixa manera que a partir de la segona meitat del segle XX les administracions publiques
i el mercat han contribuTt a la construcció d'imatges i discursos específics sobre els joves i els
adolescents (a través del disseny de polítiques socials, de la generació de mercaderies especifiques
-teenage market- etc.) no és menys cert que en l'actualitat la infancia ocupa cada vegada mes un
espai privilegiat en els debats polítics i académics que informen la formulado polítiques publiques
(cada cop mes exemplificat en els anomenats Plans d'lnfáncia municipals), així com en les
estratégies adoptades pels mercats audiovisuals, de la roba, de l'oci, etc. (llancament de productes
específics pels mes petits). Tot plegat no només fa que la infancia comenci a ser vista com un
període de la vida significatiu en sí mateix, sino que també contribueix a transformar la qualitat deis
materials simbólics que omplien de contingut aquest cicle de vida i dotaven d'identitat els mes petits,
fins el punt d'aproximar-Ios en alguns aspectes ais usos de la població jove i adolescent (alguns
autors parlen, en aquest sentit, de la desaparíció de la infantesa; veure Neil Postman: 1990).
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2.2.1. Teories explicatives de les diferéncies/desigualtats socioculturals

La relació de teories sobre el binomi diferencia/desigualtat que presentem a continuació ha
estat elaborada fent servir com a referen! diverses publicacions sobre la inserció social de
les minories socioculturals en els sistemes formáis d'ensenyament (Me Carthy 1994, Alegre
i Herrera 2000 i E. Sleeter & A. Grant 1999) i la guia per a la formació deis educadors de
les entitats d'educació en el lleure Sanduk editada per la Fundado Jaume Bofill i la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Miquel Ángel Essomba
(coord.) 2001). Com qualsevol altre instrument d'análisi, aquest és producte de l'abstracció
i simplificació de la pluralitat d'enfocaments que, des de diferents posidonaments
ideológics, han informat del fenomen de la desigualtat sócioeducativa. En qualsevol cas, no
hem de perdre de vista les potencialitats que es deriven del seu ús, car l'assignació del
treball deis moviments i les entitats d'educació en el lleure a una o altra teoría explicativa
ve a ser un indicador del seu compromís envers els reptes educatius que planteja
actualment la diversitat sociocultural.

La teoría neoconservadora

Actualment hi ha molt pocs científics socials que encara s'atreveixin a defensar amb
seriositat les tesis biologistes elaborades pels primers teories de les relacions de "raga".
Segons aquest punt de vista, molt comú entre fináis del segle XIX i comencaments del XX,
les diferencies genetiques constitueixen senyals inesborrables de les capacitats relatives
deis diferents grups d'éssers humans. Tanmateix, al llarg de la década deis vuitanta,
alguns educadors i teories socials han introduít noves i potents inflexions respecte del
discurs essencialista tradicional. Son el que algunes veus han identificat com les "noves
retoriques de l'exclusió" (Stolcke 1994).

En concret, la transformado discursiva vertebrada per la teoría neoconservadora ha estat
la següent: s'ha passat de racialitzar les diferéncies/desigualtats a etnifi car-I es. Es
tracta d'un punt de vista igualment determinista, igualment essencialista, ja que el que
anteriorment s'interpretava com a trets indelebles atribútales a la genética, actualment es
reconceptualitza com a diferencies incommensurables entre cultures. Des de la teoría
neoconservadora l'adscripció étnica pren carta de naturalesa quasi biológica i no fa mes
que "encerrar a priori a individuos y grupos en una historia original, en una genealogía, en
un inalterable e intocable estar determinado por el origen" (Wallerstein 1991: 30).

Cal advertir que a nivell práctic les conseqüéncies de racialitzar i etnificar son básicament
les mateixes, car els arguments legitimadors de les desigualtats socials es mantenen
sense alterar, amb un lleuger pero importantíssim matís: aquest nou fonamentalisme
cultural assumeix que les diferencies etnicoculturals no son només irreductibles, sino que
també resulten irreconciliables, amenacadores i mútuament destructives. L'única resposta
política válida és, per tant, el segregacionisme, sempre emparat en un pretés carácter
desviacionista propi de les cultures no majoritáries.

Com podem apreciar, a les aproximacions neocon serva do res sempre son absents les
reflexions aprofundides del paper que teñen ¡'estructura i les relacions socials en la
concreció de les dinámiques especifiques deis individus o els grups. Tot el pes de la
concreció d'aquestes dinámiques s'explica des de l'essencialització de l'etnicitat propia de
l'entorn familiar i comunitari. La variable explicativa de les desiguaitats socials (i de la
marginado de certs col-lectius) acaba sent aquesta mena de cultura descontextualitzada i
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ahistórica que reifica l'agrupació étnica i que, en darrera instancia, dona compte deis seus
"déficits".

Segons alerta M. Delgado (1998), aquest tipus de formulacions, efectivament diverses i
sovint eficagment argumentades, abonen el terreny idoni per fer caure les reivindicacions i
els discursos pretesament antiracistes (com el multicultural) en el parany de
l'excepcionalisme cultural. Ho veurem mes endavant en aquest mateix capítol.

La teoría liberal

Les aproximacions liberáis procuren evitar de caure en interpretacions essencialistes, tan
d'ordre biologista com culturalista, de les diferéncies/desigualtats socials. Alguns autors i
autores fins i tot han tractat d'analitzar el paper que té el medi social i cultural en
l'explicació de les dificultats d'inserció social expressades pels individus de determinats
"grups étnics minoritaris".

De totes formes, malgrat allunyar-se notablement del liberalisme meritocrátic tradicional
("qui vol pot"), i realitzar en la mateixa mesura aportacions d'enorme interés científic,
aquesta teoría pateíx de mancances molt serioses. Potser la mes notable remet a la
inexistencia d'una teoría del poder. Amb aixó volem dir que quan s'analitzen les
diferéncies/desigualtats acostuma a operar-se un procés forca reduccionista que tradueix
les desigualtats socials en diferencies d'ordre cultural. En altres para ules, en cap cas
trobem un estudi sistemátic de les relacions que s'estableixen entre l'estructura social,
d'una banda, i les trajectóries biográfiques deis individus, de l'altra; és a dir, deis principis o
eixos de desigualtat (per rao d'étnia, de classe social i de genere, principalment) que
regeíxen l'articulació d'expectatives, actituds i oportunitats desiguals en fundó de l'origen
social i cultural de les persones.

Des d'aquest punt de vista les cultures no arriben a cosificar-se com succeeix en el marc
de les teories neoconservadores, les quals consideren les diferencies socioculturals com
elements immutables i irreconciliables. No obstant aixó, el canvi de perspectiva no deixa de
ser perillos en la mesura que es proposa abandonar la segregació física per Iluitar a favor
de l'aproximació simbólica, sobretot perqué es tracta d'una aproximado arrelada en el
compromís ingenu de la majoria social de "compensar" la "privació cultural" que
pateixen les minories sociocuíturals (la mutabilitat de les cultures ho permet). Com
podem observar, aquest moviment, que tindria lloc de manera estrictament unilateral (de
les minories cap a la majoria), está fonamentat en una visió profundament etnocéntrica i
jerárquica de la diversitat sociocultural.

Precisament el disseny i aplicado deis Programes d'Educació Compensatoria en el terreny
escolar son encara avui el máxim exponent de la col-laboració de l'Estat amb la ciencia
social liberal. Des del nostre punt de vista, es tracta només de programes de redempció de
les "deficiéncies" i "disfuncions" atribu'íbles a l'entorn familiar i de desviació social, pero no
d'estratégies onentades a facilitar la integració de la diversitat sociocultural en un marc de
relacions respectuós i igualitari.

La teoría multicultural

La teoría multicultural apareix en part com una resposta de les minories davant el fracás
deis plantejaments neoliberals, per atendré les exigéncies de les reformes educatives
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comeses en la década deis 70s. El multiculturalisme, que neix ais Estats Units i al Regne
Unit, s'estén per Europa durant els anys 80 i adopta diferents matisos en funció de les
polítiques publiques i l'estructura de la diversitat sociocultural de cada Estat. Tanmateix, els
projectes inspirats en les idees multiculturals comparteixen un punt de vista crític al
respecte de l'obsessió del reformisme liberal pels "déficits" de les miñones socioculturals, i
valoren positivament el manteniment i desenvolupament del background cultural
d'aquests grups socials.

En l'arena política, la teoría multicultural significa el pas de la defensa deis drets individuáis
a la reivindicado deis drets col-lectius i de les actuacions protectores de les minories (a
través de polítiques de discriminado positiva). Malauradament, pero, aquest discurs dona
amb massa freqüéncia cabuda a plantejaments de caire "conservacionista" que neguen la
mal-leabilitat de les identitats, el mestissatge i l'intercanvi cultural, és a dir, alió que s'ha
vingut a denominar la interculturalitat.

El fet de considerar els individus com a dipositaris d'una herencia cultural ancestral dificulta
les possibilitats de comprendre la construcció identitária com un procés obert i multifacétic.
Quan aixó succeeix es dissolen les fronteres entre el dret a la diferencia i el deure de
conservar-la i, de retruc, els col-lectius minoritaris, i molt especialment els d'origen
immigrat, poden veure's obligats a redescubrir, reafirmar i, fins i tot, reinventar llur
"etnicitat". En el cas deis infants i joves d'origen immigrat aquest procés de replegament
cultural pot ser especialment conflictiu donada la manca relativa de materials simbólics
d'origen disponibles a la societat d'acollida.

La teoría multicultural reivindica explícitament el dret a la igualtat social, pero la lectura que
fa de la diversitat cultural com a juxtaposició de "tradicions étniques" inalienables és purista
i naive. D'una banda, perqué s'ignora que els contactes multiculturals es caracteritzen
precisament per trasbalsar amb major o menor intensitat les relacions de poder i les
identitats socioculturals. De l'altra perqué, com la resta d'aproximacions anteriors, la teoría
multicultural redueix la diversitat sociocultural a la seva expressió estrictament "étnica",
sense teñir en compte el paper que juguen altres variables (per exemple, el genere i la
classe social) en la configurado de les diferéncies/desigualtats socials.

La teoría intercultural

La teoría intercultural proposa una manera relativament nova de mirar-se les
diferéncies/desigualtats socioculturals, valorant les virtuts, els límits i alguns deis elements
que determinen l'abast de ('eficacia deis enfocaments multiculturals.

La diferencia fonamental entre la multiculturalitat i la interculturalitat rau en la importancia
que aquesta segona atorga al diáleg i la interacció. Efectivament, des d'aquest punt de
vista les cultures no son realitats estátiques o immutables, tal com pressuposen el
"fonamentalisme cultural" conservador o el multiculturalisme mes extremista, ans tot el
contrari. Les cultures teñen una dimensíó processual molt important, de manera que
el seu abordatge científic només és corréete quan s'assumeix el carácter móbil i
precari deis seus límits. A on comenga i s'acaba la "cultura catalana", per exemple? I la
"cultura marroquina"? Sota quines condicions és possible referir-se a una cultura erí
concret com acabem de fer? Aqüestes qüestións, entre d'altres, posen de manifest l'elevat
grau de complexitat que afecta qualsevol intent de delimitado de les identitats culturáis, ja
que la seva configurado está subjecta ais canvis experimentats en el terreny de les
relacions humanes (globalització tecnológica i cultural, moviments migratoris, contactes
¡nterculturals, etc.)

Sigui com sigui, en Tactual model económic i social les identitats culturáis s'hi veuen
abocades a mantenir relacions amb alteritats d'ordre religiós, nacional, de genere, etc.; és
a dir, amb unes diferencies constantment reinterpretades i reconstruídes a la llum de
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l'intercanvi que, en uns o altres termes, inevitablement s'estableix. És precisament la
preocupado per suavitzar íes tensions i conflictes que apareixen enmig d'aquest context
d'intercanví i confrontado, i la voluntat de democratitzar al máxim el marc de relacions
culturáis, el que va dur a alguns teórics de les Ciéncies Socials a articular la proposta
intercultural a comencaments de la década deis 90s.

En aquest sentit convé assenyalar que les teories interculturals expressen en si
mateixes una intenció política: la subversió de les adscripcions étniques i
socioculturals tradicionals i la consolidado del mestissatge cultural. Des de, la
perspectiva intercultural es pretén trencar amb la immutabilitat de les adscripcions culturáis
i identitáries (creenca de la qual és en bona part responsable la teoría multicultural) i
propiciar un marc de relacions on siguí possible la interacció sociocultural en un pía
d'igualtat.

Un aspecte addicional que sol operar-se en aquest debat és el de l'extensió d'aquest tipus
d'actituds a tots els espais educatius, formáis i informáis, independentment de la presencia
d'alteritats socioculturals. La ¡nterculturalitat vol actuar mes enllá de la reactivitat que
fonamenta la majoria d'intervencions i, d'aquesta manera, arrelar el seu model de gestió en
el nucli mateix deis processos de socialització. És per aixó que la relativització deis
referents culturáis i la construcció d'espais democrátics i participatius no és una tasca a
desenvolupar de forma exclusiva en entorns educatius on la presencia d'infants i joves
d'origen immigrat i/o minoritari sigui significativa, sino tot el contrari: l'educació
intercultural s'ha de dirigir a tothom, perqué tothom interacciona amb alteritats
socioculturals que actualitzen la seva presencia físicament o simbólica.

A continuació presentem un quadre resum que recull a grans trets les característiques que
defineixen cadascuna de les teories explicatives del binomi diferencia/desigualtat fins el
moment exposades:

TAULA RESUM: TEORIES EXPLICATIVES DE LES
DIFERÉNCIES/DESIGUALTATS SOCIOCULTURALS

Moment
d'aparició

Concepte de
cultura

Neoconservadora

Anys 80s

Essencialista

Liberal

Anys 70s

Construcción ista

Multicultural

Anys 80s

Essencialista

Intercultural

Anys 90s

Construcción ista
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Causa de les
desigualtats

socials

Estrategia
de gestió de

les
diferencies /
desigualtats

Inconmensurabilitat
de les cultures

Segregado social

Déficits culturáis
de les minories

Assimilació
cultural

Hegemonía deis
models culturáis

majoritaris

Protección i s me
{discriminado

positiva)

Prejudicis
etnicoculturals

Mestissatge
(diáleg cultural)

2.2.2. Models de gestió de la diversitat sociocultural

Un cop presentades les corrents teóriques que han informat de la naturalesa de les
reladons entre les diferencies culturáis i les desigualtats socials és ara el moment
d'explicar les quatre solucions practiques que s'han anat posant en funcionament
históricament amb l'objectiu de gestionar les relacions culturáis. Si bé hem fet servir les
experiéncies pedagógiques de la institució escolar com a referent per l'elaboració d'aquest
apartat, no dubtem de la validesa de l'aplicació deis models que a continuado expliquem
en el cas de les entitats d'educació en el lleure. En primer lloc, per l'existéncia de certs
parallelismes (malgrat les diferencies) entre un i altre espai de socialització (intencions
pedagógiques de fons, preocupado per la diversitat sociocultural, etc.) i, en segon lloc,
perqué al llarg del treball de camp hem pogut comprovar la influencia real exercida per
cadascun d'aquests models sobre el discurs deis moviments i les practiques pedagógiques
de les entitats d'educació en el lleure.

El model segregacionista: espais diferents per cultures diferents

Malgrat que aquest tipus de model de gestió de la diversitat cultural no té cabuda en els
moviments d'educació en el lleure de Catalunya ni a la seva xarxa d'entitats, cal no perdre'l
de vista ates que a algunes entitats d'educació en el lleure sovint es dispensa un
tractament de les diferencies arrelat en concepcions i actituds que tendeixen a reproduir les
desigualtats i distanciaments de partida. Creiem oportú cridar l'atenció sobre l'existéncia
afilada d'alguns espais d'educació en el lleure que a través de l'aplicació de diferents
mesures (per exemple, cobrament de quotes elevades, adscripcíons radicáis a referents
culturáis concrets, etc.) mantenen, voluntáriament o involuntaria, 1'homogeneTtat interna
deis seus membres, bé sigui en termes de classe social, bé en termes de les seves
subrogacions socioculturals. Alió mes curios d'aquesta política discriminatoria és que
podría estar succeint no norriés a entitats d'educació en el lleure elitístes des d'un punt de
vista socioeconómic, sino també en d'altres a les que prácticament només assistirien els
filis i les filies de famílies ¡mmigrades amb un origen sociocultural comú.

Aquest segregacionisme, dut a l'extrem, comportaría la creado d'espais segregats
d'acord amb l'origen sociocultural deis infants i els joves, fet que resulta completament
incompatible amb els principis mes basics que orienten la pedagogía de l'educadó en el
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lleure (aquesta proposta trabaría la seva legitimado teórica mes adequada en
l'essenciaíisme predicat per les teories neoconservadores). Tanmateix, com hem
assenyalat anteriorment, les noves retoriques de l'exclusió assetgen molts deis
plantejaments pretesament progressistes de segons quines ínflexions multiculturals. Els
punts de partida d'una i altra aproximado son oposats; en canvi, el punt d'arribada pot ser
molt semblant: establir per ais membres deis col-lectius d'origen immigrat i/o minoritari
l'obligació de preservar alió que s'interpreta com la seva herencia cultural.

El model compensatori: la resocialització deis "diferents"

El model compensatori interpreta la inserció socioeducativa de les minories socioculturals
d'acord amb el marc possibilitador de les teories liberáis. Des d'aquest punt de vista, el
marc familiar i de socialització deis infants i els joves d'origen immigrat es caracteritza
principalment per patir un conjunt de déficits i disfuncions que dificulten la seva integrado
en la societat d'acollida. Aqüestes "privacions culturáis", pero, s'interpreten com a
susceptibles de ser reconduídes i superades des de les mateixes entitats educatives
(formáis o informáis), sempre que s'elaborin i es portin a terme les mesures pedagógiques i
disciplinarles oportunes.

El carácter constru'ít i malleable de les identitats socioculturals és precisament alió que
permet pressuposar l'éxit d'aquesta línia d'intervenció: els problemes deis infants i joves
d'origen immigrat desapareixeran un cop hagin reformulat el contingut de les seves
adscripcions identitáries (expectatives, valoracions, prioritats, etc.) d'acord amb el model
cultural majoritari. En cap moment, pero, es problematitza el fet que les minories
socioculturals siguin reconduídes pels cañáis de la cultura hégemónica, com tampoc no es
teñen en compte les estrategies d'adaptacio que aquests collectius ja duen a terme per
adaptar-se a les condicions objectives que caracteritzen el seu medí social a la societat
d'acollida.

De la redempció/compensació a l'assimilació hi ha només un petit pas. En canvi, no
poques de les entitats d'educació en el lleure que hem pogut conéixer conceben la
incorporado deis infants i els joves "étnicament diferents" en el seu si com una mena
accident a resoldre per la via de I aculturació mes radical, sense pensar en les possibilitats
o, fins i tot, conveniencia de modificar els parámetres del model cultural hegemónic
(qualitat de les relacions socials, interpretado de la naturalesa de l'entorn, ordenado de
prioritats, etc.).

Convé matisar finalment que els criteris de gestió de la diferencia cultural proposats des
d'aquest model práctíc es redueixen básicament a dos: l'acomodació i la compensado.
El primer s'ha acabat traduint en la incorporado deis infants i els joves d'origen immigrat a
les entitats d'educació en el lleure a través de la simple "recepció", enmig de la mes estricta
espontane'ítat i improvisado per part deis responsables d'aquests espais de socialització.
El segon consisteix en la "instrucció" (ni que sigui invisible) d'aquests nois i joves d'acord
amb les disposicions sancionades peí model cultural majoritari. Des d'aquest punt de vista,
la intervenció socioeducativa deixa totalment de banda l'existéncia de realitats materials
precáries (compensado de desigualtats d'ordre económic), i únicament se centra en les
diferencies culturáis que, suposadament, dificulten la integrado social de les minories
(compensació deis "déficits" culturáis).
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El model multicultural: la preservado de les identitats culturáis minoritáries

Quan mirem d'analitzar l'aplicació de les teories multiculturals en el terreny de les entitats
d'educació en el lleure descobrim que la distancia respecte les consignes del model
compensatori no son tan significatives com caldria esperar. A la práctica, l'equip de
responsables i monitors de moltes entitats no han negat la conveniencia d'orquestrar
mesures "compensatóries" discriminadores (dirigides exclusivament ais infants i joves
étnicament diferenciáis) a pesar de subscriure explícitament la defensa del dret de les
minories a conservar la seva diferencia cultural.

Aquesta doble adscripció a mares ideológics contraris (el neoliberal, que aboga per
intervenir sobre les identitats culturáis minoritáries, estirpant-les; i el multicultural, que
pretén lluitar contra corrent a favor de la preservado de les particularitats que s'atribueixen
ais grups minoritaris) provoca una tensió molt incómoda que pot resumir-se en el dilema
d'haver de decidir quins elements de les identitaris constitueixen una pri vació" i quins
altres simples "diferencies culturáis". Lluny de generar un debat profund i compromés
entre els membres de les entitats d'educació en el lleure, aquests tipus de qüestions
acostumen a ser resoltes d'una forma relativament espontánia i informal, sense valorar la
mesura de les diferencies practiques que existeixen entre una i altra postura en relació a
les possibilitats d'integració social deis ihfants i els joves d'origen immigrat.

Donat aquest context, podem afirmar que el model de gestió multicultural és básicament un
discurs, una mena de solució de compromís entre els plantejaments neo liberáis i
compensatoris, d'una banda, i els que reclamen una solució auténticament intercultural ais
problemes derivats de l'existéncia de desigualtats de base sociocultural dins les entitats
d'educació en el lleure i fora d'elles.

Com a resultat d'aquest procés s'ha donat lloc a un model gestió de la diferencia cultural
que reconeix la diversitat cultural que configura les entitats d'educació en el lleure i la
"tolerancia" a les seves particularitats a través de la incorporació progressiva en els
projectes pedagógics d'elements d'identitats socioculturals "diferents" de la majoritária. Cal
advertir, pero, que en no pocs casos es tracta només d'afegits curriculars, la incorporació
práctica deis quals acaba depenent de la tradició histórica i cultural de cada entitat i/o de la
bona voluntat del seu equip de responsables i monitors. Sigui com siguí, aqüestes
propostes mai no plantegen envits mes qualitatius, car el model multicultural és un
enfocament restrictiu i no pas una perspectiva veritablement transversal i
globalitzadora, qüestionadora deis continguts i les actituds i del marc relacional de les
entitats.

El model intercultural: la lluita contra la immobilitat de les adscripcions

Malgrat Tinterés en augment per la interculturalitat a les escoles de formado de monitors i.
directors d'entitats d'educació en el lleure i el canvi d'orientació que han anat prenent els
projectes pedagógics d'aquestes institucions, podem afirmar que el model de gestió
intercultural és encara avui una utopia en el context de l'educació informal a Catalunya.
Son moltes les definicions a l'abast sobre qué és 1'educació intercultural, i algunes d'elles
barregen elements que introdueixen maneres relativament noves de mirar-se les relacions
culturáis amb altres que son característics de les aportacions ja realitzades des del
multiculturalisme. Tanmateix, i a pesar de la confusió regnant a l'hora de fer ús deis
conceptes d'interculturalitat, multiculturalitat, i fins i tot piuriculturalitat, se sol acordar que la
diferencia fonamental entre la primera i les altres dues es traba en l'émfasi que aquesta
dona al diáleg i intercanvi culturáis.
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Ja hem assenyalat anteriorment que les teories interculturals accentuen la dimensió
processual de la cultura. En efecte, les ¡dentitats socioculturals son analitzades en tant
que adscripcions flexibles i canviants, radicalment contextuáis, que s'adapten a les
necessitats, els requisits í les oportunitats definides dins un marc de relacions i intercanvis
socioculturals concret, sempre móbil. Segons aquest punt de vista, la fínalitat última del
treball intercultural hauria de ser el sincretisme o hibridatge cultural, entes com la
reformulació permanent de les identitats individuáis o collectives a partir de la combinació
original de materials simbólics provinents d'adscripcions identitáries i culturáis diferents.

Per tal de dur a la práctica els envits plantejats des d'aquest model, els fórums de debat
actual (jornades organitzades per l'administració i les institucions privades, trobades
d'entitats d'educació en el lleure, publicacions, etc.) s'esforcen per articular propostes
d'actuació que vagin mes enllá de la reactivitat que ha fonamentat el tractament de la
diversitat per part deis models d'atenció anteriors. Si el que es pretén es construir un espai
de relacions democrátic, en el que els infants i joves s'enriqueixin mútuament a partir de la
constatado, el respecte i la reformulació de les seves diferencies, i en el que, a mes,
puguin endegar-se dinámiques de sincretisme cultural, no hi ha suficient amb la realització
de transformacions merament quantitatives (per exemple, afegits temátics en els projectes
pedagógics de les entitats)," ni tan sois amb canvis qualitatius de baixa intensitat
(organitzacíó d'activitats especifiques per conéixer.la diversitat: festes multicultural,
contactes epistolars, etc.).

El model intercultural reclama, contrariament, un canvi general d'actitud envers la creixent
diferenciado de la societat en terme culturáis, tant per part de l'equip de responsables i
monitors de l'entitat, com per part deis infants i joves (autóctons i d'origen ¡mmigrat) que en
son usuaris. Concretament, aquest canvi d'actitud hauria de mirar de resoldre en primer
lloc els conflictes i malentesos que s'originen en les lectures restringides i esbiaixades de
les oportunitats que ofereix l'increment deis referents culturáis i deis sistemes de valors.
Aquest fenomen sociocultural, en lloc de ser vjst com una amenaca a la propia identitat
(apuntalada en base a un conjunt (de)finit(iu) de significáis i materials simbólics), hauria de
ser valorat per les possibilitats que ofereix en termes alliberadors (relaxado de les
adscripcions identitáries, establiment de fidelitats estratégiques i móbils) i performatius
(generació de referents i significáis origináis, creado de nous escenaris socials).

A continuado mostrem un quadre-resum en el que s'identifiquen les idees-forga que
permeten diferenciar entre sí els quatre models de gestió intercultural.

TAULA RESUM: MODELS DE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT
CULTURAL

Segregacionista Compénsatori Multicultural Intercultural
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Teoría que
l'inspira

Conceptualització
de cultura

Conceptualització
de "diferencia
sociocultural"

Finalitat educativa
implícita

Objectiu social

Neoconservadora

Etnicista / Biologista

Déficit inalterable

Reproducció del
model cultural

dominant

Institució de la
segregado "étnica" o

"racial"

Liberal

Socioliberal

Déficit
mal-leable

Transmissió del
model cultural

dominant

Assimilació de la
diferencia

Multicultural

Folklórica

Fenomen
exótic i ancestral

Conservado de
les diferencies

"étniques"

Melting pot

Intercultural

Antropológica

Sociológica

Factor
d'enriquiment

Trencament de les
adscripcions

"socioculturals"

Mestissatge
cultural

2.2.3. Algunes limitacions del model intercultural

Si bé és cert que la formulado de la teoría intercultural al llarg de la década deis 90s ha
vingut ha significar un canvi important en la manera d'abordar, analítícament i práctica, la
qualitat de les relacions intercultural, no podem deixar de banda que la seva concepció
original de "cultura" adoleix d'algunes limitacions que repercuteixen sobre la naturalesa de
les trasformacions imaginables des del terreny de la gestió de les relacions socioculturals.

El model intercultural de tractament de la diversitat s'inspira en una interpretado molt
restringida del concepte cultura que no. té suficientment en compte la influencia que
exerceix el context social sobre la configurado de significáis i valors. Des del nostre punt
de vista, alió que anomenem "cultura" és la part mes visible de les adaptacions
estratégiques que les persones i els col-lectius fan al seu entorn d'interacció concret per tal
de resoldre de la millor forma possible els reptes, els dilemes i les tensions que planteja la
vida quotidiana. El model intercultural, malgrat afavorir la relaxado de les adscripcions
identitáries com a mitjá per establir negociacions simbóliques amb les alteritats de l'entorn,
no valora en canvi els condicionaments estructuráis que afecten directament el joc de
possibilitats deis individus i els grups socials. Ens estem referint a l'existéncia de
jerarquitzacions basades en el fenotipus, el sexe, l'edat, la classe social, etc. i les seves
possibles combinacions.

Segons aquest model, el treball intercultural en el marc de les entitats d'educació en el
lleure s'ha de dirigir principalment a sensibilitzar els infants i joves de l'existéncia de models
culturáis diversos per a qué, des de la mirada crítica envers la propia identitat, puguin
valorar positivament la diferencia i les aportacions que fan les alteritats. Si bé aquesta
mena d'exercicis son necessaris per a qué els individus prenguin consciéncia de la
diversitat, des del nostre punt de vista no son suficients per a capacitar lectures critiques
de la realitat sociocultural. En efecte, les diferencies socioculturals (entre d'altres) no
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romanen en el buit, sino que son utilitzades per les majories socials amb finalitats
especifiques. Aqüestes diferencies constitueixen el material brut sobre el qual (re)produir i
justificar l'existéncia de desigualtats económiques i socials i mantenir el seu propi estatus.
És per aixó que considerem- indispensable aprofundir en l'abordatge pedagógic de la
diversitat, pero també en el del binomi diferéncia/desigualtat.

Al llarg de les pagines que segueixen intentarem desentrellar el veritable paper que teñen i
han de poder teñir els moviments i les entitats d'educació en el lleure a l'hora de contribuir
eficagment a proporcionar un tractament igualitari ais infants i els joves provinents d'un
"origen cultural diferent". El nostre propósit és esmentar ['aplicado deis diferents models
d'análisi i gestió de la diversitat que han contribuit a actualitzar, en millors o pitjors
condicions, la inserció sócioeducativa d'aquestes persones. Será aleshores quan, a la llum
de totes les consideracions, apostarem per una determinada classe d'interculturalitat (la
interculturalitat crítica) i numenarem els factors que considerem determinants de cara a
afavorir la seva actualització.
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2.3. MODELS D'EDUCACIO INTERCULTURAL EN LES ENTITATS D'EDUCACIO EN EL
LLEURE DE CATALUNYA

Els models de gestió de la diferencia cultural enunciats en l'apartat precedent no apareixen
en estat pur en les entitats d'educació en el lleure de Catalunya. De fet, cada entitat, com a
espai situat i singular d'acció pedagógica, posa en práctica un model particular i propi
d'educació intercultural, que es configura i es diferencia a partir de la confluencia de
diverses variables.

Practiques Referents simbólics

MOVIMENT

E^TITAT
ESPAI D'ACCIO EDUCATIVA

ACCIO
EDUCATIVA

PROJECTE
EDUCATIU

Marc de necessitats Marc sociocultural
especifiques

PRESENCIA
D'INFANTS
D'ORIGEN

IMMIGRATA
L'ENTITAT

ENTORN SOCIAL
IMMEDIAT

-Grau de Complexitat
sociocultural

-Relació amb l'entorn

-Gestió de conflictes
interculturals

PRESENCIA D'INFANTS
D'ORIGEN IMMIGRAT

PROPOSTA
EDUCATIVA

Marc educatiu
TIPOLOGÍA DE

MOVIMENT

-Escolta

-Esplai

RELACIÓ DEL
MOVIMENT AMB EL

FET RELIGIÓS

-Confessional

-Laica
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Les principáis variables que expliquen les diferencies entre entitats en l'acció educativa
intercultural son:

Marc educatiu Els moviments d'educació en el lleure promouen una
determinada Proposta Educativa entre les respectives
entitats associades. L'acció educativa que du a terme cada
entitat es conforma, en part o en la seva globalitat, a partir
deis referents ideológics del moviment en el qual es
circumscriu.

Marc sociocultural Les entitats d'educació en el lleure están situades en un
marc de relacions social determinat, a partir del qual
elaboren el seu propi Projecte Educatiu (concreció de la
Proposta Educativa del moviment). L'acció educativa que
s'hi du a terme és, en part o en la seva globalitat, una
articulado práctica d'aquest projecte.

Marc de necessitats Les entitats d'educació en el lleure han de fer front al llarg
especifiques de la seva activitat socioeducativa a una serie de

problemátiques derívades de les necessitats especifiques
deis infants i joves que atenen (especialment allá on hi ha
presencia d'infants i joves de grups minoritaris). L'acció
educativa está modelada, en part o en la seva globalitat,
per aqüestes necessitats concretes que emergeixen del
t re bal I quotídiá a l'entitat.

En bona part, dones, l'acció educativa concreta de les entitats d'educació en el lleure
s'articula a partir d'uns referents discursius (la Proposta Educativa del moviment -explícit- i
el Projecte Educatiu de l'entitat -implícit o explícit, en funció del cas-) i d'uns requeriments
práctics (les necessitats que apareixen en l'esdevenir de l'acció d'acord amb la
configurado del marc de relacions socials)14.

Les tres variables definides contribueixen a articular en cadascun deis espais d'acció
educativa una determinada estrategia de gestió de la diferencia cultural i a construir un
determinat model d'integració sociocultural. En el present treball, aquests es descriuen
a partir deis següents elements:

A nivell discursiu Concepció d'educació en el lleure

Concepció d'educació intercultural

Concepció d'integració social

14 La divisió feta entre Projecte Educatiu a nivell simbóíic i acció educativa a nivell práctic no és del
tot apropiada, ja que el Projecte Educatiu de l'entitat incorpora els dos elements. La diferenciado,
pero, ens és útil perqué sovint no coincideix el discurs present en el Projecte Educatiu amb alió que
finalment es fa.
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A nivell práctic Realització d'activitats d'educació ¡ntercultural

Acollida d'infants i joves d'origen immigrat

Relacions entre infants i joves de diversos orígens

Relacions entre entitat i famílies d'origen immigrat

Dificultáis i conflictes emergents

EIs seguents apartats s'estructuren en funció d'aquest esquema teoric.
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152.3.1. Marc educatiu: la Proposta Educativa del moviment

La Proposta Educativa de Moviment és el marc pedagógic de referencia a partir del qual
les entitats elaboren de forma implícita o explícita el seu propi Projecte Educatiu. Aquesta
proposta es defineix segons les adscripcions ideoiógiques deis moviments d'educació en el
Iieure i d'acord amb la priorització d'objectius i estratégies de treball establerts per
cadascun d'ells.

El cert és que les Propostes Educatives deis moviments d'educació en el Iieure son
coincidents o similars en aspectes que, per bé que genérics, son fonamentals. A grans
trets, es pot establir que els elements comuns entre les díverses propostes son:

• Un marc simbólic de partida, que dona cobertura discursiva a Particulado
d'estratégies pedagógiques: tots els moviments teñen l'objectiu de difondre entre
els infants i joves un conjunt de valors, actituds, estils de vida i formes de pensar
recollits en el seu ideari (ideari, llei escolta, conviccions, principis, etc.) relacionáis
amb el respecte i la igualtat social.

• Una situació d'arribada, que funciona com a referent ideal cap el qual orientar el
treball les entitats: tots els moviments es plantegen, a través de la seva tasca
socioeducativa, contribuir a la construcció d'una societat mes justa i sostenible.

• Una metodología socioeducativa basada en tres punts claus:

o L'educació en valors, dirigida a educar i mobilitzar els infants i joves
d'acord amb determináis valors ("comprómís social")

o L'educació per l'acció, que fa émfasí en la capacitat deis infants i joves per
aprendre a través de les seves experiéncies practiques ("protagonisme")

o L'educació per l'acció transformadora, dirigida a fer que els infants i
joves assumeixen el compromís d'implicar-se activament en el seu entorn
social ("ciutadania activa")

Una análisi mes aprofundida ens permet observar que cada moviment té la seva propia
idiosincrasia, siguí perqué la seva acció educativa posa l'émfasi en uns aspectes i no en
uns altres, siguí perqué contempla uns aspectes i en descarta uns altres. Algunes de les
diferencies que mostren les Propostes Educatives deis moviments d'educació en el Iieure
de Catalunya teñen a veure amb:

(a) La relació que mantenen els moviments amb el fet religiós: confessionalitat
vs. laícitat

(b) La tipología del moviment, segons siguí aquest d'esplais o d'escoltes

15 Aquest apartat s'ha elaborat a partir de l'análisi de la documentació facilitada pels diversos
moviments d'educació i en el Iieure i de la informado obtinguda a les entrevistes semidirigides (30)
realitzades amb responsables de moviments (9) i membres d'entitats (21).
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D'acord amb aqüestes dues dimensions, els moviments consideráis en l'estudi es
distribueixen en les següents combinacions de categories:

-Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya

-MIJAC de Catalunya i les Balears
-Coordinado Catalana de Colónies,
Casáis i Clubs d'esplai

-Federado de centres juvenils "Don
Bosco"

-Secretaria! de Joves La Salle

-Escoltes Catalans -Federado Catalana de l'Esplai

-ESPLAC

-GANZAIA

Val a dir que actualment son diversos els moviments d'educació en el lleure que han definit
com a prioritaris en els respectius plans d'acció alguns eixos de treball ("centres d'interés",
"prioritats", "accions", "lemes", etc.) relatius a l'educació intercultural. A partir d'aquesta
voluntat manifesta, els moviments han promogut de diverses formes i mecanismes la
reflexió, l'elaboració de materials, la realització d'activitats i/o la formado deis educadors i
educadores.

És en aquest sentit que en el present apartat analitzem quin és el tractament que han
realitzat els diversos moviments d'educació en el lleure al voltant de l'educació intercultural.
Des del nostre punt de vista, no es tracta tant de fer un detall exhaustiu deis enfocaments
adoptats pels diferents tipus de moviments (els punts de coincidencia son molts mes que
els de discrepancia), sino mes aviat d'identificar els matisos que diferencien els uns deis
altres i conéixer la mesura del desenvolupament de l'educació intercultural en cadascun
d'ells. Cal advertir igualment que les diferencies entre moviments no consisteixen en
oposicions de determináis elements de la Proposta Educativa (a excepció d'algun aspeóte
concret, com per exemple, la confessionalitat o no del moviment), sino que responen a
emfasitzacions díferenciades del conjunt aspectes que configuren el repertori teóric,
metodológic i étic de l'educació en el lleure.

16 La Federació Catalana de l'Esplai és, en principi, un moviment laic, pero també agrupa a diverses
entitats confessionals entre els seus membres federáis.
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MOVIMENTS D'ESPLAIS CONFESSIONALS

CONCEPCIO D'EDUCACIO EN EL LLEURE

"Afavorir que el Centre
d'Esplai sigui un espai
on portara terme una
tasca pastoral cristiana,
on els infants puguin
conéixer, viure,
compartir ¡ celebrar la fe"
(Pía Quatriennal de la
Coordinado Catalana
1999-2002).

"És Evangelitzador en la
mesura que els nots i
noies s'esforcen per
descobrir, viure i
extendre els valore del
Regne de Déu" (Les
convíccions del MIJAC
de Catalunya i les
Baleare)

"En la tasca educativa
concreta, accentuem la
creativitat i l'esperit de
superado, que fuig de la
rutina, la indiferencia o
Tinconformisme" (La
Proposta Educativa deis
Espiáis i Centres
Juvenils Salesians)

"Com l'Església, procura
de ser cada vegada mes
la comunitat de creients
en Jesucrist que
descobreix en el món
deis valore del Regne de
Déu i s'esforca en
viure'ls i extendre'ls"
(Les conviccions del
MIJAC de Catalunya i
les Baleare)

Un deis objectius prioritaris de l'educació en el lleure és
l'evangelització deis infants i joves.

La transmissió deis valors evangelios constitueix per tant una
dimensió fonamental de la intenció pedagógica d'aquest tipus de
moviments. A tal fi, es promou el desenvolupament d'un
"humanisme evangelio" per mitjá de la transmissió de valors -
sovint afectats per una mena de paternalisme- com l'altruisme, la
bondat i la compassió.

Des d'aquest punt de vista, els moviments d'esplais
confessionals donen molta importancia a la necessitat d'aprendre
a afrontar amb responsabilitat i disciplina l'estil de vida propi, i per
aixó en el seu discurs emfasitzen oposicions d'actituds com la
indiferencia vs. el compromís, el conformisme vs. la superado, el
materialisme vs. l'espiritualitat i el consumisme vs. l'austeritat. La
idea de fons no és altra que la de promoure el canvi i "millora" de
l'infant i el jove i aconseguir la seva adhesió expressiva ais valors
de l'Evangeli.

A pesar de pfomoure entre els infants i joves el desenvolupament
de l'autocrítica, aquests moviments socioeducatius no acostumen
a promoure debats públics que permetin repensar la relació que
mantenen les entitats amb els referents religiosos cristians.
Podríem dir que, en alguns casos, predomina una
confessionalitat aerifica i s'agoba per una espiritualitat absoluta
viscuda únicament i exclusiva a través de l'experiéncia i la
práctica religiosa. D'altra banda, aquests moviments mantenen
una vinculado instrumental i expressiva molt intensa amb
PEsglésia, fins el punt d'assumir com a opció les seves "funcions"
ideológiques.

Un altre objectiu reilevant deis moviments d'esplais confessionals
és l'acollida incondicional de qualsevol infant i jove, especialment
d'aquells que es traben en majors dificultáis. En aquest sentit,
l'acció transformadora es dirigeix a Vempowerment deis
col-lectius socialment desafavorits, sobre els quals es proposa
aplicar una pedagogía compensatoria per impulsar- sota el seu
punt de vista- la incorporado de nous valors, noves actituds i
noves expectatives que permetin contrarestar la seva situació de
vulnerabilitat social i mitigar els seus "déficits culturáis".
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"Des del respecte per
les a I tres costums í
relígions, pero sense
perdre i deixar de
trebailar amb la riostra
cultura, trobar maneres
de participado mutua
per poder compartir el
que som, pensem ¡
volem" (Pía Quatriennal
de la Coordinado
Catalana 1999-2002).

"Davant la realitat
existent en el nostre
entorn, una realitat
intercultural, cal cercar
la manera de poder
incorporar en els centres
d'esplai aqüestes
realitats, sense perdre la
nostra propia identitat"
(El temps lliure amb
sentit! El Moviment de
Centres d'Esplai
Crístians)

"L'encontre intercultural
ens ajuda a descobrir
les nostres acütuds mes
profundes, ja que Déu i
els altres son alió que és
'altre' de nosaltres. (...)
Amb la mateixa
disposició que ens
acostem ais altres, ni
que de vegades no ens
adonem, ens acostem a
Déu" (Per un món de "
colors ... canvía't les
ulleres!, pág 14,
Moviment de Centres
d'Esplai Crístians)

"Som cristians, som
diferents" (Per un món
de colors ... canvia't les
ulleres), pág. 14,
Moviment de Centres
d'Esplai Crístians)

L'educació intercultural consisteix en capacitar els infants i joves
d'origen ¡mmigrat perqué puguin millorar el seu sentit de la
ubicado social.

El discurs oficiáis d'aquests moviments parteix de la idea que
aquests nois i noies teñen uns "déficits de socialrtzació" degut a la
seva classe social i adscripció etnicocultural, i que la manera de
capacitar-los i reconduir la seva trajectória biográfica consisteix
en la transmissió deis valors universals de l'Evangeli. Aixó
significa básicament concentrar els esforgos en l'enfortiment
personal deis infants i joves, ja que la confianga en un mateix, la
disciplina del eos i la ment i la reformulació de les expectatives
s'interpreten com els mecanismes mes adients per transformar la
relació deis individus amb el seu medi social (sobretot quan
aquest es caracteritza per un capital relaciona! guetitzat i
marginal).

Des d'aquest punt de vista, l'educació intercultural ha de servir
fonamentalment per a) emfasitzar la transmissió de determinats
valors cap els infants i joves d'origen ¡mmigrat, i no tant per dur a
terme readaptacions mútues d'acord amb la presencia de nous
referents culturáis ("L'extensió del Regne de Déu", Les
conviccions del MIJAC), i b) per identificar elements comuns,
ponts de diáleg entre les diferents adscrípcions religioses (diáleg
¡nterreligiós).

La interculturalitat es concep, dones, com un element de
complexitat que afecta el funcionament habitual i ordinari de
l'entitat, sobretot en la mesura que la presencia d'alteritats
amenacar l'ordre sociocultural establert. L'increment continu de
les diferencies acostuma a causar preocupado entre la direcció
d'aquests moviment donats els efectes i transformacions d'abast
que acompanyen aquest procés (almenys en comparació amb el
que succeeix en el cas deis moviments no confessionals, molt
mes abocats a valorar la dimensió exótica de la diversitat
etnicocultural).

Tanmateix, la presencia d'infants i joves que professen altres
religions no té perqué significar una modificado substancial de
l'activitat pastoral que es duu a terme en el marc d'aquests
moviments. Els problemes inter-culturals que es produeixen son
valorats sobretot com a conseqüéncia d'enfrontaments
convivencials rutinaris, i no pas de factors d'ordre religiós.

D'altra banda, la societat intercultural es concep com aquella que
suma i juxtaposa les diferencies i que sap trobar elements
comuns articuladors de la convivencia. Efectivament, la promoció
de l'acollida incondicional no significa que s'incorpohn nous valors
o referents culturáis en el corpus identitari del moviment, per dos
motius:

a) Aquests valors podrien introduir un desequilibri en la
cosmovisió del moviment.
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b) Es considera que no és imprescindible de cara a la
integració d'aquests nois i noies dins el moviment. Des
d'aquests moviments s'aposta per.rentabilitzar el potencial
que teñen alguns valors universals (respecte, solidaritat i
entrega) i l'actiu per al treball intercultural que conté la
confessionalitat ("aproximar-se a Déu és aproximar-se a
les persones").

És important assenyalar el predomini d'una concepció
relativament estática ¡ desarrelada de cultura en el discurs
d'aquests moviments, segons el qual les persones teñen la
possibilitat d'escollir dins l'oferta diferenciada de cultures, mentre
que aqüestes no teñen perqué partir transformacions importants
malgrat les possibilitats de contrastació amb altres referents
simbólics. En alguns casos, el treball intercultural és vist fms i tot
com una oportunitat per reafirmar, expressar i preservar la propia
identitat i els propis referents, interpretacions i posicionaments.

La confessionalitat és, dones, un principi constitutiu del moviment
al que no es pot renunciar. Des del punt de vista d'aquests
moviments, la confessionalitat constitueix un valor afegit degut a
motius principáis: en primer lloc, perqué permet aproximar-se a
Déu (és a dir, aproximar-se a l'altre), i b) perqué les famílies
d'origen ¡mmigrat valoren com a positiva la dimensió espiritual de
l'acció pedagógica (control del eos i la ment, disciplina deis
desigs, ordenado de prioritats, etc.).

Alió trascendent seria el component prindpal que defineix la
identitat del moviment ("som el que creiem"), mentre que la
identitat nacional no esdevé un eix que condicioni de forma
principal l'acció educativa com succeeix en altres moviments
d'educació en el lleure.

CONCEPCIO D'ÍNTEGRACIO SOCIAL

"El MIJAC es planteja
aquesta convicció
[l'opció pels pobres] per
fidelitat a l'Evangeli i
perqué vol arribar a
aquells deis qui ningú se
n'ocupa" {Document
d'lniciació al MIJAC)

La integrado social consisteix per aquests moviments en la
suavització de les desigualtats socials de base económica per
garantir la convivencia entre els diferents grups socials. Si bé
aquest punt de vista limita les seves accions a l'entorn de l'eix
material (la classe social), també és cert que Popció pe!s pobres",
ni que sigui a través de mesures assistencialistes, recupera un
discurs i una realitat actualment marginada des d'altres punts de
vista molt mes preocupáis per la dimensió etnicocultural deis
conflictes socials.

Una societat integrada seria, per tant, aquella que aconsegueix
recuperar de la periferia els grups socialment exclosos deis
cañáis normalitzats de participado i producció ciutadana
(educació formal, treball remunerat, consum cultural, etc.).
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Val a dir que les entitats d'educació en el lleure que pertanyen a
aquests moviments s'ubiquen moltes vegades en entorns
socioculturals desafavorits, fet que facilita la presencia d'infants i
joves d'origen immigrat en el seu si i incrementa la sensibilitat
deis moviments per les mancances socials que afecten la qualitat
de vida d'aquesta poblado.

Tanmateix, des d'aquest tipus de moviments no s'especifica cap
estrategia d'incorporació i/o acollida d'infants i joves d'origen
immigrat. La seva presencia a les entitats es produeix
principalment per actuació administrativa, a través de derivacions
fetes des deis Servéis Sodals municipals o de la DGAM d'infants
i joves propers a actualítzar situacions d'exclusió social.

La integrado social d'aquestes persones passa en primer lloc per
la seva integrado personal, entesa com l'acomodació ais valors
del moviment. Així, el discurs pedagógic d'aquests moviments
accentua especialment el treball interior i espiritual de la persona,
considerat com una condició necessárra perqué els infants i joves
de grups etnicoculturals minoritaris puguin desenvolupar
óptimament el seu procés d'integració en el seu entorn social.

Les entitats d'aquests moviments esdevenen un espai d'instrucció
i aprenentatge.
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MOVIMENTS D'ESPLAIS LAICS

"CONCEPCIÓD'EDÚCXcrÓENELLLEÜRE17

"El que distingeix la
laícitat com a moviment
a favor de la Hibertat és
creure que el progrés i
l'emancipació de la
persona no es derivaran
automáticament de cap
credo, sino de la creació
d'un espai públic, comú
a tothom, en el qual
desapareguin els lligams
coactius, l'alienació i la
ignorancia, un espai
públic des d'on 'floreixin
mil flors' i 'competeixin
entre sí mil escoles'"
(Idean. Moviment laic i
progressista)

L'objectiu fonamental de l'educació en el lleure consisteix, des del
punt de vista deis moviments d'esplais laics, en la transmissió
deis valors democrátícs i en la defensa deis drets i els deures
deis ciutadans. Els ideáis d'igualtat i justicia constitueixen els dos
referents teórics a partir deis quals organitzar l'acció pedagógica,
que ha d'anar dirigida en darrer terme a incrementar l'autonomia i
dignitat personal deis infants i els joves.

Des d'aquest punt de vista, del que es tracta és de fer que els
infants i els joves aprenguin a exercir la ciutadania activa des
d'un punt de vista crític i informat i que siguin conscients del seu
potencial transformador. El marc de referencia per a tot plegat
está constituTt per les conviccions d'una opció política concreta, i
no per l'adhesió del moviment a una fe religiosa determinada.

Aquesta circumstáncia pot significar en el cas d'algun moviment
l'adopció d'un posicionament crític envers la religió, considerada
com una qüestió merament privada que interfereix sobre
l'aprehensió objectiva i racional de la realitat (el credo religiós
queda substitu'ít per una mena de fe ¡Ilustrada en la laícitat).

Un altre objectiu d'aquests moviments és, dones, la promoció de
la la'ícitat, entesa com la creació d'un espai públic comú a tothom
i alié a les manifestacions religioses per evitar l'activació de les
discriminacions que creuen els entorns confessionals. Cal
advertir, pero, de les dificultats i perills que acompanyen
qualsevol intent dirigit a neutralitzar les expressions de tipus
religiós, sobretot des del moment en qué aqüestes son
cosubstancials a la identitat de moltes persones i col-lectíus
socials.

Aquests tipus de moviments no fan tant d'émfasi en el treball
espiritual i, en canvi, sí que animen les entitats a promoure entre
els seus infants i joves el coneixement i control deis efectes
práctics de les accions individuáis i collectives (per exemple,
reflexionant sobre les causes de les desigualtats socials).

Es promou el relativisme radical davant del transcendent i,
alhora, l'adscripció acrítica envers determináis valors i actituds
Occidentals (drets individuáis, fe en el coneixement científic,

17 De les quatre categories de moviments d'educació en el lleure, aquesta és la que presenta una
major heterogeneítat interna. Mentre que la Proposta Educativa d'ESPLAC expressa una opció
radical a favor d'un modeí sociopolític "late i progressista", les propostes de la Federado Catalana
de l'Esplai i de Ganzaia teñen un carácter molt mes técnic i no expressen adhesions tan
accentuades i delimitades conceptualment. En les raíl I es que segueixen a continuació es fa una
descripció de les característiques comunes d'aquests tres moviments, tot i que hi ha un cert biaix a
favor d'ESPLAC. L'extensa documentació que genera, aixi com la qualitat de la informació
obtinguda a través de les entrevistes ais seus membres, justifiquen aquesta opció teórica.
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etc).

COÑCÉPCró D'ÉDÜCÁCIÓ ÍÑf ÉRCÜLTÜRÁL

"La pluralitat i la
diversitat son una
garantía per assolir un
cert grau de cohesió
social i comunitaria.
L'aproximació laica a la
pluralitat es basa en
qué: (a) els individus i
els grups de qualsevol
societat teñen interessos
i opinions que moltes
vegades están en
conflicte; (b) l'existéncia
d'un ordre social -que
no degeneri en tiranía,
individual o de grup-
depén de la capadtat de
cooperado i d'establir
acords; (c) aquests
acords han d'ésser
contrastabas. És a dir,
s'han de basar en
criteris racionáis
objectivables d'acord,
per exemple, amb el
príncipi del bé comú o el
de la máxima felicitat
possible per al major
nombre possible" (Idean.
Moviment laic i
progressista)

L'educació intercultural consisteix en la creació d'espais de
relació que permetin aproximar-se críticament a les própies
conviccions. La realitat social és percebuda com a precaria i poc
unitaria, de manera que des deis moviments d'esplais laics
s'acostuma a promoure l'assumpció del dubte, del relativisme i de
la provisionalitat de les certeses per fer front ais discursos
total itzadors.

Segons el discurs deis responsables d'aquests moviments,
l'educació intercultural hauria de servir per reformular els
referents culturáis i id enti taris a la llum deis envits que plan teja la
diversitat sociocultural actual. Es parte ix per tant d'un
posicionament teoric obert que mira de capacitar intellectualment
els infants i joves perqué aprenguin a enfrontar i assumir el
carácter complex, incert i contradictori de la realitat social. A nivell
práctic, pero, moltes vegades s'acaben articulant discursos
etnocentrics, quan no ingenus, que donen per descomptat una
manera d'enfocar i solucionar els problemes.

La interculturalitat es concep principalment com un factor
d'enriquiment i madurado social (i no tant com un "problema" a
resoldre), en la mesura que:

a) Fa possible que els infants i joves prenguin consciéncia de
la seva ¡dentitat i puguin valorar-la d'acord a unes
circumstáncies históriques i socials particulars
(relativització del bagatge cultural d'un mateix)

b) Permet acumular, comparar i discernir entre diferents
mares interpretatius a l'hora de prendre decisions (la
multiplicitat de criteris i referents contribueix a enriquir el
saber col-lectiu)

Aquest enriquiment, pero, necessita d'un marc d'expressió lliure i
igualitari: laic. La laícitat esdevé, des del punt de vista d'aquests
moviments, el marc de referencia necessari per encabir la
pluralitat de creences i opcions religioses perqué:

a) És una actitud que afavoreix la Ilibertat de pensament i la
lliure consciéncia

b) És una actitud que afavoreix igualment la reflexivitat i
l'examen crític de la propia identitat i opcions

c) És intrínsecament contraria a qualsevol forma de
dogmatisme

La laícitat s'equipara molt sovínt a la recerca d'espais neutres i
deslliurats de qualsevol manifestado religiosa, pero aquest podría
topar amb alguns deis principis de l'educació intercultural
relacionáis amb el respecte a la diversitat. En aquest sentit, la
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posada en práctica de la laícitat esdevé difícil de gestionar quan
apareixen en l'escenari símbols religiosos "massa" visibles, com
ara els associats a l'ús de determinades formes de vestir o a
determinades formes de procedir (rituals).

La societat intercultural seria per aquests moviments aquella en
la que les diferencies se sumen i sintetitzen a través de la
voluntat i.l'acord col-lectiu, i no només deis valors i interessos de
les majories socials. Un discurs, pero, que a la práctica pot
desembocar en polítiques assimilacionistes donada la manera
restrictiva d'enfocar la diversitat etnicocultural i l'atenció marginal
que s'hi dona envers certs elements de les identitats col-lectives
minoritáries.

Tanmateix, es parteix d'una concepció relativament dinámica i
contextúa I i tza da de la cultura i la identitat, segons la qual els
propis referents culturáis están sotmesos a un procés de
construcció constant d'acord amb la influencia que exerceixen les
circumstáncies de l'entorn.

La manca de referents interculturals a les entitats d'educació en
el lleure, no obstant, fa que en moltes ocasions s'acabi instal-lant
una concepció merament estética i superficial al voltant de la idea
de "cultura", basada en elements materials i folklórics (menjar,
danses, vestits, etc.) i sense teñir suficientment present la injusta
relació que s'estableix entre les diferencies d'ordre sociocultural i
les desigualtats socioeconómiques.

L'adscripció a una projecte social i polític concret és la
component principal que defineix la identitat del moviment.
Alhora, la identitat nacional acostuma a teñir un paper molt
importan! ja que expressa la voluntat i articula la possibilitat de
sentir-se arrelat a un territori comú en el qué exercir els drets i
deures coma ciutadá. La nació, no obstant, és el producte d'una
voluntat col-lectiva i, per tant, ha d'estar oberta a l'enriquiment
deis seus membres, a noves idees i a noves mentalitats.

CONCEPCIÓ D'INTEGRACIO SOCIAL

La clau de la integració social consisteix per aquests moviments
en el desig i la possibilitat de reconéixer i acceptar la diversitat
social i els drets de tots els ciutadans, per oposició a aquell ordre
de coses en el que els grups minoritzats es veuen obligáis a
adaptar-se ais requisits deis grups socials dominants.

La manera d'enfocar aquest tema resulta, pero, excessivament
"técnica" des del moment en qué s'accepta acríticament "la
ciutadania" com l'engranatge que ha d'unir els diferents
collectius etnicoculturals, sense entrar a debatre les
problemátiques que planteja l'existéncia de cosmovisions i
interpretacions plurals - i sovint contradictóries- sobre la realitat
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política i social (drets individuáis vs. drets col-lectius,
responsabilitats i obligacions familiars, criteris de jerarquització
social, etc.). Des d'aquests moviments es promou una
conceptualització universalista del drets i els deures, i s'adopta
"la rao" com a tabula rasa per mesurar la bondat de les propostes
dirigides a reconduir els conflictes.

Una societat integrada és, en definitiva, aquella en qué tothom té
la possibilitat de beneficiar-se amb els drets i deures que
confereix la ciutadania.

L'entitat esdevé un espai d'adscripció i defensa d'uns idearis
polítics.

MOVIMENTS ESCOLTES CONFESSIONALS

CONCEPCIÓ D'EDUCACIO EN EL LLEURE

"L'opció de fe que
proposem és oberta,
dinámica,
transformadora.
Cadascú evoluciona per
camins diferents amb
ritmes diversos,
moments de parada,
d'arrencada i
acceleracions que
permeten el dubte, la
reflexió, la decisió,
Pengrescament,.. (...) La
nostra idea de persona
no ens aconsella .
treballar la fe amb
activitats diferenciad es"
(Perspectiva 00-01.
Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi de
Catalunya)

"El propósit mes
importan! de la formació
escolta [és] educar, no
instnjir (...); o siguí, fer
que el noi aprengui per
ell mateix, per voluntat
propia, les coses que
tendeixen a conformar-li
el carácter" (Principis
fona mentáis de
l'escoltisme)

L'objectiu de l'educació en el lleure no és l'evangelització deis
infants i joves, sino educar ciutadans compromesos i cristians
conscients fent servir com a referent l'Evangeli. En aquest cas,
els moviment no consideren tan necessari promoure una adhesió
expressiva cap els valors de la fe cristiana ("adhesió militant")
com fer que els infants i joves estiguin predisposats a actuar
d'acord amb valors universals inspirats en l'Evangeli.

L'escoltisme confessional és un moviment d'Església i considera
la religió com un fet consubstancial a la seva tasca
socioeducativa. La vinculado que s'hi establerx entre moviment i
religió és pero mes "feble" que en el cas deis moviments d'esplai
confessionals, i en cap cas es planteja una funció catequística o
una finalitat evangelitzadora en la seva Proposta Educativa. Aixó
fa que la confessionalitat actualitzi la seva presencia des d'una
perspectiva bastant mes crítica, flexible i dinámica
(confessionalitat crítica).

Tanmateix el moviment dona una importancia molt especial al fet
que les seves entitats, responsables i usuaris (infants i joves)
facin del tot seus els elements que configuren la identitat deis
escoltes (recollits a la "llei" i el "métode" educatiu) amb la finalitat
¿'aglutinar i optimitzar els esforgos i les expectatives de treball.

Segons el discurs deis responsables d'aquest moviment, l'acció
educativa ha d'anar dirigida a enfortir la "dimensió espiritual,
social i personal" deis infants i joves. De la mateixa manera, es
dona molt d'émfasi a la transmissió d'actituds que afavoreixin la
(co)responsabilització deis infants i joves en el desenvolupament
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"Pretenem arribar a ser
els guies de la nostra
educado personal.
Volem que tot progrés
siguí conegut i
interiorítzat per la
persona que fa
l'aprenentatge"
(Perspectiva 00-01.
Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordide
Catalunya)

d'activitats i al fet que siguin conscients de les conseqüéncies
practiques que es deriven de les seves accions.

Així, es promou especialment la disciplina interior, el compromís,
l'autoconfianga i la coherencia personal, fent servir com a eina la
introspecció personal i l'análisi de les relacions humanes amb
l'entorn social. L'espiritualitat esdevé una dimensió fonamental en
la Proposta Pedagógica d'aquest tipus de moviment d'educació
en el lleure i és vista com a motor de coneixement personal en la
mesura que ajuda a valorar la mesura de les possibilitats
humanes ("qui sóc?", "qué faig?", "cap a on vaig?") i la qualitat de
les dinámiques socials en les quals ens trobem immersos
("perqué ho faig?", "qué puc fer"?, etc.)

Des d'aquest punt de vista es considera que només a partir del
coneixement ¡ creixement personal els infants i joves poden
protagonitzar accions veritablement transformadores de l'entorn
social ("mirar cap endins per créixer cap enfora", Pía biennal 00-
02. Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya).

La Proposta Educativa d'aquest tipus de moviment es proposa,
en definitiva, educar infants i joves perqué aprenguin a participar
activament i positiva en la societat, capacitant-los com a
ciutadans compromesos perqué esdevinguin quelcom mes que
mers consumidors de servéis.

líONCEPCTÓb'EÜUCA'CTÓnÑTERCÜIlTÜRiÁL

L'educació intercultural s'entén senzillament com la promoció de
la "fratemitat universal", sense entrar en consideracions
relacionades amb la gestió del contacte de tradicions culturáis
diferents mes enllá de la idea de la tolerancia mutua. Des del
moviment es veu necessari implicar els infants i joves en un
procés d'aprenentatge consistent en valorar, respectar i
comprendre . la diferencia, sense que aixó impliqui
necessáriament la reelaboració de les própies conviccions.

La interculturalitat es concep com a font d'enriquiment personal
en la mesura que possibilita l'emergéncia de la diversitat
sociocultural i facilita el coneixement d'un mateix. Tanmateix, el
discurs d'aquest moviment al voltant de la diversitat és novament
aconflictiu, ja que la representado d'alteritats etnicoculturals de
les seves entitats queda limitada a la presencia deis infants i
joves d'origen immigrat mes "integrats" en la societat d'acollida
(els seus plantejaments pedagógics, així com el nacionalisme
cátala, son elements que resulten poc atractius a moltes famílies
d'origen immigrat).

És des d'aquest punt de vista, afectat per Poblit" de les
diferencies "incomodes", que s'ha de comprendre la
conceptualització predominant en el si d'aquest moviment
d'educació en el lleure al voltant de la societat intercultural. Pels
escoltes confessionals, aquesta és la que admet i incorpora nous
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elements culturáis en la seva forma d'entendre les relacions
humanes, sempre aixó no afecti algunes de les bases del seu
conjunt identitari.

D'acord amb aquest discurs, els documents deis escoltes
confessionals acostumen a reproduir concepte relativament
estátic sobre la cultura, ja que tot i no descartar la idea del diáleg
i l'intercanvi donen mostres d'actituds defensives davant la
possibilitat d'haver d'introduir canvis significatius en l'estat de les
coses per por a la dissolució deis propis referents identitaris. El
fort arrelament envers els valors que se suposa configuren la
cultura autóctona contribueix a generar una visió bastant
superficial i exótica de les cultures alienes, almenys en
contraposició a la visió política i gaírebé essencialista de la
"propia".

Aquesta concepció estética i desarrelada també es veu reforcada
per l'homogeneítat interna que caracteritza les entitats d'aquest
moviment en termes socioecómics i culturáis, fet que dificulta
desenvolupar una comprensió global de les cultures i la
comprensió de les dinámiques que s'estableixen entre les
diferencies culturáis i les desigualtats socials.

CONCEPCIÓ D1NTEGRACIO SOCIAL
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La integració social és concep com la identificado de tots els
individus i collectius amb un projecte social comú basat en el
desenvolupament deis valors democratics, independentment deis
seus orígens socials, religiosos, culturáis o económics. Perqué
aixó sigui possible s'afirma que les institucions socials han de
posar en práctica la igualtat d'oportunitats, ja que l'existéncia de
discriminacions juga en contra de les expectatives de participado
i implicado social deis ciutadans.

De totes formes, la forta identificado expressada per aquest
moviment envers un model d'educació en el lleure basat en
concepcions identitáries relativament estátiques fa que les
entitats apareguin generalment com a espais "estranys" a ulls
deis infants i joves d'origen immigrat. Les seves famílies no
sempre s'identifiquen amb la dimensió expressiva deis caus
perqué desconeixen, malinterpreten o discrepen deis mitjans
d'aquest espai (codis d'interacció, valors, actituds, etc.) i de les
seves finalitats pedagógiques. A ulls d'aquestes famílies, el cau
estableix, per exemple, una separado molt rígida entre els espais
socioeducatius i els purament lúdics, entre les seves fronteres i la
cultura del carrer, entre el seu ideari i els problemes "reals" i entre
la identitat nacional i la resta.

De fet, el moviment té una molt bona acceptació entre les
famílies de classe mitja i els infants i joves d'origen ¡mmigrat que
hi participen están, mes que en altres moviments, plenament
integrats en alió que s'hi entén per "cultura catalana".
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"La participado social,
impücant-nos en tot alió
que ens afecta des d'un
moviment atent i obert a
les realitats i problemes
del món on ens trobem.
La solidarítat, treballant
de manera activa i
conscient en pro d'una
societat mes justa i mes
lliure. La democracia,
participant en els órgans
de debaí i de decisió, tot
respectant majories i
miñones" (Un tip de
viure, Escoltes
Catalans).

"Vol persones lliures que
pensin per elles
mateixes" (Fer-se
preguntes, cercar
respostes, Escoltes
Catalans).

"Escoltes Catalans ha
de potenciar que els
seus membres facin del
respecte mutu una
norma de vida personal i
col-lectiva perqué és la
base d'una convivencia
en ll¡bertat" (Dossier
Verd, Escoltes
Catalans).

"Pera nosaltres, només
la llibertat és educativa.
(...) Sentír-se lliures
personalment és la clau
del nostre sistema" (La
laícitat en l'escoltisme,
Raül Adroher).

"Sense estar lligat a cap
ideología religiosa o
política, Escoltes
Catalans está obert a
tots els infants i joves
sense distinció de
creenca, d'origen o
d'étnia. Educant en i per
a la llibertat, i entenent
la laícitat com una
actitud encaminada a
respectar la diversitat de
creences i pensaments"
(La laícitat en
l'escoltisme, Raül

L'objectiu fonamental de l'educació en el lleure consisteix en la
transmissió d'actituds de compromís social perqué els infants i
joves s'impliquin activament en la defensa deis drets i les
I libertáis amb la finalitat de construir un entorn social mes just i
favorable a tothom.

L'educació en el lleure és interpretada com una "fantástica escola
de vida" (Un tip de viure, Escoltes Catalans), i des d'aquest punt
de vista es pretén ensenyar els infants i joves a afrontar amb éxit
els inconvenients que poden apareixen al llarg de la vida. Per
assolir aquesta finalitat, els escoltes laics dirigeixen els seus
esforgos a treballar l'individu en la seva totalitat, sense deixar de
banda la dimensió personal pero emfasitzant encara mes els
aspectes relacionáis, físics i socials les persones.

Tanmateix, és cert que la relativa homogene'ítat interna de les
entitats d'aquest moviment en termes socioeconómics i culturáis
constitueix un ciar desavantatge de cara a la comprensió d'altres
realitats socioculturals i al desenvolupament d'actituds
empátiques envers les situacions que han d'afrontar els grups
socials minoritaris.

La Proposta Educativa d'aquest moviment no es pot entendre
sense teñir en compte la seva aposta per la la'ícitat, així com per
certs valors universals com la solidaritat, la participado, el
respecte i la coherencia.

La la'ícitat és vista com una pega clau per poder treballar en un
marc relacional caracteritzat per la diversitat de pensament i de
creenca. Segons aquest punt de vista, la laícitat consisteix en (a)
respectar la llibertat de pensament, (b) acceptar les persones tal
com son, sense aplicar discriminacions i (c) evitar la imposició de
mites o creences (La laícitat en l'escoltisme, Raül Adroher). La
la'ícitat és, dones, el marc idoni per conéixer la pluralitat de
creences i pensaments, fomentar el respecte per les diferencies i
combatre la intolerancia i la discriminado.

Aquest tipus de posicionament está consolidat dins el moviment
fins el punt de convertir-se en la condició política necessária per
dur a la práctica l'acollida incondicional deis infants i joves a les
entitats d'educació en el lleure, ja que ajuda a ser molt mes
receptiu davant la presencia d'altres referents identitaris i
culturáis.

Dins el discurs d'aquest moviment, la la'ícitat no es construeix
necessáriament com la recerca d'un espai "neutral" lliure de
manifestacions religioses (com pot succeir en altres casos), sino
mes aviat com el marc mes propici per a la comprensió de la
diversitat cultural i el respecte de la diversitat d'opcions vitáis.
Només d'aquesta manera -evitant que ningú se sentí exclós peí
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Adroher).

"No cal que es deixi a
casa cap deis seus
pensaments o de les
seves idees. Si ho feia,
(...) trencaríem l'ambient
de llibertat, deixaríem
d'éssertots lliures" (La
laícitat en t'escoltisme,
Raül Adroher).

"[La religió] és una
complexa acceptactó
personal envere una
doctrina que es pot
recorrer totalment o
parcial" (La laícitat en
l'escoltisme, Raül
Adroher).

color de les seves adscripcions- és possible arribar a
l'establiment d'acords sobre la base del consens.

L'opció laica d'aquest moviment no nega per tant la necessitat de
tractar la vessant espiritual de íes persones, sino que hi ha un
compromís envers la reflexió a l'entorn del significat de la vida.
De fet, es reconeix que la introspecció ajuda a posicionar els
infants i joves davant de si mateixos, deis altres i del món, i és
per aquest motiu que esdevé fonamental per a l'educació en el
lleure. La religió és una forma mes d'espiritualitat i de satisfer els
interrogants i inquietuds interiors de les persones.

[__„ CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

"Vivint les nostres
diferencies i els nostres
pensaments com a font
d'enríquiment per a
cadascú" (Un tip de
viure, Escoltes
Catalans).

"La catalán i tat,
descobrínt la nostra
identitat, coneixent-la i
estimant-la com a pas
previ de conéíxer i
estimar la pluralitat
d'identitats i cultures que
enriqueixen el planeta"
(Un tip de viure,
Escoltes Catalans).

L'educació intercultural consisteix per aquest tipus de moviment
en promoure el coneixement de la diversitat sociocultural i el
respecte per les diferencies, sense que aixó . signifiqui
necessáriament la reformulació dels.propis referents identitaris.
És mes, es proposa l'adopció d'una definició relativament estática
i restrictiva de la "catalanitat" com a referent a partir del qual
valorar la resta de models i culturáis.

Aquest posicionament, pero, no s'aixeca com a contrari a la lliure
expressió de la diversitat cultural en el si de les entitats, ja que
aquesta és valorada en termes positius per les possibilitats que
ofereix de cara a 1'enriquiment personal deis infants i els joves.

En el discurs d'aquest moviment es presenta la societat
intercultural com aquella que té en compte i incorpora les
diferencies socioculturals, pero no apareix la idea del diáleg
intercultural, entes com la predisposició a assumir el carácter
móbil i precari de les construccions identitáries. En el fons, es
tendeix a defensar -ni que sigui inconscientment- una concepció
poc dinámica de la cultura, sobretot quan es parla de la "propia".

El problema principal amb qué topa aquesta moviment
d'educació en el lleure és que a les seves entitats prácticament
no existeix la pretesa diversitat cultural. És per aquest motiu -
entre d'altres raons (formado de l'equip de monitors, escassetat
de materials pedagógics, etc.)- que les activitats d'educació
intercultural acaben convertint-se en moltes ocasions en
interpretacions estereotipades o dramatitzacions
descontextualitzades deis aspectes mes cridaners de la diversitat
cultural. En efecte, la manca de diversitat étnicocultural a les
entitats contribueix a valorar la cultura en termes estrictament
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simbólics i estétics, sense caure en els perills ¡ perversitats de les
visions mes essencialistes o etnificants de la diversitat.

La nació i la pertinenga a un agrupament escolta es presenten,
en definitiva, com dos deis eixos privilegiats que intervenen en la
definido de la identitat col-lectiva deis infants i els joves que
participen en aquest moviment d'educació en el lleure. És des de
la pertinenca a una nació que l'escolta, independentment del seu
origen sociocultural, es construeix a sí mateix com a membre
d'una comunitat i conthbueix a millorar la qualitat del seu entorn
social.

CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL

La integrado social es basa per aquest moviment en la
identificació deis individus amb un projecte social comú basat en
el respecte de les diferencies i els drets democrátics, pero en el
seu discurs no es fa referencia ais reptes i dificultáis practiques
que es derivarien de la confrontado de prioritats i interessos
diferents, possiblement contradictoris.

Dins aquesta línia argumental, els escoltes laics consideren que
una societat integrada es diferencia perqué fa possible que
tothom se senti acollit independentment del seu origen cultural.
L'entitat d'educació en el lleure esdevé, en aquest sentit, un espai
de convivencia i de trobada on es pot dialogar i créixer junts. En
realitat, pero, el diáleg i la confrontado de cosmovisions
proposats des del moviment com a mecanismes d'enriquiment i
aprenentatge queda reduTt al seu aspecte mes superficial donada
la dificultat que teñen les entitats per incorporar alteritats que
plantegin reptes veritablement práctics.
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TAULA RESUM: ELEMENTS DE DIFERENCIACIO DE LES PROPOSTES EDUCATIVES DE MOVIMENT

Moviment d'esplai
* confessional Moviment d'esplai laic Moviment escolta

confessional
Moviment escolta laic

Educació en el I leu re

-Evangelització deis infants i
joves

-Militáncia en eis valors de la
fe cristiana

-Treball espiritual com a
forma d'integració social deis

infants i joves

-Crítica contra la indiferencia
social, el materialisme i el

consumisme

-Empowerment deis infants i
joves socialment desafavorits
{"opció pels pobres") a través

de la fe cristiana

-Transmissió radical d'un
ideari sociopolitíc

-LaTcisme basat en la rao
universal en contraposició al

fet religiós

-Autonomía personal com a
mecanisme per combatre fes

adversitats de l'entorn

-Crítica contra la indiferencia
social, el materiaiisme i el

consumisme

-Transformado de les
estructures per possibilitar la
promoció social deis infants i

joves desafavorits

-Transmissió deis valors
universals de l'Evangeli

-Cristianisme com a marc de
referencia general

-Treball espiritual com a
forma d'integració social deis

infants i joves

-Crítica contra la indiferencia
social, el materialisme i el

consumisme

-Transformació de les actituds
personáis per millorar la

situació social deis infants i
joves (disciplina)

-Adhesió expressiva envers
un model concret d'identitat

nacional

-Transmissió deis valors
democrátics

-Respecte per la religiositat
des d'una opció laica

-Treball espiritual i
coneixement de l'entorn per

incrementar les competéncies
deis infants i joves

-Crítica contra la indiferencia
social, el materialisme i el

consumisme

-Millora de la qualitat de les
relacions socials a través dei

desenvolupament de la
solidaritat entre els infants i

joves

-Adhesió expressiva envers
un model concret d'identitat

nacional
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Educació intercultural

Integrado social

Moviment d'esplai
confessional

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural com a
oportunitat per a
l'autoafirmació

-Compensació deis "déficits"
de les minories etnicoculturals

-Assistenciaüsme envers els
grups socialment desafavorits

Moviment d'esplai laic

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural
relacionada amb la
desigualtat social

-Promoció de la negbciació
intercultural des d'un marc

polític inalterable

-Generalització deis drets i
deures deis ciutadans

Moviment escolta
confessional

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural com a
font de creixement personal

-Establiment de reiacions amb
VAIteritat sobre la base del
manteniment deis propis

referents identitaris

-Identificado deis collectius
amb un projecte social comú

Moviment escolta laic

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural com a
font d'enriquiment social

-Establiment de reiacions amb
VAIteritat com a mecanisme
per prevenir l'emergéncia de
possibles confiictes identitaris

-Identificado deis collectius
amb un projecte social comú
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2.3.2. Marc sociocultural de relacions: el Projecte Educatiu de l'entitat

El Projecte Educatiu de les entitats d'educació en el lleure consisteix en l'adaptació de la
Proposta Educativa deis moviments a les característiques de l'entorn social on aqüestes
s'ubiquen: el marc sociocultural de relacions. L'acció educativa que s'hi du a terme és, en
part o en la seva globalitat, producte de l'articulació práctica d'aquest projecte.

En les pagines que segueixen a continuado s'analitza el treball intercultural dut a terme per
les entitats d'educació en el lleure en relació a un conjunt d'aspectes teórics i práctics
consideráis claus de cara a articular el procés d'instegració socioeducativa deis infants i
joves d'origen immigrat. L'análisi de la informado recollida en les entrevistes i grups de
discussió fets amb els responsables i monitors de les entitats, de la documentació escrita
que ens ha estat facilitada pels seus membres (Projectes Educatius, informes diversos,
tríptics, etc.) i de les observacions no participants sobre el terreny, ens ha penmés constatar
1'existéncia de diferencies significatives en el tractament de la diversitat i del treball
intercultural entre el conjunt d'entitats.

Els dos eixos que millor permeten explicar aqüestes diferencies son:

(a) El nivell de complexitat étnicocultural de l'entorn social on s'ubica l'entitat, i

(b) La presencia o no d'infants i joves d'origen immigrat a l'entitat

En relació al primer eix, val a dir que si bé qualsevol espai social és plural des del moment
en qué s'hi observen diferencies de classe, de genere, d'adscripció cultural, o de qualsevol
altre tipus, a efectes analítics hem establert una divisió entre el que hem anomenat "entorns
socials monoculturals", "entorns socials biculturals" i "entorns socials multiculturals" d'acord
amb el significat práctic que adquireix la diversitat étnicocultural a l'hora d'estructurar les
relacions socials.

Des d'aquest punt de vista, entenem per entorns socials monoculturals aquells espais
(barris, municipis, etc.) relativament homogenis en termes socioeconómics en els que no hi
ha alteritats étnicoculturals significatives, bé siguí perqué no hi ha la població d'origen
immigrat, bé perqué el seu model cultural no introdueix diferencies importants respecte de
de la població autóctona (com acostuma a succeir quan es tracta d'estrangers provinents de
paísos rics). Aquest seria el cas, per exemple, d'una zona residencial d'una gran ciutat en la
que la diversitat étnicocultural aportada per les famílies d'origen immigrat quedaría atenuada
peí fet de compartir amb la població autóctona un estatus socioeconómic i cultural similar.
En aquest cas, en lloc de fer referencia a 1'existéncia de dos o mes conjunts identitaris
podríem parlar d'un de sol (de classe o estatus social) que subroga i/o neutralitza els efectes
derivats de les possibles diferencies d'ordre estrictament etnicocultural.

De la mateixa manera, definim com a entorns socials biculturals aquelles geografies en
les que les relacions socials s'estructuren en base a una forta dicotomía identitária
(Nosaltres-Ells) arrelada en l'origen "autócton" o "immigrat" de la població. Aixó no significa
que en aquests espais no existeixin divisions socials o microjerarquies de poder basades en
altres criterís com el sexe, l'edat o la classe social deis individus, pero la relleváncia pública i
els efectes performatius aquesta divisió etnificant supera els de tota la resta, fins el punt de
dificultar fins a límits extrems l'establiment de relacions socials o aliances transversals.
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Aquest seria el cas, per exemple, d'un barrí periféric d'una ciutat industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona, o d'una població agrícola de l'interior de Catalunya, que ha anat
rebent població immigrada originaria del Magrib. A diferencia deis entorns socials
multiculturals, en aquests llocs el "catáleg" d'orígens geográfics o culturáis és molt limitat,
pero les adscripcions étnicoculturals juguen igualment un paper clau en Ea configuració del
mapa de les relacions socials.

Finalment, entenem per entorns socials multiculturals aquells espais en els que hi ha un
elevada presencia de població ¡mmigrada d'origen estranger i un nombre relativament ampli
d'orígens étnicoculturals (regions de llatinoamérica, del Magrib, d'Ásia, etc.). Ens estem
referint, per exemple, ais barris d'algunes ciutats catalanes (com Ciutat Vella, per posar el
cas mes paradigmátic) caracteritzats per concentrar un volum important de famílies
origináries de pa'ísos empobrits. Tot i que en aquests entorns la identitat sociocultural de la
comunitat "autóctona" continua mantenint un cert protagonisme a l'espai públic, cal no
perdre de vista el nivell de visibilització que han anat adquirint en els darrers anys els
conjunts identitaris minoritaris.

Els quadres següents resumeixen els trets principáis de cadascuna d'aquestes divisions
conceptuáis:

Grau de
diversitat

étnicocultural

Percepció de la
diversitat

étnicocultural

Organització
social

Relacions
interculturals

Entorn social
monocultural

-Mínim: uniformitat
socioeconómica i cultural

-Invisibilització de la
diversitat étnicocultural

-Cohesió social:
inexistencia de models

culturáis divergents

-Relacions aconflictives

Entorn social
bicultural

-Mig: divisió entre
població "autóctona" i

"¡inmigrada"

-Problematització de la
diversitat étnicocultural

-Divisió social
segons adscripció

étnicocultural (dicotomia
identitária)

-Conflicte social:
competencia per

l'apropiació de recursos
materials i simbólics

Entorn social
multicultural

-Elevat: presencia
múltiple d'alteritats

étnicoculturals

-Problematització de la
diversitat étnicocultural

-Divisió social
segons adscripció

étnicocultural
(pluralitat identitária)

-Conflicte social:
competencia per

l'apropiació de recursos
materials i simbótics

Peí que fa al segon eix, s'ha de dir que la presencia d'infants i joves d'origen immigrat a
les entitats resulta decisiva a l'hora de concretar el disseny i desenvolupament
d'estratégiques pedagógiques interculturals. Els resultáis del nostre treball de camp posen
de manifest que la influencia que exerceix la presencia d'infants i joves d'origen immigrat
sobre la qualitat del treball intercultural de les entitats d'educació en el lleure (estretament
relacionada -pero no sempre- amb les característiques de l'entorn social que acabem de
veure) és molt mes intensa que l'exercida per altres factors contextuáis com ara tipología del
moviment al qual pertanyen.

L'articulació de discursos i practiques pedagógiques per part de les entitats a l'entorn de
l'educació ¡ntercultural depén en gran mesura de les característiques del seu entorn social
en termes socioeconómics i culturáis, de la participació d'infants i joves d'origen immigrat en
les seves activitats educatives i del protagonisme que teñen els conflictes identitaris en les
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relacions socials quotidianes. A partir d'aquesta constatado hem dividit l'análisi del treball
interculturali de la relació amb el fet migratori que es produeix a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya segons la següent tipología:

Entitats amb presencia d'infants i joves d'origen
immigrat ubicades a entorns socials biculturals

Entitats sense presencia d'infants i joves d'origen
immigrat ubicades a entorns biculturals

Entitats amb presencia d'infants i joves d'origen
immigrat ubicades a entorns multiculturals

Entitats amb o sense presencia d'infants i joves d'origen
immigrat ubicades a entorns monoculturals
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ENTITATS AMB PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT UBICADES
A ENTORNS SOCIALS BICULTURALS

CONCEPCIO DE L'EDUCACIO INTERCULTURAL

El fet que aqüestes entitats estiguin ubicades en entorns socials biculturals fa
que els seus monitors i responsables pedagógics tinguin certa predisposició
a valorar l'existéncia de discriminacions socials que afecten el benestar
de la poblado d'origen immigrat o de les minories socioculturals.
Conseqüentment, és forca freqüent que en aqüestes entitats s'hagi elaborat
un discurs relativament crític contra les percepcions interessades i
reduccionistes de la diversitat social i cultural.

Segons aquest discurs, l'educació intercultural ha de servir fonamentalment
per trencar amb la lógica deis prejudicis étnics, els quals no fan sino
produir i reproduir l'existéncia de discriminacions socials.

D'altra banda, la poca presencia o abséncia de menors i joves d'origen
immigrat s'interperta des d'aquest tipus d'entitats com un serios entrebanc
per a l'actualització activitats de carácter intercultural.

"RÉALITZÁCTÓ D'ÁCTÍVÍTÁTS D'ÉDÜCACIÓ IÑTERCÜLTÜRÁL

En aqüestes entitats es duen a te rime activitats pedagógiques relacionades
amb l'educació en vators i amb el coneixement de la diversitat
sociocultural.

En el primer cas, es parteix d'un punt de vista relativament elaborat i es
persegueix una finalitat política ben definida: la problerhatització deis
estereotips i la incorporació d'actituds de "tolerancia" entre els infants i els
joves. Aixó no significa necessáriament que la concreció deis plantejaments
en activitats sigui correcta: de vegades, els valors es treballen de forma poc
estratégica i rigurosa.

En el segon cas, l'abséncia de referents teórics (formado de responsables i
monitors de les entitats) i práctics (coneixement de "bones practiques",
manteniment de relacions amb col-lectius étnicament diferenciáis, etc.)
influeix negativament sobre la qualitat de les lectures i interpretacions fetes al
voltant de la diversitat sociocultural. Aqüestes, com les activitats dutes a
terme, cauen massa sovint en els tópics del multiculturalisme mes
extrem.

El Projecte Educatiu de les entitats recull d'una o altra manera la necessitat
de tractar l'educació intercultural. De totes formes, els responsables
pedagógics i monitors de les entitats opinen que l'emfasització de les
diferencies socioculturals no sempre és positiva: els infants i joves de les
entitats podrien sobrevalorar els "efectes" que es deriven d'aquesta diversitat
i desenvolupar actituds de rebuig contra alió que és vist com a "diferent".

En la fase inicial d'incorporació de l'infant o jove d'origen immigrat a l'entitat
es realitzen actuacions que subratllen l'apropament físic i afectiu
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¡nterpersonal. Aquest tipus d'actuacions empátiques es consideren
essencials per atenuar l'emergéncia de recéis ocasionats per la presencia
d'infants o joves d'altres orígens.

Des d'aquest punt de vista, l'educació intercultural no consisterx en fer canvis
quantitatius en el curriculum de l'esplai ("afegir" noves coses) sino mes aviat
en la transmissió "invisible", transversal d'actituds critiques. Els
responsables de les entitats, pero, s'enfronten amb problemes a l'hora de dur
a la práctica el seu discurs sobre l'educació intercultural per dues raons
fonamentals:

1.-Manca de referénts teórics i práctics, cosa que fa que acabin
reproduint esquemes folkloritzants i estereotipadors

2.-Presénc¡a mínima d'infants i joves immigrats a les entitats, fet que
s'interpreta com un obstacle a la realització d'activitats interculturals
(idea segons la qual l'educació intercultural és només necessária en
aquélls contextos on hi ha presencia d'immigrats).

WIODEL D'ACOLLIDA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

No existeix un protocol d'acollida únic, mitjanament estructural (a través
de la participado de diferents instáncies publiques com escola o els Servéis
Socials), i generalitzable a la diversitat de situacions deis infants ¡ els joves
d'origen immigrat. A pesar de la voluntat deis responsables de les entitats
perqué no siguí així, el model d'acollida acostuma a ser reactiu i s'articula
davant la urgencia específica plantejada per cada cas.

Les activitats d'acollida están dirigides exclusivament ais infants i joves
d'origen immigrat, i es deixa de banda la possibilitat d'orquestrar
intervencions globals que incloguin a altres col-lectius independentment del
seu origen geográfic (per exemple, menors amb pocs recursos económics).
Com a resultat d'aquest fet, les entitats obvien la pluralitat d'experiéncies
d'inserció social que presents entre els infants i joves de grups socioculturals
minoritaris

Entre els infants i joves d'origen immigrat presents en aquest tipus d'entitats,
aquells que responen a perfils sociológics mes "normalitzats" o propers a la
comunitat d'acollida -tant en termes económics i socials com actitudinals-
tenen un pes específic rellevant. És relativament fácil trabar a infants d'origen
immigrat que han estat adoptats per famílies autóctones, o bé a joves de
miñones culturáis que participen en espais d'oci occidentalitzats; de la
mateixa manera que també resulta fácil identificar a alguns infants i joves
d'origen immigrat en situacions d'exclusió social.

"CONCEPCÍÓD'INTE(3RA1CÍÓTS"O'CIAL

La integrado social és concebuda com un procés que requereix l'esforc i
implicació de tots els col-lectius d'un territori específic per poder gestionar
racionalment els reptes que planteja la seva convivencia quotidiana. De totes
maneres, els responsables pedagógics i monitors d'aquestes entitats
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tendeixen a actualitzar (ni que sigui inconsdentment) relacions
asimétriques quan es tracta d'establir negodadons amb collectius
étnicament diferendats, car la seva presénda representa una amenaca
potendal sobre l'equilibri identitari préviament establert a la sodetat
d'acollida.

És per aixó que normalment s'espera que les persones d'origen immigrat
siguin les prime res (quan no les úniques) en demostrar una voluntat
d'adaptació a les exigéndes imposades per l'existénda de models culturáis
diversos. Altrament dit, la mesura de la integrado sodal es determina en
fundó de l'aproximadó de les persones d'origen immigrat al model dominant
en la sodetat d'acollida.

En aquest sentit, els responsables i monitors de les entitats actúen com si la
integrado social deis infants i joves d'origen immigrat depengués sobretot del
seu grau de participado en les dinámiques prototípiques de "la cultura juvenil
autóctona", i no tant de la corresponsabilització de tots els membres de la
comunitat envers alió que afecta tothom.

Tanmateix, les entitats s'esforcen per funcionar com a pont entre col-lectius
diferenciáis ja que son conscients que, a part de l'escola, gairebé no
existeixen espais d'interacció compartits entre els infants i els joves d'origen
immigrat i els anomenats "autóctons".

"RELACIONS EÑTITAT-FAMILIÉS D'ÓRrGEÑ'IMMIGRÁT"

Malgrat no ser un aspecte priorítari dins l'agenda de les entitats, l'abséncia
de contacte intercultural i la desconfianza existent entre ambdues comunitats
("autóctona" i "immigrada") fa que els responsables pedagogics considerin
necessari l'establiment de relacions de veinatge amb les famílies
d'origen immigrat. En concret, algunes entitats han provat d'arribar a
aqüestes famílies oferint-les informació detallada deis continguts pedagogics
i les implicacions practiques de la seva oferta d'activitats (per exemple,
descoberta del barri o coneixement deis recursos de l'entorn), pero no
sempre han reeixit en el seu objectiu.

Sigui com sigui, es tracta d'experiéncies aTIlades i formáis (com ara
l'organització de reunions informatives amb famílies d'origen immigrat per
explicar el Projecte Educatiu de les entitats), o bé d'actuadons espontánies i
informáis que persegueixen establir un contacte mes proper i personalitzat
amb aqüestes famílies (per exemple, a través de visites a domicilr per
convencer els pares de la conveniencia de qué els seus filis participin en les
activitats organitzades per l'entitat).

En altres ocasions, l'escassetat d'infants i joves d'origen immigrat a l'entitat, o
el recel que expressen aquests davant la possibilitat de formar part d'un
entorn que veuen estrany, fa que les entitats es plantegin l'establiment de
relacions amb les famílies d'origen immigrat del barri o del municipi que no
participen en l'entitat. Tanmateix, la sensació general entre els responsables i
monitors de les entitats és d'impoténcia, fet que moltes vegades acaba
dissuadint-los en els seus intents. Efectivament, la implicado en espais i
dinámiques amb predomini de poblado autóctona pot ser considerada per
algunes de les famílies d'origen immigrat com un perill per al manteniment de
les identitats culturáis deis seus filis i filies.
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Les relacions interétniques no acostumen a ser conflictives ¡ se succeeixen
dins uns parámetres de normalitat. Aquest fet s'explica precisament peí poc
pes relatiu que els infants i joves d'origen immigrat teñen dins el conjunt de
l'entitat, així com per la seva adaptació a les dinámiques de consum
cultural dominant.

L'activació deis prejudicis interetnics per part deis infants i joves majorttaris,
pero, és molt freqüent davant situacions que comporten relacions de
competencia per l'apropiació de recursos i aquests acaben desembocant en
enfrontaments étnics de diversa índole: ús d'insults racistes, coalicions de
base étnica mes o menys estables, atribucions d'irracionalitat, etc.

-Dificultats per establir ponts de comunicado amb infants i joves d'origen
immigrat aliens a l'entitat i amb uns hábits i expectatives divergents en relació
ais dominants en l'entitat.

-Conflictes relacionáis amb l'expressió entre els usuaris de les entitats
d'actituds de rebuig envers la poblado adulta d'origen immigrat i envers els
infants i joves étnicament diferenciats que no formen part d'aquests espais
de socialització.

-Dificultats per comprendre els models culturáis minoritaris presents a
l'entitat i adaptar el seu funcionament ais interessos ¡ necessitats deis infants
i joves d'origen immigrat (per exemple, horaris, costums religiosos,
expectatives d'aprenentatge, etc.).

-Temors a les reaccions negatives de les famílies autóctones davant la
incorporado "excessiva" d'infants i joves d'origen immigrat o de minories
socioculturals a l'entitat.

-Addicionalment, problemes de comprensió per la manca de competéncies
lingüístiques deis infants i joves d'origen immigrat en l'ús del cátala o el
castellá.

87



Educado en el lleure i Interculturalitat

ENTITATS SENSE PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT
UBICADES A ENTORNS SOCIALS BICULTURALS

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

L'educació intercultural pretén ser un instrument de reducció deis conflictes i
de promoció de la convivencia entre les persones de diferents orígens, a
través del coneixement i la comprensió de les cultures "diferents a la propia",
sense que aquest discurs porti a plantejar la necessitat de l'intercanvi i
el diáleg intercultural o de compartir espais comuns.

Tanmateix, la no presencia d'infants i joves d'origen immigrat en aqüestes
entitats no només dificulta la comprensió vivencial de la diversitat, sino que
també és un indicador deis déficits del treball intercultural en aquests
espais socioeducatius. A la práctica, la diversitat acaba sent folkloritzada o,
fins i tot, per obviada.

REALITZACIO D'ACTIVITATS D'EDUCACIO INTERCULTURAL

No s'acostumen a fer activitats (especifiques o no) d'educació
intercultural. L'equip d'educadors es preocupa per treballar els valors que
consideren universals i que promouen la democracia i la igualtat, sense
dedicar atencions especiáis a l'existéncia de minories culturáis mes o menys
presents en el territori.

MODEL D'ACOLLIDA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

Aqüestes entitats no sois no disposen de cap pía d'acollída d'infants i joves
d'origen immigrat sino que la no presencia d'aquests en el seu espai educatiu
delata la precarietat de les seves estratégies d'acció social. En a I tres
ocasions (les menys), 1'homogeneYtat interna de les entitats en termes
socioculturals pot donar-se a l'existéncia de practiques discriminatóries que
impedeixen o dificulten la participado d'aquests infants i joves en les seves
activitats pedagógiques.

COÑCEPCfÓ D'INTÉGRACIÓ SOCIAL

Les entitats sense presencia d'infants i joves d'origen immigrat no acostumen
a teñir cap discurs elaborat a l'entorn del fet intercultural. D'aquí que la
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concepció d'integració social que fa servir l'equip de responsables i monitors
recull es faci ressó deis plantejaments mes estereotipadors, precisament
aquells que no aprofundeixen en el carácter construít i discriminatori de les
diferencies i desigualtats socioculturals.

La integrado social s'entén, per tant, com l'estat de coses en qué els infants i
joves d'origen immigrat s'adapten al model cultural majo ritan, fet que no
es contradiu amb la necessitat de conéixer alió que es considera el bagatge
tradicional de les miñones étnicocultruals (expressió de diversitat sí, pero
emmarcada en contextos específics i extraordinaris).

Des d'aquest punt de vista, la no presencia d'infants i joves d'origen immigrat a
l'entitat s'intenta justificar a partir de les actituds d'aquesta població i les seves
famílies: bé no s'interessen peí treball educatiu de l'entitat, bé no han
aconseguit perllongar la seva presencia per la incapacita! d'adaptar-se ais
requisits acceptats (imposats) per la majoria

RELACIONÓ ÉÑTÍTAT-FAMÍLlES D'ORIGEN iMMfG'RAT

No hi ha relacions entre les entitats i les famílies d'origen immigrat o, almenys,
l'establiment d'aquestes no ha reeixit com seria desitjable.

RELACIONS ENTRE INFANFS

Les relacions entre infants i joves autóctons i d'origen immigrat es produeixen
fora de l'entitat. Tanmateix, la percepció distorsionada que teñen els infants i
joves de l'entitat de les minories socioculturals respon a la forga que teñen els
prejudicis dins el seu punt de mira a conseqüéncia de la no presencia i
vivencia d'alteritats d'aquest tipus en el si de l'entitat.

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

Existeixen serioses dificultáis practiques per incorporar els infants i joves
d'origen immigrat, o bé per acceptar Ea presencia d'alteritats en el si de l'entitat
d'educació en el lleure.
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ENTITATS AMB PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT UBICADES
A ENTORNS MULTICULTURALS

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

L'educació intercultural té com a principal finalitat el reconeixement i
valorado de la diversitat social i cultural. Els responsables pedagógics i
monitors assenyalen la importancia que té respectar les diferencies
identitáries i treure profit deis contactes interculturals, ja que aquest
tipus d'actituds és una condició necessaria per al manteniment de la
cohesió social en els entorns multicultural.

El fet de viure en un entorn multicultural agilitza la pressa de consciéncia
de les particularitats que diferencien els models socioculturals. En el marc
específic de les entitats d'educació en el lleure, aquest fet s'ha traduít en
la consolidació de dues actituds informáis dominants. D'una banda, pels
infants i joves d'origen autócton el repte de l'educació intercultural
consisteix primordialment en conéixer les peculiaritats de les "altres
cultures", i ño tant en fer un exercici crític de "la propia" (actitud que
podríem quaiificar d'ingénua o "conformista"). De l'altra, en el cas deis
infants i joves d'origen immigrat l'exercici de la interculturalitat consisteix
en construir espais d'interacció que permetin l'expressio de la seva
identitat (actitud reivindicativa).

En qualsevol cas, la proximitat i quotidianitat de la diversitat sociocultural
fa que aqüestes entitats no considerin necessáries les intervencions
pedagógiques "culturalistes", és a dir, aquelles articulades a l'entorn de la
transmissió explícita de valors, creences, tradicions i actituds que
suposadament formen part del patrimoni cultural de determináis collectius
minoritaris. Quan es decideixen fer activitats interculturals en aquests tipus
d'entitats, la transmissió deis continguts beu directament de les
experiéncies viscudes pels seus infants, joves i responsables. Aquest
tipus de plantejament ajuda a preservar els usuaris de les entitats de
les concepcions mes artifícioses i descontextualitzades de la
diversitat social i etnicocultural

Finalment, convé assenyalar que aquesta concepció d'educació
intercultural está relacionada amb la qualitat de les experiéncies que teñen
els infants i els joves de contextos multiculturals, en els que les
expressions culturáis de tot tipus son assumides com un cosa normal. Ens
referim, en aquest sentit, a la naturalització que es fa la diversitat (cosa
que no significa que en aquests contextos no hi hagi conflictes a l'entorn
de l'eix cultural).

REALITZACIO p'ACTIVIT^TS p'EDUCACfO INTERCULTURAL

Es posa l'émfasi en les activitats relacionades amb l'educació en valors i
amb el coneixement de la diversitat sociocultural.
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REALITZACIO D'ACTIVITATS D'EDUCACIO INTERCULTURAL

En el primer cas, els monitors de tes entitats s'interessen per
transmetre alguns valors universals com el respecte i la tolerancia,
pero no valoren la conveniencia de fer-ho de forma pautada i
organitzada. A la práctica, la vessant socioeducativa de les activitats
pedagógiques pot quedar fins i tot neutralitzada per la preeminencia
adquirida per les funcions lúdiques del joc.

En el segon cas, l'existéncia de referents interculturals molt propers
permet ais membres de les entitats conéixer directament i "auténtica"
les implicacions derivades de l'existéncia de diferencies i desigualtats de
base sociocultural.

La naturalització de les diferencies entre els infants i els joves fa que les
relacions interétniques no siguin especialment conflictives en el si de
l'entitat i, per tant, el projecte d'educació intercultural no s'articula en base
al disseny d'activitats dirigides explícitament a aquesta finalitat.
Efectivament, el fet que l'entorn quotidiá deis infants i els joves que
assistejxen a l'entitat siguí multicultural s'interpreta com una condició de
possibilitat que afavoreix les relacions amb les alteritats
socioculturals.

Al hora, no son comunes les accions pedagógiques arrelades en
concepcions artificioses i essencialitzadores de ta diversítat cultural (per
exemple, performances de vestuari "tipie", concursos culinaris, etc.), sino
mes aviat el contrarí: la possibilitat de contrastació empírica dona lloc a la
transmissió de coneixements mes fidels a la diversitat de l'entorn social de
l'entitat.

MODEL D'ACOLLIDA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

En aqüestes entitats no acostuma a existir cap estrategia d'acollida
d'infants o joves d'origen immigrat. Els seus responsables pedagógics
poden arribar a entendre que l'establiment de dispositius d'atenció
d'aquestes característiques és un fet relativament prescindible en entorns i
espais multiculturals.

Moltes vegades es parteix de la idea que la inserció deis infants i els joves
d'origen immigrat a les entitats no té perqué ser problemática: les
relacions de ve'ínatge (a l'escola, al carrer, en l'edifici, etc.) entre nois i
noies amb identitats socioculturals diferents neutralitzen l'emergéncia de
conflictes en el si de les entitats.

CONCEPCIO D'INTEGRACiO SOCIAL

S'entén per integrado social la possibilitat de posar en funcionament
mecanismes que afavoreixin l'intercanvi de coneixements i valors entre
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CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL

col-lectius étnicoculturalment diferenciats amb la finalitat de
contextualitzar i relativitzar les cosmovisions i les própies creences.
La integrado sodal és, en aquest sentit, un assumpte que competeix a
tothom (autóctonies i ¡mmigrats d'origen, grups dominants i grups
dominats) i exigeix una predisposició molt estesa vers la negociado en
condicions d'igualtat. ""

La integrado social representa la possibilitat de convivencia entre
persones amb diferents backgrounds i fidelitats identitáries.
Conseqüentment, els responsables pedagógics i monitors de les entitats
creuen que s'ha d'afavorir que els infants i els joves construeixin les seves
individualitats de forma totalment Iliure, a partir de combinacions mes o
menys origináis de les materialitats i els valors disponibles en els
"repertoris" culturáis del seu entorn social.

La societat és percebuda com un espai d'expressió Iliure de la diversitat
cultural.

RELACIONS ENTITAT-FAMILIES D'ORIGEN IMMIGRAT

Les relacions entitat-famílies d'origen immigrat queden restringides a la
presa de contacte inicial per formalitzar la incorporado de l'infant o jove
a l'entitat i informar els pares i mares de les característiques mes
rellevants del seu Projecte Educatiu.

Les famílies d'origen immigrat acostumen a valorar positivament el
paper integrador de les entitats d'educació en el lleure, així com la
participado de la seva descendencia en espais compartits amb infants i
joves d'altres orígens. La incorporado en dinámiques juvenils de la
comunitat d'acollida no és considerada per aqüestes famílies com un
obstade per al manteniment de les identitats culturáis minoritáries deis
seus filis i filies, ans tot el contrari: com un indicador d'integració social.

RELACIO ENTRE INFANTS

Les relacions personáis entre infants i joves de diferents orígens no
son especialment conflictives en aqüestes entitats i la interacció
entre aquests acostuma a estructurar-se en base a jerarquies
identitáries tradicionals: sexe, edat, adscripció social, etc. Aquest fet
está relacionat amb dues raons:

1.-L'entitat d'educació en el lleure és un camp de joc relativament neutre
en termes socioculturals, a diferencia del que succeeix en altres espais
com l'escolar o el carrer en els que les adscripcions étnicoculturals
condicionen l'accés deis individus ais recursos

2.-La diversitat sociocultural forma parí de la quotidianitat de l'infant i el
jove, de manera que les diferencies fenotípiques i socioculturals han
perdut el seu carácter excepcional.
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En definitiva, no es creen grups étnics d'afiliació dins l'entitat. Les
relacions es regeixen principalment per raons de proximitat personal i de
compatibiiitat de carácters i gustos. La intensitat i freqüéncia amb que
s'estableixen relacions interétniques en els entorns multtculturals pot
donar lloc a la naturalització del pluralisme cultural resultant (per exemple,
melting pot o, fins i tot, mestissatge).

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

-Dificultáis per compatibilitzar la diversitat de demandes, expectatives i
prioritats expressades per la pluralitat de coHectius d'orígens
socioculturals diferents.

-Dificultáis per combatir les pors i prejudicis instal-lats entre les
famílies. Les relacions entre famílies acostumen a ser mes conflictives
que les relacions entre els seus filis i filies. A diferencia d'aquests, que
comparteix espais de socialització i enculturació, els pares i mares teñen
menys oportunitats per contrastar críticament els seus supósits i per
incorporar el mestissatge com a estrategia de (re)construcció social. Com
a resultat de tot plegat (manca de contacte entre famílies, i entre aqüestes
i les entitats) els prejudicis continúen afectant les relacions interétniques i,
pertant, l'establiment de relacions cooperatives entre les famílies en el si
de l'entitat.

-Una dificultat addicional té a veure amb els problemes de comunicació.
L'ampli ventall d'idiomes i codis "invisibles" existent a l'interior de les
entitats és un factor d'enriquiment cultural, alhora que un obstacle quan la
intermediació i els mecanismes d'interpretació son deficitaris.
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ENTITATS AMB O SENSE PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT
; : : UBICADES A ENTORNS MONOCULTURALS

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

No existeix un discurs elaborat sobre la interculturalitat mes enllá deis
tópics que circulen a l'entorn d'aquesta qüestió.

Segons els responsables pedagógics i monitors d'aquestes entitats,
l'educació intercultural consisteix en el coneixement de les particularitats
etnicoculturals deis collectius d'origen immigrat per poder valorar les
aportacions fetes per les seves "tradicions" culturáis. Com podem
observar, es tracta d'una concepció ingenua, idealista i desarrelada. En
primer lloc, perqué simplifica la complexitat de les relacions interétniques al
reconeixement de ('"herencia cultural" de les miñones; en segon lloc, perqué
se sitúa en l'ámbit estrictament simbólic, sense entrar en el complicat terreny
de l'acció; i finalment, perqué ubicat en el buit social, aquest punt de vista no
considera la dimensió conflictiva de les relacions socials.

La interculturalitat es percep com una realitat exótica i, com a tal, és atractiva
i convé preservar-la. Ara bé, quan l'alteritat deixa de ser merament
anecdótica i comenca a qüestionar l'arrel identitária de la comunitat
d'acollida, aquesta esdevé indesitjable i s'evita per passiva (per
exemple, ignorant l'existéncia d'infants i joves étnicament diferenciats en
l'entorn proper de l'entitat). En aquests casos, la considerado del treball
intercultural es fa amb moltes reserves.

Des del nostre punt de vista, el desconeixement que teñen els responsables
pedagógics i els monitors deis reptes que planteja la convivencia intercultural
dificulta seriosament la pressa de consciéncia sobre deis processos de
desígualtat social articuláis a l'entorn de les relacions interétniques.

RÉALÍTZACIÓ b'ACTÍylTÁTS D'EDÜCACÍÓlNTÉRCULTÜRÁL

Les activitats interculturals s'organitzen de manera extraordinaria i
teñen com a finalitat el coneixement de les diferencies etnicoculturals
deis infants i els joves consideráis "diferents", sense que aixó porti a la
reflexió o valorado crítica del propi bagatge cultural. Alhora, no es planteja la
creació d'espais de convivencia arrelats en el reconeixement viscut de les
diferencies, independentment deis conflictes que aqüestes puguin plantejar.

Com a resultat d'aquestes actituds s'acaben fomentant postures
paternalistes envers els collectius minoritaris, alhora que s'institucionalitza
en el si de l'entitat una visió essencialista o etnificant de les desigualtats
socials.

La participado d'infants i joves d'origen immigrat en les dinámiques de lleure
es produeix sense obstacles importants, fet que ve facilitat peí seu perfil
sociológic i per l'actitud i predisposició deis responsables i els companys de
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REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIO INTERCULTURAL

joc de les entitats. En relació al primer aspeóte, convé matisar que la major
part de les vegades el comportament descrit per aquests infants i joves
és molt proper a aquell que reclamen els models de consum cultural
hegemónics en la societat d'acollida (parlem, en concret, d'infants i joves
adoptats originaris de paTsos empobrits, de filis i filies de famílies estrangeres
amb capitals económics i/o culturáis, de joves d'origen estranger "integráis"
en l'entorn). Peí que fa al segon aspecte, sembla raonable suposar que
l'esforc deis monítors per protegir aquells trets identitaris percebuts com a
productes d'una herencia cultural ancestral resulti en actituds protectores i
hospitaláries envers els infants i joves d'origen immigrat.

Tanmateix, com hem assenyalat antériorment, els responsables de les
entitats expressen els seus temors davant el treball amb infants i joves "molt"
diferents en termes socioeconómics. En aquest sentit, des de les entitats
s'addueixen diverses raons que serveixen per justificar la seva
passivitat en el terreny del treball intercultural: a) manca de recursos; b)
inexperiencia en el terreny de la gestió intercultural; i c) riscos derivats de la
presencia d'alteritats potents, com ara la modificado radical deis seus
esquemes d'interpretació (per exemple, la seva identitat nacional) o de les
seves rutines (per exemple, organització de colónies).

La presencia d'infants i joves d'origen immigrat en l'entitat fa plantejar la
necessitat de contemplar la ¡nterculturalitat en el si de l'oferta educativa de
l'entitat, pero en els grups on no es dona aquesta circumstáncia el treball
intercultural no es percep necessari.

MODEL D'ACOLLIDA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

No existeix un model d'acollida específic per ais infants i joves d'origen
immigrat, sobretot perqué el seu procés d'incorporació acostuma a ser
aconflictiu.

D'una banda, el fet de residir en entorns monoculturals amb predomini de
famílies d'origen autócton ja és, d'entrada, un element indicatiu de les
particularitats que defmeixen el procés migratori (en cas d'haver-se donat) de
les famílies d'aquests infants deis de la resta (inserció en el model social
majoritari vs. manteniment d'algunes distancies "prudents", adaptado cultural
vs. replegament cultural, etc.).

De l'altra, el pes específic que teñen els models culturáis hegemónics en
entorns monoculturals no afavoreix l'expressió de la diferencia i, com a
conseqüéncia, els infants o joves d'origen immigrat tendeixen, amb el temps,
a adherir-se ais parámetres domínants. La manca de materials simbólics
disponibles per al manteniment de seves ascendéncies culturáis condueix a
l'adopció de nous referents identitaris per part d'aquests infants.

Excepcionalment, pero, algunes entitats acompanyen el procés
d'incorporació de l'infant o jove d'origen immigrat al seu espai amb
actuacions especifiques dirigides a atendré les seves necessitats o les de les
seves famílies. Entre aqüestes mesures, les mes destacades teñen a veure
amb la creació d'espais de coneixement i comunicació (per exemple,
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MODEL D'ACOLLIDA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

reunions informatives amb els pares ¡ mares, o presentado deis ¡nfants i
joves nouvinguts a la resta deis membres de l'entitat).

Des d'un altre ordre de coses, el procés d'acollida és vist com tot un repte
quan es tracta d'incorporar a infants i joves amb una identitat
etnicoculturai divergent respecte els models de relació dominants en el si
de l'entitat. Aquest és el cas, per exemple, de les minories etnicoculturals
autóctones (per exemple, gitanos), o deis infants ¡ joves d'altres classes
socials (generalment mes baixes) per ais que encara no s'ha elaborat cap
estrategia d'acollida adequada.

CWCÉPCIO D'IÑTÉGRACfÓ SOCIAL

Segons el punt de vista deis interlocutors d'aquestes entitats, la integració
sodal és el procés a través del qual els collectius etnificats o els grups
socials diferenciats s'adapten a la normativa sancionada per la cultura
majoritária. Segons aquesta concepció, la responsabilitat de qué un entorn
social esdevingui mes o menys cohesionat recau exclusivament sobre
les comunitats d'origen immigrat.

La integració social és valorada d'acord amb les habilitats que expressen les
persones d'origen immigrat per adaptar-se al model sociocultural dominant i
per utilitzar els seus mecanismes de participado. Quan l'infant o jove
d'origen immigrat es comporta com la resta, sense distinció, es diu que
está integrat. Sota aqüestes circumstáncies no s'estigmatitza la seva
diferencia (aquesta no suposa cap amenaca), pero tampoc no es promouen
espais per a la seva expressió lliure. Altrament dit, la passivitat acaba
instituint una política assimilacionista de la integració.

RELACÍÓNS ENTlTAT-FÁMILIÉS D 'ORIG'ÉÑTMMJGRAT

No es produeixen actuacions especifiques dirigides a l'atenció de les
famílies amb filis i filies d'origen immigrat. Des del punt de vista deis
responsables de les entitats, aquesta postura es justifica per l'abséncia de
problemes relacionats amb la integració d'aquestes famílies i la seva
descendencia en la societat d'acollida o en l'espai de lleure.

De totes maneres, hem d'assenyalar que la manca de contacte entre les
entitats i les famílies de grups socials molt diferenciats, o bé que formen part
d'autoctonies minoritáries -gitanos-, acaba produint la invisibilitat d'aquests
collectius i l'estancament deis transvasaments o de les penetracions
culturáis mútues.

RELACIONS ENTRE ELS INFANTS I JOVES DE L'ENTITAT
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RELACIONS ENTRE ELS INFANTS I JOVES DE L'ENTITAT

L'abséncia de tensions i enfrontaments greus entre els nois i noies
d'aquestes entitats ve determinada sobretot per la "suavitat" de les
diferencies incorporades en aquest espai de socialització, així com per
l'aconflictivitat que acompanya el procés d'inserció d'aquests infante i joves a
l'entitat, i no tant per les actituds deis infante i joves d'origen autócton (els
quals no han estat prácticament socíalitzats en la comprensió de les
diferencies)

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

-No existeixen conflictes destacables a l'entorn de l'eix sociocultural.

-Els menors d'origen immigrat no exerceixen cap pressió sobre l'equilibri
normatiu i identitari de l'entitat perqué participen plenament de les
dinámiques prototípiques deis camps d'acció infantils i juvenils majoritaris.

-La inclusió d'alteritats "fortes" de base etnicocultural o socieconómica
(grups nombrosos d'infants o joves diferente, menors empobrits, etc.) es
percep com una amenaga a l'homogeneTtat interna del grup.

TAULA RESUM: ELEMENTS DIFERENCIADORS DEL PROJECTE
EDUCATIU DE LES ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURÉ
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Entorn social
Presencia

d'immigrants

Concepció d'educació
intercultural

R O 91Í ^T SI f í í̂
ncmiuduiu

d'activitats

Model d'acollida

Bicultural

Amb presencia

-Minimització de la
confrontació i segregació ,
étnica

-Millora de la convivencia
interétnica

-Evitado de prejudicis

-Disseny pedagógic específic
i molt dirigit (estructurado
d'objectius, continguts i
metodología)

-Educado en valors
instrumental (conéixer alió
que no es reconeix: la
diversitat)

-Coneixement folklóric

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-Actuacions reactives
dirigides exclussivament a
minories socioculturals

Sense presencia

-Concepte poc present i
treballat

-Coneixement de les
diferencies deis Altres i
adaptado de les minories a
l'entorn social majoritari

-Disseny pedagógic
inexistent

-Improvisado de les activttats
d'educació intercultural

-Reproducció d'estereotips

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-Inexistencia d'actuacions
dirigides a acollir infants i
joves d'origen immigrat

Multicultural
Amb presencia

Sense presencia

-Enriquiment mutu a través de
la diversitat

-Gestió de l'intercanvi
sociocultural

-Disseny pedagógic genéric i
poc dirigit

-Educado en valors:
humanisme com a filosofía de
convivencia en un marc
multicultural

-Coneixement informat
(proximinat de referents i
possibilitats de contrastado)

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-No es fan actívitats
especifiques d'educació
intercultural

Monocultural

Amb / sense presencia

-Coneixement de les
diferencies étniques de les
minories

-Inexistencia de models
pedagógics sobre educado
intercultura!

-Actuacions molt espontánies
i dirigides a conéixer
l'exotisme de l'Altre

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-Es considera innecessari
orquestrar mesures d'acollida
perqué els infants i joves
d'origen immigrat no
expressen alteritats
signifícatives
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Entorn social
Presencia

d'immigrants

Concepció
d'integracíó social

Relacions entitat-
família d'orig. Imm.

Relacions entre
infants

Bicultural

Amb presencia

-Integrado assimétrica

-S'espera que els infants i
joves d'origen immigrat facin
l'esforc d'aproximar-se al
model cultural majoritari

-Existencia de relacions
puntuáis i pocestratégiques

-Existencia de recéis per part
de les famílies d'origen
immigrat

-Aparentment aconflictives
Hegemonía deis infants i
joves d'origen autócton

-Ús freqüent de prejudicis
étnics

Sense presencia

-Concepte poc present i
treballat

-Integració assimétrica

-Adaptació/assimilació deis
infants i joves d'origen
immigrat al model sancionat
per la majoria .

-Inexistencia de relacions

-Inexistencia de relacions

-Percepció radicalment
esbiaixada de les alteritats

Multicultural
Amb presencia

Sense presencia

-Importancia del diáleg
intercultural

-Integració com a procés que
implica la participado de
tothom per igual

-Aproximacions mútues

-Existencia de relacions
puntuáis pero relativament
"normal itzades"

-Valorado positiva del trebail
de l'entitat per part de les
famílies d'origen immigrat

-Prácticament aconflictives

-Estructuració de les relacions
en base a criteris identitaris
tradicionals (subrogado de la
identitat étnica)

Monocultural

Amb / sense presencia

-Integrado assimétrica

-Adaptacions deis infants i
joves d'origen immigrat al
model cultural majoritari

-La pluralitat com a element
que dificulta la cohesió social

-Relacions "normalitzades"
perqué les famílies d'origen
immigrat no plantegen
demandes especifiques

-Relacions disteses peí que fa
a l'eix étnic {aquest no
existeix o está totalment
subrogat)
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Entorn social

Presencia
d'immigrants

Dificultáis i conflictes

Bicultural

Amb presencia

-Comunicado verbal

-Rebuig deis infants i joves
autóctons deis Altres deis
Al tres

-Integrado de models
culturáis minoritaris a l'entitat

Sense presencia

-Dificultáis per incorporar
infants i joves d'origen
immigrat

-Dificultáis per acceptar la
possibilitat d'incorporar
infants i joves d'origen
immigrat

Multicultural

Amb presencia
Sense presencia

-Comunicado verbal
Incrementquantitatiu i
qualitatiu de les necessitats i
demandes

-Tensió entre famílies
autóctones i d'origen immigrat

Monocultura)

Amb / sense presencia

-Dificultáis per incorporar a
infants i joves que expressen
diferencies importants
(Pocs problemes donada la
presencia d'alteritats "suaus")
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182.3.3. Marc de necessitats especifiques: i'acció educativa

Com s'ha apuntat en alguna ocasíó anteriorment, l'existéncia d'un discurs correctament
elaborat a l'entorn del treball intercultural no és garantía de qué a nivell práctic s'articulin
activitats pedagógiques orientades a estimular el diáleg de les diferencies. Aquest fet
s'explica sobretot per la falsa creenca que la manca de confiictes explícits a les entitats
no justifica la necessitat de desenvolupar un treball propiament intercultural.

Aixó acaba significant, en la major part de les ocasions, que les entitats que duen a terme
activitats d'educació intercultural (independentment de la seva quantitat i qualitat) son
aquelles que teñen un interés práctic derivat deis reptes i les problemátiques que imposa la
presencia d'alteritats etnicocuiturals en el seu si.

En aquest sentit, cal posar de relleu que una part relativament important deis infants i
joves d'origen immigrat presents a les entitats d'educació en el lleure gaudeixen
d'una situació "privilegiada" a la societat d'acollida. Es tracta -entre d'a I tres- de menors
acollits per famílies autóctones, de menors provinents de paTsos enriquits, o de menors
procedents de paTsos empobrits pero relativament integrats en la cultura majoritária (perqué
viuen a "entorns socials monoculturals", o a territoris on no hi ha presencia de població
d'origen immigrat; perqué teñen famílies amb capitals económic i social, o amb elevades
expectatives de mobilitat social, etc.). En qualsevol cas, son infants i joves adaptats" que
no alteren signifícativament el funcionament habitual de l'entitat.

Les dificultáis, en canvi, emergeixen de forma particular amb la presencia d'infants i
joves d'origen immigrat que experimenten dificultáis d'inserció social com a
conseqüéncia de la precarització de les seves condicions d'existéncia (irregularitat,
condicions d'habitatge, (des)estructura familiar, etc.). És sobretot en aquests casos -quan !a
presencia resulta especialment "alteradora"- que s'implementen accions d'educació
intercultural.

Aquest tipus de plantejaments reactius generen a la vegada dos inconvenients importants:

• D'una banda, l'estigmatització deis infants o joves considerats "diferents": les
activitats s'organitzen sectorialment i afilada, i s'adrecen al col-lectiu d'origen
immigrat en comptes de al conjunt de membres de l'entitat,

• De l'altra, la manca de control i/o previsió sobre els confiictes interculturals: les
activitats no s'organitzen sobre la base d'un disseny i planíficació previa, sino que
s'improvisen per atenuar els seus efectes mes immediats. Quan es considera que el
"problema" está resolt, l'activitat perd el seu sentit

En definitiva, una de les variables que explica en major mesura la freqüéncia i la qualitat de
les activitats d'educació interculturals a les entitats d'educació en el lleure és la de la:

• Presencia "alteradora" d'infants i joves d'origen immigrat

Tot seguit presentem un resum de les dificultats i confiictes que es deriven del "marc de
necessitats especifiques" tal i com ha están descrits per les persones entrevistades:

18 Aquest apartat s'ha elaborat a partir de les informacions obtingudes a partir de la realització
d'entrevistes semidirigides (30) ais representants de les entitats (21) i deis moviments de l'educació
en el lleure (9).
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PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT AMB
DIFICULTÁIS D'INSERCIÓSOCIAL

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

La percepció de tensions i dificultáis atribu'ídes a la presencia
d'alteritats és el que, en últim terme, decideix l'equip de responsables
i monitors de les entitats a plantejar-se la necessitat d'orquestrar
a ctuac i o ns/mes ures d'educació intercultural.

Les diferencies culturáis, a banda de ser visibles en si mateixes, expressen
la seva máxima virulencia quan entren en relació entre sí i, especialment,
quan s'enfronten amb les estructures que defineixen i defineix l'ordre social
majoritari. En aquest context, l'eix etnicocultural esdevé un factor rígid
d'estructuració de les complicitats i de fragmentado de l'espai social en
diferents segments. D'altra banda, quan les necessitats especifiques
deis infants i joves d'origen immigrat (o mes correctament, deis
infants i joves de grups minoritaris) no s'atenen adequadament,
aquests acaben desenvolupant processos d'estranyamént i alienació
fins el punt d'abandonar l'entitat.

Unes altres dificultáis teñen a veure directament amb la manca de relació
que s'estableix entre les entitats i les famílies d'origen immigrat. Les
primeres no sempre disposen deis recursos necessaris per l'elaboració de
cañáis estables i eficients de comunicado amb les ségones, i aqüestes mai
no s'involucren en les activitats pedagógiques de les entitats. En qualsevol
cas,

-('acumulado de responsabilitats entre els responsables i els
monitors de les entitats d'educació en el lleure,

-el desconeixement que teñen les famílies d'origen immigrat sobre
l'educació en el lleure, i

-la precarització de les seves condicions objectives d'existéncia,

dificulten abastament el desenvolupament d'estratégies auténticament
interculturals per respondre amb éxit el reptes que planteja la diferencia,
sigui o no "alteradora".
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NO PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRATAMB
DIFICULTÁIS D'INSERCIÓ SOCIAL

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

L'adaptació sociocultural que manifestén els infants i joves d'origen
immigrat al model majoritari facilita una integració aconflictiva d'aquests a
l'entitat. Conseqüentment, l'equip de responsables i monitors devalua la
importancia que té revisitar les diferéncies-desigualtats a través de
l'organització d'activitats pedagógiques interculturals.

TAULARESUM

Presencia d'infants i joves .
d'origen immigrat amb dificultáis

d'inserció social

No presencia d'infants i joves
d'origen immigrat amb

dificultáis d'inserció social

Dificultáis
conf Metes -Dificultats relacionades principalment

amb el paper que juga la familia d'origen
immigrat envers l'educació en el lleure
deis seus filis.

-Dificultats de mantenir els joves d'origen
immigrat a l'entitat.

-Desconeixement o manca de recursos
per part de l'equip de monitors entorn a
1'articulació d'un model d'educació
intercultural a l'entitat

-Inexistencia de dificultats i conflictes
relacionáis amb la presencia d'infants
i joves d'origen immigrat.
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3. OBRINT PERSPECTIVES

3.1. LES ENTITATS D'EDUCACIO EN EL LLEURE I EL TREBALL INTERCULTURAL

Segons el que hem pogut conéixer, el concepte que les entitats d'educació en el lleure teñen
sobre la diversitat cultural, i la manera com l'aborden a través d'activitats pedagógiques,
s'aproxima en major o menor mesura ais parámetres del model intercultural depenent
sobretot de les necessitats immediates que planteja el seu entorn sociocultural proper i del
nivell de presencia d'infants i joves d'origen immigrat.

Actualment cap grup d'esplai o d'escoltes no donaría suport a les tesis neoconservadores
del model segregacionista, pero al llarg del nostre treball de camp hem pogut constatar que
els plantejaments liberáis i conservacionistes deis models compensatori i multicultural
encara teñen una acceptació relativament ampia entre les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya, tant a nivell discursiu com a nivell práctic. Tanmateix, els esforcos realitzats per
les administracions publiques, les fundacions culturáis i els centres de formació de directora i
monrtors d'entitats d'educació en el lleure per installar la proposta intercultural en el si de les
entitats ja ha donat els seus primers resultáis, ni que sigui a un nivell propositiu.

Son moltes les entitats que elaboren Projectes Educatius sensibles a la diversitat
sociocultural, valorant positivament l'existéncia de diferencies etnicoculturals i plantejant la
necessitat de qué els infants i els joves puguin relacionar-se en un marc social mes obert i
democrátic en el que el mestissatge cultural sigui un referent válid per les seves
interaccions. La manca d'experiéncies en aquest terreny, pero, dificulta l'actualització del
model intercultural, i la major part de les activitats pedagógiques de les entitats d'educació
en el lleure acaben reproduint els vells tópics deis models de gestió compensatori i
multicultural.

Al llarg de les observacions realitzades a les entitats d'educació en el lleure i a partir de
l'análisi de diversos materials empírics (transcripcions i documentado variada) hem pogut
constatar que els repertoris d'activitats "interculturals" de qué fan ús els equips de monitors
acostumen a emfasitzar paral-lelament la legitimitat del model social majoritari (de manera
irreflexiva o bé amb la la intenció de "capacitar" culturalment els infants i joves "desposseits")
i l'exhibició anecdótica deis trets identitaris mes visibles deis grups etnicoculturals minoritaris
(amb l'objectiu implícit de "decorar" la uniformitat social amb exotismes atavies). Les mostres
culináries, l'audició de cangons tradicionals, la representado de danses ancestrals, i tota
mena de performances, son exemples de la superficialitat pedagógica amb qué massa
sovint es tracta la diversitat sociocultural i les seves conseqüéncies practiques i materials.

Óbviament, els Projectes Pedagógics elaborats per les entitats d'educació en el lleure mai
no plantegen aquest tipus d'aproximacions de forma explícita o conscient i, en canvi, sí que
valoren la importancia que té el coneixement de la diversitat sociocultural i l'establiment de
mecanismes de participado democrática com a font d'enriquiment social. De totes formes,
está vist que les bones intencions no son condicions suficients per al desenvolupament de
bones practiques si no van acompanyades de "receptes" adequades.

Precisament amb l'objectiu d'orientar la concreció d'un model d'entitat d'educació en el lleure
compromés amb amb la diversitat sociocultural del nostre entorn i conscient deis reptes que
aquesta planteja de cara a la convivencia ciutadana, plantegem tot seguit les línies
definitóries del que hem anomenat el model intercultural crític.

3.2. EL MODEL INTERCULTURAL CRITIC

3.2.1 Idees básiques del model intercultural crític
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"[...] una pedagogía intercultural no és ni la juxtaposició d'assignatures culturáis, ni la seva amalgama.
L'objectiu que es persegueix no és la hibrídació intellectual deis alumnes mitjangant una manipulado
pedagógica, sino l'enríquiment i la comprensió mutua per mitjá d'aprenentatges sobre el fonament
cultural de cadascú [.,.] amb la finalitat que es respecti la propia cultura, es valorí ais ulls deis altres, i
que la practica pedagógica se sustenti sobre una práctica cultural en lloc de negar-les" Consell d'Europa
(1986).

1 .-El model intercultural critic s'inspira en els plantejaments del construccionisme social i de
les teories critiques de l'acció: la seva finalitat práctica consisteix en conscienciar les
persones deis efectes deis seus comportaments i les seves opcions sobre ('estructura de la
desigualtat social perqué s'impliquin activament en la construcció d'un ordre social mes just i
solidan. Es tracta principalment d'un model d'análisi i gestió de la diversitat i la desigualtat
social, i no tant d'un model de coneixement i categorització de les diferencies socioculturals,
les quals moltes vegades serveixen d'excusa per a la justificado i el manteniment de
discriminacions socials.

2.-Els models tradicionals d'explicació i gestió de la diversitat acostumen a donar per
descomptat les diferencies socioculturals; l'interculturalitat crítica, en canvi, les problematitza
en emfasitzar el seu carácter construit i relacional. D'una banda, qüestiona el carácter donat,
irreparable, irrefutable i resignat que sovint s'atribueix a les diferencies. De l'altra, s'interessa
per conéixer els mecanismes (arsenals conceptuáis, taxonomies, justificacions moráis, etc.)
emprats per les persones i els col-lectius en la seva elaborado i significado Si els
moviments i les entitats s'esforcen actualment per donar a conéixer i fomentar el contacte de
les diferencies, l'interculturalisme critic proposa conéixer l'(ab)ús d'aquestes diferencies. En
aquest sentit, resulta interessant conéixer els elements que distingeixen, per exemple, la
identitat deis infants i joves d'origen magribí, pero encara és mes important adonar-se de les
dificultáis que han d'afrontar a l'hora de participar en un context social que no afavoreix
l'expressió de la seva identitat o en el que l'existéncia de prejudicis interétnics limita el
desenvolupament deis seus projectes vitáis.

3.-Per l'interculturalitat crítica, els límits que separen les qualitats deis objectes son
estrictement arbitraris i convencionals. Des d'aquest punt de vista, la forma com les
persones interaccionen amb els objectes condiciona i (des)qualifica la morfología de les
diferencies. El significat de la presencia d'un grup d'infants d'origen immigrat a una entitat
d'educació en el lleure, per exemple, varia d'acord amb la influencia que exerceixen els
discursos deis adults sobre l'aprehensió que fa la resta de companys de l'entitat al voltant de
la seva "etnicitat". De la mateixa manera, les discapacitats físiques no son absolutes ni
inherents al eos de les persones, sino que s'haurien de mesurar d'acord amb el tipus de
relació que possibiliten les infrastructures del medí social. Si els graons de les escales
tinguessin menys algada, les persones amb aquest tipus de handicaps serien "menys
discapacitades".

4.-El model intercultural critic fa una revisió aprofundida de l'ús del concepte "cultura" fet
per les diferents propostes de gestió de la diversitat sociocultural (segregacionista,
compensatoria, multicultural, intercultural). En primer lloc, perqué a totes elles la idea de
"cultura" queda reduída a la seva expressió simbólica mes visible i apolítica (el bagatge
"étnic-ancestral" de les minories) i, en segon lloc, perqué insisteixen en forcar processos
d'aproximació o distanciament (segons el cas) entre models culturáis i identitaris diferents
independentment de les condicions materials que els fan possible.

5.-L'interculturalitat crítica pretén instal-lar en els moviments i entitats d'educació en el lleure
un concepte ampli i multifacétic de "cultura", incloent en la seva definido els eixos de classe
social, genere, sexualitat, edat, étnia, salut, etc. i totes les seves combinacions
especifiques que donen lloc a Tactual multiplicitat d'identitats i divisions socials. Segons
aquest punt de vista, la comprensió de la diversitat sociocultural, de les seves causes i
conseqüéncies, no s'hauria de limitar a la realització d'un catáleg de les identitats
etnicoculturals que actualitzen la seva presencia en un territori donat (per exemple,
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magribins, llatinoamericans, indús, etc.), de la mateixa manera que la gestió de les relacions
interculturals no hauria d'inspirar-se en formulacions mes o menys ingénues al voltant del
mestissatge identitari (almenys de la forma naive com l'entenem actualment).

6.-L'intercultural¡tat crítica pretén implicar les persones en la difícil tasca de reconstruir les
relacions i les institucions socials, de manera que aqüestes responguin en la mesura del
possible al mapa d'interessos i de necessitats de les persones, especialment en el cas
d'aquells col-lectius que, per adscripció social, formen part de minories marginades (minories
étnicoculturals, pobres, homosexuals, entre d'altres). Per aixó seria necessari que les
instáncies amb capacita! d'influéncia sobre l'educació deis infants i els joves féssin entendre
ais seus destinataris la lógica interna de la desigualtat social, i com aquesta s'ha justificat
históricament en la jerarquització moral o científica de les diferencies socials.

7.-D'altra banda, és un lloc comú en la nostra forma d'entendre les coses que el
comportament está condicionat principalment per les idees apreses culturalment, i que la
societat és com és, en gran part, degut a les nostres creences i referents culturáis. Des
d'aquest punt de vista, un canvi d'ordre "cultural" tindria com a resultat un canvi "material",
una transformació de les institucions socials. Des d'aquest punt de vista, les expressions
culturáis son tractades de forma apríorística i com si restessin aíllades del medi social del
que formen indestriablement part. Des del punt de vista del model intercultural crític, en
canvi, aquest plantejament és del tot corréete. Alió que configura la nostra identitat cultural
(creences, actituds, expectatives, estratégies, etc.) és fruit d'una adaptació a les
circumstáncies de la vida, del conjunt de relacions que establim amb l'entorn social, amb els
seus recursos i amb la resta de persones. Algunes practiques i identitats culturáis han estat
transmeses d'una generado a una altra (com succeeix amb el llenguatge), pero sempre
introdu'ím canvis. Altres aspectes de la cultura son, en canvi, reconstru'íts contínuament (com
succeeix amb la tecnología i el coneixement científic).

8.-Tot plegat condueix la perspectiva crítica a entendre la cultura com un procés que es
materialitza en els comportaments, adaptacions i estratégies que duen a terme els individus i
els grups socials per dotar de significat i moure's entre les estructures d'un marc social
determinat. Quan aquesta idea és vista políticament, vol dir que les identitats culturáis
s'aixequen sobre posicions socials, alhora que la ubicado d'aquestes en el teixit de les
desigualtats té a veure amb la definido deis possibles (expectatives, ordenado de prioritats,
etc.) que condicionen els discursos elaborats des de diferents models identitaris. En
conseqüéncia, la interculturalitat crítica posa de manifest la necessitat d'abordar
conceptualment la cultura i les identitats culturáis no només per apreciar les seves
partícularitats simbóliques, sino sobretot per comprendre les circumstáncies sociopol¡tiques
que intervenen en la seva configurado.

9.-EI model de la interculturalitat crítica es posiciona en contra de la manera com s'ha pretés
integrar la diversitat cultural en els escoles o a les entitats d'educació en el lleure en general.
El resultat de l'interés deis moviments per la diversitat sociocultural i la presencia d'infants i
joves d'origen immigrat en el seu si ha clonat lloc al reconeixement de la pluralitat d'identitats
étnicoculturals i a la incorporado d'alguns elements d'aquestes en els seus Projectes
Educatius. Tanmateix, en la major part deis casos aquesta voluntat només ha donat lloc a
"afegits curriculars", i no a enfocaments veritablement transversals i globalitzadors
qüestionadors del marc general de relacions. Pensar que l'educació intercultural consisteix
en illustracions aTllades banalitza el contingut i sentit de la cultura i fomenta els estereotips i
les concepions restrictives sobre la diversitat étnicocultural. Degut a aixó, les realitats socials
del racisme, el sexisme i la desigualtat de classe son sistemáticament marginades o
"convenienment" oblidades segons els casos.

1O.-La interculturalitat, tal com s'entén des del model crític, implica per tant dur a terme una
reformulació global de la tasca socioeducativa i un canvi radical d'actitud i d'expectatives en
la relació deis educadors amb els infants i joves. La idea no és tant que els adults expliquin
ais infants i joves quina és la manera mes adequada d'entendre les coses (aixó seria una
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manera d'elitisme i paternalisme), sino que els ajudin a assumir, d'una banda, i a afrontar,
de l'altra, el carácter p re cari, relatiu i multifacétic de la realitat social.

H.-D'acord amb aquest objectiu, el model intercultural crític proposa impulsar dins els
moviments i les entitats d'educació en el lleure una visió global de l'infant i el jove, que
atengui tant a la dimensió personal com a la dimensió relacional de l'individu. En efecte,
des d'aquest plantejament les possibilitats d'actuació no son només una funció del medi,
sino que també depenen de la fortalesa interior deis individus, de la seva autoestima i
autopercepció. Per intervenir críticament sobre el medi és necéssari que les persones síguín
conscients de qué la realitat social no és una dada sino un recurs (empowerment) i
puguin valorar la qualitat deis efectes que generen les seves accions. És per aixó la
interculturalitat crítica emfasitza la doble dimensió de l'acció depagógica: d'una banda, la
que aten la part d'"enfora cap a dins" (és a dir, la construcció de l'entorn per incidir en el jo), i
la part de"dins cap enfora" (es a dir, el coneixement i valorado del jo per inccidir en l'entorn).
Des d'aquest punt de vista, no és possíble deixar de banda que els objectes i els fets teñen
significacions i que és a través d'aquestes que construim la nostra vida. Per tant, tant la
confessionalitat com la laicitat son opcions igualment valides per aproximar-se al treball
espiritual, sempre que es faci des d'un posicionament crític que interrogui la relació que
mantenim amb l'entorn, amb els altres i amb nosaltres mateixos.

Finalment, és possible que des d'alguns punts de vista aquest model siguí criticat d'utópic.
En qualsevol cas, tot programa! que s'estengui mes enllá de Tara i l'aquí és en part una
idealització de les potencialitats humanes. L'interculturalitat crítica entén el llenguatge de les
possibilitats i, en aquest sentit, es mou en el terreny de l'agéncia, tria l'opció de la lluita i
ofereix alternatives constructives.

3.2.2 El model intercultural crític i les entitats d'educació en el lleure

Un cop presentades les idees básiques que caracteritzen el model intercultural crític, en
aquest apartat passem a detallar alguns deis aspectes teórics i práctics que haurien de
configurar el treball intercultural en els moviments i les entitats d'educació en el lleure
segons aquesta perspectiva. En la mesura que el model intercultural crític és encara una
proposta d'acció, creiem convenient assenyalar el carácter orientatiu i provisional de les
idees que s'exposen a continuado. Desitgem que l'intercanvi d'idees, opinions ¡ experiéncies
concretes al voltant d'aquest model contribueixi a enriquir i concretar l'abast deis seus
plantejaments.

CONCEPC1O D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE
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CONCEPCIO D'EDUCACIO EN EL LLEURE

L'objectiu de l'educació en el lleure és la transmissio d'actituds critiques
que ajudin els infants i joves a interpretar la diversitat, conéixer l'existéncia
de desigualtats i desemmascarar els mecanismes i ¡nteressos que
produeixen i mantenen les discriminacions socials.

Segons aixó, les entitats d'educació en el lleure tractarien de conscienciar
els infants i joves sobre les seves possibilitats d'intervenir activament en la
millorar deis aspectes que informen la qualítat de les relacions socials. En
aquests casos, les accions pedagógiques no es limiten a detectar els
símptomes de les desigualtats socials, sino que els esforcos també es
dirigeixen a combatre de les seves causes (racisme, interessos económics,
egoTsme, manca de coneixement, etc.)

La necessitat de transmetre actituds critiques entre els infants i els joves
queda justificada en la mesura que:

-Fa que aquests siguin mes conscients de les seves potencialitats
transformadores i de les conseqüéncies polítiques de les seves
accions, i els anima a valorar els pros i contres de les seves
decisions

-Els capacita per qüestionar la violencia que exerceixen les
definicions donades per descomptat, així com per comprendre el
marc de relacions socials que contribueix a la seva legitimació

-Sitúa els infants i joves en una posició que favoreix la creativitat i
la construcció de punts de vista alternatius

Aquesta actitud crítica requereix com a pas previ reflexió per parí deis
infants i joves al voltant de les posicions relatives que ocupen dins el seu
marc de relacions, tant materials com espirituals (amb un mateix, amb la
familia, amb els amics, amb el transcendent, etc.). Des del model
intercultural crític s'entén que la madurado de l'individu está relacionada
amb la intensitat amb qué ens plantegem els significáis i desenvolupem
actituds empátiques. No es fa necessari, per tant, renunciar a la
confessionalitat, de la mateixa manera que no es fa necessari renunciar a
la laícitat; ambdues son considera des opcions igualment valides per al
treball intercultural, sempre que s'adopti una actitud crític.
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CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

L'objectiu de l'educació intercultural és posar de manifest el carácter
multifacétic de la diversitat sociocultural que configura la identitat deis
individus i els grups (els homes i les dones, els prims i els grassos, els
joves i els vells, els autóctons i els immigrats, etc. i totes les seves
combinacions) i com la jerarquització de les diferencies construeix
desigualtat social (els homes, els prims, els joves, els autóctons, etc.
acostumen a teñir mes oportunitats que les dones, els grassos, els vells i
els immigrats).

Des d'aquest punt de vista, la diversitat cultural és sobretot una font
d'enriquiment personal i social en la mesura que contribueix a incrementar
els recursos materials i simbólics disponibles en un entorn social concret.
Mes enllá de l'intercanvi i transvasament de coneixements práctics (per
exemple, artesanía, costums, llengua), el treball intercultural hauria de
traduir-se, d'una banda, en la valorado crítica de la propia identitat i en
l'assumpció del seu carácter contextual i construí* ("perqué sóc com sóc?")
i, de l'altra, en el reconeixement de la pluralitat de models identitaris
presents en l'entorn social ("perqué els altres son com son?")

En aquest sentit, la clau de la interculturalitat consisteix en crear les
condicions necessáries per garantir l'expressió de les diferencies en un
marc igualitari, per a la qual cosa es fa del tot imprescindible:

-Crear de mares plurals de negociació en igualtat de condicions i
sense límitacions apriorístiques

-Compartir l'interés per consensuar (micro)projectes sostenibles, és
a dir, per la "convivencia organitzada" (Delgado, 1998): instituir unes
normes mínimes comunes, negociades i negociables, que facin
possible de la cooperació o, senzillament, la copreséncia

-Afrontar constructivament el carácter conflictiu de les relacions
humanes, sobretot quan entren en joc interessos diferenciáis

-Assumir el carácter precari i dinámic del marc normatiu que
estructura les relacions socials. Tanmateíx, aixó no significa caure
en una actitud de relativisme radical, ans tot el contrari: hi ha
elements que s'han negociar necessáriament (aquells susceptibles
de generar o mantenir desigualtats), i hi ha elements innegociables,
especialment aquells que poden ser generadors de noves
desigualtats

La identitat és, dones, des d'aquest punt de vista, multifacética i presenta
diferents cares en funció deis contextos específics d'interacció (a l'esplai, a
la familia, a l'escola, al carrer, etc.). La mal-leabilitat i negociació de les
adscripcions és el que precisament permetria participar els individus en
diversos (micro)projectes socials perqué a) garanteix l'adaptació ais
contextos que emergeixen de l'establiment d'acords i b) possibilita
l'establiment de múltiples coalicions (i, per tant, colisions) en la mesura que
aqüestes son móbils i situades.

Finalment, l'interés principal del model intercultural crític no és ¡nduir, ni
molt menys "forcar", la generado de processos d'hibridatge sociocultural,
com crear les condicions necessáries per a qué les persones es reconeguin
a elles mateixes i els demés en un marc de relacions socials. Aixó significa
ser conscient de la diversitat sociocultural, respectar-la i obrir la possibilitat
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CONCEPCIO D'EDÜCÁCIÓ INTERCULTURAL

a qué cadascú adopti, en la mesura que ho consideri oportú, elements
propis d'altres identitats culturáis.

CONCEPCIO b'iÑtÉGRA'CTÓ SOCIAL

La integrado social consisteix en el reconeixement de la diversitat i el
respecte radical envers les diferencies. La resposta al problema de la
convivencia intercultural és una integració sociocultural que, des de la plena
igualtat, no negui el dret a la diferencia. La lluita contra l'exclusió deis
col-lectius minoritaris i, en general, d'aquella poblado que s'acostuma a
percebre com a "diferent", hauria de consistir en 1'aprofundiment deis
drets democrátics mes que no pas en el reconeixement reíficant de les
diferencies o en la fusió de les identitats.

TAULA RESUM: LA INTERCULTURALITAT CRITICA

Conceptualització de
cultura

Conceptualització de
"diferencia

sociocultural1'

Finalitat educativa
implícita

Objectiu social
prioritari

Interculturalitat

Unidimensional

Descontextual itzada

Coneixement de les diferencies
culturáis

Mestissatge cultural

. Interculturalitat Crítica

Multifacética

Contextúa 1 itzada

Coneixement de la lógica interna
de la desigualtat

Sostenibilitat social
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4ANNEX

4.1. POTENCIALITATS I AMENACES DE LA REALITAT INTERCULTURAL DE LES
ENTITATS D-EDUCACIÓ EN EL LLEURE
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4.1.1. Marc educatiu: la Proposta Educativa del moviment

Educado en el
lieure

Potencia I itats

Amenaces

Moviment escolta
confessional

-Transmissió de valors
d'empatia i de respecte
envers l'attre

-Actitud de sensibilitat
envers els problemes
sociais j de participado
activa en la seva mil lora

-Émfasi en el
desenvolupament de la
dimensió espiritual de la
persona

-Confessionalitat crítica:
normalització de les
diferents maneres de creure

-Dissonáncia forta entre
moviment i famílies d'origen
immigrat en !a concepció i
ús deis temps de lieure deis
infants.

-Recéis per part de les
famílies d'origen immigrat
fruit del desconeixement de
la Proposta Educativa del
moviment.

Moviment escolta laic

-Transmissió de valors
d'empatia i de respecte
envers l'altre

-Actitud de sensibilitat
envers els problemes
sociais i de participado
activa en la seva m¡llora

-Émfasi en el
desenvolupament de la
dimensió espiritual de la
persona

-Látcitat: normalització de
tes diferents maneres de
creure

-Dissonáncia forta entre
moviment i famílies d'origen
immigrat en la concepció i
ús deis temps de lieure deis
infants.

-Recéis per part de les
famílies d'origen immigrat
fruit del desconeixement de
la Proposta Educativa del
moviment.

Moviment d'esplai
confessional

-Transmissió de valors
d'empatia i de respecte
envers l'altre

-Actitud de sensibilitat
envers els problemes
sociais i de participado
activa en la seva mil lora

-Émfasi en el
desenvolupament de la
dimensió espiritual de la
persona

-Dissonáncia feble entre
moviment i families d'origen
immigrat en la concepció i
ús deis temps de lieure deis
infants.

-Hegemonía d'un model
religiós determinat.

Moviment d'esplai laic

-Transmissió de valors
d'empatia i de respecte
envers l'altre

-Actitud de sensibilitat
envers els problemes
sociais i de participado
activa en la seva millora

-Construcció ideológica
sobre les desigualtat social

-Laícitat: normaíització de
les diferents maneres de
creure

-Dissonáncia feble entre
moviment i famílies d'origen
immigrat en la concepció i
ús deis temps de üeure deis
infants.

-Dificultáis per trobar espais
en l'entitat de
desenvolupament de la
propia espiritualitat
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Educació
intercultural

Potencialitats

Amenaces

Moviment escolta
confessional

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Transvasa ment
intercultural

-Visió aconflictiva de la
diversitat sociocultural

-Desproblematització deis
efectes de les diferencies
sociocutturals

-Tendencia a la preservació
deis propis referents
culturáis

-Concepció unidimensional
de l'educació intercultura!,
sense teñir en compte les
desigualtats
socioeconómiques, de
genere, etc.

-Exotisme culturatista

Moviment escolta laic

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Transvasament
intercultural

-Visió aconflictiva de la
diversitat sociocultural

-Émfasi en la llibertat de
pensament i de creenca

-Visió dinámica i situada de
la cultura

-Desproblematització deis
efectes de les diferencies
socioculturals

-Concepció unidimensional
de l'educació intercultural,
sense teñir en compte les
desigualtats
socioeconómiques, de
genere, etc.

-Exotisme culturalista

Moviment d'esplai
confessional

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Problematització deis
efectes de les diferencies
socioculturals

-Estratégies d'acoliida de
realitats socials excloses:
major diversitat sociocultural

-Visió conflictiva de la
diferencia sociocultural:
element de complexitat.

-Tendencia a la preservació
deis propis referents
culturáis

-Concepció unidimensional
de l'educació intercultural,
sense teñir en compte les
desigualtats
socioeconómiques, de
genere, etc.

Moviment d'esplai laic

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Transvasament
intercultural

-Visió aconflictiva de la
diversitat sociocultural

-Émfasi en la llibertat de
pensament i de creenga

-Visió dinámica i situada de
la cultura

-Desproblematització deis
efectes de Íes diferencies
sociocuiturals

-Concepció unidimensional
de l'educació intercultural,
sense teñir en compte les
desigualtats
socioeconómiques, de
genere, etc.

-Exotisme culturalista

115



Educado en el lleure i Interculturalitat

Moyimentíesc.oltailaic Moyjmentftfíesplailláic

Integració
social

Potencialitats

Amenaces

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

-Priorització del treball
d'integració social: entitat
com a recurs d'integració.

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

-Émfasi en la crítica a les
relacions de poder entre
majories i minories socials.

-Ciutadania com a marc de
convivencia.

-Hegemonía d'un model
sociocultural majoritari,

-HomogeneVtat social deis
infants i joves del moviment:
classe mitja.

-Hegemonía d'un model
sociocultural majoritari.

-HomogeneVtat social deis
ínfants i joves del moyiment:
classe mitja.

-Hegemonía d'un model
sociocultural majoritari.

-Concepció assistencialista
de la integració social

-Hegemonía d'un model
sociocultural majorítari.
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4.1.2. Marc sociocultural de relacions: el Projecte Educatiu de l'entitat

Tipus d'entorn social

Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat a l'entitat

Concepte
educació
intercultural

Potencia I itats

Amenaces

Bicultural

Sí

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia de referents
teórics interculturals en el
discurs de i'entítat

-Constatació del fet
intercultural per parí de
l'equip de responsables i
monitors

-Percepció implícita de la
presencia d'alteritats com a
condició sine quanon per a
l'activació de processos
d'educació intercultura!

-Presencia de referent
teórics multiculturals en el
discurs de l'entitat

No

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Constatació del fet
interculturaf per part de
l'equip de responsables i
monitors

-Percepció implícita de la
presencia d'alteritats com
a condició sine quanon per
a l'activació de processos
d'educació intercultural

-Presencia de " referents
teórics multiculturals en el
discurs de l'entitat

-No presencia d'infants i
joves d'origen immigrat

Multicultural

Sí

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia de referents
teórics interculturals en el
discurs oficial de l'entitat

-Coneixement arrelat de la
diversitat sociocultural per
part de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia de referents
teórics multiculturals en el
discurs de l'entitat

Monocultural

Sí /No

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Constatació (indirecta) del fet
intercultura! per part de l'equip
de responsables i monitors

-Percepció implícita de la
presencia d'alteritats com a
condició sine quanon per a
l'activació de processos
d'educació intercultural

-Presencia de referents
teórics neoliberals i/o
multiculturals en el discurs de
l'entitat

-Inexistencia d'alteritats
socioculturais en l'entitat
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Realització
activitats
interculturals

Potencialitats

Amenaces

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Diversitat sociocultural
l'entorn

de

-Presencia de referents
teórics interculturals en el
discurs de l'entitat

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigra

-Conflictivitat
l'entorn

interétnica de

-Manca de referents practics
("bones practiques")

-Accentuació excessiva del
paper de la diversitat
sociocultural

-Organització d'activitats
específicament interculturals

-Predisposició de l'equip
de responsables i monitors

-Diversitat sociocuitural de
l'entorn

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Manca
practics
practiques"'

de referents
{"bones

-Manca d'experiéncia
personal en gestió de
refacions interculturals

-Organització d'activitats
específicament
interculturals

-No presencia d'infants i
joves d'origen immigrat

-Motivació i esforc constant
de l'equip de responsables i
monitors

-Diversitat
l'entorn

sociocultural de

-Transversalització
l'educació intercultural

de

-Familiarització deis infants i
joves amb l'alteritat
sociocultural

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Conflictivitat
l'entorn

interétnica de

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia d'infants
d'origen immigrat

i joves

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn ("violencia simbólica")

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Manca d'experiéncia
personal en gestió de
relacions interculturals

-Inexistencia d'alteritats
socioculturals en l'entitat
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Tipus d'entorn social

Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat a Pentitat

Model acollida
infants

Concepte
integració
social

Potencialitats

Amenaces

Potencialitats

Bicultural

Sí

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Existencia d'experiéncies
concretes

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Inexistencia de cap protocol
d'acollida

-Improvisado de les
actuacions

-Practiques díscriminatóries
(exclusio d'infants i joves en
situació d'exclusió social)

-Diversitat sociocultura! de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia de referents
teórics interculturáis

. No

-Predisposició de l'equip
de responsables i monitors

-Diversitat sociocultural de.
l'entorn

-Inexistencia de cap
protocol d'acollida

-Manca absoluta
d'experiéncia en aquest
tipus d'actuacions

-Practiques
discriminatorias (exclusio
d'infants i joves d'origen
immigrat)

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

Multicultural

Sí

-Motivació i esforc constant
de l'equip de responsables i
monitors

-Diversitat sócioculturual de
l'entorn

-Existencia d'experiéncies
concretes

-Familiarització amb l'alteritat
sociocultural

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Inexistencia de cap protocol
d'acollida

-Improvisado de les
actuacions

-Infravalorado deis conflictes
que acompanyen ía inserció
deis infants i joves d'origen
immigrat a les entitats

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia de referents
teórics interculturals

-Coneixement arrelat de la
diversitat sociocultural

- Monocultural

Sí /No

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Inexistencia de cap protocol
d'acotlida

-Manca absoluta
d'experiéncia en aquest tipus
d'actuacions

-Practiques discriminatóries
{exclusio d'infants i joves que
expressen alteritats
"inquietants")

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat
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Tipus d'entorn social

Presencia d'infants i joves
d'origen ¡mmigrat a l'entitat

Relacions
entitat-famílies

Amenaces

Potencial itats

Bicultural

Sí

-Actualització de relacions
asimétriques ("aproximació"
de les minories a la majoría)

-Presencia de referents
teórics multiculturals en el
discurs de l'entitat

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Existencia d'experiéncies
concretes

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

No

-Actualització de relacions
¡ntragrupals
("distanciament"
intercultural)

-Presencia de referents
teórics multiculturals en el
discurs de l'entitat

-No presencia d'infants i
joves d'origen immigrat

-Predisposició de l'equip
de responsables i monitors

Multicultural

Sí

-Actualització de relacions
asimétriques ("aproximado"
de les minories a la majoría)

-Emfasització del sincretisme
o hibridació cultural com a
model d'integració social

-Motivado i esforg constant
de l'equip de responsables i
monitors

-Existencia d'experiéncies
concretes

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Valorado positiva del paper
integrador de les entitats per
parí de lesfamílies

Monocultural

Sí/No

-Actualització de relacions
intragrupals ("distanciament"
intercultural")

-Presencia de referents
teórics neoliberals i/o
multiculturals en el discurs de
l'entitat

-Inexistencia d'alteritats
socioculturals en l'entitat

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat
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Tipus d'entorn social

Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat a l'entitat

Relació entre
infants

Amenaces

Potencialitats

Bicultural

Sí

-Conflictivitat interéntica de
l'entorn

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Inexistencia de cap protocol
d'establiment de relacions

-Improvisado de les
actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Experiencia directa en
gestió de relacions culturáis

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

No

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Manca de referents
práctics {"bones
practiques")

-Inexistencia de cap
protocol d'establiment de
relacions

-Inexistencia d'actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-No presencia d'infants i
joves d'origen immigrat

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

Multicultural

Sí

-Conflictivitat ¡nterétnica de
l'entorn

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Inexistencia de cap protocol
d'establiment de relacions

-Improvisado de les
actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Experiencia directa en gestió
de relacions culturáis

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Familiarització amb l'alteritat
sociocultural

Monocultura!

Sí /No

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn ("violencia simbólica")

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Inexistencia de cap protocol
d'establiment de relacions

-Inexistencia d'actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-No presencia d'alteritats
socioculturals en l'entitat

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat
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Tipus d'entorn social

Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat a i'entitat

Amenaces

Bicultural

Sí

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Actualització de relacions
asimétriques ("acostament"
de les minories a la majoria)

-Activado de prejudicis
interétnics amb relativa
facilitat

No

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Actualització de relacions
intragrupals
{"distanciamenf
intercultural)

-No presencia d'infants i
joves d'origen immigrat

-Aíllament deis infants i els
joves de fet intercultura!

Multicultural

Sí

-Conflictivitat interétnica de
i'entorn

-Actualització de relacions
asimétriques ("acostament"
de les minories a la majoria)

-Estructuració de les relacions
en base a adscrípcions
tradicionals (sexe, edat, etc.)

Monocultural

Sí/No

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn ("violencia simbólica")

-Actualització de relacions
intragrupals ("distanciament"
intercultural)

-No presencia d'alteritats
socioculturals en I'entitat.

-Aíllament deis infants i els
joves del fet intercultural
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4.1.3. Marc de necessitats: l'acció educativa

Difícultats i
conflictes

Potencial itats

Amenaces

Presencia "alterada"
d'infants i joves d'origen

immigrat...:,;:

-Identificado i reflexió de les
necessitats.

-Desenvolupament
d'acíivitats d'educació
intercultural (encara que
siguin puntuáis i sovint
"inconscients").

-Concepció del treball
intercultural com a necessari.

-Activitats circumstancials no
arrelades al Projecte
Educatiu de l'entitat

-Plantejament reactiu, no
proactiu.

-Activitats destinades al
col-lectiu d'origen immigrat

-Estigmatització de l'infant

-Concepció del fet migratori
com a problemátic

No presencia "alterada"
d'infants i joves d'origen

immigrat

-Percepció aconflictiva del fet
migratori

-Desproblematització del
treball intercultural.
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4.2. QUESTIONARI PER A LA VALORACIÓ DEL TREBALL INTERCULTURAL A LES
ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Fomenteu de forma explícita el desenvolupament de l'empatia i el respecte envers les
diferencies culturáis entre els infants i els joves de la vostra entítat?

Explicació Idees-forca

L'increment de la diversitat fa necessária la realització
d'activitats especifiques que contemplin com a objectiu
el respecte de les diferencies culturáis

L'educació en el lleure es caracterítza per la transmissió
de valore solidaris com la igualtat. No cal emfasitzar
explícitament l'existéncia de diferencies culturáis per
evitar processos d'estigmatització

L'educació en el lleure s'ha de preocupar per
transversalitzar la transmissió de valors solidaris com la
igualtat i el respecte a la diversitat, sense que aixó
signifiqui necessáriament l'organització d'activitats
especifiques sobre educacio intercultural

Educado en el lleure

Tractament explícit vs.
implícit

Activitats especifiques
vs. transversalitat

Treballeu la dimensió espiritual deis infants i joves?

Explicació Idees-forca

El coneixement d'un mateix és molt important per poder
actuar positivament i responsable sobre l'entorn

L'experiéncia religiosa és imprescindible per actuar amb
bondat i justicia

Concepte d'espiritualitat

Espiritualitat, laícisme i
religió

El treball espiritual forma part la intimitat de cadascú

Cai afavorir activament que els infants i joves d'origen immigrat de l'entitat manifestin la
seva identitat cultural?

Explicació Idees-forca

[Sí]
Les entitats d'educació en el lleure han de garantir la
diversitat i, per tant, promoure la lliure expressió de les
diferencies culturáis Manifestado de

diferencies i canvi social

Adaptació de l'entitat vs.
adaptado deis infants i

joves
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Sí

No

• N o y

S'ha de fer tot el possible perqué les miñones puguin
conservar la seva herencia cultural, protegint-la al
máxim de les pressions del medi

L'entitat d'educacio en el lleure he de garantir la inserció
social deis infants i joves en el model social majoritari

La presencia excessiva d'alteritats pot modificar el
model identitari que dona sentit a l'entitat

EDUCACIÓ ¡NTERCÜLTURAL

És possible explicar les desigualtats a partir de la diversitat cultural?

Resposta

Sí

No

Explicació

Les desigualtats es construeixen sobre la base de les
diferencies en funció una definido de "normalitat"

La cultura pertany a l'ordre simbólic mentre que les
desigualtats remeten a la distribució no equitativa deis
recursos

1 d ees-forea

Binomi diferencia -
desigualtat

Es fa ressó el Projecte Educatiu de la vostra entitat de la conveniencia de desenvolupar
activitats d'educacio intercultural?

Resposta

Sí

No

Explicació

L'educació intercultural és un actiu per a la convivencia,
molt mes a la societat actual que es caracteritza per
l'increment de la diversitat sociocultural

L'educació intercultural no és imprescindible en el
curriculum de les entitats d'educacio en el lleure ja que
no tots els contextos o realitats imposen la necessitat de
regular les relacions sota aquest punt de vista

1 d ees-f orea

Concepte d'educació
intercultural

Destinataris de
l'educació intercultural

L'educació intercultural que poseu en práctica a la vostra entitat pretén compensar algún
tipus de mancanca en els infants?

Resposta

Sí

Explicació

L'educació intercultural ha de servir, entre d'altres
coses, per reforcar les habilitats/competéncies socials
deis infants i joves d'origen ¡mmigrat, compensant els
déficits deriváis de la seva herencia cultural

Idees-forca

Pedagogía
compensatoria

Diferencia vs. déficit

Empowerment -\ 25
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No

L'educació intercultural no s'ha de dirigir tant a
compensar déficits hipotétics com a ampliar les
possibilitats que ofereix el medi (la "normalitat" no está
en els individus sino en les estructures socials)

L'educació intercultural que poseu en práctica a la vostra entitat pretén conservar els
referents culturáis de cadascú?

Resposta

Sí

No

Explicado

L'educació intercultural ha de servir, entre d'altres
coses, per a qué cadascú pugui conservar els seus
referents identitaris, especialment els infants i joves
d'origen immigrat, procurant que no hi hagi
"contaminado" entre tradicions culturáis diferents

L'educació intercultural no consisteíx en reproduir
models identitaris sino en crear les condicions socials
que facin possible el seu desenvolupament en igualtat
de condicions

Idees-forga

Dret a la diferencia vs.
oglibació de conservar-

la

Essencialisme vs.
constructivisme

L'educació intercultural que poseu en práctica a la vostra entitat pretén hibridar models
culturáis a través del diáleg i l'intercanvi cultural?

Resposta

Sí

No

Explicado

L'educació intercultural ha de servir, entre d'altres
coses, per conéixer, valorar i respectar la diversitat
cultural, facilitant els mitjans necessaris per a
l'actualització de processos d'intercanvi de
coneixements i de reelaboració de les identitats culturáis
a través del diáleg

L'educació intercultural no té com a finalitat Phibridatge
cultural sino mes aviat la constatado del carácter
construít i relatiu de les identitats per actuar en
conseqüéncia (possibilitat de reelaborar el significat de
les nos tres adscripcions)

Idees-forga

Mestissatge cultural

Mal-leabilitat cultural

Intercanvi i diáleg
intercultural

L'educació intercultural que poseu en práctica a la vostra entitat pretén lluitar contra les
desigualtats socials?

Resposta

Sí

Explicació

L'educació intercultural ha de servir, principalment, per
conéixer, valorar i actuar sobre les desigualtats socials
(de base económica, sexual o étnicocultural), fent que
les persones prenguin consciéncia de les
conseqüéncies de les seves accions i del seu potencial
transformador

Idees-forga

Diferéncia-desigualtat

Coneixement i acció

Objectivitat
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L'educació intercultural, com qualsevol altre procés
social, no resta lliure de les influencies que exerceix
l'entorn social en qué s'ubica (preconcepcions i lectures
interessades). Els models pedagógics fonamentats en
l'acció limiten la llibertat d'elecció de les persones en
imposar una lectura pretesament objectiva de la realitat

Des del vostre punt de vista, es pot afirmar que l'educació intercultural consisteix en el
coneixement de la cultura deis grups socials minoritaris?

Explicació Idees-torga

Les majories socials acostumen a devaluar la cultura
deis grups socials minoritaris. Per tant, un coneixement
adequat de la mateixa posaria en dubte l'hegemonia
que les majories atribueixen al seu propi model cultural i
identitari

En tot cas, s'ha de prioritzar ^aproximado" de les
miñones socials al model sociocultural majoritari perqué
aquest és, en definitiva, el que regula les relacions
socials

Paternalisme, tolerancia
i respecte

Coneixement de
cultures vs. comprensió

de la diversitat

L'educació intercultural no consisteix tant en el
coneixement de "la cultura" deis diferents grups socials
(siguin majoritaris o minoritaris) com en la valoració de
les possíbilitats d'aprenentatge i enriquiment mutu que
es deriven del respecte a la diversitat

Esteu d'acord amb qué la finalitat de l'educació intercultural és el sincretisme o l'hibridatge
cultural?

Explicació Idees-torga

El sincretisme o hibridatge son objectius importants de
l'agenda de l'educació intercultural. La construcció i
consolidado de nous models identitaris a partir de la
"selecció" i "encaix" d'elements provinents del "mapa
cultural" és un indicador clau de la bona salut de les
relacions interculturals

El sincretisme o hibridatge cultural no teñen perqué ser
objectius irrenunciables de l'educació intercultural. La
seva finalitat básica consisteix en el respecte de les
diferencies des del reconeixement de les própies
particularítats, sense que aixó signifiqui necessáriament
la hibridació intellectual deis individus mitjancant
dispositius pedagógics

Dret a la diferencia

Diáleg i intercanvi
intercultural

Relaxació de les
adscripcions

Penseu que no és tant important fer educació intercultural a les entitats sense infants i joves
d'origen immigrat?

Explicació Idees-forca
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Sí

No

L'educació intercultural només es fa necessária en
aquells contextos on hi ha un nivell elevat de
complexitat sociocultural

L'educació intercultural és recomanable i necessária a
qualsevol entitat, ja que la diversitat és un fet comú a
tots els espais

Diversitat

Diferencies
étnicoculturals, de

classe, genere, etc.

REALITZACIO D'ACTIVITATS INTERCULTURALS

Feu activitats (especifiques o no) d'educació intercultural?

Res posta

Sí

Sí

Sí

No.

No

Explicació

Des de l'entitat s'organitzen activitats d'educació en el
lleure dirigides a conéixer les tradicions culturáis deis
pobles (mostres gastronómiques, danses, artesanía,
etc.)

Des de l'entitat s'organitzen activitats d'educació en el
lleure amb la finalitat de capacitar lectures critiques de
la realitat sociocultural (exploració de les desigualtats
socials, análisi de les relacions de poder, etc.)

Des de l'entitat s'organitzen activitats d'educació en el
lleure especialment dirigides ais infants i joves d'origen
immigrat per incrementar les seves competéncies
(coneixement de l'entorn, familiarització amb la cultura
"autóctona", etc.)

L'equip de responsables i monitors de l'entitat no coneix
els métodes i practiques propis del treball ¡ntercultural
(manca de "bones practiques", buits en la seva
formado, etc.)

No hi ha conflictes interétnics prou significatius a l'entitat
que plantegin la necessitat de desenvolupar estratégies
d'educació intercultural

Idees-forca

Formado de l'equip de
responsables i monitors

Coneixement de "bones
practiques"

Exotisme cultural vs.
desigualtat social

Assistencialisme étnic

Folklorització de la
diferencia

Creieu que hi ha diferencies entre el discurs oficial de l'entitat a l'entorn de la interculturalitat
i alió que s'acaba fent a la práctica?

Res posta

Sí

Explicació

El discurs oficial está pie de bones intencions, pero no
ofereix cap pauta per a la seva concreció en activitats
interculturals

Idees-forca

Discurs de l'entitat a
l'entorn del treball

intercultural

Articulado del discurs
en practiques
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Sí

No

No

Els reptes plantejats peí discurs oficial de l'entitat son
massa ambiciosos com per afrontar-los amb els mitjans
que disposa l'entitat

Les activitats practiques responen ais objectius
plantejats peí discurs oficial de l'entitat .

L'entitat no ha elaborat cap discurs concret sobre la
interculturalitat.

Es realitzen activitats especifiques d'educació intercultural a ia vostra entitat?

Resposta

Sí

No

- i";

No v

Explicació

És la manera mes eficient d'abordar 1'educació
intercultural

L'educació intercultural es treballa transversalment

No es fan activitats d'educació intercultural perqué el
context no ho requereix (no hi ha presencia d'infants i
joves d'origen immigrat, no hi ha conflíctes interétnics,
etc.

Idees-forca

Destinataris de
1'educació intercultural

Estigmatizado

Especificitat vs.
transversalització

Us heu interrogat mai sobre l'existéncia de prejudicis etnicoculturals entre l'equip de
responsables i monitors de la vostra entitat?

Resposta

Sí

5 SÍ

No

No

Explicació

En alguna ocasió aquests s'han fet visibles

L'análisi deis prejudicis i estereotips ha estat una de les
activitats que hem fet en el marc de l'educació
intercuítural. Partim de la idea que tots elaborem
interpretacions esbiaixades

L'equip de monitors i responsables és molt sensible al
racisme i la xenofobia

No ens ho havíem plantejat mai

Idees-forga

Formado de l'equip de
responsables i monitors

Actituds xenófobes í
racistes

Penseu que la no presencia d'infants i joves d'origen immigrat és un inconvenient per a la
realització d'actívitats interculturals?

Resposta

Sí

Sí .

Explicació

La presencia d'infants i joves d'origen immigrat és un
requisít indispensable per poder experimentar les
conseqüéncies de la diversitat

La presencia d'infants i joves d'origen immigrat facilita la
comprensió, a través de rexperiéncia, de la diversitat

Idees-forca

Concepte de diversitat

Presencia (material i
simbólica) de la

diferencia étnicocultural
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No
Les alteritats no s'esgoten amb les diferencies
etnicoculturals. També hi ha alteritats de sexe, classe
social, etc. que plantegen reptes diaris a la convivencia

Teniu possibilitat d'aprendre com dissenyar i implementar el treball intercultural a l'entitat?

Res posta

Sí

No

No

Explicado

Tenim inquietuds i ens mobilitzem per buscar recursos
formatius, sigui a través de cursos, sigui mitjangant
Pintercanvi d'experiéncies amb membres d'altres entitats

No hi ha una oferta formativa adequada o es desconeix

No hi ha necessitat, voluntat, disponibilitat per part de
l'equip de responsables i monitors

Idees-forga

Suport deis moviments i
les administracions

Recursos pedagógics
necessaris

"Bones practiques"

MODEL D'ACOLLIDA DELS INFANTS 1 JOVES

Penseu que el nombre d'infants i joves d'origen immigrat a la vostra entitat és l'adequat?

Resposta

Sí

Sí

No

No

Explicació

L'entitat té les portes obertes i ve qui hi té un interés
particular

El volum d'infants i joves d'origen estranger és
assumible per l'entitat

Hi ha un nombre excessiu i aixó genera conflíctes de
convivencia

La presencia d'infants i joves d'origen immigrat és molt
baixa en termes relatius perqué no existeix un accés
igualitari a l'entitat

Idees-forga

Estructura d'oportunitats

Guetització i conflicte

Relació majories-
minories socioculturals i

conflicte

Heu detectat mai l'existéncia de practiques discriminatóries que dificultin l'accés deis infants
i joves d'origen immigrat a la vostra entitat?

Resposta

Sí

No

No

Explicació

Estem valorant alguns aspectes de la nostra entitat que
podrien dificultar l'accés o permanencia d'aquests
infants i joves: adscripció a una identitat cultural
concreta, cobrament de quotes elevades, etc.).

No es discrimina ningú a l'entitat

No havíem pensat en fer cap análisi d'aquest tipus

Idees-forga

Relacions de poder

Integració de la
diversitat
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Heu generat dispositius específics per facilitar la incorporado d'infants i joves d'origen
immigrat a la vostra entitat?

Explicació Idees-forca

Hem dissenyat un protocol d'acollida i acompanyament
d'aquests infants

Realitzem activitats puntuáis relacionades amb difusió
de I'oferta educativa: col-locació de cartel Is peí barrí,
reunions amb les famílies, organització d'actes públics,
etc.

La via d'accés habitual deis infants i joves d'origen
immigrat son els amics

Actuacions aíllades vs.
actuacions globals

Relacions amb les
famílies i l'entorn

La via d'accés habitual deis infants i joves d'origen
immigrat son les derivacions per part de Servéis Socials
o altres institucions d'acció social

Té l'entitat cap pía d'acollida d'infants i joves d'origen immigrat?

Explicació Idees-forca

L'equip de responsables i monitors va definir una guia
per afrontar la inserció soctoeducativa deis infants i
joves d'origen immigrat a l'entitat

S'ha consensuat un pía d'acollida, acompanyament i
inserció socioeducativa d'aquests infants i joves que
compta amb la participado de diferents agents i
institucions socials (equip de responsables i monitors,
escola, famílies, ajuntament, educadors de carrer, etc.)

Actuacions a'íllades vs.
actuacions globals

Relacions amb les.
famílies i l'entorn

L'accés a l'entitat es produeix sense cap mena de
problema

Mol
No sabem com fer-ho ni a on dirigir-nos per rebre el
suport suficient

Valoreu positivament la coordinado de l'entitat amb les institucions del municipi i/o barri per
afavorir l'acollida i integrado deis infants i joves d'origen immigrat?

Explicació Idees-forca

És una manera d'optimitzar els recursos disponibles en
l'entorn (identificado, diagnóstic, mesures, seguiment,
avaluado del procés, etc.)

Ñol
Som una entitat autónoma i no desitgem generar noves
dependéncies

Actuacions aíllades vs.
actuacions globals

Relacions amb les
famílies i l'entorn

Aixó significaría un increment i diversificado de les
demandes no assumible per part de l'entitat
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Penseu que un dispositiu d'aquestes característiques (pía d'actuació) és realment
indispensable per a millorar la qualitat de la ¡nserció social deis infants i joves d'origen
immtgrat en l'entitat?

Resposta

Sí

Sí

No

Explicació

L'acollida condiciona abastament la integració deis
infants i els joves d'origen immigrat en la mesura que
constitueix el primer contacte amb l'entitat

El pía no només és un dispositiu d'acollida sino també
de seguiment del procés la integració de l'infant:
¡mportant per garantir la qualitat de la inserció social
d'aquestes persones

Els infants i joves d'origen immigrat no acostumen a
expressar dificultáis especiáis d'integració en l'entitat

Idees-forca

Concepte d'integració
social

Actuacions aíllades vs.
actuacions globals

Relacions amb l'entom

INTEGRACIÓ SOCIAL

Penseu que l'augment de les diferencies socioculturals dificulta la cohesió social de
l'entitat?

Resposta

Sí

No

No

Explicació

L'increment de les fidelitats identitáries fa mes difícil
l'adhesió deis individus un model social comú

L'increment de la diversitat planteja nous reptes i
possibilitats a partir deis quals renegociar el model de
cohesió social

L'amenaca de la cohesió social no ve donada per
l'increment de les diferencies socioculturals sino per les
desigualtats que les acompanyen

Idees-forca

Concepte d'integració
social

Diversitat, increment de
dificultats i increment de

possibilitats

Analitzeu les causes i els efectes de les desigualtats socials del vostre entom social? De
quina manera?

Resposta

Sí

Sí

Explicació

L'equip de responsables i monitors de l'entitat está molt
interessat en conéixer les diferents cultures i els
problemes que teñen aqüestes per integrar-se a la
societat d'acollida

Des de l'entitat es procura dur a terme activitats a
l'entorn de la comprensió de la dinámica interna de la
desigualtat social

Idees-forca

Binomi diferéncia-
desigualtat

Relacions de poder

Relacions majories-
minories socials
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L'equip de responsables i monitors teñen uns recursos
molt limitáis i es prioritza el treball d'altres aspectes mes
urgents

Promoveu la implicado deis infants i joves de la vostra entitat en la lluita contra les
discriminacions socioculturals?

Explicado Idees-forca

El nostre objectiu és fer deis infants i joves persones
responsables i compromeses amb el respecte per les
diferencies.

L'equip de responsables i monitors de l'entitat treballa
per normalitzar els infants i joves de grups socials
minoritaris

Assistencialisme

Déficits vs. diferencies

Tolerancia vs. respecte

Promoveu activament l'accés deis infants i joves d'origen immigrat a la vostra entitat?

Explicació Idees-forca

[Sí] La diversitat etnicocultural és un actiu que no té perqué
amenacar la cohesió social de l'entitat

Una elevada presencia d'infants i joves d'origen
immigrat introdueix nous significats, prioritats i referents
que distorsionen l'ordre social

Problema de n° vs.
problema de recursos

Seria desitjable fer-ho, pero comptem amb els mitjans
necessaris per fer-ho amb garanties d'éxit

Podem afirmar que la integració social consisteix en l'acomodació deis infants i joves
d'origen immigrat al model sociocultural majoritari?

Explicació Idees-forca

[Sil Al cap i a la fi aquest és el model que regula i sanciona
les relacions socials

La integració social no s'assoleix tant a partir de la
reformulació de les adscripcions identitáries
(acomodació, assimílació, hibridatge, etc.) sino sobretot
a partir del respecte envers tes diferencies

La integració social es fonamenta en la construcció d'un
model sociocultural comú a partir de les aportacions
realitzades pels diferents grups socials (minoritaris i
majoritaris)

Concepte d'integració
social

Relacions majories-
minories socials

Hibridatge sociocultural

Respecte envers la
diversitat

133



Educado en e! lleure i Interculturaliíat

RELACIONS ENTITAT-FAMILIA

Valoreu positivament el tipus de relacions que manté la vostra entitat amb les famílies
d'origen immigrat?

Res posta

Sí

No

Explicació

Les famílies participen activament en l'entitat:
assisteixen a les reunions i col-laboren en l'organització
d'algunes activitats

L'equip de responsables i monitors té moltes dificultats
per implicar les famílies en el treball socioeducatiu que
es duu a terme a l'entitat

Idees-forca

Paper de les famílies a
l'entitat

Existencia de "bones
practiques"

Penseu que les famílies d'origen immigrat amb filis i filies en l'entitat teñen interés per les
activitats que feu?

Resposta

Sí

No .

Explicació

Aqüestes famílies teñen projectes socioeducatius
concrets i contemplen la participado deis seus filis i filies
a l'entitat com un mecanisme d'inserció social

Les famílies d'aquests infants teñen un concepte del
lleure diferent al de la socíetat d'acollida i no
s'interessen per les activitats socioeducatives de l'entitat

Idees-forca

Estratégies d'inserció
social de les famílies

Estereotips

Penseu que sou parcialment responsables deis recéis que expressen algunes famílies
d'origen immigrat envers les entitats d'educació en el lleure?

Resposta

Sí

No

Explicació

Els cañáis de comunicado entre les entitats i les
famílies d'origen immigrat son molt precaris i aixó
dificulta combatre els prejudicis i estereotips mutus

Els moviments i les entitats d'educació en el lleure están
socialment legitimáis. En qualsevol cas, els recéis
responen a la manca de coneixement que teñen
aqüestes famílies sobre les activitats d'educació en el
lleure

Des del vostre punt de vista, penseu que el coneixement que té
monitors de l'entitat sobre les famílies d'origen immigrat és corréete

Resposta

Sí

Explicació

L'equip de responsable i monitors coneix la realitat
sociocultural d'aquestes famílies a través de
mecanismes informáis (relacions de veínatge) i formáis
(publicacions, estudis, participado a fórums etc.)

Idees-forca

Comunicado entitats-
famílies i dificultats

Corresponsabilització

'equip de responsables i
Í?

Idees-forca

Comunicació entitats-
famílies

Prejudicis

Coneixement de la 1 3 4

cultura vs. coneixement
de les circumstáncies
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Els responsables i monitors de l'entitat coneixen
indirectament els costums ¡ la cultura d'aquestes
famílies a partir de la relació amb els seus filis i filies i
altres mecanismes informáis

El coneixement que es té d'aquestes famílies está
esbiaixat per idees preconcebudes i dificulta la
comprensió de les circumstáncies que influeixen sobre
les seves estratégies i expectatives d'inserció social

Teníu cap pauta que reguli estratégicament raproximació" de la vostra entitat a les famílies
d'origen immigrat?

Explicado Idees-forca

L'equip de responsables i monitors ha consensúa! una
estrategia per millorar les relacions amb aqüestes
famílies i evitar els contactes estrictament reactius

No disposem deis recursos necessaris com per fer un
treball d'aquest tipus

Reacció vs. proacció

Suport deis moviments i
les administracions

Valoraríeu positivament la relació que estableixen entre sí els infants i joves d'origen
immigrat i els autóctons?

Explicació Idees-forca

Els infants i joves d'origen immigrat s'esforcen per
adaptar-se ais esquemes i estructures de la societat
d'acollida

Malgrat l"emergéncia de tensions, la interacció de les
diferencies estimula la formulado d'interrogants, la
curiositat deis infants i els joves i fa que assumeixin la
complexitat de caracteriza la realitat social

Les adscripcions étnicoculturals
l'establiment d'afiliacions i alteritats

estructuren

Conflicte interétnic

Relacions de poder

Prejudicis

Relaxado de les
adscripcions

La interacció entre infants i joves d'origen autócton i
immigrat s'estructura en base a prejudicis etnicoculturals
i (re)produeix desigualtats socials

Penseu que la vostra entitat té possibilitats de reconduir les actituds de discriminació deis
infants i joves envers la diferencia?
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-

Explicació

L'entitat d'educació en el lleure és un espai relativament
independent del medi en qué és possible atenuar la
forga deis prejudicis i la xenofobia

Les entitats d'educació en el lleure están imbricades en
un marc de relacions socials caracteritzat per la
competencia per l'apropiació de recursos i teñen
enormes dificultats per suavitzar les discriminacions
apresses en altres institucions socials (escola, familia,
etc.)

Idees-forga

Objectius de l'educació
en el lleure

Recursos de les entitats

Motivado de l'equip de
responsables i monitors

Realitzeu algún tipus d'análisi o avaluació deis reptes que planteja l'increment de la
diversitat?

•

Explicació

El Projecte Educatiu de l'entitat preveu una serie
d'estratégies per afrontar coherentment les
problemátiques derivades de l'increment de la diversitat
i la diversifica ció de necessitats

Tot i que seria desitjable, l'equip de responsables i
monitors no té els recursos necessaris per fer un treball
exhaustiu d'aquest tipus

Id ees-forga

Disseny del Projecte
Educatiu

Disponibilitat de
recursos

Formado de l'equip de
responsables i monitors

El vostre treball intercultural és proactiu?

Explicació

Intentem planificar les actuacions pedagógiques per
respondre de manera integral ais reptes que planteja la
convivencia quotidiana en el si de l'entitat

Actuem com podem a mesura que emergeixen els
conflictes

Idees-forga

Planificado vs. reacció
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1.-INTRODUCCIO

El lleure pot interpretar-se com un espai de relació i socialització tant o mes transcendent
que la propia escola, sobretot en el cas deis joves i els adolescents, pero també en el deis
infants1, en la mesura que afavoreix la construcció i expressió de les identitats col- lectives
(apropiado selectiva d'espais, constitució de grups d'amics, desenvolupament d'activítats
creatives, etc.). La inserció social en una o altra estructura de relacions socials, la
participado mes o menys intensa en el consum d'oci, i l'ús d'estétiques i ílenguatges
especifics, permet els joves i els adolescents definir públicament les seves preferéncies i
apostes vitáis.

Des d'un punt de vista científic, les conseqüéncies deis moviments protagonitzats pels
infants i els joves en l'espai de lleure teñen un interés polític especial relacionat amb la
constitució d'endo i exogrups a l'entom deis diversos eixos de diferéncia-desigualtat (per
exemple, la classe social, el sexe, el grup d'edat, l'adscripció etnicocultural, o qualsevol
combinado d'ells). Amb aixó volem expressar que l'espai de lleure també pot caracteritzar-
se per l'activació de dinámiques segregadores i/o discriminatóries, i no només per
l'aproximació sociocultural o l'intercanvi democrátic d'experíéncies entre els seus usuaris. Es
mes, l'espai d'educació en el lleure també pot ser vist com un camp de joc en el que es
(re)produeixen les dinámiques socials dominants i en el que s'escenifiquen les relacions que
informen de la qualitat de les relacions interculturals "a fora".

L'objectiu que orienta la redacció de Íes pagines que segueixen a continuado está molt
relacionat amb aquesta premissa teórica. De fet, els resultáis de la recerca sobre educació
en el lleure i immigració que realitzada al llarg del curs 2001-20022 posen de manifest que la
presencia d'infants i joves d'origen immigrat a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya es. diferencia a) per ser comparativament baixa en relació ais efectius
comptabilitzats per les estadístiques oficiáis, b) per. mostrar densitats desiguals d'acord amb
el tipus de moviment i entitat ("assistencialista" vs. "universalista"), \ c) per provocar
actuacions pedagógiques generalment precáries i parcials.

Condicionades com están per un context social en el que els moviments migratoris están a
i'ordre del dia (i davant el períll que l'atenció vers les minories autóctones -concretament la
gitana- quedi relegada a un segon pía per la preocupado que está generant la presencia de
noves alteritats socioculturals), les entitats d'educació en el lleure haurien de ser rnés
consdents que mai de les limitacions i les possibilitats que contenen les seves estructures
per gestionar dins un pía d'igualtat la creixent diversitat sociocultural present entre els seus
usuaris.

A les entitats d'educació en el lleure te lloc part de la inserció social deis infants i els joves
d'origen immigrat en la interacció d'aquests amb l'equip d'educadors, amb els altres nois i
noies, en les relacions que les seves famííies mantenen amb l'entitat, amb els seus
responsables i amb les famííies d'infants i joves autóctons. Pero també pot succeir que les
estructures organitzatives, les dinámiques relacionáis, i els discursos sobre el lleure adoptáis

1 De la mateixa manera que a partir de la segona meitat del segle XX les administracions publiques i el mercat
han contribuTt a la construcció d'imatges i discursos especifics sobre els joves i els adolescents (a través del
disseny de polítiques socials, de la generado de mercaderies especifiques, etc.,), no és menys cert que en
l'actuafitat la infancia ocupa cada vegada mes un espai privilegiat en els debats polítics i académics que informen
la formulado de polítiques publiques (exemplificades, per exemple, en els anomenats Plans d'lnfáncia
municipals), així com en les estratégies comerciáis adoptades pels mercats audiovisuals, de la roba, o de l'oci,
etc. {creació de productes especifics pels mes petits). Tot plegat no només fa que la infancia comenci a ser vista
com un període de la vida significatiu en sí mateix, sino que també contribueixi a transformar la qualitat deis
materials simbólics que omplien de contingut aquest període de la biografía i dotaven d'identitat els mes petits,
fins el punt d'aproximar-Ios en alguns aspectes ais usos i costums de la poblado jove i adolescent (Neil Postman
parla, en aquest sentit, de la desaparíció de la infantesa).

2 Veure apartat "2.1".



per les entitats obliguin a aíguns col- iectius a reorganizar (o fins i tot desorganizar) les
seves identitats en privilegiar els valors ¡ les racionalitats assumits pels membres de la
majoria social.

Per tot aixó, pensem les entitats d'educació en el lleure constitueixen un espai privilegiat per
analitzar la manera com s'especifica la inserció social d'aquests infants i joves en la societat
d'acollida, i en quins termes s'está conceptualitzant el camp de possibiiitats obert per la
presencia de noves identitats socioculturals en els espais públics. A continuado presentero
de forma resumida algunes dades de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les
entitats d'educació en el fleure de Catalunya (curs 2001-2002) reiacionades amb aquest
tipus de preocupacions.

2. LA I ENQUESTA SOBRE IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT A LES ENTITATS
D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE DE CATALUNYA (CURS 2001-2002)

2.1.-COMENTARIS TECNICS

La / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya (curs 2001-2002) s'emmarca dins el Projecte Calidoscopi3 com a instrument de
recollida d'informació sobre !a presencia d'infants i joves d'origen estranger4 en aquests
espais de socialització i sobre la qualitat del treball intercultural que s'hi está duent a
terme actualment. La publicado deis seus resultáis pretén, d'una banda, posar a l'abast deis
educadors i les educadores del temps lliure una serie de coneixements sobre la realitat que
pren el fenomen migratori en eis nostres moviments i entitats, i de l'altra, aportar elements
de reflexió útils de cara a una millor articulado de les actuacions en l'ámbit de Teducació
intercultural.

La unitat d'análisi emprada en la recerca que ha donat lloc a aquesta publicado ha estat
l'entitat d'educació en el lleure. En aquest sentit, l'univers estadístic está format peí
conjunt de les 674 entitats que apareixien recollides en els registres i formularis
corresponents al curs 2001-2002 deis nou moviments aquí considerats . (Val a dir que els
moviments de referencia aglutinen l'ámplia majoria de les entitats d'educació en el lleure que
actúen a Catalunya.)

La mostra, constituida per un total de 204 entitats, recull de forma representativa la diversitat
associativa present. Per a la configurado de la mostra s'ha procedit a la técnica de mostreig

3 Es tracta del programa desenvolupat conjuntament per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya i la Fundado Jaume Bofill i que te per objectiu promocionar el treball intercultural en els moviments ¡
les entitats d'educació en el lleure.
4 La condició d'"estrangeria" correspon a una situado jurídico-legal especifica, mentre que la d'n¡inmigrar remet a
un concepte sociológic mes ampli: 1'originada peí desplacament territorial deis individus amb l'objectiu de millorar
les seves condicions de vida. En aquest sentit, emprarem ['etiqueta "infants i joves d'origen estranger" per
referir-nos a la totalitat deis filis i les filies de pares i/o mares de nacionalitat no espanyola, mentre que farem
servir la d'infants i joves d'origen immigrat" per emfasitzar la situacio social i económica desafavorida que
caracteriza la major part deis deis fiils i filies de famílies estrangeres provinents de paisos empobrits. En termes
estrictes, l'enquesta recull informado referent al volum i estructura de la població estrangera present a les entitats
d'educació en el lleure. A efectes práctics, pero, farem servir l'adjectiu "¡mmigrat" donat que la major part deis
usuaris estrangers enregistrats en aqüestes entitats están protagonitzant, directament o a través de les seves
famílies, un procés d'immigració.

5 Aquests moviments son: ESPLAC, Fundado Catalana de l'Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco,
Coordinado Catalana de Colónies, Casáis i Clubs d'Esplai, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya,
Escoltes Cataíans, MIJAC, Ganzaia i Secretariat de Joves La Salle.



aleatori estratificat en base a tres variables: d'una banda, l'ámbit geográfic6 on s'ubica
l'entítat, segons la divisió territorial que aporta el Pía Territorial de Catalunya; d'altra banda,
la tipología de moviment7 d'educació en el lleure al qual pertany l'entitat; i finalment, la
relació que manté l'entitat amb el fet religiós8.

La recolltda de dades s'ha realitzat a partir d'un qüestionari que consta de dues parts
diferenciades: una primera part que recull les dades censáis básiques de l'entitat i de
¡'estructura sociodemográfica deis seus afiliats (territori, tipología de moviment, i volum i
distribució deis associats segons origen, sexe i edat); i una segona part amb preguntes
obertes referents a la relació que estableixen les entitats amb el fet intercultural
(concepcions al voltant de la diversitat sociocultural, articulació concreta d'estratégies
pedagógiques, us de recursos i materials, etc.).

2.2.- PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT A LES ENTITATS

Existeixen poques referéncies estadístiques actualitzades sobre la presencia d'infants i joves
estrangers a Catalunya. Les fonts oficiáis amb dades mes fiables son el Padró de poblado i
l'Estadística de poblado. No obstant, en el primer cas no s'han pogut obtenir dades
actualitzades per al conjunt de Catalunya, i en el segon cas les series mes actualitzades
disponibles a prihcipis de 2002 fan referencia a l'any 1996 i, per tant, son poc indicatives de
la realitat sociomigratória present.

Altres dades mes actualitzades pero menys rigoroses son les que fan referencia a
rescolarització i a la residencia. En el primer cas, el Departament d'Ensenyament disposa
d'informació referent al nombre i la procedencia deis alumnes ó'origen estranger matriculáis
en els centres educatius de Catalunya. Per al curs 2000-2001, el pes d'alumnes d'origen
estranger sobre el total d'alumnes era del 2,8%9. Aquest percentatge, pero, mostra una
mesura que infradimensiona el nombre d'infants i joves á'origen immigrat, ja que en algunes
ocasions l'estadística oficial només considera aquells infants i joves no nascuts a l'Estat
espanyol, ¡ndependentment de la seva nacionalitat10.

Peí que fa a" les dades sobre residencia, el Ministerio del Interior ofereix algunes dades
sobre els infants i els joves esírangers que viuen legalment a Catalunya. Per al 2000, el pes
relatiu d'aquesta població entre 0 i 15 era del 3,5%. Aquest percentatge també
infradimensiona el volum d'infants i joves ó'origen immigrat en la mesura que, a mes de
['observado feta en l'anterior parágraf (lloc de naixement vs. nacionalitat), només
comptabilitza aquells individus ais que se'ls ha concedit un permís de residencia. En aquesta
recerca, l'origen estranger o immigrat támpoc no ve determinat per la condició legal
d'estrangeria deis individus o les seves famílies.

Si les dades anteriors englobessin el conjunt d'infants i joves d'origen estranger o immigrat
(nascuts o no en el territori espanyol, residents legáis i irregulars, etc.) les xifres
s'incrementarien considerablement. En aquest sentit, segons la / Enquesta sobre Immigració

6 La variable inclou les següents categories: ámbit metropolita, comarques centráis, comarques de Tarragona i
Ebre, Ponent i comarques gironines.
7 La variable inclou les següents categories: entitat d'esplai i entitat escolta.
8 La variable inclou les següents categories: entitat confessional i entitat laica.
9 Inclou els alumnes d'Educació Infantil, d'Educació Primaria i d'Educació Secundaria Obligatoria.
10 En aquest sentit, els infants i joves de nacionalitat estrangera nascuts a Catalunya podrien no comptabilitzar-se
com a alumnes d'origen estranger. En' la- nostra recerca, l'origen estranger o immigrat no ve determinat
exclusivament peí lloc de naixement de l'individu (un altre país), sino també .per la seva nacionalitat (no
espanyola).



/ Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya, les entitats teñen per al
curs 2001-2002 una presencia de filis i filies de famílies d'origen estranger (en sentit ampli)
d'un 5,5% sobre el total deis seus infants i joves.

Aquesta xifra s'ha de relativitzar convenientment tenint en compte l'elevat grau disperstó
estadística que mostra aquest indicador (percentatge d'infants i joves d'origen estranger) al
voltant del seu valor mitjá. En concret, a la mostra de l'enquesta apareix un nombre
relativament reduít d'entitats que concentren la major part deis filis i Íes filies de famílies
d'origen estranger com a conseqüéncia del seu carácter assistencialista. Ens estem
referint concretament ais Centres Oberts adscrits ais moviments d'educació en el lleure i a
altres institucions d'acció social dirigides a l'atenció de col- lectius socialment desafavorits.

Les dades de l'enquesta posen de manifest que el 5,8% de les entitats concentren el
52,5% deis infants d'origen estranger. Si optem per excloure deis nostres cálculs aquest
grup específic d'entitats, e! pes relatiu deis infants i els joves d'origen estranger disminuiría
fins assolir un valor del 2,6%, xifra que manifesta amb major certesa les conseqüéncies
practiques derivades de l'actitud adoptada pels moviments i les entitats d'educació en el
lleure davant la diversitat sociocultural que informa el nostre país. Des d'aquest punt de vista
podem afirmar que la presencia d'infants i joves d'origen estranger a la societat
catalana no queda reflectida en el si de les entitats.

D'altra banda, s'observa una ordenado molt similar entre la distribució deis orígens deis
alumnes d'origen estranger matriculáis en els centres d'ensenyament {Educado Infantil,
Primaria i ESO) i l'enregistrada entre els homólegs presents a les entitats d'educació en el
lleure. En termes generáis, dones, la distribució d'orígens a la societat catalana quedaría
ben reflectida en el si de les entitats. Les principáis diferencies afecten, en qualsevol cas,
ais infants i joves d'origen magribí i asiátic (básicament xinés) (presents en una proporció
menor a les entitats), i ais d'origen llatinoamericá (amb una proporció major a les entitats).
Veiem-ho amb mes deteniment a través de la Taula 1:

TAULA 1: DISTRIBUCIÓ PER ORIGENS DELS
INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER

Origen

Unió Europea

Resta d'Europa

^agrib

Resta d'Africa

América del Nord

Méxic, Centre i Sudamérica

^sia i Oceania

Total

% d'alumnés
ais centres
d'educació
*~ infantil, •
primaria i
- ESO

9.5

5,3

43.7

5,6

0,7

27,9

7,3

100,0

% d'infants a
les entitats

10,3

4.0

39,8

7,4

1,3

34,1

3,0

100,0

Font: Elaborado propia a partir de dades del Consorci Instituí
d'lnfáncia i Món Urt>á (CIIMU en endavant) ¡ de la / Enquesta
sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lieure de Catalunya



Nota: Els percentatges relatius a les entitats d'educació en el
lleure están calculáis sobre el total de 674 infants d'orígen

'immigraí melosos en la mostra d'entitats.

2.3.- PRINCIPALS RESULTATS

A continuado s'exposen els principáis resultáis de ía / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya. Cada taula estadística
está acompanyada d'un quadre descriptiu i explicatiu amb les principáis idees necessáries
per a la seva ¡nterpretació i comprensió.

Els aspectes analitzats a partir de l'explotació estadística de l'enquesta giren en torn a: a)
l'estructura de la població infantil i juvenil a les entitats, b) la presencia deis infants d'origen
estranger a les entitats, c) la concentrado deis infants i joves d'origen estranger a les
entitats, d) la distribució d'orígens immigrats en les entitats i e) les característiques del treball
intercultural realitzat a les entitats.

a) L'estructura de la població infantil i juvenil a les entitats d'educació en el lleure

TAULA 2: DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER SEXE I GRUP D'EDAT DELS INFANTS I
JOVES SEGONS ORIGEN

... Origen

Infants i joves
d'origen autócton

Infants i joves
d'origen estranger

Total

Sexe.

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

- Grupdlédat

Menofsdéfj
anys', -v

4,7

4,1

4,4

9,8

7,7

8,9

5,0

4,3

4,6

Entre 6 i 12
anys

52,5

52,4

52,5

60,2

56,5

58,6

53,0

52,6

52,8

Jntre12i .
y Í6,ahys

33,7

34,1

33,9

27,2

29,5

28,2

33,3

33,9

33,6

Majors de
16 anys

9,2

9,4

9,3

2,8

6,3

4,3

8,8

9,2

• 9,0

Total *

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total •
(valors

absoluts).

5.778

5.836

11.614

389

285

674

6.167

6.121

12.288

Foní: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Sexe

l ifiíf D¡ M ENSKg f̂

i grup d'edat segons

7 IDEES BASIQUES

origen



L'estructura d'edats deis infants i joves d 'or igen estranger presents a les enti tats
d 'educacio en el l ieure segueix una tendencia mol t s imi lar a la descr i ta en el cas
deis d 'or igen autóc ton, assolint-se els valors máxims d'aquesta variable en els
intervals d'edat 6-12 i 12-16 anys, respectivament. Tanmateix, les xifres posen de
manifest l'existéncia de var iacions s igni f icat ives segons l 'or igen autócton-estranger
deis infants i els joves que podrien estar assenyalant diferencies entre les estratégies
socioeducatives i les trajectóries d'inserció a la vida adulta d'uns i altres. Així, mentre
que el 9,3% deis infants i joves d'origen autócton de les entitats té mes de 16 anys,
aquesta xifra es redueix en 5 punís percentuals en el cas deis d'origen estranger.

El creuament de l'edat amb el sexe només informa de desigual tat en el cas deis
infants i j oves d 'or ígens no autóctons, probablement degut a la influencies que
exerceixen les adscripcions de genere sobre les trajectóries biográfiques de les
persones. En aquest sentit, les xifres posen de manifest que les noies d'origen
estranger de mes de 16 anys teñen un pes relatiu superior al deis seus homólegs
masculins (6,3 vs. 2,8%).

TAULA 3: DISTRIBUCIO PERCENTUAL DELS INFANTS I JOVES PER SEXE SEGONS
ORIGEN I GRUP D'EDAT

Origen

Infants
d'origen
autócton

Infants
d'origen
estranger

Total

-".-' ;- Séxev >.

Homes

Dones

Total

Total (valors absoluts)

Homes

Dones

Total

Total (valors absoluts)

Homes

Dones

Total

Total (valors absoluts)

- Menors de 6
x- anys^*

52,8

47,2

100,0

509

63,3

36,7

100,0

60

54,0

46,0

100,0

569

, Entre 6 i 12,
'; anys A

49,8

50,2

100,0

6.094

59,2

40,8

100,0

395

50,4

49,6

100,0

6.489

"Entre 12 i 16
ahys

49,4

50,6

100,0

3.934

55,8

44,2

100,0

190

49,7

50,3

100,0

4.124

Májorsde16;
- ánysVÍJ,

49,2

50,8

100,0

1.077

37,9

62,1

100,0

29

48,9

51,1

100,0

1.106

\\TotalV>

49,8

50,2

100,0

11.614

57,7

42,3

100,0

674

50,2

49,8

100,0

12.283

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educacio en el lieure
de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Sexe segons origen i grup d'edat

IDEES BASIQUES



La distribució deis infants i joves d'origen immigrat segons sexe mostra al llarg
deis diferents intervals d'edat uns valors menys equitatius que en el cas deis
d'origen autócton. Així, si entre els darrers, els homes i fes dones es fan presents a
les entitats d'educació en el Heure en proporcions similars (49,8% vs, 50,2%), entre eis
primers hi ha una distribució desigual a favor deis homes equivalent a 15 punts
percentuals (57,7% vs. 42,3%).

Aquesta tendencia és especialment significativa en els valors extrems de
rinterval d'edat consíderat ("Menors de 6 anys" i "Majors de 16 anys"): el 63,3%
representa els infants de sexe masculí entre la població d'origen estranger menor de 6
anys, mentre que un percentatge similar, el 62,1%, representa els joves de sexe femení
entre la població d'origen estranger major de 16 anys present a les entitats d'educació
en el Heure de Catalunya.

b) La presencia deis infants i joves d'origen estranger a les entitats d'educació en el
Heure

TAULA 4: DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN
ESTRANGER PER SEXE I GRUP D'EDAT EN RELACIÓ AL TOTAL

. Sexe . [ •

Homes

Dones

Total

Total (valors absoluts)

Menors de 6
anys

12,4

8,4

10,5

60

Entre 6 i .12
'; anys

7,2

5,0

6,1

395

Entre 12 i 16

5,2

4,1

4,6

190

Majors de 16
,Y áhysjy/

2,0

3,2

2,6

29

' ;,: fotai.

6,3

4,7

5,5

674

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats
d'educació en el Heure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Sexe i grup d'edat en relació al total. Infants i joves d'origen estranger

IDEES BASIQUES

El 5,5% deis infants i joves presents a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya son d'origen estranger. Aquest percentatge s'incrementa a mesura que
disminueix l'edat, fins el punt de doblar el seu valor en el cas de la població menor de 6
anys (10,5%).

Els nois i joves d'origen estranger teñen un pes relatiu mes gran que les seves
homologues femenines a cadascú deis intervals d'edat, a excepció del que inclou la



població de mes de 16 anys. Aquesta distribució podria estar relacionada amb
l'existéncia de processos de socialització diferents segons el sexe deis ¡ndividus, fet
que s'accentua entre alguns deis orígens de les famílies d'origen estranger.

c) La concentració deis infants i joves d'origen estranger a les entitats d'educació en
el lleure

TAULA 5: DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL D'ENTITATS I
D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER
SEGONS PRESENCIA D'AQUESTS A L'ENTITAT

Presencia d'infants
d'origen estranger -

Sense presencia
Dresénciad'1 a 4

Presencia superior a 4

Total

Total (valors absoluts)

'"% Entitats .

43,2

39,2

17,6

100,0

204

% Infants d'origen
estranger," fc

0,0

23,7

76,3

100,0

674

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya (curs
2001-2002)

DIMENSIO

Distribució d'entitats i infants i joves d'origen estranger segons presencia d'infants i
joves d'origen estranger

IDEES BASIQUES

Al 43,2% de les entitats d'educació en el lleure de Catalunya no hi ha presencia
d'infants i joves d'origen estranger. El 17,6% de les mateixes, en canvi, teñen una
presencia d'infants i joves d'origen estranger superior a 4, que aglutinen el 76,3% del
total de filis i filies de famílies estrangeres presents en els moviments d'educació en el
lleure. En aquest sentit, dones, existeix una gran majona d'entitats amb una presencia
inexistent o reduTda d'infants i joves d'origen estranger i una proporció redu'ída
d'entitats que concentren la gran majoria d'infants i joves d'origen estranger.



d) La distribució d'orígens immigrats en les entitats d'educació en el lleure

TAULA 6: DISTRIBUCIÓ D'INFANTS I JOVES PER ORIGEN SEGONS SEXE I GRUP
D'EDAT

Ámbit territorial'

Homes

Dones

-1 - >

Menors de 6 anys

Entre 6 i 12 anys

Entre 12 i 16 anys

Majorsde 16 anys

Total

<
a.
O
Q£

LU

12,6

16,1

6,7

9,9

17,4

65,5

14,1
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CD
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ce'
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2,6

5,3

3,3

3,3

3,7
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3,7
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ro <»
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LU CO
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10,0

10,9

.3,3

6,6

13,7
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33,7
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36,7

38,7

28,9

20,7
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LU

0,0

0,4

<.,~

0,0

0,0

0,5

0,0

0,1
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o
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-CD,

' O -

-<D
7,2

4,2

5,0

6,3

4,7

10,3

5,9
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CO
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-CD
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<
28,8

29,1

31,7
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47,4
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46,6
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ro
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39,6

38,9
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41,7
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39,3
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,03

ro.
c
ra

-i_
ra "i
ro- .
CO

s>
co ro
ro «
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3,5

3,3

2,3
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0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0
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z1,5

1,1

-

0,0

1,3

2,1

0,0

1,3
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100,0

100,0
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100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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285

60

395
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Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIÓ

Área d'origen deis infants i joves d'origen estranger

IDEES BÁSIQUES

L'origen estranger mes freqüent a les entitats d'educació en el lleure és el
Magrib-África del Nord, amb un 39,3% deis infants i joves d'origen estranger,
seguit per TAmérica del Sud i els país os ríes d'Éuropa, que representen
respectivament el 28,9 i el 10,4% d'aquests infants i joves.

Aqüestes xifres posen igualment de manifest la presencia marginal deis infants i joves
d'origen astátic (3,0%), fet que podría estar relacionat amb la distribució d'orígens de la
poblado infantil i jove estrangera que es dona en termes demográfics generáis a
Catalunya, pero també amb l'articulació d'estratégies d'inserció social especifiques per
part d'aquest col- lectiu.

Peí que fa a la distribució deis infants i joves ségons edat i área d'origen, destaca
l'existéncia de dues tendéncies diferenciades segons de si parlem d'orígens rics o

10



pobres. Les xifres semblen assenyalar que els infants originaris deis paTsos africans o
llatinoamenricans abandonen a edats mes primerenques les entitats d'educació en el
lleure i/o hi accedeixen amb menor freqüéncia en les edats superiors que en el cas deis
d'origen europeu. Aquest fet no s'explica tant per la distribució d'edats general deis
infants i joves d'origen estranger com per l'existéncia de projectes vitáis diferenciáis.

En aquest sentit, podem destacar que el 53,3% deis infants menors de 6 anys
presents a les entitats son originaris del continent áfrica i que només el 3,3% son
de l'Europa rica, mentre que les xifres corresponents ais infants de mes de 16
anys s'inverteixen: els infants originaris del continent áfrica passen a representar
el 10,3% del total i els seus homolegs europeus assoleixen una xifra superior al
50%.

TAULA 7: DISTRIBUCIÓ D'INFANTS
ORIGEN

I JOVES PER SEXE I GRUP D'EDAT SEGONS

r. ¡-Ámbit-s.*-:
territorial

Homes

Dones

Menors de 6
anys

Entre 6 i 12
anys

Entre 12 i 16
anys

Majors de 16
anys

Total

Total (valors
absoluts)
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100,0
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CD'
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.CD
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•CD . ^ "
O ^ .

61,2

38,8

14,3

71,4

14,3

0,0

100,0

49

co

50,0

50,0

10,0

45,0

40,0

5,0

100,0

20
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-

•

•

-

-

•

•

-

66,7

33,3

y?1

0,0

55,6

44,4

0,0

100,0

9

ó
57,7

42,3

8,9

58,6

28,2

4,3

100,0

674

Font: Etaboracíó propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitaí a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)
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Distribucio per sexe i grup d'edat segons origen

Hi ha una sobrerepresentació del sexe masculí entre els infants i joves d'origen
estranger presents a les entitats d'educació en el lleure: el 57,7% d'ells son homes
mentre que només en 42,3% dones. Aquesta tendencia general presenta variacions
significatives segons Tarea d'origen. Així, en el cas deis infants i joves procedents deis
paísos rics d'Europa la diferencia és mes tenue (55,7 vs. 44,3%), mentre que aquesta
s'incrementa novament al ílarg de la resta d'orígens, especialment en el cas de Méxic ¡
América Central (70,0 vs. 30,0%), l'África subsahariana i la resta d'África (61,2 vs.
38,8%), i el Magrib-África del Nord (58,1 vs. 41,9%).

L'excepció a la regla sembla confirmar-la els infants i joves originaris de l'Europa
Central i Oriental, tot i que la causa explicativa d'aquest fet podria estar relacionada en
certa mesura amb qüestions de tipus técnic.

D'altra banda, convé destacar que els infants i joves procedents d'América i África
presents a les entitats es tro be n concentráis a les edats inferiors, mentre que la
distribucio d'edats en el cas deis originaris deis paísos de l'Europa occidental és
bastant mes homogénia. Aqüestes dades confirmen el que s'havia dit anteriorment a
l'entorn de la distribucio per edats deis infants i joves segons l'eix país d'origen ric -
país d'origen empobrit.

TAULA 8: RANQUING DE PAISOS D'ORIGEN DELS INFANTS I
JOVES D'ORIGEN ESTRANGER

* Orígehs - ~ ,

Marroc

Equador

Perú

Franga

Colombia

Wgéria

Argentina

República Dominicana

Gámbia

Senegal

Alemanya

_% sobre la població
' immigrada

35,7

9,4

7,1

4,5

4,2

. 3,4

3,3

3,0

2,7

2,5

2,1
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Bolívia

Rússia

Cuba

Guinea

Regne Unit

Vléxic

Xina

^enefuela

Mtres

Total

1,9

1,6

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

1,0

11,5

100,0

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya (curs 2001-
2002)

Nota: els percentatges están calculáis a partir d'un total de 674 infants i joves
d'origen estranger presents a les entitats d'educació en el lleure incloses a la
mostra.

País d'origen

IDEES BASIQUES

• El ránquing d'orígens presents a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya
actualment l'encapcalen el Marroc (35,7%) i, molt per baix, Equador (9,4%), Perú
(7,1%), Franga (4,5%), Colombia (4,2%) i Algéria (3,4%). Aquesta distribució segueix
una ordenado d'orígens molt similar a la que es dona a nivell demográfic general i en
les escoles.

• Els 4 paísos africans d'origen mes presents entre els infants i joves de les entitats son
el Marroc, Algéria, Gámbia i el Senegal.

• Els 4 paísos llatinoamericans d'origen mes freqüents a les entitats son Equador, Perú,
Colombia i Argentina.

• Les 3 primeres categories del ránquig europeu son Franca, Alemanya i Regne Unit.

13



e) Les característiques del treball intercultural

TAULA 9: REALITZEN LES ENTITATS ALGUNA ACTMTAT D'EDUCACIO
INTERCULTURAL?

Característiques de í'entitat SI NO NS/NC Total

Total
. (valors _
absoluts)

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger ¡

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

26,8: 4,1!
"i—

_ j —

64,11 5,4!ÍT
100,0:

TooTof
105

"99

Confessionals

Laiques

6M 27,8; 4,2;
_

100,0!

'Too?
155

"49

Total 66,7j 28,6: 4,8! 100,0! 204

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre tmmigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Realització d'activitats d'educació intercultural a les entitats d'educació en el lleure

IDEES BASIQUES

Una amplia majoria d'entitats d'educació en el lleure assegura incloure dins les
seves activitats algún tipus de treball intercultural (66,7%). Aquesta proporció
optimista no ha d'amagar el fet que una de cada tres entitats no desenvolupa
activitats d'educació intercultural.

Existeixen diferencies entre les entitats pef que fa al treball intercultural en funció de la
presencia d'infants i joves d'origen estranger entre els seus membres. Aquelles que no
teñen presencia desenvolupen en menor mesura activitats d'educació
intercultural en relació a aquelles altres que sí en teñen.

Les entitats amb infants d'origen estranger no presenten diferencies substanciáis en la
realització del treball intercultural. Per tant, el factor determinant en aquest sentit no
és tant el nombre d'infants d'origen estranger presents a í'entitat (superior o
inferior/igual a 4) com la simple presencia d'aquests.

D'altra banda, les entitats escoltes, en comparació a les d'esplai, i les entitats
confessionals, en relació a les laiques, desenvolupen en major mesura activitats
d'educació intercultural.
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TAULA 10: QUIN TIPUS D'ACTIVITATS D'EDUCACiO
INTERCULTURAL ES DESENVOLUPA A LES
ENTITATS? (EXCLOSOS ELS NS/NC)

Puntuahtat-Continmtat

Activitats aíllades 90,4

Activitats integrades en el Projecte Educatiu 9,6

Total 100,0

Total (valor absolut) 125
Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i
Interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya (curs
2001-2002)

Nota: els percentatges están calculáis a partir del total d'entitats que
manifesten desenvolupar algún típus d'activitat d'educació intercultural
-Taula 9- i han respost aquesta pregunta.

Tipus de treball intercultural en la programado de les activitats d'educació en el
lleure de les entitats

IDEES BASIQUES

Si bé, com hem vist en l'anterior taula, la major part de les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya inciou dins la seva programado algún tipus d'activitat d'educació
intercultural, aqüestes son en un 90,4% deis casos activitats puntuáis sense
continu'ítat en el temps (tallers de dansa, tallers de gastronomía étnica, jornades
interculturals, etc.).

Les entitats manifesten un cert desconeixement a Chora de dissenyar un treball
intercultural que s'integri de forma transversal en el seu Projecte Educatiu.

No s'han observat diferencies en relació al tipus de treball intercultural segons la
presencia d'infants d'origen estranger a l'entitat o segons la tipología de moviment al
qual aquesta s'adscriu.
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TAULA 11: REALITZEN LES ENTITATS ALGUNA ACTUACIO ESPECIFICA PER A
L'ACOLUDA DE FILLS/ES DE FAMÍLIES D'ORIGEN ESTRANGER?

Cáracterístiques de l'entitat SI NO NS/NC Total'
Total (yalors

absoluto)

Sense presencia d'infants d'origen estranger.

Presencia de 1 a 4

Presencia superior a 4

12,2

48,5¡ "

81,7,

81,1!

48,5;

6,1;

3,6!"

100,0'

"íooTo,"
"iooí

80

36

D'escoltisme

D'esplai

19,6;

Confessionals

Caiques

18,1! 77,8
.

Total 19,6] 75,7; 4,8; 100,0 204

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

Actuacions d'acollida deis filis/es de famílies d'origen estranger a l'entitat

; IDEES BASIQUES

Un 75,7% de les entitats no realitza actuacions especifiques en l'acollida deis
infants d'origen estranger.

Les actuacions d'acolfida son mes prevalents entre les entitats que teñen una
presencia mes nombrosa de fills/es de famíües estrangeres. Fins un 48,5%
d'aquestes entitats afirma dur a terme actuacions especifiques per acollir aquesta
poblado. En canvi - i sense diferencies gaire significatives- quan la presencia és
reduTda o inexistent les entitats a penes sí desenvolupen actuacions d'acollida (només
al voltant d'un 13% afirma fer-ho).

D'altra banda, les entitats confessionals, en comparació a les laiques,
desenvolupen en menor mesura actuacions d'acollida.

No existeixen en aquest sentit diferencies significatives entre les entitats d'escoltes i
d'esplais.
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TAULA 12: QUINA ES L'ACTUACIO D'ACOLLIDA MES SIGNIFICATIVA? (EXCLUSOS
ELS NS/NC)

Actuado principal

Jacollida es reafitza a través del suport de
Drofessionals i d'entitats de i pera immigrants

Jacollida es realitza a través del seguiment o
acompanyament per part deis monitors del procés
d'integració de l'infant a l'activitat de I'entitat

Total

Total (valors absoluts)

50,0

50,0

100,0

38
S

en
se

 p
re

se
nc

ia

45,5

54,5

100,0

11

P
re

se
nc

ia
 d

e 
1 

a 
4

36,4

63,6

100,0

11

P
re

se
nc

ia
 s

up
er

io
r 

a 
4

62,5

37,5

100,0

16

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Nota: els percentatges están calculáis a partir del total d'entitats que manifesten desenvolupar algún tipus
d'actuació d'acollida -Taula11- i han respost aquesta pregunta.

Tipus d'actuació d'acollida deis fills/es de famílies d'origen estranger a l'entitat

IDEES BÁSlQÚES

Les entitats que desenvolupen actuacions d'acollida recorren principalment i de forma
similar a:

El suport de professionals (técnics deis Servéis Socials, mediadors ¡nterculturals,
educadors de carrer, etc.) i d'entitats de i per a immigrants {representaras de
col- lectius immigrats, SOS Racisme, etc.). Aquest suport es dirigeix básicament (a) a la
promoció de l'accés d'infants d'origen estranger a l'entitat, (b) a la gestió de la relació
de l'entitat amb les seves famílies, (c) al desenvolupament d'activitats d'educació
intercultural i (d) a la satisfácelo de necessitats especifiques generades per la seva
presencia (ajuts económiques, etc.). Aquesta actuació és mes prevalent entre les
entitats que teñen una presencia mes nombrosa d'infants i joves d'origen estranger,
fet que té una doble lectura: d'una banda, el suport deriva en un major accés
d'infants d'origen estranger a l'entitat; de í'altra, la major presencia exigeix una
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major suport. Es recomanable, dones, que les entitats articulin i intensifiquin
estratégies de col- laborado amb els agents locáis que teñen algún tipus de relació amb
el fet migratori.

El seguiment o acompanyament del procés d'integració de l'infant a l'activitat de
l'entitat. En aquest cas, quasi no s'articulen estratégies d'acollida proactives i
estructurades, sino que es tracta mes aviat d'actuacions improvisades i reactives
a problemes relatius a la integrado de l'infant en el grup.

Malgrat que en ocasions es desenvolupen actuacions especifiques, les entitats no
disposen d'un Pía d'Acollida.

TAULA 13: PER QUINA RAO NO ES REALITZEN ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D'ACOLLIDA? (EXCLUSOS ELS NS/NC)

S •• ' *, \ -

^ ^ ^ - ^ - . ^ ^ 4^ . ,Raó pr incipal .^ -¿ ; . . V ^- -L ; . - .V ,'--*_•

La bona integració deis infants d'origen estranger no fa necessari
endegar actuacions especifiques

No es realitzen actuacions de discriminado positiva en l'acollida de
capcollectiuespecífic

La no presencia d'infants d'origen estranger no fa necessari
actuacions d'acollida

No s'ha plantejat realitzar actuacions d'acollida per ais infants
d'origen estranger

La manca de recursos no ha afavorit el desenvolupament
d'actuacions d'acollida

La manca d'interés de la comunitat immigrada envers l'educació en
el lleure no afavoreix el desenvolupament d'actuacions d'acollida

Total

Total (valors absoluts)

* . , j> *

''- ' IB?

***'£*:

11,4

37,9

28,6

15,0

3,6

3,6

100,0

140

"u
- ' c -

(O*
o

* o.-
co

co

3,0

21,2

43,9

24,2

1,5

6,1

100,0

66

ro

•a

.2
- "cj '

• • , c ,
-O),

a)

18,6

50,8

16,9

6,8

5,1

1,7

100,0

59

' ' CD

>*- °
, • i—
; , a>

' . Q -
- "13

W
~ ' ro
. ¿ 'Ü

..j_a> ^

20,0

60,0

6,7

6,7

6,7

0,0

100,0

15

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Nota: els percentatges están calculats a partir del total d'entitats que manifesten no desenvolupar algún tipus
d'actuació d'acollida -Taula11 - i han respost aquesta pregunta.
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."... DIMENSIÓ

Causes de la no realització d'actuacions d'acollida deis fills/es de famílies d'origen
estranger a l'entitat

L j ^

Les entitats que no realitzen actuacions especifiques d'acollida addueixen les
següents raons:

• Un 37,9% d'entitats manifesta que no es fa discriminació positiva envers cap
col- lectiu específic en l'acollida. L'entitat, en aquest sentit, está oberta a qualsevol
infant que hi vulgui formar parí i, un cop a dins, aquest rep la mateixa atenció que la
resta. Aquesta rao és mes prevaient entre les entitats que teñen major presencia
d'infants d'origen estranger.

• Un 28,6% d'entitats considera que l'abséncia d'infants d'origen estranger a l'entitat
no fa necessari el desenvolupament d'actuacions d'acollida. Aquesta rao és
especialment prevalent entre les entitats que no teñen infants d'origen estranger.
En part, aquesta manca d'estratégies d'acollida pot explicar Yhomogeneitat cultural deis
seus membres.

• Un 15,0% d'entitats manifesta que mai s'ha plantejat la realització d'actuacions
d'acollida. Aquesta rao és especialment prevalent entre les entitats que no teñen
infants d'origen estranger. Un cop mes, el no plantejament de l'acollida pot explicar la
manca de fllls/es de famílies immigrades entre els seus afiíiats.

• Un 11,4% d'entitats considera que la bona integrado deis seus infants i joves
d'origen estranger no fa necessari el desenvolupament d'actuacions especifiques.
Aquesta rao és mes prevalent entre les entitats que teñen major presencia
d'infants d'origen estranger.

• Un 3,6% d'entitats creu que existeix una manca d'interés de la comunitat immigrada
envers l'educació en e! lleure, fet que dificulta l'articulació d'actuacions d'acoilida.
Aquest és un argument utilitzat básicament per les entitats que no teñen presencia
d'infants d'origen estranger entre els seus membres.

• Un 3,6% d'entitats manifesta que la manca de recursos adequats no afavoreix el
desenvolupament d'actuacions d'acollida. Aquesta rao és mes prevalent entre les
entitats que teñen presencia d'infants d'origen estranger i, per tant, que
experimenten amb major intensitat els efectes d'uns recursos deficients o insuficients.
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TAULA 14: PER QUINA RAO PRINCIPAL NO ES REP SUPORT PEDAGÓGIC?
{EXCLOSOS ELS NS/NC)

:^>: •/• v
 r^; -...-" ̂ > f ^ , Rao p H r i c i p a L ^ i f | í | ^ ^ ^ > - ^ ;

Es desconeixen els recursos educatius existents

No existeixen recursos educatius adequats de suport al
treball intercultural

Existeixen recursos educatius pera no s'aprofiten

No es necessiten recursos educatius específics degut a
la no presencia d'infants d'origen estranger

Els recursos educatius no s'obtenen pervia institucional
sino a través de l'interés personal de l'educador

Total

Total (valors absoluts)

fe 9% ai
: ¿ - - - •<• K -

16,2

13,5

35,1

21,6

13,5

100,0

74

"•; ' .•-/";""', *O{.'.

„ ' -"* : * '- tO •
tí •.;-•.", -,. Qí-;
' - ~ .."" ' ." ^, ,. f*^ '

: . : " \ •* .' • ; ' QJ !'•

21,2

18,2

27,3

27,3

6,1

100,0

33

*-;/'v.-}-A;'^;\."O. ',

ÍW .'"¿..'I Z¿, u> .

12,9

9,7

41,9

16,1

19,4

100,0

31

•'•- ~'V- ^JÜxa,' ^ L -

>¿.-'íí:'rjV.¿v. • €8*.

10,0

10,0

40,0

20,0

20,0

100,0

10

Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Nota: els percentatges están calculáis a partir del total d'entitats que manifesten no rebre suport pedagógic per
parí del moviment d'educació en el lleure al qual pertanyen (exclosos els NS/NC).

DIMENSIO

Causes de la no disposició de suport pedagógic

í: I" ^ t : . . ; i IDEES, ¿SfW VyS^T^' %- "¿ s i í W § í l ; -̂

Les entitats que no reben suport pedagógic identifiquen com a principáis les següents
raons:

• Un 35,1 % d'entitats considera que existeixen recursos educatius pero no
s'aprofiten. Aquesta rao és mes prevalent entre les entitats que teñen una major
presencia d'infants i joves d'origen estranger (son les entitats que teñen un major
coneixement deis recursos existents).

• Un 21,6% d'entitats manifesta que la no presencia d'infants d'origen estranger no fa
necessari Tus de recursos educatius específics. D'aquesta forma, s'associa la
realització del treball intercultural a la presencia d'infants d'origen estranger.
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• Un 16,2% d'entitats no coneix l'existéncia de recursos educatius específics per al
desenvolupament del treball intercultural. Existeix un major desconeixement entre
les entitats que no teñen presencia d'infants d'origen estranger.

• Un 13,5% d'entitats manifesta que els recursos no es reben a través de l'entitat, sino
que, en tot cas, els mateixos educadors han de mobilitzar-se a tito! personal per
aconséguir els recursos educatius necessaris. La mobilització mes gran es produeix
entre les entitats que teñen presencia d'infants d'origen estranger, ja que aquesta
presencia genera major inquietud envers el treball intercultural.

• Un 13,5% d'entitats considera que no existeixen recursos educatius adequats de
suport al treball interculturai. Aquesta rao és mes prevalent entre les entitats que no
teñen infants d'origen estranger entre els seus afiliats.

En definitiva, entre les entitats que no teñen presencia d'infants d'origen estranger es
percep un major desconeixement deis recursos educatius existents, una menor
mobilització deis seus educadors per a l'obtenció d'aquests i una menor sensibiütat envers
la necessitat de desenvolupar un treball intercultural.

TAULA 15: TEÑEN LES ENTITATS ALGÚN TIPUS DE DIFICULTAT / CONFLICTE EN
RELACIÓ AL TREBALL INTERCULTURAL?

Característiques de l'entitat

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

• S I •

22,0

36^5

48,5

33,0

31,5

31,9

33,3

32,3

NO "

72,0

59,5

48,5

62,9

63,0

63,9

60,0

63,0

NS/NC

6,1

4,í

3,0

4,1

5,4

4,2

6,7

4,8

Total1 '

100,0

ioo7o
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

rotal (valors
' absoluts)

88

8~0

36

105

99

155

49

204

Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

piíyiEÑsip

Dificultats/conflictes relatius al treball intercultural

.rXí^ií^

Un 63,0% de les entitats d'educació en el lleure no experimenta dificultats
especifiques en relació al treball intercultural.
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Existeixen diferencies significatives en funció de la presencia d'infants d'origen
estranger a l'entitat. Així, com mes gran és aquesta presencia, mes dificultes
esdevé el treball intercultural.

D'altra banda, no existeixen diferencies significatives en relació al suport
pedagogic segons les característiques del moviment al qual s'adscriu l'entitat. La
confessionaíitat de l'entitat, dones, no sembla ser un factor determinant del grau de
conflicte/dificultat.

TAULA 16: QUINA ÉS LA DIFICULTAT MES SIGNIFICATIVA? (EXCLUSOS ELS NS/NC)

1
 - ' ' • c . • . ' * • • * - » .

' . 0 - • .

: ' . - - Djficultat principal . ' •

La continuitat de l'assisténcia deis infants d'origen
estranger a l'entitat

Els prejudicis deis infants de l'entitat en relació al
fenomen de la immigració

La relació amb les famílies d'origen estranger

El desconeixement de la llengua vehicular deis infants
d'origen estranger

Les dificultáis socioeconómiques de les families
d'origen estranger

El desinterés de les famílies immigrades en l'educació
en el lleure

Les diferencies culturáis (reíigió, costums, menjar, etc.)
deis infants d'origen immigrat en relació ais autóctons

La falta de conscienciació deis educadors

La manca de recursos formatius i de suport institucional

Total

Total (valors absoluts)
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16

Font: Elaborado propia a partir de ía / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Nota: els percentatges están calculáis a partir del total d'entitats que manifesten experimentar algún tipus de
dificultat o confítete en relació al treball intercultural -Taula15- i han respost aquesta pregunta.

22



DIMENSKX

Tipología de dificultat

IDEES

Les principáis dificultats identificades per les entitats en relacio al treball intercultural son:

Un 27,9% d'entitats considera que la dificultat principal deriva deis prejudicis deis
infants i joves de l'entitat a l'entorn del fet migratori. Aquesta dificultat esdevé mes
prevalent a mesura que disminueix la presencia d'infants d'origen estranger a les
entitats. Així dones, es confirma la conveniencia de no condicionar la realització del
treball intercultural a la presencia d'infants d'origen immigrat.

Un 18,0% d'entitats manifesta com a dificultat principal la gestió de la relacio amb les
famílies d'origen estranger. Aquesta dificultat esdevé mes prevalent a mesura que
augmenta la presencia d'infants d'origen estranger a l'entitat.

Un 16,4% d'entitats remet a les diferencies culturáis (reíigioses, de costums,
gastronómiques, etc.) presents entre eis infants de l'entitat com a causa principal deis
seus problemes/tensions.

Un 11,5% d'entitats considera que les dificultats provenen fonamentalment de les
desigualtats socioeconómiques .que afecten les famílies d'origen estranger i que
impedeixen ais seus fills/es la participació normalitzada a les activitats de l'entitat. Com
mes nombrosa és la presencia d'infants d'origen estranger, mes s'al- ludeix a aquest fet.

La resta d'entitats especifica com a dificultats principáis el desinterés de les famílies
estrangeres envers l'educació en el lleure (en un 9,8%), la discontinuítat de
l'assisténcia deis infants d'origen estranger a les activitats de l'entitat (en un
8,2%), la falta de consciencíació deis educadors (en un 4,9%), la manca de
recursos formatius i de suport institucional (en un 1,6%) i el desconeixement de la
Mengua vehicular per part deis infants d'origen estranger (en un 1,6%, essent mes
prevalent en entitats on la presencia de fills/es de famílies estrangeres és nombrosa).
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TAULA 17: PER QUINA RAO PRINCIPAL NO ES TEÑEN DIFICULTÁIS? (EXCLUSOS
ELS NS/NC)

Rao principal -

La bona integrado deis infants d'origen estranger no
genera dificultáis especifiques

La no presencia d'infants d'origen estranger determina
la inexistencia de dificultáis especifiques

La no realització de treball intercultural determina la
inexistencia de dificultáis especifiques

Total

Total (valors absoluts)
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Font: Elaboració propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entitats d'educació en el
lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

Nota: els percentatges están calculats a partir del total d'entitats que manifesten no experimentar algún tipus de
difícultat o confítete en relació al treball intercultural -Taula 15- i han respost aquesta pregunta.

DIMENSIO

Causes de la no aparició de dificultats/confMetes en la realització del treball
intercultural

f 5

Les entitats que no experimenten dificultats especifiques en relació al treball
intercultural identifiquen com a principáis les següents raons:

• Un 46,3% d'entitats considera queja no presencia d'infants d'origen estranger
determina la inexistencia de dificultats especifiques.

• Un 38,9% d'entitats manifesta que la bona integració deis infants d'origen estranger
no genera dificultats especifiques. Aquesta rao guanya protagonisme a mesura que
augmenta la presencia d'infants d'origen immigrat a l'entitat.

• Un 14,8% d'entitats no realitza cap tipus de treball intercultural i, per tant, l'aparició de
dificultáis en relació a aquest és inexistent. Aquesta rao és mes prevalent a mesura
que disminueix la presencia d'infants d'origen immigrat a l'entitat. De fet, aquesta
mateixa tendencia es manifesta en la realització de treball intercultural.
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Moltes entitats associen la necessitat d'incloure el treball intercultural entre les
seves activitats a la presencia d'infants d'origen estranger o de dificultats
especifiques sorgides d'aquesta presencia.

3.-PRIMERES CONCLUSIONS SOBRE EDUCACIO EN EL LLEURE I TREBALL
INTERCULTURAL

Un cop presentáis e!s resultats mes rellevants de la nostra enquesta pensem que es el
moment adequat de reflexionar a l'entorn de la realitat sociocultural que condiciona
l'estructura de possibilitats deis moviments i les entitats en relació a l'educació intercultural.
En primer lloc, problematitzem de forma molt resumida les potencialitats que diferencien
aquests espais de sociaiització d'aitres institucions en termes d'integració de la diversitat
sociocultural. I ho fem contrastant aqüestes potencialitats amb el conjunt d"'amenaces" que
engloba la xarxa de relacions socials que contextualitza el seu funcionament quotidiá. En
segon Noc, relativitzem la relació potencialitats-amenaces d'acord amb dues variables
explicatives de la forma especifica que adopta la participado deis infants i joves d'origen
¡mmigrat a les entitats d'educació en el lleure i la qualitat del seu treball intercultural: el grau
de complexitat sociocultural de l'entorn de referencia de l'entitat i la intensitat amb que els
infants i els joves d'origen ¡mmigrat es fan presents a les entitats11.

3.1.-ASSOCIACIONISME, LLEURE I DIVERSITAT SOCIOCULTURAL

D'encá d'uns anys, el teixit social de les ciutats i pobles de Catalunya está experimentant
una creixent diversificado sociocultural. El fenomen de la ¡mmigració n'és en bona
mesura una causa explicativa d'aquesta tendencia, ja que ha suposat i suposará Tambada
de col- lectius originaris de geografies i reaiitats culturáis ben diverses amb l'esperanca de
consolidar en les mülors condicions possibles els seus projectes socials, económics i
familiars.

La realitat sociocultural esdevé poc a poc mes heterogénia i difícil de gestionar, alhora que
s'obren noves oportunitats per construir una societat mes rica, mes plural i mes conscient de
si mateixa. En aquest context, un deis reptes a abordar de forma prioritaria és el de la
integrado de la pluralitat sociocultural -minories i majories- en el nou engranatge social.
Aquest procés requereix, d'una banda, el reconeixement deis drets i deures de les persones
d'origen ¡mmigrat (igualtat d'oportunitats) i, de l'altra, la reformulació de les estratégies de
negociació desplegades en els espais socials compartits (articulado de projectes socials
compartits).

Des del nostre puní de vista, el món associatiu infantil i juvenil de l'educació en el lleure
hauria de ser un ámbit d'actuació privilegiat en aquesta empresa ja que, com a espai de
socialització i participado ciutadana, disposa d'un potencial d'integració social molt
important. Aquest potencial es basa en la capacitat que teñen les entitats per:

11 Les observacions d'aquest apartat son producte del treball de camp realitzat al llarg de la nostra
recerca. Aquest treball engloba 204 enquestes a entitats, 30 entrevistes semidirigides (9 a
responsables de moviments i 21 a educadors d'entítats) i l'analisi de la documentado facilitada pels
diferents moviments d'educado en el lleure (veure bibliografía).
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Educar infants i joves compromesos amb els valors democrátics. A diferencia d'altres
espais amb funcions merament recreatives, les entitats d'educació en el lleure
acostumen a ser espais crítics d'actuació pedagógica amb capacitat per fer que els
infants i joves aprenguin a (inter)actuar basant-se en actituds de respecte i empatia.

Construir projectes socials compartits, en els que els ¡nfants i joves d'origen immigrat
puguin participar activament i en igualtat de condicions. Les entitats d'educació en el
lleure fonamenten la seva actuado en models de participado horitzontals molt mes que
altres institucions socials -com l'escola- que teñen una organització mes jerárquica i una
orientado principalment instrumental. El protagonisme que els educadors atorguen a les
iniciatives deis infants i els joves permet el disseny d'activitats pedagógiques molt
properes ais interessos deis seus membres. Tots aquests elements poden interpretar-se
com a afavoridors del treball en equip i l'intercanvi de coneixements i experiéncies entre
infants i els joves mes enllá de les seves adscripcions etnicoculturals.

Fomentar el canvi social. Les entitats d'educació en el lleure funcionen relativament al
marge deis imperatius económics que estructuren les relacions socials ais pa'ísos
occidentals12. Si be els espais de consum d'oci infantil i juvenil están ordenats en base a
criteris de rentabilitat económica, les entitats d'educació en el lleure poden comprometre
la seva actuado emprant criteris d'equitat social (des de la crítica discursiva i la defensa
activa deis drets deis col- lectius desafavorits), o bé assumint com a propis "interessos
margináis" com per exemple eís representáis per l'educació intercultural13.

Tanmateix, potencialitats per al desenvolupament d'un treball intercultural poden veure's
afectades per la confluencia mes o menys sinérgica d'alguns fenómens o "amenaces", entre
les quals destaquem:

La presencia relativament baixa d'i nfants i joves d'origen immigrat a les entitats,
sigui perqué no viuen en l'entorn social immediat (barri o municipi), sigui per la
incapacitat deis moviments i les entitats d'oferir un Projecte Educatiu igualment atractiu
per a ells i les seves famílies.

La reprodúcelo d'inércies en el funcionament quotidiá de les entitats. Els
moviments i les entitats no sempre aconsegueixen adaptar-se amb éxit ais envits que
planteja el nou escenari sociocultural. Si l'objectiu primordial continua sent integrar la
diversitat sociocultural dins un pía d'igualtat, s'ha de fer un esforc addicional per adaptar
les activitats i els servéis d'aquests espais a les característiques i les expectatives de les
famílies d'origen immigrat14. En realitat, no es tracta tant d'"educar mes" ais infants i els
joves queja hi son presents o d'assumir noves funcions delegades per les famílies (com
s'ha pogut posar de manifest en diverses ocasions al llarg del nostre treball de camp),

12 Aixo no significa, pero, que el funcionament de les entitats es mantingui radicaiment al marge de les logiques
del mercat. Al llarg de la recerca han estat váries les veus que ens han expressat la seva preocupado davant la
"crisi" deis moviments d'educació en el lleure. Segons aquest punt de vista, la progressiva mercantilització del
lleure, que passaria a convertir-se en pur (neg)oci, s'está traduint en la pérdua progressiva del protagonime
social assolit per les entitats d'educació en el lleure en les estrategies educatives de les families.
13 Cal no confondre el treball i les accions interculturals amb el tractament superflu i lucratiu que moltes iniciatives
privades fan de la pluralitat sociocultural, folcloritzant-la, mercantilitzant-la. Les primeras produeixen sobretot
rendiment social, les segones rendiment económic.

No fem referencia ais infants i joves d'altres miñones socioculturals com la gitana perqué la seva realitat
socioeducativa no ha format part de l'objecte d'estudi de la nostra recerca. Les particularitats hístóriques i socials
de la seva condicio quant a minoría autóctona, així com la diversitat interna del propi col- lectiu, son prou
complexes com per meréixer un espai de reflexió especific.
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sino mes aviat d'arribar a mes col- lectius democratitzant les estructures mitjancant
l'orquestracíó de modeis educatius comprensius15.

Un model etnocéntric d'educació en el lleure. En no poques ocasions e! treball
realitzat a les entitats d'educació en el lleure s'alimenta deis referents culturáis apropiáis
pels modeis socials majoritaris, sense que aixó siguí necessáriament producte d'un
posicionament polític explícit. En altres ocasions, la relació amb la diversitat cultural es
produeix malauradament a través d'algunes concessions com ara l'organització puntual
d'activitats anomenades "multicuíturals" tendeixen a reproduir vells tópics al voltant de
les "alteritats culturáis" (exotisme, subdesenvolupament, déficit, etc.).

La desconfianca expressada pels agents socials (associacions d'immigrats i per a
immigrats, centres d'ensenyament, administracions publiques, etc.) en relació a la
capacitat real deis moviments i les entitats d'educació en el lleure per gestionar els
conflictes atribuíts a la "diversitat soctocultura!". El funcionament quotidiá de fes entitats
d'educació en el lleure informa de les inércies institucionals ¡ els prejudicis que
obstaculitzen el treball en xarxa en el mon de la intervenció social. Tanmateix, les
responsabilitats no sempre es distribueixen objectivament i, a la Marga, aixó acaba
perjudicant immerescudament la imatge pública deis moviments i els entitats.

Algunes dificultats estructuráis que afecten la qualitat intercultural del Projecte
Educatiu de les entitats. Els equips d'educadors de les entitats d'educació en el lleure
son molt poc estables i sovint, mentre hi son, no poden dedicar tot el temps que seria
convenient a la planificado d'activitats pedagógiques. La precipitado amb qué s'acaba
abordant el disseny del Projecte Educatiu de les entitats no sempre permet concretar
una estrategia educativa coherent al llarg termini amb les necessitats especifiques
derivades del fenomen de la immigració. Les respostes que es poden oferir dins aquests
parámetres son, en qualsevol cas, reactives, improvisades i aíllades en l'espai i el temps.

La manca de formació especializada. El desconeixement per part deis equips de
educadors de les metodologies i les técniques que permeten incorporar la diversitat
sociocultural en les activitats pedagógiques no ha afavorit el desenvolupament de
l'educació intercultural en el dia a dia de Íes entitats. Val a dir, pero, que actualment la
major part de moviments está editant materials pedagogics i incloent formació específica
sobre interculturaütat en e!s cursos que dirigeixen ais futurs monitors i directors de les
seves entitats.

L'abséncia generalizada de caps i educadors d'origen immigrat en agrupaments,
casáis i espiáis, fet que dificulta el desenvolupament de projectes auténticament
interculturals en el si de les entitats i que, a mes, no contribueix a incrementar la
confianga de les famílies d'origen immigrat en aquests projectes d'iniciativa social.
Aquesta abséncia és igualment indicativa de fins a quin punt no s'está aconseguint
integrar els joves d'origen immigrat -molts d'ells nascuts aquí i en edat teórica de ser
educadors- en els espais formáis de participado ciutadana.

L'individualisme i la tolerancia acritica, en la mesura que son actituds extensament
assumides i susceptibles de contrarestar els efectes performatius del discurs i l'acció
pedagógica critica de les entitats d'educació en el lleure. {.'acomodado deis individus a
l'estructura de la desigualtat social porten a les majories sociais a imposar l'acceptadó
de la pluralitat i la coexistencia de modeis identitaris o socioculturals diferents, pero no
pas a una convivencia real sostinguda en el diáleg intercultural i la igualtat d'oportunitats.

15 Podría semblar poc prudent defensar el desenvolupament de modeis pedagogics comprensius enmig d'una
etapa política caracteritzada precisament per tot el contrari. En qualsevol cas, els eixos que estructuren el debat
a l'entorn de la qualitat i l'equitat del sistema educatiu no son directament traslladables al terreny de l'educació en
el lleure, on ni els objectius pedagogics ni el "curriculum" de continguts están ni que sigui parcialment definits pels
requisits del món de la producció.
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Un increment de l'oferta de servéis d'oci. Les entitats d'educació en el lleure
s'enfronten en l'actualitat a un deis reptes possiblement mes ¡mportant de la seva
historia: la mercantilització accelerada del temps lliure i la intensa capacitat d'atracció
que els nous espais de consum d'oci (centres comerciáis, pares infantils, cyber-cafés,
etc.) están exercint sobre una part molt ¡mportant deis seus destinataris. Les entitats
d'educació en el lleure es veuen cada cop mes abocades a competir amb un sector
prívat que ofereix ais infants i els joves nous formats per a 1'establiment de relacions
socials. L'esplai i el cau acaben esdevenint a ulls deis mes petits una alternativa
"desfasada" a on ja no és possible connectar amb eis continguts i les vibracions que
descobreixen en la resta de contextos vitáis. Addicionalment, les famílies atribueixen
valoracions equivocades a la tasca realitzades des deis moviments i les entitats
d'educació en el lleure, confonent la seva finalitat pedagógica amb funcions de
d'entreteniment o custodia.

Com es pot observar, existeixen no pocs indicadors que informen del volum d'inconvenients
a qué han de fer front en termes generáis els moviments i les entitats d'educació en el lleure
de Catalunya. Alguns d'ells remeten a fenómens que podríem qualificar d'endémics d'acord
amb els continguts i les estructures d'aquest tipus d'iniciatives poc rentables des del punt de
vista estrictament económic. Altres, en canvi, teñen a veure específicament amb les
resisténcies -institucionals o no- per abordar amb deteniment i seriositat els reptes que
planteja la presencia d'infants, joves i famíües d'origen immigrat en el si de les entitats.

Mentrestant, existeixen diverses fonts d'informació que posen de manifest la situació de
desigualtat social en qué es troben bona part de les famííies d'origen immigrat, i com aixó
afecta ('estructura de possibilitats deis seus filis i filies en ámbits tan diversos com l'escola, el
lleure o el treball remunerat. L'escassetat de recursos económics, d'una banda, i el
desconeixement de 1'entorn, de l'altra (costums, normes no escrites, prejudicis,
coneixements donats per descomptat, etc.), son factors a teñir en compte si volem
comprendre les dificultáis que afecten molts col- lectius minoritaris en el moment d'activar
processos d'inserció social.

El fet és que, davant la desigualtat d'accés deis infants i els joves ais moviments d'educació
en el lleure, son poques les entitats que realitzen actuacions especifiques dirigides a
promoure una major presencia deis col- lectius minoritaris i/o d'origen immigrat. En la majoria
d'ocasions, aquests infants i joves accedeixen a les entitats casualment a partir de la seva
xarxa social (amics o parents). En d'aítres, son directament deriváis des de Servéis Socials,
la Creu Roja o altres iniciatives de caire assistencialista.

Les dinamiques psicosocials que entren en joc en les associacions o grups infantis i juvenils
fan que l'accés al seu interior sigui mes fácif per a aquells individus que teñen afinitats
socioculturals amb els que ja hi son a dins. Afinitats que han estat forjades a través de
processos de socialització equiparables i en contextos socioeconómics i culturáis comuns
que van institucionalitzant una manera compartida de veure, pensar i fer les coses. Aquest
fet dificulta moltes vegades que les entitats d'educació en el lleure apareguin a ulls deis
infants, els joves i les famílies d'origen immigrat com a espais oberts a tothom.

D'altra banda, també hem tingut ocasió de comprovar com les activitats de temps lliure
ofertades per les entitats, la seva estructurado temporal i els seus continguts pedagógics no
sempre s'adeqüen ais referents culturáis i les expectatives socioeducatives de bona part de
les famílies d'origen immigrat, ni tampoc a les seves necessitats mes immediates.
L'emergéncia del lleure i de la cultura de l'oci com un element essencial de la vida, així com
la fragmentado i discontinuTtat deis temps vitáis segons l'activitat que es desenvolupa, son
de fet una construcció moderna propia de la cultura occidental. És a dir, els pares i mares
deis infants i joves d'origen immigrat poden no com partir la idea del lleure com a espai
educatiu institucionalitzat i dirigit per adults, o bé poden desconéixer (i mal interpretar) la
funció que té l'educació en el lleure en la formado deis mes joves. Aquest inconvenient
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esdevé especialment greu degut a la dificultat d'articular espais de diáleg entre els i les
responsables de les entitats, d'una banda, i les famílies, de l'altra, i davant el fet que les
campanyes oficiáis d'informació i sensibilizado sobre l'educació en el lleure son
prácticament inexistents.

Finalment, no podem oblidar la intensitat amb qué algunes entitats d'educació en el lleure
practiquen les seves adscripcions ideológiques o ¡dentitáries, ja que sense aquest element
no tindríem del tot dibuixat el camp de joc que explica Tactual presencia d'infants i joves
d'origen immigrat en els moviments associatius de lleure (molt mes encara quan aqüestes
adscripcions culturáis s'hi relacionen amb ubicacions socials elevades). Aquest no és
certament cap fenomen nou. En el seu moment, el moviments d'educació en el lleure
tampoc no van saber atreure suficientment a la immigració originaria de la resta de l'Estat.

3.2.-MOVIMENTS, ENTITATS I TREBALL INTERCULTURAL

Les entitats d'educació en el lleure, en tant que espais situats i singularitzats d'acció
pedagógica (veure esquema 1), posen en práctica diversos models d'educació intercultural.
El seu Projecte Educatiu, i l'articulació del mateix en activitats pedagógiques especifiques,
s'ha de conceptualitzar en termes de l'adaptació de la Proposta Educativa deis moviments
segons les característiques de l'entorn sociocultural a on les entitats desenvolupen el seu
treball educatiu.
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ESQUEMA 1

Practiques Referents simbólics

MOVIMENT

EÑTITAT

ESPAI D'AOCIO EDUCATIVA

ACCIO
EDUCATIVA

Marc de necessitats

PROJECTE
EDUCATIU

Marc sociocültural
especifiques

PRESENCIA
D'INFANTS
D'ORIGEN

IMMIGRATA
L'ENTITAT

ENTORN SOCIAL
IMMEDIAT

-Grau de Complexitat
sociocültural

-Refació amb l'entorn

-Gestió de confiictes
interculturals

PRESENCIA D'INFANTS
D'ORIGEN IMMIGRAT
EN EL MEDÍ SOCIAL

PROPOSTA
EDUCATIVA

Marc educatiu

TIPOLOGÍA DE
MOVIMENT

-Escolta

-Esplai

RELACIÓ DEL
MOVIMENT AMB EL

FET RELIGIÓS

-Confessional

-Laica

En els parágrafs que segueixen a continuado resumim molt breument el tipus de treball
intercultural dut a terme per les entitats d'educacio en el lleure d'acord amb dos eixos
clarament diferenciadors: a) el grau de complexitat sociocültural de l'entorn social
immediat (barrí o municipi, segons el cas), i b) la presencia relativa d'infants i joves
d'origen immigrat a les entitats. L'análisi de la informació recollida en les entrevistes i grups
de discussió fets amb els responsables i educadors de les entitats, de la documentació
escrita que ens ha estat facilitada pels seus membres (Projectes Educatius, informes
diversos, tríptics, etc.) i de les observacions no participants sobre el terreny, ens ha permés
constatar l'existéncia de models diferenciáis de gestió de la diversitat sociocültural per part
de les entitats d'educacio en el lleure segons aqüestes dues variables.

En refació a la primera, val a dir que si bé qualsevol espai social és plural des del moment
en qué s'hi observen diferencies de classe, de genere, d'adscripció cultural, o de qualsevol
altre tipus, a efectes analítics hem establert una divisió entre el que hem artificial com a
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"entorns socials monoculturals", "entorns socials biculturals" i "entorns socials multiculturals"
segons e! significat politic que adquireix la diversitat étnicocultural en l'ordenació de practica
les relacions socials.

Des d'aquest punt de vista, entenem per entorns socials monoculturals aquells espais
(barris, municipis, etc.) relativament homogenis en termes socioeconómics en els que no h¡
ha alteritats étnicoculturals significatives, bé siguí perqué no hi ha la poblado d'origen
immigrat, bé perqué el seu model sociocultural no introdueix diferencies importants respecte
del de la poblado autóctona o majoritária (com acostuma a succeir quan es tracta
d'estrangers provinents de pai'sos rics).

Aquest serta el cas, per exemple, de les zones residenciáis de les grans ciutats en la que la
diversitat sociocultural aportada per les famílies ó'origen estranger quedaría atenuada peí fet
de compartir amb la poblado autóctona un estatus socioeconómic i un capital cultural
similar. En aquest cas, en lloc de fer referencia a ¡'existencia de dos o mes conjunts
identitaris hauríem de parlar d'un de sol (de classe o estatus social) que subrogaría i/o
neutralitzaria els efectes derivats de íes possibles diferencies d'ordre estrictament
etnicocultural.

De la mateixa manera, definim com a entorns socials biculturals aquelles geografies en
les que les reiacions socials s'estructuren en base a una forta dicotomía ¡dentitária
(Nosaltres-Ells) arrelada en l'origen "autócton-majoritari" o "immigrat-minoritari" de la
poblado. Aixó no vol dir pero que en aquests espaís de relació no existeixin divísions socials
0 microjerarquies de poder basades en altres criteris com el sexe, t'edat o la classe social
deis indivídus, pero la relleváncia pública i els efectes performatius aquesta divísió etnificant
supera els de tota la resta, fins el punt de dificultar l'establiment de relacions socíals o
aliances de tipus transversal.

Aquest seria el cas, per exemple, deis barris periférics de les ciutats industriáis de la Regió
Metropolitana de Barcelona, o de quaísevol poblado agrícola de l'interior de Catalunya, que
hagi anat rebent poblado immigrada originaria de paísos empobrits. A diferencia deis
entorns socials multiculturals, en aquests llocs el "repertori" d'orígens geografies o culturáis
és molt limitat, pero les adscripcions étnicoculturals juguen igualment un paper ciau en la
configurado del mapa de les relacions socials.

Finalment, entenem per entorns socials multiculturals aquells espais en els que hi ha un
elevada presencia de poblado d'origen immigrat i una diversitat relativament elevada
d'adscripcions étnicoculturals. Ens estem referint, per exemple, ais barris d'algunes ciutats
catalanes {com Ciutat Vella, per assenyalar el cas mes paradigmátic) caracteritzats per
concentrar un volum important de famíiies origináries de paTsos empobrits. Tot i que en
aquests entorns socials la identitat sociocultural de la comunitat "autóctona" continua
mantenint un cert protagonisme en l'espai públie, cal no perdre de vista el nivell de
visibilització que han anat adquirint en els darrers anys els conjunts identitaris minoritaris i la
forta tnstrumentalització que caracteritza l'establiment de relacions de tipus inter-cultural.

En relació al segon eix, s'ha de dir que la presencia d'infants i joves d'origen immigrat a
les entitats resulta decisiva a l'hora de concretar del disseny estratégic i les activitats
pedagógiques d'aquests espais de socialització.

Els resultáis del nostre treball de camp posen de manifest que la presencia relativa d'infants
1 joves d'origen immigrat a les entitats d'educació en el lieure está relacionada amb la
diversitat sociocultural de l'entom social en el qual s'ubiquen, i que la influencia exercida per
aqüestes dues variables sobre la qualitat del treball intercultura! está per sobre de la d'altres
condicionants ambientáis com la tipología del moviment de les entitats (esplai vs. escoltes) o
la seva cultura religiosa (laicisme vs. confessionalitat).

D'acord amb aixó, alió que determinaría en darrera instancia la presencia d'infants i joves
d'origen immigrat i el treball intercultural a les entitats d'educació en el lieure es l'entorn
sociocultural que informa la qualitat de les relacions socials establertes a dins i a fora de
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l'entitat (grau de conflictivitat ¡nter-cultural), i no tant l'adscripció religiosa deis moviments ais
que pertanyen o la seva tipología especifica. A partir d'aquesta constatado hem considerat
convenient sintetitzar l'análisi del treball intercultural i de la relació amb el fet migratori que
es produeix a les entitats d'educació en el lleure de Catalunya d'acord amb la següent
tipología:

. Entitats amb o sense presencia d'infants i joves d'origen immigrat ubicades a
entorns monoculturals

• Entitats amb presencia d'infants i joves d'origen immigrat ubicades a entorns
socials biculturals

• Entitats sense presencia d'infants i joves d'origen immigrat ubicades a entorns
biculturals

Entitats amb o sense presencia d'infants i joves d'origen immigrat ubicades a
entorns multicultural

A continuado mostrem la taula-resum que sumaritza algunes de tes diferencies mes
significatives a l'entom de l'educació intercultural que hem pogut constatar a través de
l'análisi del discurs i de les practiques de fes entitats estudiades en la nostra recerca. Cal
teñir en compte que aquests resultáis son fruit de Yabstracció a que ha donat lloc el buidatge
de les entrevistes i deis materials de referencia pedagógica que han arribat a les nostres
mans, especialment deis Projectes Educatius de les entitats. Amb aixó pretenem significar el
carácter eminentment práctic del nostre instrument d'análisi, el qual prioritza la construcció
de categories discretes en relació al joc de matisos i de graduacions que vincula entre si les
entitats d'educació en el lleure.
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TAULA RESUMr.ELEMENTS-DIFERENCIADORSDEL PRQJECTE.EDUCATIU DE LES ENTIJATSD'EDUCACIOiENEL LLEURE

;! Entórn social':1 ;
""' -Presencia •;.; • -

d'immigrantSv, ' !

Concepció d'educació
intercultural

Realització
d'activitats

interculturals

i iygp f ^u. £7Íy-^i*^".^ Bicü It üraJi^r] ̂ ^ ^ ^ J ^ W ^ * ! . ^ ̂

i.7'J¡iAmb presencia f t^i^l

-Conflictiva: reducció de la
confrontació i segregado
étnicocuitural

-Millora de la convivencia
intercultural

-Constatado de prejudicis

-Disseny pedagógic
específic i molt dirigit
(estructurado d'objectius,
continguts i metodología)

-Educado instrumental en
valors (conéixer alió que
no es reconeix: la
diversitat)

-Aproximado folklórica a
f'alteritat

^KiSense p resenc ia l ^ '

-Concepte poc present i
treballat

-Coneíxement de les
diferencies socioculturals i
adaptació de les minories
a l'entorn social majoritari

-Disseny pedagógic
inexistent

-Improvisado de les
activitats d'educació
intercultural

-Reproducció d'estereotips

Tjv vCtiMulticulturalit, úíy:

!> i ^ rÁmb; presencia ' ! ; Í ' K
\!> i?Sénsétpreséñcia:\L ?'

-Enriquiment mutu a través
de la diversitat

-Gestió de l'intercanvi
sociocultural

-Disseny pedagógic
genéric i transversalitzacio
deis continguts

-Educació en valors:
humanisme com a filosofía
de convivencia en un marc
multicultural

-Coneixement informat
(proximinat de referents i
possibiiitats de
contrastado)

i:j:.( -ii^Monocultural^-;.^ 1-í
V ^ j v 1 " ' 1 • ;*'••*'• ^'íi-.^'^'j
-Amb/sense presencia
r^ií^.-,;-!..;•'••,v 7. •. :.\ri?B-u :_.;-

-Coneixement de les
diferencies "étniques" de
les minories

-Inexistencia de models
pedagógics a l'entorn de
l'educació intercultural

-Actuacions molt
espontánies i dirigides a
conéixer l'exotisme de
l'Altre

33



• E n t o r n social;'••'••• ., .-

Presencia •Í';,¿I:':|¿¿

; d'immigrantsJIITj^í:

Model d'acollida

Concepció
d'integració social

-Inexistencia d'un pía
d'acollida

-Actuacions reactives
dirigides exclussivament a
minories socioculturals

-Integrado assimétrica

-S'espera que els infants i
joves d'origen immigrat
facin l'esforg d'acomodar-
se al model cultural
majoritari

i^ñíSeñs^preseñciá^í^
ÍKI f^ í tó l i ^^ í l l ' t i í ' i f i iS^^

-Inexistencia d'un pía
d'acollida

-Inexistencia d'actuacions
dirigides a acollir infants i
joves d'origen immigrat

-Concepte poc present i
treballat

-Integrado assimétrica

-Adaptació/assimilació
deis infants i joves
d'origen immigrat ai model
sancionat per la majoria

l^^gMult icüI turál^ j t j i í iy
-¿jfc ¿r$* A m b p res e n c i a Í M ^

ili^flSense^preséncia'liM

-Inexistencia d'un pía
d'acollida

-No es fan activitats
especifiques d'educació
intercultural

-Importancia del diáleg
intercultural

-Integració com a procés
sostingut sobre un pía
d'igualtat

-Aproximacions mútues
majories-minories socials

^i i /^Mphoculturalí::^-^fI

ÍAmbi/ísenselpréséncia^li

-Inexistencia d'un pía
d'acollida

-Es considera innecessari
orquestrar mesures
d'acollida (funcionament
sobre la base d'un model
pretesament universal)

-Integrado assimétrica

-Adaptacions deis infants i
joves d'origen estranger al
model cultural majoritari

-Pluralitat com a element
que dificulta la cohesió
social
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Entorn social
Presencia

d'immigrants

Relacions entitat-
famílies d'origen

immigrat

Relacions entre
infants

Bicultural.

Amb presencia

-Existencia de relacions
puntuáis i poc
estratégiques

-Desconftanca per part de
les famílies d'origen
immigrat

-Aparentment aconfiictives

-Hegemonía deis infants i
joves d'origen autócton

-Ús freqüent de prejudicis
étnicoculturals

. Sense presencia

-Inexistencia de relacions

-Inexistencia de relacions

-Percepció radicalment
esbiaixada de les alteritats

' Multicultural
Amb presencia

Sense presencia

-Existencia de relacions
puntuáis i
institucionaützades
(reunions educadors-
pares)

-Valorado positiva del
trebail de l'entitat per part
de les famílies d'origen
immigrat

-Relativament aconfiictives

-Estructuració de les
relacions en base a criteris
identitaris tradicionals:
sexe i edat (subrogació de
les adscripcions
étnicoculturals)

Monocultural

Amb / sense presencia

-Relacions "normalitzades",
perqué les famílies d'origen
estranger no ptantegen
demandes especifiques

-Relacions disteses peí que
fa a l'eix etnicocultural
(aquesta adscripció no
existeix o está subrogada)
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Entorn social
Presencia

d'immigrants

Dificultats i conflictes

Bicultural

Amb presencia

-Comunicado verbal

-Rebuig de l'alteritat per
part deis infants ¡ joves
autóctons

-Integrado de models
culturáis minoritaris a
l'entitat

Sense presencia

-Dificultats per incorporar
infants i joves d'origen
immigrat

-Rigideses institucionals
per acceptar la possibilitat
d'incorporar infants i joves
d'origen immigrat

Multicultural
Amb presencia' :

Sense presencia ;

-Comunicado verbal

-Diversificado progressiva
de les necessitats i
demandes

-Tensió entre famílies
autóctones i d'origen
immigrat

Monocultural

Amb / sense presencia

-Dificultats per incorporar a
infants i joves de minories
socioculturals (immigrats,
gitanos, etc.) (Manca
relativa de conflicte donada
la presencia d'alteritats
"suaus")
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4.-0BRINT PERSPECTIVES

4.1.-ENTITATS D'EDUCACIO EN EL LLEURE I TREBALL INTERCULTURAL

Segons el que hem pogut coneixer, el concepte que les entitats d'educació en el lleure teñen
sobre la diversitat cultural, i la manera com l'aborden a través d'activitats pedagógiques,
s'aproxima en major o menor mesura ais parámetres del model intercultural depenent
sobretot de les necessitats ¡mmedíates que planteja el seu entorn sociocultural proper ¡ del
nivell de presencia d'infants i joves d'origen immigrat.

Actualment cap grup d'esplai o d'escoltes no donaría suport a les tesis neoconservadores
deis models segregacíonistes, pero al llarg del nostre treball de camp hem pogut constatar
que els plantejaments liberáis i conservacionistes deis models compensatori encara teñen
una acceptació relativament ampia entre les entitats d'educació en el lleure de Catalunya,
tant a nivell discursiu com a nivell práctic. Tanmateix, els esforcos realitzats per les
administracions publiques, les fundacions culturáis i els centres de formado de directors i
educadors d'entitats d'educació en el lleure per instal- lar la proposta intercultural en el si de
les entitats ja ha donat els seus primers resultáis, ni que sigui a un nivell propositiu.

Son moltes les entitats que elaboren Projectes Educatius sensibles a la diversitat
sociocultural, valorant positivament l'existéncia de diferencies etnicoculturals i plantejant la
necessitat de qué els infants i els joves puguin relacionar-se en un marc social mes obert i
democrátic en el que el mestissatge cultural sigui un referent válid per les seves
interaccions. La manca d'experiéncies en aquest terreny, pero, dificulta l'actualització del
model ¡ntercultural, i la major part de les activitats pedagógiques de les entitats d'educació
en el lleure acaben reproduint els vells tópics deis models de gestió compensatori i
multicultural.

Al llarg de les observacions realitzades a les entitats d'educació en el lleure i a partir de
l'análisi de diversos materials empírics (transcripcions i documentació variada) hem pogut
constatar que els repertoris d'activitats "interculturals" de qué fan ús els equips de educadors
acostumen a emfasitzar paral- lelament la legitimitat del model social majoritari (de manera
irreflexiva o bé amb la la intenció de "capacitar" culturalment els infants i joves "desposselts")
i l'exhibició anecdótica deis trets identitaris mes visibles deis grups etnicoculturals minoritaris
(amb l'objectiu implícit de "decorar" la uniformitat social amb exotismes atavies). Les mostres
culináries, l'audició de cancons tradicionals, la representado de danses ancestrals, i tota
mena de performances, son exemples de la superficialitat pedagógica amb qué massa
sovint es tracta la diversitat sociocultural i les seves conseqüéncies practiques i materials.

Óbviament, els Projectes Pedagógics elaboráis per les entitats d'educació en el lleure mai
no píantegen aquest tipus d'aproximacions de forma explícita o conscient i, en canvi, sí que
valoren la importancia que té el coneixement de la diversitat sociocultural i I'establiment de
mecanismes de participado democrática com a font d'enriquiment social. De totes formes,
está vist que les bones intencions no son condicions suficients per al desenvolupament de
bones practiques si no van acompanyades de "receptes" adequades.

Predsament amb l'objectiu d'orientar la concreció d'un model d'entitat d'educació en el lleure
compromés amb la diversitat sociocultural del nostre entorn i conscient deis reptes que
aquesta planteja de cara a la convivencia ciutadana, plantegem tot seguit les línies
definitóries del que hem anomenat el model intercultural i el model intercultural crític.
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4.2. EL MODEL INTERCULTURAL

4.2.1 .-Introducció

Malgrat linteres en augment per la interculturaiitat a les escoles de formació de educadors i
directors d'entitats d'educació en el lleure i el canvi d'orientació que han anat prenent els
projectes pedagógics d'aquestes institucions, podem afirmar que el model de gestió
intercultural és encara avui una utopia en el context de l'educació informal a Catalunya. Son
moltes les definicions a l'abast sobre qué és l'educació intercultural, i algunes d'elles
barregen elements que introdueixen maneres relativament noves de mirar-se les relacions
culturáis amb altres que son característics de les aportacions ja realitzades des del
muiticulturalisme. Tanmateix, i a pesar de la confusió regnant a l'hora de fer ús deis
conceptes d'interculturaíitat, multiculturalitat, i fins i tot pluriculturalitat, se sol acordar que la
diferencia fonamental entre la primera i les altres dues es troba en l'émfasi que aquesta
dona al diáleg i intercanvi culturáis.

Les teories interculturals accentuen la dimensió processual de la cultura. En efecte, les
identitats socioculturals son analitzades en tant que adscripcions flexibles i
canviants, radicalment contextuáis, que s'adapten a les necessitats, els requisits i les
oportunitats definides dins un marc de relacions i intercanvis socioculturals concret, sempre
móbil. Segons aquest punt de vista, la finalitat última del treball intercultural hauria de
ser el sincretisme o hibridatge cultural, entes com la reformulació permanent de les
identitats individuáis o col- lectives a partir de la combinació original de materials simbólics
provinents d'adscripcions identitáries i culturáis diferents.

Per tal de dur a la práctica els envits plantejats des d'aquest model, els fórums de debat
actual (jornades organitzades per 1'administració i les institucions privades, trobades
d'entitats d'educació en el lleure, publicacions, etc.) s'esforcen per articular propostes
d'actuació que vagin mes enllá de la reactivitat que ha fonamentat el tractament de la
diversitat per part deis modeis d'atenció anteriors. Si el que es pretén és construir un espai
de relacions democrátic, en el que els infants i joves s'enriqueixin mútuament a partir de la
constatado, el respecte i la reformulació de les seves diferencies, i en el que, a mes, puguin
endegar-se dinámiques de sincretisme cultural, no hi ha suficient amb la realització de
transformacions merament quantitatives (per exemple, afegits temátics en els projectes
pedagógics de les entitats), ni tan sois amb canvis qualitatius de baixa intensitat
(organització d'activitats especifiques per conéixer la diversitat: festes multiculturals,
contactes epistolars, etc.).

El model intercultural reclama, contráriament, un canvi general d'actitud envers la creixent
diferenciado de la societat en terme culturáis, tant per part de l'equip de responsables i
educadors de l'entitat, com per part deis infants i joves (autóctons i d'origen immigrat) que en
son usuaris. Concretament, aquest canvi d'actitud hauria de mirar de resoldre en primer lloc
efs conflictes i malentesos que s'originen en les lectures restringides i esbiaixades de les
oportunitats que ofereix l'increment deis referents culturáis i deis sistemes de valors. Aquest
fenomen sociocultural, en lloc de ser vist com una amenaza a la propia identitat (apuntalada
en base a un conjunt (de)finit(iu) de significáis i materials simbólics), hauria de ser valorat
per les possibilitats que ofereix en termes alliberadors (relaxado de les adscripcions
identitáries, estabüment de fidelitats estratégiques i móbils) i performatius (generado de
referents i significáis origináis, creació de nous escenaris socials).

A continuado mostrem un quadre-resum en el que s'identifiquen les idees-forca que
permeten diferenciar entre sí quatre modeis histories de gestió intercultural:
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Teoría que
l'inspira

Conceptualització
de cultura

Conceptualització
de "diferencia
sociocultural"

Finaütat educativa
implícita

Objectiu social

Segregacionistai

Neoconservadora

Etnicista / Biologista

Déficit inalterable

Reprodúcelo del
model cultural

dominant

Institució de la
segrega ció "étnica" o

"racial"

! pomRensatpri?:

Liberal

Socioliberal

Déficit
mal- leable

Transmissió del
model cultural

dominant

Assimilació de la
diferencia

t^MulticultüraJX

Multicultural

Folklórica

Fenomen
exótic i ancestral

Conservado de
les diferencies

"étniques"

Melting pot

^Jñtércültural#

Intercuítural

Antropológica

Sociológica

Factor
d'enriquiment

Trencament de les
adscripcions

"socioculturals"

Mestissatge
cultural

4.2.2.-Limitac¡ons del model intercultural

Si bé és cert que la formulado de la teoría intercultural al llarg de la década deis 90s ha
vingut ha significar un canvi important en la manera d'abordar, analíticament i práctica, la
qualitat de les relacions intercultural, no podem deixar de banda que la seva concepció
original de "cultura" té algunes limitacions que repercuteixen sobre la naturalesa de les
trasformacions imaginables des del terreny de la gestió de les relacions socioculturals.

El model intercultural de tractament de la diversitat s'tnspira en una interpretado molt
restringida del concepte cultura que no té suficientment en compte la influencia que exerceix
el context social sobre la configurado de significáis i valors. Des del nostre punt de vista, alió
que anomenem "cultura" és la part mes visible de les adaptacions estratégiques que les
persones i els col- lectius fan al seu entorn d'interacció concret per tal de resoldre de la millor
forma possible els reptes, els dilemes i les tensions.que planteja !a vida quotidiana. El model
intercultural, malgrat afavorir la relaxado de les adscripcions identitáries com a mitjá per
establir negociacions símbóliques amb les alteritats de i'entorn, no valora en canvi els
condicionaments estructuráis que afecten directament el joc de possibilitats deis individus i
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els grups socials. Ens estem referint a ['existencia de jerarquitzacions basades en el
fenotipus, el sexe, l'edat, la classe social, etc. i les seves possibles combinacions.

Segons aquest model, el treball intercultural en el marc de les entitats d'educació en el lleure
s'ha de dirigir principalment a sensibilitzar eis infants i joves de l'existéncia de models
culturáis diversos per a qué, des de la mirada crítica envers la propia identitat, puguin valorar
positivament la diferencia i les aportacions que fan les alteritats. Si bé aquesta mena
d'exercicis son necessaris per a qué els individus prenguin consciéncia de la diversitat, des
del nostre punt de vista no son suficients per a capacitar lectures critiques de la realitat
sociocultural. En efecte, les diferencies socioculturals (entre d'altres) no romanen en el buit,
sino que son utilitzades per les majories socials amb finaütats especifiques. Aqüestes
diferencies constitueixen el material brut sobre el qual (re)produir i justificar l'éxisténcia de
desigualtats económiques i socials i mantenir el seu propi estatus. És per aixó que
considerem indispensable aprofundir en l'abordatge pedagógic de la diversitat, pero també
en el del binomi diferéncia/desigualtat.

Al llarg de Íes pagines que segueixen ¡ntentarem desentrellar el veritable paper que teñen i
han de poder teñir els moviments i les entitats d'educació en el lleure a l'hora de contribuir
eficacment a proporcionar un tractament igualitari ais infants i els joves provinents d'un
"origen cultural diferent". El nostre propósit és esmentar l'aplicació deis diferents models
d'análisi i gestió de la diversitat que han contribuTt a actualitzar, en millors o pitjors
condicions, la inserció socioeducativa d'aquestes persones. Será aleshores quan, a la llum
de totes les consideracions, apostarem per una determinada classe d'interculturalitat (la
interculturalitat crítica) i numenarem els factors que considerem determinants de cara a
afavorir la seva actualització.

4.3.3.- El model intercultural crític: algunes idees

"[...] una pedagogía intercultural no és ni la juxtaposició d'assignatures culturáis, ni la seva amalgama.
L'objectiu que es persegueix no és la hibridació intel- lectual deis alumnes mitjangant una manipulado
pedagógica, sino l'enríquiment i la comprensió mutua per mitjá d'aprenentatges sobre el fonament
cultural de cadascú [...] amb la finalitat que es respecti la propia cultura, es valor! ais ulls deis altres, i
que la práctica pedagógica se sustenti sobre una práctica cultural en lloc de negar-les" Consell d'Europa
(1986).

1.-EI model intercultural crític s'inspira en els plantejaments del construccionisme social i de
les teories critiques de i'acció: la seva finalitat práctica consisteix en conscienciar les
persones deis efectes deis seus comportaments i les seves opcions sobre l'estructura de la
desigualtat social perqué s'impliquin activament en la construcció d'un ordre social mes just i
solidan. Es tracta principalment d'un rnodel d'análisi i gestió de la diversitat i la desigualtat
social, i no tant d'un model de coneixement i categorització de les diferencies socioculturals,
les quals moltes vegades serveixen d'excusa per a la justificado i el manteniment de
discriminacions socials.

2.-Els models tradicionals d'explicació i gestió de la diversitat acostumen a donar per
descomptat les diferencies socioculturals; l'interculturalitat crítica, en canvi, les problematitza
en emfasitzar el seu carácter construTt i relacional. D'una banda, qüestiona el carácter donat,
irreparable, irrefutable i resignat que sovint s'atribueix a les diferencies. De l'altra, s'interessa
per conéixer els mecanismes (arsenals conceptuáis, taxonomies, justificacions moráis, etc.)
emprats per les persones i els col- lectius en !a seva elaborado i significado. Si els
moviments i les entitats s'esforcen actualment per donar a conéixer i fomentar el contacte de
les diferencies, l'interculturalisme crític proposa conéixer l'(ab)ús d'aquestes diferencies. En
aquest sentit, resulta interessant conéixer els elements que distingeixen, per exemple, la
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identitat deis infants i joves d'origen magribí, pero encara és mes important adonar-se de les
dificultáis que han d'afrontar a l'hora de participar en un context social que no afavoreix
l'expressió de la seva identitat o en el que l'existéncia de prejudicis interétnics limita el
desenvolupament deis seus projectes vitáis.

3.-Per Tinterculturalitat crítica, els límits que separen les qualitats deis objectes son
estrictement arbitraris i convencionals. Des d'aquest punt de vista, la forma com les
persones interaccionen amb els objectes condiciona i (des)qualifica la morfología de les
diferencies. El significat de la presencia d'un grup d'infants d'origen immigrat a una entitat
d'educació en el lleure, per exemple, varia d'acord amb la influencia que exerceixen els
discursos deis adults sobre l'aprehensió que fa la resta de companys de l'entitat al voitant de
la seva "etnicitat". De la mateixa manera, les discapacitats físiques no son absolutes ni
inherents al eos de les persones, sino que s'haurien de mesurar d'acord amb el tipus de
relació que possibiliten les infrastructures del medi social. Si e!s graons de les escales
tinguessin menys aleada, les persones amb aquest tipus de handicaps serien "menys
discapacitades".

4.-EI model intercultural crític fa una revisió aprofundida de l'ús del concepte "cultura" fet
per les diferents propostes de gestió de la diversitat sociocultural (segregacionista,
compensatoria, multicultural, intercultural). En primer lloc, perqué a totes elles la idea de
"cultura" queda reduída a la seva expressió simbólica mes visible i apolítica (el bagatge
"étnic-ancestral" de les minories) i, en segon lloc, perqué insisteixen en forcar processos
d'aproximactó o distanciament (segons el cas) entre models culturáis i identitaris diferents
independentment de les condicions materials que els fan possible.

5.-L'interculturaIitat crítica pretén instal- lar en els moviments i entitats d'educació en el lleure
un concepte ampli i multifacétic de "cultura", incloent en la seva definido els eixos de classe
social, genere, sexualitat, edat, étnia, salut, etc. i totes les seves combinacions
especifiques que donen lloc a Tactual multiplicitat d'identitats i divisions socials. Segons
aquest punt de vista, la comprensió de la diversitat sociocultural, de les seves causes i
conseqüéncies, no s'hauria de limitar a la realització d'un catáleg de les identitats
etnicoculturals que actualitzen la seva presencia en un territori donat (per exemple,
magribins, Hatinoamericans, indús, etc.), de la mateixa manera que la gestió de les relacions
interculturals no hauria d'inspirar-se en formulacions mes o menys ingénues a! voitant del
mestissatge identitari (almenys de la forma naive com l'entenem actualment).

6.-L'intercuIturalitat crítica pretén implicar les persones en la difícil tasca de reconstruir les
relacions i les institucions socials, de manera que aqüestes responguin en la mesura del
possible al mapa d'interessos i de necessitats de les persones, especialment en el cas
d'aquells col- lectius que, per adscripció social, formen part de minories marginades (minories
étnicoculturals, pobres, homosexuals, entre d'altres). Per aixó seria necessari que les
instáncies amb capacitat d'influéncia sobre l'educació deis infants i els joves féssin entendre
ais seus destinataris la lógica interna de la desigualtat social, i com aquesta s'ha justificat
históricament en la jerarquització moral o científica de les diferencies sociais.

7.-D'altra banda, és un lloc comú en la nostra forma d'entendre les coses que el
comportament está condicionat principalment per les idees apreses culturalment, i que la
socíetat és com és, en gran part, degut a les nostres creences i referents culturáis. Des
d'aquest punt de vista, un canvi d'ordre "cultural" tindria com a resultat un canvi "material",
una transformado de les institucions socials. Des d'aquest punt de vista, les expressions
culturáis son tractades de forma apriorística i com si restessin aíllades del medi social del
que formen indestriablement part. Des del punt de vista del model intercultural crític, en
canvi, aquest plantejament és del tot corréete. Alió que configura la nostra identitat cultural
{creences, actituds, expectatives, estratégies, etc.) és fruit d'una adaptado a les
circumstáncies de la vida, del conjunt de reíacions que estabíim amb l'entorn social, amb els
seus recursos i amb la resta de persones. Algunes practiques i identitats culturáis han estat
transmeses d'una generació a una altra (com succeeix amb el llenguatge), pero sempre
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introdutm canvis. Altres aspectes de la cultura son, en canvi, reconstruís contínuament (com
succeeix amb la tecnología i el coneixement científic).

8.-Tot plegat condueix la perspectiva crítica a entendre la cultura com un procés que es
materializa en els comportaments, adaptacions i estratégies que duen a terme els individus i
els grups socials per dotar de significa! i moure's entre les estructures d'un marc social
determinat. Quan aquesta idea és vista políticament, vol dir que les identitats culturáis
s'aixequen sobre posicions socials, aíhora que la ubicació d'aquestes en el teixit de les
desigualtats té a veure amb la definido deis possibles (expectatives, ordenado de prioritats,.
etc.) que condicionen els discursos elaborats des de diferents models identitaris. En
conseqüéncia, la interculturalitat crítica posa de manifest la necessitat d'abordar
conceptualment la cultura i les identitats culturáis no només per apreciar les seves
particularitats simbóliques, sino sobretot per comprendre les circumstáncies sociopolítiques
que intervenen en la seva configurado.

9.-EI model de la interculturalitat crítica es posiciona en contra de la manera com s'ha pretés
integrar la diversitat cultural en els escoles o a les entitats d'educació en el lleure en general.
El resultat de linteres deis moviments per la diversitat sociocultural i la presencia d'infants i
joves d'origen ¡mmigrat en el seu si ha donat lloc al reconeixement de la pluralitat d'identitats
étnicoculturals i a la incorporado d'alguns eiements d'aquestes en els seus Projectes
Educatius. Tanmateix, en la major part deis casos aquesta voluntat només ha donat lloc a
"afegits curriculars", i no a enfocaments veritablement transversals i globalitzadors
qüestionadors del marc general de relacions. Pensar que l'educació intercultural consisteix
en il- lustracions a'íllades banalitza el contingut í sentit de la cultura i fomenta els estereotips i
les concepions restrictives sobre la diversitat étnicocultural. Degut a aixó, les realitats socials
del racisme, el sexisme i la desigualtat de classe son sistemáticament marginades o
"convenienment" oblidades segons els casos.

1O.-La interculturalitat, tal com s'entén des del model crític, implica per tant dur a terme una
reformulació global de la tasca socioeducativa i un canvi radical d'actitud i d'expectatives en
la relació deis educadors amb els infants i joves. La idea no és tant que els adults expliquin
ais infants i joves quina és la manera mes adequada d'entendre les coses (aixó seria una
manera d'elitisme i paternaüsme), sino que els ajudin a assumir, d'una banda, i a afrontar,
de l'altra, el carácter precari, relatiu i multifacétic de ia realitat social.

11.-D'acord amb aquest objectiu, el model intercultural crític proposa impulsar dins els
moviments i les entitats d'educació en el lleure una visto global de I'infant i el jove, que
atengui tant a la dimensió personal com a la dimensió relaciona! de l'individu. En efecte,
des d'aquest plantejament les possibilitats d'actuació no son només una funció del medí,
sino que també depenen de la fortalesa interior deis individus, de ia seva autoestima i
autopercepció. Per intervenir críticament sobre el medi és necessari que les persones siguin
conscients de qué la realitat social no és una dada sino un recurs (empowerment) i
puguin valorar la quafitat deis efectes que generen les seves accions. És per aixó la
interculturalitat crítica emfasitza la doble dimensió de l'acció pedagógica: d'una banda, la
que aten la part d'"enfora cap a dins" (és a dir, la construcció de l'entorn per incidir en el jo), i
la part de "dins cap enfora" (és a dir, el coneixement i valorado del jo per ¡nccidír en
l'entorn). Des d'aquest punt de vista, no és possible deixar de banda que els objectes i els
fets teñen significacions i que és a través d'aquestes que construTm la nostra vida. Per tant,
tant la confessionalitat com la la'ícitat son opcions igualment valides per aproximar-se al
treball espiritual, sempre que es faci des d'un posicionament crític que tnterrogui la relació
que mantenim amb l'entorn, amb eis altres i amb nosaltres mateixos.

Finalment, és possible que des d'alguns punts de vista aquest model siguí criticat d'utópic.
En qualsevol cas, tot programal que s'estengui mes enllá de Tara i l'aquí és en part una
idealització de les potencialitats humanes. L'interculturalitat crítica entén el llenguatge de les
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possibilitats i, en aquest sentit, es mou en el terreny de l'agéncia, tria l'opció de la Hurta
ofereix alternatives constructives.

TAULA RESUM: LA INTERCULTURALITAT CRITICA
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