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INTRODUCCIO

El present document és el resultat d'una recerca sobre el tractament de la

Interculturalitat a Escoltes Catalans. Per tractament entenem tant els enfocaments i

models teorics que es tinguin en ment associativament com la práctica quotidiana duta a

terme pels diversos agrupaments que formen l'associació. En aquest direcció, ens

interessa l'estat de la qüestió en els diversos ambits i diverses dimensions existente: tant

el nivel! mes teórico-ideológic, com en la seva vessant de treball educatiu práctic, i tant

en l'ámbit associatiu mes global, com en el deis agrupaments.

Els objectius de la recerca son tres de caire general i tres de caire mes espedfic, sempre

envers la temática particular de la interculturalitat. Així, per una banda, a nivell general,

ens plantegem: en primer lloc, analitzar críticament i reflexiva la práctica educativa de

l'associació; en segon lloc, pretenem calibrar les conquestes i límits de la praxis

educativa al voltant d'aquesta temática; i en tercer lloc, la nostra intenció és permetre

ais caps una análisi reflexiva sobre la propia práctica que afavoreixi redirigir-la en la

direcció que es consideri. Per l'altra, com a objectius específics ens plantegem: primer,

analitzar el model pedagógic proposat (el discurs pedagógic existent) des de Escoltes

Catalans -capítol 1 - ; segon, reconstruir els discursos explícits (les idees, ¡maginaris,

sistema simbólic, etc.) i les actituds (sovint no consciente: prejudicis, estereotips, etc.)

deis caps; i tercer, analitzar la praxis que efectivament s'está duent a terme -aquest dos

darrers objectius corresponen al capítol 2-.

Malgrat el present estudi es centra en el cas concret d'Escoltes Catalans, considerem que

de fet es de forca interés per a tot l'ámbit de l'educació en el lleure de Catalunya, i mes

en general a la resta de l'ámbit de l'educació (tant en el referent a la no formal com a la

formal)., especialment entre la infancia i la joventut. Si és així, és peí fet que, en bona

mesura, es pot considerar que les diferente propostes d'educació en el temps de lleure a

Catalunya, si tenim en consideració les quatre principáis entitats (Fundado Pere Tarrés,

Minyon;; i Guies Sant Jordi, ESPLAC i Escoltes Catalans)1, teñen mes en comú que de

diferent. En concret, respecte a la temática de l'educació intercultural, tal i com han

considerat recentment Herrera et. al. (2002), les diferencies entre moviments no

consisteixen en oposicions de determínate elements de la Proposta Educativa (a excepcio

d'algun elements concret, com per exemple, la confessionalitat o no del moviment), sino

1 Fundado Pere Tarrés és el Moviment d'Esplais confessional, Minyons i Guies ST. Jordi és la branca
confessional de l'escoltisme cátala, ESPLAC és el moviment d'esplais laic, mentre que Escoltes Catalans, és la
branca laica de l'escoltisme cátala.
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que responen mes aviat a emfatitzacions diferenciades del conjunt d'aspectes que

configuren el repertori teóric, metodológic i étic de l'educació en el lleure2.

Pero, a mes, hem de teñir present que la forma en qué tant Escoltes Catalans com la

resta d'associacions d'educació en el temps de lleure catalanes s'enfronten están

afectades per contextos mes amplis depassen a les diverses associacions, malgrat

cadascuna hagi fet la seva feina particular d'apropiació. I és que, a banda de la tradició

de la propia associació, els elements comuns que han afectat a totes quatre son

evidents. Un espai -entorn- comú (Catalunya), unes problemátiques, un fets histories,

unes tradicions culturáis, polítiques i pedagógiques de referencia similars, etc. Sense

treure importancia a la propia tradició particular de cada associació i al seu treball teóric i

práctic, és important no oblidar aquest fet. Així, les actituds, opinions, concepcions sobre

la temática que estem tractant s'expliquen no només per alió succeít en l'associació, sino

en bona part per el context social mes ampli en el qual tots estem inserits. És per aixó

que considerem que l'interés del present estudi de cas va mes enllá d'ell mateix.

Considerem que mostra un exemple particular d'alló que de fet, de forma mes general i

de forma similar, pot succeir en d'altres ámbits educatius en general, i en els altres

ámbits d'educació en el lleure en particular. No creiem que difereixin molt, ans al

contrari, pensem que les dinámiques, les opinions, les actituds i les practiques deis

membres de les altres tres associacions d'educació en el lleure poden teñir forca

simtlituds.

La nostra tria ha estat, així, per la realització d'un estudi de cas com una conseqüéncia

deis nostres objectius analítics. Front la disjuntiva d'una análisi menys exhaustiva i mes

superficial pero que avarques un espectre d'associacions mes gran, o prendre una única

associació i estudiar-la exhaustivament i en profunditat en els seus diferents nivells, vam

optar per aquesta última. Óbviament, aixó té beneficis i desavantatges. Si bé és cert que

la nostra tria no permet la comparado, també ho és que permet intentar comprendre la

complexitat deis temes en el món associatiu, fugint dones, de només teñir en compte la

punta de riceberg que des de l'exterior es percep. Alhora, pero, malgrat no permetre la

comparació, sí que ens ofereix un exemple en tota la seva complexitat, la qual cosa és

d'enorme utilitat per imaginar-nos el que pot succeir en d'altres contextos similars. En

aquest sentit, el present estudi, d'alguna manera, podría ser concebut com un

complement a l'estudi comparatiu finalitzat recentment Educado en el lleure i

Interculturalitat: Infante d'origen immigrat i treball intercultural a les entitats d'educadó

en el lleure de Catalunya3. I és que, en definitiva, l'estudi de cas, al permetre'ns

comprendre en profunditat la situació concreta triada, ens ofereix la possibilitat de diáleg

Herrera, et. a!. (2002).
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i contrast amb d'altres investigacions. És per aixó que la informado sobre el grup o

situado social triada que ens permet recollir té el doble interés de, per una banda,

comprendre la situació triada i, per l'altra, representar-nos un exemple de situacions

socials simüars existents.

Mes en concret, hem pretés una recerca de caire etnográfic, ja que, tal i com ens recorda

Paul Willis (2000), és el métode que ens ha de permetre prendre contacte directe amb

els agents socials en el curs habitual i les situacions rutináries de les seves vides per

intentar entendre alguna cosa sobre el com i perqué teñen lloc les regularitats

observades. Mitjangant l'observació, entrevistes i interacció informal amb els actors

podem preguntar i entrar (penetrar) en els significats i valors que ells atorguen a la seva

activitat vital4. Per aixó, justament per la nostra voluntat de comprendre el sentit deis

agents de l'acció pedagógica en la temática de la interculturalitat, hem realitzat un treball

qualitatiu basat en entrevistes a caps i a responsables associatius, contactes i xerrades

informáis, grups de discussió, observacions de la práctica educativa, així com l'análisi de

nombrosa documentado associativa. Pero a mes, és important ressaltar que, com a

conseqüencia de la nostra voluntat de fomentar o oferir elements per a la reflexivitat deis

actors, hem orientat l'estudi dins el marc de l'anomenada metodología de la recerca-

actíó, que ens sembla un instrument útil per a aquell objectiu.

Sobre la reflexivitat, a mes, destacar l'acceptació que ha tingut Escoltes Catalans vers la

realització d'un estudi monográfic sobre la seva acció pedagógica. Aquests fet, sembla

mostrar una voluntat associativa d'autoanálisi i de reflexivitat interessant i molt útil per

tal de millorar l'acció pedagógica, així com l'existéncia d'iniciativa associativa d'estar

alerta a les transformacions socials que van succeint en l'entorn.

Per últim, comentar que la publicado que presentem consta de quatre apartats, mes un

epíleg i l'annex. El primer apartat és el marc teóric. Aquest apartat vol cobrir un doble

objectiu. Per una banda, com en qualsevol marc teóric, es pretén oferir les concepcions i

conceptes claus que han guiat la nostra recerca, pero a mes, per l'altre, també es vol que

acompleixi una certa funció pedagógica per a lectors (sobretot pensant en caps) que no

estiguin avesats a la temática de la interculturalitat i, per aixó, s'ha intentat oferir un

marc que ofereixi aclariments conceptuáis. Peí que respecta al primer capítol s'analitzen

quines son i com s'han configurat nocions que considerem claus del model pedagógic

d'Escoltes Catalans sobre la temática que estem analitzant. Aixó es fa en una mena de

genealogía, és a dir, analitzant com s'han anat configurant, i en quin contextos, aqüestes

concepcions al llarg de la historia de l'associació. En el segon capítol, s'analitza els

3 Es tracta d'un estudi realitzat per Herrera, D., Albaigés, B, i Garet, M. (2002) per a la Fundado Jaume BofiH.
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discursos i imaginaris que sobre la temática teñen els actuáis caps deis agrupaments. Én

el tercer capítol, s'analitza ta práctica i les actituds cap a la práctica d'aquest caps, i en el

quart oferim les conclusions globals a les que hem arribat. En l'epíleg es recullen les

conclusions d'un exercici explícit de reflexivitat que es dugué a terme en l'últim grup de

discussió del projecte. Es tractá d'una discussró de caire mes propositiu: es reflexiona

sobre les possibilitats de millora de l'acció educativa a partir de la informado que ofereix

la recerca. I flnalment, en l'annex es pot trobar la informado metodológica sobre l'estudi,

així com les diferents eines de la recerca: qüestionaris, guions d'observació, guions deis

grups de discussió, etc.

Willis, PauP (2000): The Ethnographic imagination. Polity: Cambridge.
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MARC TEORIC

Amb aquest marc teóric pretenem definir aquelles concepcions deis elements que centren

el nostre estudi, a la vegada que respon a objectius finalistes en el sentit que

sistematitzem una important quantitat d'informacio bastant clau en el debat de l'educacio

intercultural, en concret, en l'ámbit de l'educació en el lleure. Considerem important

atorgar aquesta doble fundó a aquest a parta t degut a que en el terreny de la educació

intercultural sembla existir un cert nivell de confusio conceptual al treballar amb termes

com integrado, assimilació, multiculturalitat, etc. En el marc d'aquest treball no

pretenem en absolut tancar el debat que impliquen aquests termes. Es tracta de fer

palesa la nostra interpretado d'aquests conceptes, clarificar el que volem dir quan els

utilitzem.

Aquest marc teóric está dividit en quatre parts principáis: 1. El debat intercultural. El cas

de l'educacio; 2. L'educació en el temps de lleure. El paper d'Escoltes Catalans; 3.

Discursos, practiques i reflexivitat; 4. Hipótesis de treball.

En el primer apartat, El debat intercultural. El cas de l'educació, que és el mes

extens deis quatre, exposarem aquells conceptes i debats de tall mes general per a anar

concretant-los en un marc teóric mes relacionat amb el nostre objecte d'estudi. Així, en

un primer bloc intentarem incidir en els plantejaments teórics de la temática (model

conservador, liberal, multicultural i intercultural) i en el paper que juga l'estat al voltant

de la discussió. A continuado, ens referim a com es concreta aquest debat en el terreny

de l'educació, en concret, a com es pot entendre I' educació intercultural (i com no

s'hauria d'entendre) i a les diferencies de l'educació intercultural amb el model educatiu

conegut com a multicultural. En el següent bloc, el tercer, fem referencia a conceptes

que son claus per a entendre el debat, així com les implicacions que pot teñir la gestió de

la diversitat, sigui des de l'ámbit educatiu com des de qualsevol altra tipus

d'intervencions o polítiques. Ens referim a conceptes com cultura, integrado, exclusió,

desigualat o diferencia.

En el segon apartat, L'educació en el temps de lleure. El paper d'Escoltes

Catalans, hi exposem, per una banda, la tradició histórica de l'educació en el lleure en el

nostra país i les seves característiques principáis. Pero sobretot emfatitzem la descripció

d'una de les principáis institucions d'educació en el lleure en l'ámbit cátala. Escoltes

Catalans, ja que en ella es centra el nostre estudi de cas.
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Amb el següent apartat. Discursos, practiques i reflexivitat, pretenem explicitar les

concepcions deis elements que guien alió que estem buscant amb la investigado.

Creiem clau establir una definido i distindó entre els tres conceptes perqué teñen a

veure amb els límits i les potencialitats d'altó que podem explicar, així com amb algunes

de les contribudons que, amb aquest estudi, podem fer a la ¡ntervenció educativa

d'Escoltes Catalans.

En el quart i darrer deis apartáis. Hipótesis de Treball, exposem aquelles afirmacions i

presumpcions de les qué arranca la nostra recerca. A partir del procés d'investigació

comprovarem si les hipótesis plantejades son certes o falses o, millor dir, si s'aproximen

más o menys a la realitat que hem dibuixat amb les dades del treball de camp i amb I'

análisi que n'hem portat a terme.

1. EL DEBAT DE LA INTERCULTURALITAT. EL CAS DE L'EDUCACIO

1.1. ASPECTES DE CAIRE GENERAL

1.1.1. Davant de la diversitat, diversos plantejaments5

Per a comengar, exposem les diferents propostes teóriques sobre gestió de la diversitat

cultural que han gaudit de major pes en les darreres décades. S'ha d'entendre cada una

d'aquestes teories en relació a la reproducció o proposta d'un determinat model de

societat. La seva vigencia dependrá, a mes, del context historie i social en el que es

desenvolupen. Cal dir que cada una d'aquestes propostes contempla variants i que, per

tant, resulta complicat definir-les amb precisió.

a) La proposta conservadora i la neo conservad ora

La teoría conservadora reprodueix un punt de vista predominant entre fináis del s. XIX i

principis del s. XX. Aquesta proposta teórica fonamenta la diferencia en qüestions

genétiques i en la idea de raga, de manera que planteja la divisió de la humanitat en

races, a cada una de les quals se li pressuposen unes habilitáis i uns déficits

predetermináis per la genética. Tot i que la teoría conservadora de la diferencia conta

amb molt poca vigencia actualment, les bases d'aquestes es reprenen en els anys 80

quan es redefineix la racialització genética en una mena de racialització cultural o étnica

de la societat. Segons aquest plantejament neoconservador existirien diferencies

incommensurables entre cultures que fan prácticament impossible la interacció entre els

grups socials existents. Aquesta proposta dones, fomenta i legitima la segregado social.
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CRÍTIQUES. Tant la proposta conservadora com la neoconservadora condueixen al

racisme i al segregacionisme. Impliquen la supremacía d'una raga o cultura sobre les

altres i plantegen gairebé com impossible el diáleg entre cultures o entre membres de

diferents cultures. Una altra greu implicado d'aquesta proposta seria que les desigualtats

sócio-económiques serien explicades en base a diferencies racials o culturáis.

b) La proposta liberal

Les bases d'aquesta proposta venen marcades peí triomf de la iMustració sobre l'Antic

Régim, la qual cosa va permetre, entre altres, secularizar l'Estat, la consecució de la

¡gualtat de tractament jurídic per a totes les persones i la universalització deis drets. Per

sobre d'altres drets el liberalisme emergent emfatitza la defensa deis drets individuáis

com la salvaguarda de la llibertat personal, la seguretat física i el benestar.

En aquest context s'ha d'entendre la proposta liberal del tractament de la diversitat.

Aquesta trenca amb la concepció segregacionista anterior ja que pressuposa que si es

garanteixen uns drets universals i certa igualtat d'oportunitats les persones poden

superar les desigualtats de partida (sigui per raons d'étnia, de classe o de sexe).

S'emmarca aquesta proposta en una societat marcadament meritocrática i individualista

en la que es considera que es pot compensar la privado o disfuncions culturáis que

pateixen algurís grups socials per tal que els seus membres puguin assolir un determinat

grau d'éxit..

La proposta liberal es concreta en polítiques d'acomodació de les persones d'origen

immigrat i en polítiques compensatóries deis "déficits culturáis" deis grups socials

minoritaris.

CRITIQUES. Aquesta proposta és criticada per les seves connotacions clarament

assimilacionistes. Així, la pretesa igualtat a la que s'aspira des de la proposta liberal

comporta que els grups socials minoritaris s'hagin d'adaptar acríticament a la majoria. És

a dir, la proposta liberal encobreix processos d'aculturació de les minories i una visió

clarament etnocéntrica de ia diversitat. Per tant, no es plantegen la conveniencia de

modificar el model hegemónic, ni es qüestionen la inclusivitat o capacitat d'integració

d'aquest.

A mes, com també fan els conservadors, les teories liberáis atribueixen la desigualtat

socio-económica a diferencies d'ordre cultural.

5 Resumim en aquest punt, exceptuant les fonts citades, un marc teóric mes extens que es pot trobar a

10



Educado intercultural en el lleure
El cas d'Escottes Catalans

c) La proposta multicultural

Es considera a Charles Taylor, amb a la seva obra El multicutturalisme i la política del

reconeixement, com el pare d'aquesta proposta que neix en el context anglosaxó i

s'estén per Europa en els anys 80. S'ha d'entendre el sorgiment del multiculturalisme en

un context caracteritzat per:

- la modernització de les societats, la qual cosa les fa esdevenir de cada cop mes

obertes interconnectades i globalitzades.

- la vigencia i creixent rebuig vers la proposta assimilacionista de la teoria liberal de la

gestió de la diversitat.

- un context polític en el que les lluites polítiques han passat de ser lluites per la

redistribució económica a ser lluites per al reconeixement cultural.

Els multiculturalistes aposten per un sistema en el que l'Estat es comprometí amb la

supervivencia i millora d'una nació, cultura o religió particular, sempre que es respectin

els drets básics del tots els ciutadans i ciutadanes. A diferencia de les tesis liberáis, les

minories sócio-culturals son valorades positivament. Per a solucionar la tensió igualtat -

diferencia, alguns autors multiculturals, com John Rex, proposen que l'esfera pública ha

d'estar caracteritzada per la igualtat entre els ciutadans i ciutadanes, mentre que l'esfera

privada s'ha de poder regir per la diversitat, és a dir, per una varietat de wfolk cultures".

La proposta multicultural es concreta en polítiques de discriminado positiva i en

iniciatives per al coneixement, reconeixement i respecte de la diversitat.

CRÍTIQUES. El multiculturalisme tampoc está exempt de critiques. A continuació detallem

les principáis:

- El multiculturalismes sembla atribuir un valor universal a tota expressió cultural, és a

dir, associa acríticament o románticament diversitat cultural amb enriquiment moral.

Els autors liberáis reaccionen davant les critiques deis multiculturalistes dient que la

defensa deis drets individuáis, correctament entesa, no té perqué obviar les

diferencies culturáis ni suposar la seva extinció.

- Els autors interculturals consideren que entendre la cultura com a quelcom estátic i

que s'ha de preservar dificulta el diáleg intercultural i nega la mal-leabilitat i la

multiplicitat d'adscripcions de les identitats. Per tant, la proposta multicultural

comporta rhomogenéítzació de "grups culturáis", tant en la percepció que es pot

ALBAIGÉS, GARET, HERRERA (2002)
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teñir de fora (prejudicis) com en una especie de tiranía col-lectiva que es pot generar

en el mateix marc d'aquests grups - fins i tot s'han donat casos en que algunes

minories sócio-culturals reinventen la seva "etnicitat". Així, es critica al

mutliculturalisme per confondre el dret a la diferencia amb el deure a conservar-la.

Altres autors dubten de l'existéncia d'uns "nosaltres" i un "ells" definibles son, tot i

que per diferents raons, els postmodernistes i els individualistes metodológics. Per 3

aquests darrers, tota explicado o fenomen social passa per decisions que, sempre i

en darrera instancia, son individuáis, de manera que no creuen en l'existéncia de

voluntáis col-lectives per part de grups culturáis. Per la seva banda, per ais

postmodernistes tot procés d'identificació i autodefinició passa per l'opressió,

l'exclusió i la marginado, quan no per la violencia.

Les polítiques de discriminado positiva promogudes des del multiculturalisme han

generat reaccions d'hostilitat per part deis membres mes precaris economicament de

la sodetat d'acollida, qué es senten discriminats o victimes d'un tráete asimétric.

Alguns brots xenófobs solen teñir en la competencia per recursos escassos (ajuts

socials, beques de menjador,...) la seva causa.

d) La proposta intercultural

La proposta intercultural sorgeix en la década deis 90 com a resposta, en gran mesura, a

la vigencia del multiculturalisme i per tal de superar algunes de les seves limitacions que

hem esmentat - sobretot aquella que fa referencia a la concepció de cultura

excessivament estática i immutable deis multiculturalistes-. Així, en la concepció de

cultura deis interculturalistes, destaca la seva dimensió processal i dinámica de manera

que la cultura és quelcom que difícilment es pot delimitar. Com diu Delgado (1998), no

cal barrejar les cultures, perqué de fet no poden fer altra cosa: cada una d'elles és en si

mateix una barreja.

Un segon factor desencadenant d'aquesta proposta el trobem en el creixement deis

fluxes migratoris, sobretot deis paísos del sud cap ais occidentals i en la conseqüent

crispació per part d'un important sector de la societat d'acollida. Davant d'aixó, la

proposta intercultura! neix per a suavitzar les tensions i l'ambient de confrontació

emergent. Per tant, des del plantejament intercultural es pretén propiciar un marc de

relacions on sigui possible la interacció i l'intercanvi socio-cultural.

La proposta intercultural es concreta en la promoció de l'hibridatge cultural i el

mestissatge, entes com la reformulació permanent de les identitats individuáis o
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col-lectives a partir de les cliferents adscripcions identitáries existents en un mateix

territori.

CRÍTIQUES, Del model intercultural s'ha dit que tot i permetre la relaxado de les

adscripcions identitáries i afavorir així el diáleg, no valora prou amplament els

condicionaments estructuráis que afecten directament el joc de possibilitats deis

individus i els grups socials, com poden ser les desigualtats basades en factors com el

sexe, edat o la classe social.

Els interculturalistes dones, no sempre qüestionen prou obertament que les diferencies

culturáis son les que permeten justificar les desigualtats sócio-económiques. Per tant, a

mes de la diversitat, s'hauria d'abordar amb major émfasi el binomi

diferéncia/desigualtat. En aquesta línia, trobaríem l'interculturalisme crític que, a mes

d'ampliar el concepte de cultura ais eixos de classe, genere, sexualitat, edat, salut, etc.,

posa émfasi en l'abús que es fa de la diferencia i en el carácter construit de les seves

conseqüéncies: desigualtat, discriminado o exclusió.

1.1.2. L'Estat-Nació com a condicionant del debat

Darrera deis debats al voltant de temátiques com la immigració, la interculturalitat o la

multiculturalitat implícitament sempre hi trobem el pensament i les concepcions de

l'Estat-Nació modern. Així, el fet que sovint es parli i es discuteixi d'aquelles temátiques

sense explicitar-ne el context de l'Estat- Nació que teñen com a rerafons lógic, provoca

que es naturalitzin unes categories que son conseqüéncia d'unes determinades

concepcions polítiques d'un moment historie, amb totes les conseqüéncies practiques que

aixó comportará. I és que cada época construeix les seves taxonomies, els seus sistemes

de classificació segons alió que es pretén controlar, i així no han fet també els estats

nació moderns.

Per poc que hi pensem un mica veurem com categories tan habituáis i tan sovint usades

per tots com les d'"immigrant" o "estranger" impliquen com a corol-lari lógic l'existéncia

del seu contrari, d'aquells que no ho son i que, per tant, son "nacionals" o "autóctons".

En el mateix sentit, també es contraposen les idees de cultures "foránies" versus cultures

"autóctones", "nacional", etc. Aqüestes categories només teñen sentit dins de la lógica de

pertinenga ais estats, respecte les fronteres que aquests estableixen, el "nosaltres" i

l'"ells" que conceptualitzen i que mitjangant el seu poder articulen creant realitat práctica

i que implica uns individus dipositaris de tots els rets i deures (el nacionals) respecte a
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uns altres que se'ls hi neguen (els ¡mmigrants). Només es pot ser estranger o nacional

respecte a un estat que no és el propi; només és pot ser immigrant si existeix una

frontera estatal i una legislado que diferencia drets per ais nascuts en un determinat

ámbit territorial. En definitiva, si no existissin les fronteres nacionals que donen sentit al

nosaltres de dins, i a l'"ells" de fora, no tindrien sentit les categories d"'immigrant",

"estranger", etc. Per tant, el no reconeixement d'aquests fet, implica una ficció ahistórica

de la Nació, com si aqüestes categories haguessin funcionat sempre, i com si no en

poguessin haver d'altres.

És per aixó, que ens sembla imprescindible per al l'objecte del present estudi, teñir en

compte quines son les categories que fan servir tant els caps a nivell individual, com

l'associació a nivell de projecte col-lectiu. Ens cal, dones, veure quina és la frontera

identitaria que es marca, quina és la comunitat de referencia (sigui considerada nació o

no), ja que és la que permet la construcció de l'endo i l'exogrup: a qui incloem en el

"nosaltres" a qui en el "ells". La qual cosa, en el nostre cas, lógicament, comporta haver

de teñir en compte si es considera la frontera basant-se en Catalunya i/o Espanya. És a

dir, en la frontera catalana o l'espanyola, o ambdues alhora coma en peu d'igualtat, o la

primera com a formant part de la segona, etc.

El Cas Cátala

Dit aixó, cal dir quelcom sobre el que implica el que acabem de dir per al cas de l'ámbit

territorial cátala, que és en l'ámbit on es treballa Escoltes Catalans, ja que altrament

seria impossible comprendre els posicionaments, les estratégies i els referents d'alló que

estudiem.

Quan parlem de temes lligats a la identitat nacional i a les fronteres que assenyalaran qui

és immigrant i qui autócton o nacional, el cas cátala té particularitats evidents peí fet de

no teñir no ser un estat, pero teñir una identitat diferenciada forta dins un marc estatal.

Catalunya és una comunitat identitaria forta, que marca fronteres d'endo i exogrup, pero

que, en bona mesura, al no teñir un estatus de d'Estat (peí fet de formar part de l'Estat

Espanyol), juntament amb d'altres factors, comporta que sigui percebuda identitariament

de formes diverses. En aquests sentit, trobem diferents identitats tenint com a referencia

Catalunya i associades amb la diferents percepció de l'estatus que aquesta té com a

territori: podem trobar persones per a les quals Catalunya és la seva nacionalitat (s'és

cátala i prou), per d'altres el ser cátala és una forma d'identitat forta tot i considerar-se

també en alguna mesura "espanyol", altres consideren que ser cátala és la seva forma de

ser espanyol (per tant, d'alguna forma atorguen a Catalunya una mena d'estatut
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regional), etc. Aqüestes son conseqüéncia de múltiples factors histories entre els quals és

¡mportant destacar el fet de trobar-nos en una arena política on els partits polítics Hurten

per imposar diferent definicions d'alló que és la nació i, per tant, quin és l'estatut cátala.

És important, també, destacar la importancia del fet de disposar d'administracions

estatals i autonómiques, el paper deis mitjans de comunicación etc. en un context de

d'assimetria de forces. No es pot oblidar, lógicament tampoc, el paper del franquisme i

els seus efectes, així com els pactes polítics de la transido que han marcat les regles de

joc sobre les que ens trobem actualment.

Finalment, si paríem d' "identitat catalana", sembla evident que cal teñir present la

importancia que té com a tret identitari la Mengua. Aquesta és la que en bona mesura

serveix per a identitificar i fer perviure i reconéixer una diferencia respecte ais veíns de

fora la frontera: castellans, francesos, aragonesos, etc. Sent la Mengua l'element mes

important, no ha de fer oblidar, pero, la importancia de l'exísténcia d'una tradició política

de nacionalisme cátala i de voluntat de disposar d'institucions própies, així com de

voluntat de construir una col-lectivitat amb una identitat diferenciada.

En definitiva, que cal teñir present la identitat de la comunitat catalana és quelcom

diferent de la identitat francesa, alemanya o noruega, per posar alguns exemples, ja que

mentre aquests úítims semblen estar fixades i definides com a identitats clarament

nacionals, peí contrari, la "catalana", com hem vist, és encara subjecte de diverses

definicions i de lluites per atorgar-lí un o un altre estatus legal i simbólic.

1.2. EL DEBATA L'EDUCACIO

1.2.1. Educació i models de gestió de la diversitat

Abans de definir el que entenem per educació intercultural, com a model pedagógic en el

que es centra l'análisi d'aquest estudi, considerem interessant fer un repás a com es

proposa que es gestioni la diversitat des d'altres models, deis qué ja hem parlat, com son

el conservador, el liberal i el multicultural.

El model conservador consisteix, recordem, en un plantejament de caire

segregacionista o aíllacionista. Aixó, en el terreny de l'educació, es tradueix en la creado

de centres (agrupacions escoltes, espiáis o escoles) propis per a cada "étnia" o
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nacionalitat. Per exemple, fins fa ben poc existien centres escolare oficiáis exclusius per a

persones gitanes. Actualment, tot i que no és una política explícitament sostinguda per

gairebé cap agent educatiu (ni en el nivell polític ni en el de la intervenció), el

segregacionisme en l'ámbit educatiu s'entén en determináis contexts. Aixó ho veiem

quan en les escoles publiques es concentra la matrícula de poblado immigrada, mentre

les famílies autóctones, amb mes recursos, matriculen ais seus filis en centres

d'ensenyament privats o concertats, normalment perqué consideren que l'alumnat

immigrat comporta un important greuge per a la qualitat, el "nivell" i rendiments

educatius. En aquest cas trobem com el segregacionisme s'obre pas al marge de

l'existéncia de polítiques i legislacions explícitament segregacionistes. Val a dir que la

responsabilitat de que aixó succeeixi, rnés que recaure en les famílies autóctones,

s'hauria d'atribuir en gran mesura a l'Administració pels limitats recursos que destina a

promoure i defensar l'ensenyament públic i gratuít, així com a un important nombre de

gestors d'escoles concertades que, de manera mes o menys activa i, en tot cas,

absolutament il-lícita, dificulten la matriculado d'infants immigrats (per exemple, fent

pagar tot un seguit de taxes "voluntáries" a les famílies o mitjangant polítiques de

selecció poc transparents). El que passa a l'escola pública (la fúgida de poblado

autóctona), es dona també en alguns espiáis i agrupaments que están situats en

contextos amb un alt percentatge de poblado immigrada.

La proposta liberal es tradueix en una línia d'intervenció educativa caracteritzada per

l'atenció individualitzada i per la filosofía de l'educació compensatoria. Es considera que

amb aquesta mena de programes es poden compensar les "privacions" culturáis o els

"déficits" que s'atribueixen a grups socials minoritaris per l'entorn familiar i comunitari en

el que viuen. S'aspira aconseguir, dones, a que els individus esdevinguin competitius el

dia de demá igualant les seves oportunitats amb les d'aquells adscrits, de partida, en la

cultura dominant. Aquest plantejament és marcadament assímilacionista, respon a un

model educatiu meritocrátic i denota una fe, gairebé cega, en ('educado com a correctora

de les desigualtats socials. Tot i que aquesta proposta no és, ni molt menys,

l'hegemónica en l'ámbit de l'educació en el lleure a l'hora de gestionar-se la diversitat, si

que és molt present en l'ámbit d'educació formal o en el deis servéis d'educació no

formal (activitats extra-escolars de reforc educatiu, per exemple). En el món escolar

dones, existeixen tota una serie de mecanismes instaurats (professors de suport,

programes d'atenció a la diversitat, adaptacions curriculars individualitzades,...) que

anirien en la línia de la proposta liberal. L'explicació de que la proposta liberal s'instauri

mes marcadament en l'escola que en l'educació en el lleure té a veure amb la

divergencia d'objectius i funcions entre els dos tipus d'institucions: l'escola posa l'émfasi

en la promoció individual i en la preparació deis alumnes per al mercat laboral, mentre
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des de l'educació en el lleure es treballen continguts de caire mes expressiu, estétic o en

el terreny deis valors (cooperació, convivencia,...) sense la pressió d'haver d'assolir uns

resultats mesurables.

El model multicultural, en el terreny de l'educació, posa l'émfasi en l'educació en

valors, en el coneixement de les diferencies culturáis i, sobretot, en el respecte

d'aquestes. Aixó és així perqué, recordem, des d'aquest plantejament s'exalten les

qualitats positives del manteniment i el desenvolupament de ('herencia cultural. Per tant,

s'ha de permetre i facilitar que els immigrats desenvolupin la seva identitat cultural en el

nostre país; a mes, es suposa que aixó ens enriquirá a tots: immigrats i autóctons. El

model es concreta en la incorporado d'activitats o temes relacionáis amb elements de

cultures diferents en els programes educatius. Aquesta incorporado es pot donar des

d'una perspectiva mes transversal, global i progressiva; o fer-se de manera que sembli

un afegit inconnex amb la resta de continguts de manera que no suposi una

aprenentatge significatiu d'alló que es vol transmetre.

La multicultural és la proposta educativa que es desmarca mes de l'assimilacionisme,

pero segons com es concreti pot tendir a promoure la segregació de determinats grups

(per exemple, programes educatius consistents en obrir espais diferenciats en fundó de

la cultura d'origen). També s'ha criticat al multiculturalisme per reforcar la idea de !a

independencia entre les cultures, folkloritzar la diferencia o encobrir la desigualtat. En

quan a aquest darrer aspecte, el multiculturalisme s'apropa a la proposta liberal al

confiar extremadament en l'educació com a via per a corregir les desigualtats: semblaría

com si promovent el respecte i coneixement vers la diferencia cultural en l'ámbit educatiu

s'acabaran fonent les relacions de poder i de dominado que es donen en la societat.

Quan, ben en al contrari, mentre es remarquen determinades diferencies "culturáis" es

pot estar legitimant la perpetuado en l'ocupació de les darreres posicions en l'estrat

social per part de la població immigrada, aquella projectada com a diferent.

1.2.2. Concepcions de l'educació intercultural.

Una de les primeres sensacions que pot teñir la persona que s'aproxima a escrits sobre

educació intercultural, és la de mareig i confusió conceptual. I és que es parla de model

multicultural, intercultural, antirracista, multicultural crític, íntercultural crític, etc., pero,

a mes, sense que aquests termes siguin definits de la mateixa forma. Sovint es parla

amb d'un mateix terme sense que siguí significat de la mateixa forma, a vegades a la
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inversa, és referencia a una mateixa concepció usant termes diferents; els discursos

sovint es superposen, d'altres s'entrecreuen,... Per aixó, en aquest punt intentarem oferir

alguns aclariments conceptuáis i algunes nocions i idees que ens semblen centráis,

mirant de no entrar en el debat terminológic i conceptual que s'está duent a terme. Amb

aquesta voluntat, assenyalem algunes idees sobre l'educació intercultural que ens

semblen errónies, i intentarem donar algunes idees forca sobre per on considerem que

hauria d'anar una educacio que es vulgui dir intercultural o similar.

Idees errónies de sobre l'educació intercultural

Intentar explicar alió que podem entendre per educado intercultural, és complicat Ara

bé, alió que sembla mes fácil és dir que no és, per la qual cosa comencarem per aquest

últim punt. En aquest sentit, assenyalarem, seguint a Jordán (1998), quatre equívocs

freqüents sobre l'educació intercultural.

En primer lloc destacar Terror que confon l'educació intercultural amb l'anomenada

educado compensatoria. El perill d'aquesta concepció rau en pensar que els nois i noies

"minoritaris" teñen algún tipus de déficit i, per tant, la seva principal necessitat és la

d'una compensado educativa en diversos ámbits: lingüístic, conductual, etc.

El segon equivoc seria confondre la interculturalitat amb Veducadó multicultural extrema.

Al ser aquest un enfocament excessivament respectuós amb les diferencies es volen

mantenir vius, dins el marc educatiu, tant sí com no, el máxim d'aspectes culturáis de

l'alumnat "diferent" i, a mes, es pretén fer-ho d'una forma separada. El resultat final

probable d'una mena d'educació com aquesta és, entre d'altres, la creació de ghetos

educatius interns (segregado dintre un mateix centre educatiu) que impedeixen

1'enriquiment intercultural.

Un tercer equivoc seria una formulado de l'educadó intercultural com un ideal pedagogic

pluralista i humanista, pero amb poca repercussió práctica. En la seva expressió

concreta, aquest ideal tendiria a reduir-se a un conjunt d'activitats culturáis folklóriques,

desconnectades de les activitats educatives habituáis. Seria un perill que correrien moltes

de les jornades i/o activitats especifiques organitzades puntualment titllades

d'interculturals i basades en demostracions culináries, musicals, etc.

Finalment, un quart equivoc consisteix a concebre l'educació intercultural com un conjunt

d'activitats pensades i dirigides exclusivament ais alumnes culturalment minoritaris. Es
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tracta d'una creenga que tendeix a convidar, o bé a practicar una educado

compensatoria o bé a practicar una discriminado positiva de tipus paternalista o exaltant

la diferencia de trets culturáis de forma exótica.

El gran problema és que una mala concepció, enfocament d'alló que s'entén per educado

intercultural pot teñir els efectes contraris del que es pretenia. Com ens alerta Manuel

Delgado (1998), rus que sovint s'está donant de la idea d'educació intercultural i/o

multicultural pot comportar la complicitat activa des de l'educacio amb un determinat

tipus de racisme mitjangant la substantivado del entramats classificatoris amb els quals

es divideixen conceptualment els grups copresents en una societat. Així, aquesta

educado, en comptes de ser, com es pretén una eina que faciliti la integrado, es

converteix en un deis motors conceptuáis que permet donar per bo un ordre classificatori

deis individus i deis grups que presumeix la condició crónicament problemática d'algun

d'ells per causa de la seva cultura, escamotejant així l'origen sobretot legal, social i

económic deis seus problemes d'adaptació. Així, per a Delgado, els usos educacionals de

la noció d'intercultural resulten una prova de nfins a quin punt un cert discurs a propósit

del multiculturalisme, el mestissatge cultural, la intercultura i altres derivats de

l'equívoca noció de cultura, son algunes de les idees-forga mes astutes de les que

disposen les noves modalitats de racisme, molt mes eficaces en la seva virtut

d'interioritzar l'inevitable de les desigualtats socials -presentades ara com a "culturals"-

que no podrien ser-ho els maldestres i fácilment detectables tópics del vell racisme

biológic"6.

És per aixó que Delgado ens posa l'atenció en el fet que molt sovint la multiculturalitat o

la interculturalitat no es basen en el reconeixement vers que en una aula o, en el nostre

cas, en un cau tots els nois i noies son diferents, és a dir, que tots precedeixen de llocs

diferents i teñen diferents maneres de fer, pensar i dir; sino que només son consideráis

com a "diferents" alguns, i no per la seva cultura -com se sosté- sino peí seu lloc de

marginado o subordinado en ['estructura social. En definitiva, que sovint la

multiculturalitat o interculturalitat es redueixen a un principi ordenador que divideix els

nois i noies en dos: la minoría definida com a "diferent" i, front a aquests, una majoria

que formen els que son pensats amb la categoría de "normáis".

L'educacio intercultural

L'educacio intercultural és un camp de debat en el qual existeixen opinions i concepcions

substancialment diferents. No entrarem aquí a posicionar-nos dins un debat complicat, ja

Delgado, 1998: 107
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que no és el propósit del present estudi i depassaria l'objectiu d'aquestes línies. Ara bé, si

que ens sembla imprescindible donar quatre pinzellades, algunes idees fortes de per on,

des de el nostre punt de vista, hauria d'anar mes o menys alió que es vulgui dir educació

intercultural.

En aquest sentit ens semblen encertats, la majoria de criteris que ens ofereix José

Antonio Jordán (1998), i per aixó els fem nostres. Segons aquest autor, alió realment

important és aconseguir el desenvotupament en tots els nois i noies d'un conjunt de

capacitáis que els permetin, tant en l'ámbit educatiu com en la resta d'ámbits vitáis,

conviure amb persones culturalment diferents, resoldre els conflictes que puguin sorgir

per la diversitat de concepcions, maneres de fer i/o pensar, enriqutr-se per mitjá

d'aquests contactes, exercir la crítica respectuosa envers certs aspectes d'altres cultures,

jutjar i ser igualment crítics respecte la nostra, i adoptar actituds i conductes solidáries

respecte les aspiracions legitimes de les miñones. Nosaltres, a mes, afegiríem, la

importancia d'adoptar una actitud i conducta solidaria vers la voluntat d'igualtat social i

la denuncia de qualsevol tipus de discriminado social, económica i jurídica que, amb

l'excusa de la prestesa diferencia cultural, pateix un determinat col-lectiu de persones.

Per una altra banda, considerem que una educació intercultural equilibrada ha

d'harmonitzar el respecte a la diversitat amb l'aspiració a la igualtat de tots els nois i

noies, tal i com defensa Carbonell (1997). La qual cosa, tal i com ens diu Jordán (1998),

implica que els educadors s'han d'esforcar per presentar la riquesa de les diferents

cultures d'una manera sensata i realista, i evitar actituds romántiques i folklóriques.

Alhora haurien d'intentar explotar la dimensió igualadora i pragmática de

rinterculturalisme, per exemple, millorant la qualitat de la convivencia en l'ámbit

educatiu, capacitant ais nois i noies per resoldre constructivament els conflictes, i

assegurant la integració socio-afectiva deis infants minoritaris.

I és que, en relació a aquest darrer apunt, ens agradaría emfatitzar la dimensió

relacional i socio-afectiva deis processos d'educació intercultural. En concret, considerem

que no poden existir processos interculturals sense la interiorització d'actituds i

practiques en els agents que els impulsen com el diáleg, la interacció, la deliberació,

Cobertura i la negociació. Aqüestes relacions-interaccions per a que es donin en un clima

d'igualtat, mes que protocol-láries, haurien de respondre a la voluntat deis agents

educatius de fer partícips ais nouvinguts de la dinámica general del centre: informant,

interaccionant, deliberant i, sobretot, obrint espais de presa de decisions vers

determinats afers. En aquest marc de relacions caldria teñir en considerado tant ais

infants com a les seves famílies
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1.3. EL SENTIT DE LA INTERCULTUAUTAT. ALGUNES CONCEPCIONS CLAU

1.3.1- Sobre la "intercultura" i la "cultura"

La interculturalitat

Qué és el que hem d'entendre per interculturalitat, multiculturalitat, heterogeneítat

cultural, diversitat cultural i d'altres termes similars? Per dir-ho de forma simple i

comprensible, seguirem la definido de Manuel Delgado (1998) segons la qual el que es

designa simplement és la convergencia d'una pluralitat de d'estils de fer, de pensar i de

dir.

Entes així no comporta cap problema, el problema apareix, com ens alerta també

Delgado, quan es fan definicions que consideren el multiculturalisme o la interculturalitat

com la convivencia mes o menys pacífica, mes o menys conflictiva, de cultures clarament

delimitades, que no poden ser mai del tot traduTdes les unes a les altres, que están

condemnades a restar sempre incommensurables. Es consideren així perqué es pensa

igualment que els seus llenguatges son també incommensurables i les seves

cosmovisions irrevocables, amb la qual cosa les possibles solucions deis problemes que

pugui suscitar aquesta pluralitat son impossibles. I si la solució esdevé impossible és

perqué el problema també ho és, és a dir, que es tracta d'un fals problema o mes es

concret d'un problema fraudulent. I és que el que acostuma a succeir és que, per una

banda, es fan passar per conflictes entre grups culturáis diferents alió que de fet son

conflictes socials i económics (lluita per recursos, marginació i discriminado socials,

etc.); mentre que per l'altre, es parteix d'una definido errónia de la idea de cultura, la

qual esdevé com quelcom d'essencial i que no permet la possibilitat de convivencia,

diáleg i autoinfluéncies.

En aquest sentit, estem plenament d'acord amb en Manuel Delgado quan afirma que és

necessari denunciar com a perversa tota explicació del multiculturalisme o de la

interculturalitat que l'entengui com la convivencia "en mosaic" de grups isolats que es

freguen pero que no s'interseccionen. Cultures col-locades Tuna al costat de l'altre que

gaudeixen d'una personalitat singular que marca irreversiblement aquells ais quals es
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considera integráis en el seu si. Aquí tenim, dones, una versió de la multiculturalitat

potenciaiment racista perqué reposa en una concepció reaccionaria i racista de la idea de

cultura. Així alguns antirracistes benintencionats, sense voler-ho poden trobar-se

defensant concepcions potenciaiment radstes i reaccionáries en tant acceptin aqüestes

concepcions de la cultura i la "inter" o "multi" cultura. És per aixó que ara ens

disposarem a dir quelcom sobre aixó que en diem ^cultura".

La "cultura"

Totes i tots usem constantment la idea de "cultura", i a mes també totes i tots no fem

usant-ne diferents accepcions. A mes de les polisemia que li donem i que usem en la

nostra vida quotidiana, podem veure com des de diferents disciplines s'ha usat i se li han

donat definicions diferents per a donar comptes igualment a qüestions diverses: des de

l'antropologia a la crítica literaria, a la pedagogía, la sociología o l'economia, i un llarg

etcétera. Pero, igualment, mes en concret, des de l'antropologia i la sociología també

s'han donat múltiples definicions i concepcions sobre alió que s'entén per cultura. Així,

intentar proposar aquí una definido d'aquesta ens sembla difícil i complicat. Per tant,

renunciaren! a recollir una definido en concret i el que farem és destacar alió que ens

sembla imprescindible teñir present i alió que hem d'eliminar de les nostres concepcions i

idees sobre el que podem entendre per cultura.

Hem de despendre'ns, dones, d'aquelles concepcions que consideren les cultures com a

compartiments estañes, entitats a'íllables, contraposables i fins a cert punt

incommensurables; és a dir, incomparables en tant que una part fonamental deis seus

continguts seria intraduíble a d'altres llenguatges culturáis. Una concepció de la cultura

com quelcom essencial i amb uns carácters, valors, etc. clarament definits per una

vegada i per sempre i que per tant, no muten ni varíen. Així les cultures esdevindrien

una mena d'esséncies ahistóriques i místiques que han de ser preservades del

deteriorament que produiria el seu contacte amb d'altres formes de viure.

Es tracta d'un tipus de concepció que sovint apareix Migada a un determinat tipus de

nacionalisme phmordialista i essencialista, és a dir, d'aquell tipus de nacionalisme que es

considera fonamentat en esséncies immutables i que pressuposa ('existencia d'un

taranná particular i inconfusible en aquells que son consideráis com a inclosos en la

nació. I quedi ciar, i ho diem amb la veu ben forta i clara, parlem única i exclusivament

del nacionalisme de tatl primordialista, que no és l'únic existent, ja que considerem que

també existeix un nacionalisme de caire progressista.
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Per al nacionaüsme primordialista, qui aspiri a formar part com "un deis nostres" a la

nació, ha d'acceptar ser sotmés al motile unificador d'aquells que es consideren

dipositaris d'una metafísica "cultura nacional" -la Kulturnation romántica. Ens trobaríem,

dones, front l'accepció de la paraula cultura que li atorgá el romanticisme alemany: com

a "esperit" d'un poblé determinat. Com es sabut, per a aquesta doctrina, les nacions

estarien dotades d'una ánima col-lectiva o Volksgeist, és a dir d'una cosmovisió i d'una

idiosincrasia genuTnes, que al seu tron serien la conseqüéncia de la seva historia

particular, D'acord amb aixó, la cultura seria alió de singular, de propi de qué disposa un

grup huma i que li permetria diferenciar-se, i rebre així la dignitat de ser considerat un

poblé o una étnia. A mes, aquesta noció de cultura presumeix una identificado de la

suposada visió del món de la nació tant amb el sistema de relacions socials, com amb el

territori que reclama com a propi, com amb l'ordre polític que patrocina, de manera que

aixó implicaria el rebuig de qualsevol cosa que pogués enterbolir la cercada

homogenei'tat cultural de les poblacions que contenen les seves fronteres.7

A casa nostra, a Catalunya, tot i no estar exempts -en alguns moments per part de

determináis sectors i/o persones- d'aquest tipus de nacionalisme amb aquesta concepció

de la cultura nacional, en termes general, el nacionalisme ha estat fins al moment una

forca ideológica i emocional preferentment integradora i pluralista. Aixó ha estat així

perqué ha seguit fonamentalment criteris adscripcionistes que establien que la identitat,

el poder ser considerat com un de "nosaltres" -del grup "catalans"-, depenia molt mes

d'una opció voluntaria i personal que no de l'assumpció d'uns determináis continguts

consideráis inherents a la nació. Nacionalisme que, si a l'anterior hem denominat

primordialista o essencialista, anomenem progressista perqué es tradueix en una

concepció de la construcció nacional plural i integradora, essent dones un nacionalisme

de caire cívic.

Així, grácies al domini d'aquest tipus de nacionalisme, a Catalunya la noció de cultura

nacional que s'ha imposat ha prescindit de raspéete inefable que el romanticisme li

atribuía, per assimílar la idea que els antropólegs socials europeus han fet seva. És a dir,

renunciada per E.B. Taylor: "Cultura és aquell conjunt complex que inclou el

coneixement, les creences, les arts, la moral, les liéis, els costums i qualsevol altra

aptitud i hábit adquirits per un individu com a membre d'una societat".

Sobre la cultura

7 Delgado, 1998: 192
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Com hem vist, dones, darrera d'idees com les de multiculturalitat, interculturalitat, etc.,

s'amaga sovint una idea de cultura essencíalista i estátic, de forma que els individus

pertanyerien estarien adscrits a un d'aquests compartiment estañes i tindrien tot un

seguít de formes de fer, pensar i dir, concretes, les haurien adquirit d'una vegada í per

sempre i els condicionaría de forma gairebé total. Dones bé, front aquests tipus de

concepcions, que perduren en diverses formes en el sentit comú quotidiá, pero també en

debats polítics i fins i tot a vegades en les própies ciéncies socials, nosaltres defensem un

concepcio molt mes dinámica i menys essencial d'allo que hem d'entendre per cultura.

En aquest sentit, el que pretenem tot seguit és destacar tres aspectes de com

concebem alió que s'anomena cultura. Es tracta de tres aspectes amb els quals, partint

de 1'ámplia definido antropológica de cultura, Túnica cosa que pretenem és destacar uns

aspectes que ens semblen especialment rellevants per temática que estem tractant, pero

que, lógicament, son una part d'allo mes ampli que pot ser considerat com a "cultura" i

que la definido antropológica a la que fem referencia avarca. Així, els tres aspectes8 son

els següents:

En primer lloc, insistir en el fet que s'acostuma a pensar la cultura com el resultat final

d'un procés, amb la qual cosa és redueix el procés al seu producte final. S'oblrda així els

processos en sí, que son de fet dinámics per definició, ja que un procés no pot ser una

altra cosa que una dinámica. Pertant, si concebem la cultura com un procés, no fem sino

recollir alió que és una evidencia, a saber, que els individus i els grups al ser susceptibles

d'adaptació i evolució en fundó del moment; és per aixó que cal concebre la cultura en

termes dinámics.

En segon lloc, podríem concebre la cultura sobretot com un sistema de comunicació (no

només en el seu sentit lingüístic, sino també com a forma d'organització social) en un

marc concret de sentit, que s'actualitza, que es fa evident i emergeix en les "practiques

culturáis" concretes. Sistema de comunicació que és prou obert com perqué hi puguin

teñir cabuda persones prou diverses entre elles, pero que grácies a aquest sistema de

comunicació poden conéixer i reconéixer-se mútuament, amb el punt de concordanca i

de divergencia.

És important considerar que quan les persones s'identifiquen amb un sistema cultural, de

fet no ho fan respecte a tot el bloc de forma tancada i perfectament coherent:

s'identifiquen i adquireixen quelcom, i en rebutgen d'altres aspectes. Així, compartir una

8 Aquests tres aspectes de la "cultura" que destaquem veuen en gran mesura de les reflexíons realitzades en el
marc d'un curs de doctoral sobre multicuíturalitat impartit per Salvador Cardús a la Universitat Autónoma de
Barcelona.
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sistema de comunicado, una cultura, vol dir un sistema de coneixement similar, la qual

cosa no és pot confondre en cap cas amb l'ésser part d'una societat homogenia, fet que

no seria cert ni a les societat mes simples, i encara menys en les nostres societats

complexes. Com ens diu Delgado:

"Les societats urbanes son societats d'alteritat generalizada, on cadascú participa de

cultures, entenent per cultures, estiis de pensar, de dir, de parlar o de fer"9

En tercer lloc, després de reconéixer totes les heterogeneitats existents en aquests

sistemes de comunicació que son en bona mesura les cultures, també cal reconéixer que

requereixen d'un mínim d'homogeneítat, ja que altrament no seria possible la

comunicació i, per tant, no formaría un sistema de comunicació. Amb la qual cosa

introduím la necessitat d'un mínim pósit cultural comú que permeti la comunicació. I és

per aixó que l'element cultural adquíreix una dimensió política tant rellevant. La cultura,

amb els estats nació es nacionalitza, el poder polític passa a ser un instrument de creació

cultural. Mitjancant els aparells d'estat, i sobretot, mitjancant les escoles des de l'estat

nació fomenta una "cultura nacional" que aconseguirá aquesta mínima homogenéítat

necessária de la qué parlávem. Quedi ciar, pero, que aquesta "cultura nacional" no té

absolutament res a veure amb aquell "carácter nacional" (la kuíturnation romántica) del

nacionalisme primordialista i que, per tant, no té res d'essencial, immutable, etc. Parlem

únicament d'un sistema de comunicació comú ais membres d'un estat que permet que es

comuniquin, que reconeguin, amb mes enllá d'aquest comú, infinitat d'estils de vida,

formes de ser, de fer, i de pensar diferents entre elles.

1.3.2. Les controvérsies de la integrado

Creiem que el concepte de integracio és controvertit i precisa de molts matisos perqué se

l'utilitza amb molts significats diferents, de manera que les seves implicacions, sobretot

en el terreny de la pedagogía o les polítiques socials, poden ser també molt diferents.

Així, excepte des del plantejament conservador (clarament segregacionista), tant els

multiculturalistes, els liberáis com els interculturals sostenen una aposta per la

integracio, pero de maneres que teñen poc a veure entre elles.

Abans que conceptualitzar la integracio, creiem interessant establir una reflexió previa,

en la línia del que diu l'antropóloga Paloma Gómez Crespo10. Aquesta autora parteix de la

base de considerar que la integracio deis col-lectius immigrants ja existeix, encara que

sigui de manera subordinada, i el que es tracta d'analitzar son les condicions concretes

9 Delgado, 1998: 136.
t0 Gómez Crespo, Paloma: En torno a la integración: aportaciones para un debate sobre su conceptualización y
análisis
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en les que es produeix aquesta integrado. Per tant, respon de manera afirmativa a la

pregunta de si els immigrants están integráis en la societat receptora. Els dubtes i

problemes es deriven de la manera com es produeix aquesta integrado, es a dir, en les

qüestions de precarietat social, de discriminado o de subordinado que pateixen en un

entorn social i cultural que, ell mateix, resulta heterogeni i divers.

D'aquesta manera la qüestió de la integrado deis coMectius immigrants es tractaria des

d'una óptica mes social que no pas individual, i allunyant-se de la tendencia a identificar

la integrado a l'assimilació. Així, tot i que l'assimilació sigui una forma d'integració,

malauradament habitual, no és la única.

Entenem per assimilació aquell procés, intencionat o no, mitjancant el qual una cultura

minoritaria és substituida per la cultura dominant. L'assimilació nega el diáleg

intercultural ja que equival a la imposició d'una determinada cultura. En definitiva,

considerem contraproduent l'adopció d'actituds assimilacionistes perqué permet legitimar

"la primada, predomini o imposició d'una cultura sobre les altres" (Elósegui, 1997).

Des d'una lógica assimilacionista es concep la integrado com un procés en el que els

diferents grups minoritaris han de deixar de costat la seva cultura d'origen per acabar

participant i assumint els valors deis grups majoritaris de la societat (aculturació deis

grups minoritaris). En canvi, des d'una lógica intercultural, la integració no comporta la

submissió de cap grup cultural vers un altre; ben al contrari, aboga per l'horitzontalitat

en les relacions socials. Des d'aquesta óptica la integració s'entén com un procés

consistent en Tassumpció de normes comunes, negociades pels individus i les

comunitats i susceptibles de ser reinterpretades o renovades, amb la finalitat de

possibilitar una col-laboració eficac o, simplement, la copreséncia. La idea d'integració

[així entesta] estableix que, tot i que en la societat hi ha diferents identitats culturáis,

cap d'aquestes identitats no reclama l'exclusivitat sobre l'espai públic, malgrat que

reconeixen la necessitat de coincidir en alguns punts a l'hora de resoldre afers comuns i

malgrat que aquesta confluencia es produeixi en termes distints per a cada comunitat

diferenciada"11.

1.3.3. Desigualtat vs Diferencia

Si volem parlar d'integració, considerem necessari revisar la distinció entre els conceptes

de diferencia i desigualtat. El primer que cal esclarir és que ambdós conceptes no son, ni

molt menys, sinónims. Diferencia no equival a desigualtat, de la mateixa manera que

Delgado, cítat per Essomba, 2001, pág. 30
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igualtat no implica uniformitat. Mes bé al contrari. En el terreny deis drets, el dret a la

diferencia hauria de ser compatible amb - o condició de- el dret a la igualtat. Així, el dret

a la igualtat fa referencia a que tota la poblado ha de contar amb ets mateixos drets i

Ilibertats (polítiques, civils, socials) o en un accés equitatiu a la riquesa. Mentre que dret

a la diferencia es refereix a la possibilitat de reconeixement de les particularitats de cada

indívidu o grup social a l'hora de relacionar-se amb els altres humans i amb el món. Cal

reiterar que l'origen nacional no té perqué ser l'únic element d'adscripció identitária a

partir del qual reconéixer la diferencia.

Al contrari que la desigualtat, la diferencia és natural i inherent a réspede humana - i a

la Natura en general-. Pero el que no és gens arbitran son els productes de la diferencia

entre els quals trobem, massa sovint, a la mateixa desigualtat. Així, veiem com en base

a la diferencia s'ha justificat i legitimat históricament la desigualtat social, és a dir, en

base a la jerarquització de les diferencies s'ha construít la desigualtat.

Integrado, desigualtat i diferencia

Quan parlem d'integració social, concepte que sovint adquireix significats ben

diferenciáis, hauríem d'establir vineles directes amb els vectors de la desigualtat i de la

diferencia. Així, la integrado social, entesa sólidament, és un procés social que per a que

sigui efectiu precisa d'un context que s'hauria de caracteritzar pels següents requisits:

- Garantía institucional del dret a la diferencia.

Reconeixement social de la diferencia.

- Igualtat entre les persones en termes sócio-económics, la qual és determinada, entre

altres factors, per la situado i condicions laboráis, l'accés a recursos o per la

cobertura universal de necessitats básiques.

- Igualtat en termes jurídics, en funció de la legislado i de la política migratoria vigent.

Dit aixó, cal plantejar-se si en la mateixa societat integrada pels autóctons existeix un

respecte generalitzat cap a la diferencia - no només en termes "racials" - o si predomina

la igualtat i la cohesió social. I és que quan determínate agente socials parlen de "la

integració deis immigrante", sembla com si aquest coMectiu s'hagués d'inserir

unidireccionalement en un context en el que predomina l'homogenéítat i la igualtat, quan

está prou palés que la realitat no és aquesta en la majoria de llocs-destí de les corrents

migratóries. De fet, les condicions laboráis i económiques en les que es troben els

immigrants ens porten a pensar que mes que exclosos de la societat están perfectament

"intégrate" en un sistema económic que, a mes de discrimináis, els explota i s'abasteix
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d'un nou lumpen-proletariat per a continuar acumulant. Per exemple, molts empresaris

catalans no han anat a la fallida grácies a la reducció de costos en concepte de má d'obra

que els hi ha permés l'assalarització de persones recentment immigrades.

En definitiva, si es pretén fer un ús responsable, sólid i crític del concepte "integrado"

cal que no es redueixi el seu signiftcat a la simple inserció o assimilació deis nou vinguts

en una estructura social fortament estratificada i que, per a mes inri, relega ais

immigrants ais darrers graons de l'estrat social. Per tant, caldrá contemplar la diferencia i

la igualtat com a prerrogatives deis processos d'integració ais que ens agradaría aspirar.

2. L'EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE12

2.1. L'EDUCACIÓ NO FORMAL I L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE.

Podríem dir que l'educació no formal son un conjunt d'accions i de practiques educatives

de carácter no reglat; es a dir, sense un reconeixement oficial deis coneixements i de les

habilitáis adquiries en adquirits per aquesta via. Históricament a Catalunya l'educació no

formal ha tingut un pes específic forga important. Aquest fet pot explicar-se tant per les

mancances deis sistemes educatius espanyols al llarg de quasi dos segles (el XIX i el XX),

les dificultáis d'accés de sectors populare ais ensenyaments oficiáis, la poca adequació

d'aquests ensenyaments a la realitat social de Catalunya i, també, a la vitalitat del que

s'anomena "societat civil" en un país amb relacions conflictives en el poder d'estat.

Aquest context pot explicar l'arrelament d'aquestes practiques educatives no oficiáis a

través d'experiéncies com les de l'Escola Moderna de Ferrer i Guardia, les activitats

educatives deis Ateneus i deis sindicáis ja en el segle XIX, i també les accions

desenvolupades per entitats i associacions de signe molt divers en el camp de l'educació.

D'aquesta manera pot entendre's millor la tradició existent d'un model concret d'educació

no formal que ara ens interessa: l'educació en el lleure. Es tracta d'un tipus d'educació

que omple el temps lliure (temps de no-treball) d'infants i joves intentant oferir una

formado integral de l'individu usant básicament l'oci. Així, les entitats d'educació en el

lleure son un espai de socialització i participado ciutadana, en el qual i conviuen

básicament infants i joves (tant els membres com els caps).

12 Tot i que en aquest treball fem referencia al concepte d'educació en el lleure; des d'associacions com Escoltes
Catalans, es fa ús actualment del concepte d"associacionisme educatiu". Es una forma de distingir entre

28



Educado intercultural en e! lleure
El cas d'Escottes Cataians

Sobre l'educació en el temps de lleure ens interessen destacar algunes característiques

que ens sembla important teñir en compte per a l'objecte que ens ocupa. Primer,

destacar que es tracta d'un tipus d'educació de carácter no obligatori (a diferencia de

l'escola) i, per tant, aquells que hi van és perqué ho han decidit (ells i/o els seus pares).

Aixó comporta que la composició deis membres de les seves entitats puguin no

representar tot l'espectre social i que els membres de les entitats hagin de teñir

mecanismes d'apropament de nous membres (formáis i/o informáis, conscients i/o

inconscients). En segon lloc, es tracta d'una educado que, a diferencia d'altres

institucions com l'escola, no té pressions de rendiments utilitaristes de la seva activitat.

Es trebalta de cara a intentar transmetre uns determináis hábits, formes de fer i de

pensar que es valoren éticament, pero que no es pretén premeditadament tinguin utilitat

peí mercat laboral, sino únicament per la convivencia i per a la formado general de la

persona. La qual cosa permet que la seva práctica educativa es pugui permetre tendir

mes cap a "valorar" que ha avaluar alió que s'assoleix amb l'acció pedagógica. Un tercer

element important és el carácter lúdic, d'oci que acostuma a teñir. Aquest fet comporta

que sigui un tipus d'activitat rellevant, en principi, a l'hora de crear identitat tant en els

nens i nenes com en els nois i nois (membres i caps).

Per aixó, estem d'acord amb Herrera et. al (2002) en considerar que les entitats

d'educació en el temps de lleure disposen d'un potencial d'integració social important. I

és que, a diferencia d'altres espais d'oci que únicament pensant per a teñir funcions

recreatives o d'entreteniment, aqüestes son entitats que obren espais de socialització

amb possibilitats d'aconseguir que els infants i joves aprenguin a interactuar de forma

positiva i integradora. A mes, poden permetre la construcció de projectes socials

compartits, en els quals els infants i joves d'origen immigrat puguin participar en igualtat

de condicions, facilitat per l'abséncia de pressions utilitaristes de qué hem parlat. Alhora,

el fet que es tracti de projectes compartits que s'imbriquen en el teixit social d'un

territori, pot permetre inserir els infants i joves en la xarxa de relacions que ofereix

l'entitat, reforcant així el procés d'integració. I finalment, el fet de ser entitats que

organitzen les seves activitats al marge de les lógiques de mercat (a diferencia deis

espais de consum d'oci juvenil ordenáis sota criteris de rentabilitat económica), pot

permetre actuacions basades en criteris d'igualtat, des de la crítica discursiva i la defensa

activa deis drets del col-lectius desafavorits.

projectes educatius que provenen del món associatiu i del votuntariat d'aquells, cada cop mes presents, de
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2.2. BREUS APUNTS HISTORICS SOBRE L'ESCOLTISME

No es tracta en el context d'aquesta recerca de fer cap mena d'história d'Escoltes

Catalans. Pero pot ser interessant i útil per contextualitzar i ajudar a comprendre millor

la realitat de l'associació, descriure de manera breu alguns deis seus trets descriptius.

El moviment escolta internacional, contra el que sovint es pensa, neix a Catalunya l'any

1929 com un moviment laic i lligat al moviment excursionista de la má de Josep María

Batista i Roca. El seu arrelament a partir deis anys 30, en el període de la 2a República,

ni jugá un paper rellevant les experiéncies lligades a certs aires renovadors dins l'església

católica. La guerra civil i la posterior Dictadura va significar un cert nivell d'al-legalitat i

de semiclandestinitat del moviment escolta, enfrontat a la voluntat uniformitzadora del

franquisme que va instituir la OJE (Organización Juvenil Española), molt Hígada a la

Falange i que, a partir deis anys 50 va intentar una certa apropiació del simbolisme de

l'escoltisme, afermant-hi pero els seus aspectes mes paramílitars.

Al mateix temps, les restes del vell escoltisme aconseguia trabar la manera de continuar

la seva tasca a partir deis servéis - i de l'aixopluc- proporcional per algunes parróquies

i/o per alguns centres excursionistes. Tot i així, les activitats es desenvolupaven en un

marc complicat, dins d'una certa tolerancia oficial -fruit de les especiáis relacions del

régim franquista amb l'església-, pero amb un cert nivell de repressió que no tolerava

l'ús públic de la propia simbologia (senyeres, uniformes, etc.)

A partir de 1962, i arrel del paper jugat peí moviment escolta a Catalunya en les tasques

d'ajuda en les riuades del Valles, el marge de tolerancia va ser mes elevat i l'escoltisme

va augmentar significativament la seva presencia i la seva incidencia, molt lligats a

sectors de les classes mitjanes descontentes o oposades a la Dictadura.

Els processos de radica I ització juvenil, en augment a la Untversitat en els mateixos anys,

i Tonada de mobilitzacions a partir de fináis deis anys 60 i inicis deis 70 varen penetrar

també en l'escoltisme cátala. Aquests processos i el marc obert en els darrers anys del

franquisme al voltant de l'Assemblea de Catalunya, van acabar construint un moviment

escolta a Catalunya amb unes certes especificitats i, en tot cas, amb un arrelament social

superior al obtingut en d'altres territoris de l'Estat espanyol.

caire professionalitzat.

30



Educació inlercultural en el lleure
El cas d'Escoltes Catalans

A mitjans deis anys 70 el moviment escolta a Catalunya anirá estructurant-se en dues

grans branques. Una, majoritária, els Minyons Escoltes-Guies Sant Jordi, que mantindran

el seu carácter confessional, í l'altre, Escoltes Catalans, que aplegará la tradició laica

també present en l'escoltisme.

2.3. ELS FONAMENTS D'ESCOLTES CATALANS

L'associació, en la seva declaració de Principis adoptada en l'Assemblea fundacional del

desembre de 1974, es defineix com "una instítució pedagógica que té per missió la

formado deis nois i noies deis nostres paisos en una mentalitat de dutadans consdents i

responsables..." Aquesta definido en tant que "institució pedagógica" resulta diferent de

la que s'utilitza internacionalment. Aíxí, una declaració adoptada el 1977 per la

Organització Mundial del Moviment Escolta, de la que Escoltes Catalans forma part, es

defineix com "un moviment educatiu, apolític i voluntan per a joves, obert a tothom

sense distindons per rao d'oñgen, raga o creenga"

Aquesta distinció, encara que sigui formal i a un nivell quasi estatuari, entre "institució" o

"moviment" no deixará pero de simbolitzar algunes de les tensions que operen en el sí de

l'associació.

L'anomenat "métode escolta" es defineix com "un sistema d'autoformadó progressiva"

basat en uns certs principis: a) Una promesa i una ílei, entesa com un compromís

personal sobre un codi étic de comportament; b) aprendre mentre fem, basat en la

pedagogía de l'acció i c) la pertinenga a petits grups, amb una certa autogestió.

Al marge de diferents situacions legáis, cada agrupament d'Escoltes Catalans disposa de

molta autonomia de decisió i d'acció, tot i existir un conjunt de línies que es defineixen a

nivell associatiu. Per la seva banda. Escoltes Catalans com a tal disposa també d'un

status propi. Així, per exemple, en el reglament d'admissió de membres es determina

que tot membre d'un agrupament será també donat d'alta a Escoltes Catalans. Existeix

un sistema de quotes que es distribueix entre l'Agrupament (i dins d'ell entre les unitats

que el composen) i Escoltes Catalans. Tot sembla indicar que, al mateix temps Escoltes

Catatans funciona com una mena de federado d'Agrupaments i com a entitat propia.

Per ais propósits de la present recerca, considerarem analíticament dos nivells diferents

de l'associació: un nivell que anomenarem assodatiu i un segon que anomenarem

ó'agrupaments. En la realitat, i per ser fidedignes, ambdós nivells son lógicament

associatius, en tant que formen l'associació, o dit d'una altra manera, l'associació la
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formen tant els diversos agrupaments com l'equip directiu i els diversos equips i árees. A

mes, no existeix una frontera clara que marqui la nostra distinció analítica: els equips

son formats per membres d'agrupaments (sovint amb algún membre que ja no está actiu

en cap agrupament). Ara bé, una vegada explicitat aquest fet, també és cert que no tots

els agrupaments participen regulamnent en aqüestes dinamiques associatives mes enllá

de les tasques del seu propi agrupament, alhora que, a mes d'aquests equips també

existeixen l'equip directiu (La Junta Permanent), un equip de professionals col-laborant i

una escola de formacio (FORCA) que acaben composant el que en sentit ampli podríem

considerar l'associació. És per aixó, que ens sembla útil i pertinent la diferenciado en els

dos nivells, ja que ens perrnet teñir present la divisió de tasques existent entre els

nivells, essent per a la nostra temática rellevant la desigual participado (o simplement la

no participado) deis membres de l'associació en les dinamiques d'elaboració teórica i de

creado de discurs -com succeeix en qualsevol organització o associació-. Amb la qual

cosa se'ns introdueix la importancia de la difusió i circulado del discurs i propostes a

l'interior de l'associació. En definitiva, definim els nivells en:

• Nivell assodatiu: amb aquest nivell pretenem fer referencia a tot alió que podríem

dir que simbólicament es fa en el marc de la Seu Central de l'associació. És a dir,

a les tasques de l'equip directiu (la Junta Permanent), deis diversos ámbits i deis

equips generáis de l'associació. A mes, d'alguna forma també hi podríem sumar

les de fundado Josep Carol.13

• Nivell d'agrupaments: amb aquest segon nivell pretenem fer referencia a l'ámbít

restringit de treball de cadascuna de les diferents agrupacions que componen

Escoltes Catalans.

2.4. QÜESTIONS ORGANITZATIVES I DE FUNCIONAMENT

Hem destacat mes amunt la diferenciado entre la definició com a *institució educativa" i

"moviment voluntan de joves" Tot sembla indicar que una de les tensions que pateix

Escoltes Catalans té a veure amb la seva doble vessant. D'una banda es configura com

un moviment juvenil amb forga elements d'autoorganització i d'autoaprenentatge, que

está contingut de manera implícita en el "métode escolta". D'altra banda, en tant que

"institució educativa" ofereix possibilitats d'educació en el lleure a nenes, nens i joves,

concebudes com un ventall de servéis, que tendeixen a un nivell creixent de

professionalització.

13 La Junta Permanent és l'órgan executiu principal díscoltes ctalans i está formada per set persones elegides
per l'Assemblea General de l'associació. Els equips generáis de t'Associació están formats per cinc ámbits: el
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L'associació, de manera bastant empírica, ha intentat afrontar i resoldre aqüestes

tensions amb la creado al 1996 de la Fundado Josep Carol, com una eina de difusió, de

formado interna i de financament. La Fundado, a diferencia de l'associació, desenvolupa

la seva activitat a partir de professíonals i s'estructura orgánicament a partir de dos

servéis principáis: VEscota Forca, servéis de formado (queja existia abans de la creació

de la Fundado) que s'encarrega principalment deis projectes de formado per a

educadores i educadors d'aquells aspectes relacionats amb l'educació formal

(escotarització); i Esca, servéis educatiu i de lleure, que desenvolupa la major part de les

activitats educatives adrecades a infants i joves, i que apareix de la necessitat de

competir amb els servéis d'esplai i d'activitats extraescolars.

En les conclusions del I l l r Congrés, celebrat el 1999, al tractar de manera indirecte

aqüestes tensions, s'afirma que "Escoltes Catalans és una assodació escolta. Aixó vol dir,

sobretot, duta per persones joves de manera voluntaria i gratuita. La implicado deis i de

les caps és i'eix central del nostre model assodatiu, tant en la tasca educativa com en la

responsabilitat assodativa.../...EI nostre projecte educatiu i les nostres necessitats

associatives també poden experimentar noves formes de treball, indos el treball

remunerat en els nous servéis de lleure..."

2.4.1. Les estructures organitzatives d'Escoltes Catalans

Les estructures de relació entre els Agrupaments i l'Associació, a nivell vertical, es basen

en una combinació de democracia, consens i cooptació, marcats per la mateixa

trajectória histórica del Moviment Escolta. El govern deis Agrupaments rau en el Consell

d'Agrupament, format peí cap (o responsable) de l'Agrupament, els caps de les diverses

unitats (llops, pioners, raiers, dan,..) i les persones que es considerin útils.

Existeixen també mecanismes establerts de relació horitzontal a nivell comarcal entre els

Agrupaments: les anomenades Vegueries. En elles els diferents agrupaments que les

integren estableixen una relació d'intercanvi d'inforrnació i recursos i es donen suport

mutu davant determinades inquietuds o problemátiques.

Per facilitar les relacions a aquest nivell existeixen també estructures mes o menys

formáis com una trobada anual de caps (d'unitats í d'agrupaments), trobades de les

diferents branques o els Congressos i les Assemblees Generáis.

Pedagógic, el de Vegueries, el de Relacions Exteriors, el de Gestió, i l'Económíc. (Escoltes Catalans, Directori
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Tot i així, la qüestió de la comunicado a tots els nivells, del mecanismes de relació

horitzontals i verticals entre les diferents estructures d'Escoltes Catalans, no sembla

estar encara ben resolta. Tot indica ('existencia de curtcircu'íts i de taps que dificulten la

transmissió d'experiéncies i de problemátiques en l'interior de l'Associació i entre els

mateixos Agrupaments.

2.4.2. Les i els caps

Els educadors en el moviment escolta son els anomenats "caps" (terme que respectarem

i, pertant, amb el qual ferm referencia ais educadors de l'associació). Estatutáriament el

cap pot ser-ho qualsevol membre del moviment que sigui major d'edat. Ara bé,

actualment i ja des de fa uns anys, els caps acostumen a ser nois i noies joves entre els

18 i 25 anys, essent estranyes les persones que son majors de 25 i molt habituáis els

equips de caps on la majoria está entre els 18 i els 22 anys. Per tant, dones, la joventut

deis educadors és una primera característica important a teñir present.

A mes de joves, els caps son voluntaris i voluntáries. No son, per tant, a diferencia deis

professors del sistema educatiu o d'educadors d'altres institucions, persones que tinguin

aquesta activitat en l'agrupament escolta com a professió (encara que, lógicament, es

pugui donar el cas que algún deis voluntaris es dediqui professionalment a l'educació). És

aquesta una segona característica rellevant també a reteñir, perqué en un ámbit de

l'educació no formal cada vegada mes mercantilitzat sovint s'oblida.

Connectat amb aquesta última característica que hem ressaltat, cal fer referencia al tipus

de formado col-lectiva que teñen els caps. La formado que acostumen a teñir els caps

veu de dos fonts principáis. La primera, i probablement la mes important, és

l'aprenentatge que s'ha anat adquirint al llarg de la seva etapa com a membre de

rassociació, primer com a membre escolta i després com a cap, que es rep de forma mes

o menys informal en la propia práctica pels altres companys mes experimentáis. La

segona prové de la realització de cursos, monográfics, tallers, organitzats per la propia

associació per a formar ais caps i del *curs de caps" que s'ha de realitzar per adquirir la

titulació de "Monitor7' (que legalment ha de disposar una majoria deis membres d'un

equip de caps d'un agrupament escolta). Lógicament, també son font d'aprenentatge les

formacions particulars de cada cap, i la propia voluntat d'aprenentatge de cadascun.

En definitiva, dones, ser cap d'un agrupament escolta és quelcom forga diferent de ser un

mestre d'escola o d'un professional de l'educació en el lleure. El cap forma part del

2001-2002).
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Consell d'Agrupament, organitza activitats (campaments, colónies, etc.) segons uns

objectius educatius, assegura el bon funcionament de la "unitat", participa en

l'associació, etc. És dones una persona que desenvolupa múltiples habilitáis i

competéncies per a realitzar la seva tasca, pero sense ser un "professional". Per entendre

dones les qüestions i conclusions plantejades en la present recerca, és imprescindible que

tinguem en ment el que és realment un cap.

3. DISCURSOS, PRACTIQUES I REFLEXIVITAT

En la present recerca cerquem en el que podríem considerar com a tres nivells d'análisi:

el deis imaginarís i discursos, el de les actituds o disposicions, i el de les practiques o

comportaments. Per aixó ens volem aturar un moment per dir quelcom sobre aquests

tres nivells, juntament amb un quart al voltant de la reflexivitat.

3 . 1 . IMAGINARÍS I DISCURSOS

Per discurs podríem considerar el contingut deis nostres actes comunicatius explícits,

tinguin aquests forma verbal/ parlada o escrita; és a dir, alió que diem sobre quelcom

sigui de forma verbal o escrita. Fa referencia, dones, a alió que diem sobre determináis

temes, sigui sobre la Guerra a l i raq, la situado del Barga, o sobre alió que considerem

que és l'educació intercultural. I aquests discursos ens permeten accedir a alió que en

podríem dir els imaginarís. Amb aquest segon terme entenem les concepcions,

pensaments que tenim sobre les coses i que guien alió que diem (els nostres discursos

sobre les coses) i com ho argumenten).

Ens trobem, dones, en el que en podríem dir el món de les representacions: el món de

les creences, pensaments, concepcions, etc., que tenim sobre el món en general i sobre

un determinat tema en particular, i que ens permeten i ens fan interpretar les coses en

una determinada direcció; l'ámbit del que en termes del socióleg Anthony Giddens en

diríem el de la consciéncia discursiva.

En la present recerca ens interessem per dos tipus de discursos que reflexen imaginaris

concrets. Per una banda, analitzem el que en podríem dir els discursos "associatius" al

voltant de la temática de la interculturalitat, ais quals hi mirarem d'accedir mitjancant

l'análisi de documents escrits, d'entrevistes amb responsables associatius, i mitjancant

35



Educació intercultural en el lleure
B cas ¿Escoltes Catalans

un gaip de discussió. Per l'altra, els discursos que sobre la temática teñen els caps, i els

quaís intentarem conéixer també mitjancant entrevistes i un altre grup de discussió.

Els discursos i els ¡maginaris son ¡mportants perqué ens mostren concepcions que poden

influir en com s'organitzen les coses o com s'afronten algunes situacions, en el nostre cas

la temática de la interculturalitat. De totes maneres, i tal i com veurem tot seguit, hem

dit "poden influir" perqué la distancia entre alió que pensem i/o diem i alió que fem está

mediatitzada per moltes circumstáncies i mediacions. És a dir, que existeixen múltiples

mediacions entre discurs i praxis, entre pensament i comportament. De fet ja no diu la

dita castellana: "entre lo dicho y el hecho hay un trecho".

Finalment, destacar que, si es tracta d'un nivell de l'ámbit discursiu (de les creences,

pensaments, etc.), és un nivell potencialment transformable amb les mateixes armes

discursives (la parla) mitjancant el diáleg i el debat i grácies a la forca de les

argumenta cions.

3.2. LES ACTTTUDS I DISPOSICIONS

Amb els conceptes ü'actitud i el de disposidons, volem referir-nos a un nivell diferent al

que hem fet referencia amb el de discurs i de l'imaginari. Comengant per actitud14, i tot i

que la definido no és unánime, la concepció dominant podem dir que la defineix com:

"les prediposicions de les persones a respondre a alguna classe d'estímuls amb

determináis tipus de respostes."15. Es tracta, per tant, d'un instrument conceptual que

ens permet entendre les posicions que les persones mantenim cap ais elements de

l'entorn, tant físic com social, i les predisposisions a comportar-nos d'una forma o d'una

altra. Per altra banda, per disposidons, si seguim la conceptualització que Pierre

Bourdieu feia del concepte ú'habitus, podem dir que son indinacions a percebre, sentir,

actuar i pensar d'una determinada forma, interioritzades i incorporades gairebé sempre

de forma inconscient.

En definitiva, dones, amb aqüestes concepcions d'actitud i disposidons, malgrat no siguin

exactament equivalents, alió que ens permeten rescatar i ressaltar és la dimensió de

predisposició inconscient a actuar d'una determinada forma (a comportar-se)i que també

contribueix, per tant, a Torganització efectiva de les practiques socials. Ens trobem en

aquest cas en l'ámbit del que Anthony Giddens anomena consdénda práctica.

14 El concepte d'actitud s'ha de distingir d'altres l'ús deis quals també és molt comú tant en el llenguatge
quotidiá com en el de les ciéncies socials, com per exempte: opinió, creenga i valor. Per opinió entendríem la
manifestado verbal d'una opinió. La créenla la reservaríem per a referir-nos al coneixement o a la informado
disponible sobre una cosa. Mentre que valor seria una estructura mes complexa composada, generalment, d'un
conjunt d'actituds estructurades de forma jerárquica.
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Així es possible, t de fet és molt freqüent, teñir una opinió, un discurs A i una actitud i/o

disposició B, és a dir, una actitud no coherent amb alió que es defensa verbalment. Per

exemple, es pot teñir un discurs contra la desigualtat entre homes i dones, pero actituds

que de fet reforcen, o un discurs antirracista i alhora actituds irrespectuoses, i fins i tot

d'inferiorització, front a manifestacions culturáis no própies.

Les actituds, justament peí fet de ser-nos en gran mesura inconsciente, invisibles per a

nosaltres mateixos, son mes difícils de modificar que els discursos. Tot i qué, lógícament,

el reconeixement ja és un primer pas important. A mes, es pot usar l'estratégia de la

dissonánda de qué han parlat alguns psicólegs socials. Es tractaria d'aprofitar el tret

cultural de la nostra voluntat a sentir-nos coherents, i així, mostrant la no coherencia per

exemple entre una idea defensada i una actitud í/o comportament, induir a la persona a

transformar les segones per qué s'adeqüin a alió que defensa.

Finalment, també, és important destacar que les actituds es transmeten inconscientment

en la práctica educativa perqué les aprenem de forma inconscient. Per aixó és tant

rellevant no prestar únicament atenció ais discursos, sino també a aquest nivell

actitudinal.

3.3. EL COMPORTAMENT I LA PRÁCTICA

Sobre el comportament i la práctica, destacar el fet que la majoria de vegades no son

efecte directe ni de les nostres idees, ni tampoc de les nostres actituds. Amb aixó no

volem dir que no tinguin cap relació, sino que és una relació mediatitzada pels contextos

i situacions. Son justament aquests contextos i situacíons els que fan emergir els nostres

coneixements práctics i/o abstractes. Així, sabem quines son les nostres actituds reals,

no aquelles que verbalitzem, quan una determinada situado ens les posa a prova. Sabem

com ens comportem en front una determinada situado quan ens hi trobem, i no pas a

priori abans de trobar-nos-hi. Igualment, molt sovint, els nostres comportaments teñen

poc a veure amb els nostres discursos, que sovint son justificacions posteriors ais

comportaments.

Aquest component emergent, situacional de les nostres actituds i coneixements, ens

alerta sobre la importancia de l'organització concreta de les nostres rutines quotidianes

que organitzen els nostres comportaments quotidians. Si fou ja fa molts anys el socióleg

alemany Max Weber quí ens destacé la importancia de les rutines (i deis processos de

lsíniguez, 1996: 239
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rutinització) a l'hora d'organitzar les nostres vides diáries, posteriorment molts d'altres16

han destacat aquest carácter emergent en situado, en context de les nostres practiques,

deis nostres comportaments.

De totes maneres, no hem d'arribar a mal entesos. Que destaquem tot la importancia i

relleváncia de tot alió que ens és inconscient sobre els nostres comportaments, no vol dir

que no tinguin importancia els nostres raonaments, la nostra reflexivitat. Ans al contrari,

en té i molta, tanta que és la que ens permet transformar el curs de les coses. Ara bé, si

alertem sobre la importancia de les rutines i de les disposicions inconscients, és per dos

motius. El primer és per alertar sobre les análisis que creuen que les persones passem

directament de la idea a una acció. I aixó tant per la vessant positiva, com per la

negativa. Ens podem trobar, i de fet succeeix tot sovint, que caps amb molt bon

discursos després a nivell práctic, ni son bons, ni fan alió que diuen (i sense adonar-

se'n). I a la inversa, caps que semblen no teñir idees molt clares, en la seva práctica

quotidiana se'n surten molt bé, i fent-ho de la forma mes natural, sense que s'hi hagin

parat a pensar. El segon motiu, és el d'alertar sobre la ingenuítat de pensar que peí

simple fet de canviar la opinió a algú, automáticament també implica un canvi de

práctica. És a dir que, per a modificar practiques educatives, el raonament és un factor

necessari, pero no suficient. Caldrá quelcom mes, per exemple, que aquesta idea

esdevingui disposició i que aquesta disposició estigui acompanya per un context

favorable per a qué es pugui dur a terme17.

3.4. LA REFLEXIVITAT

Per finalitzar aquest apartat, volem destacar la importancia d'un tema que hem encetat

just a l'apartat precedent: el de la reflexivitat. Per reflexivitat podríem entendre la

capacitat d'autoanalitzar-se a un mateix i a les própies practiques, intentar comprendre

el succeit i els seus motius, per posteriorment ajustar les practiques en la direcció

pretesa. I per intentar ser reflexiu no hi ha mes remei que intentar comprendre, per tal

de no esmercar esforcos en direccions equivocades. Direcció que, lógicament, dependrá

de cap a on es vulgui anar, de quin siguí l'objectiu que ens hem plantejat.

La reflexivitat pot plantejar-se tant en termes individuáis com col-lectius. Tant en termes

de l'acció pedagógica de cadascun deis caps, com en termes col-lectius: a nivell de

16 Pensem en autors com Pierre Bourdieu, Aaron Cicourel, Harvey Sacks, o les corrents americanes
contemporánies conegudes com Activitat Situada i la del Coneixement Social Distribuit.
17 Un model complex els factors que han de confluir per a qué una actitud acabi comportant un comportament
el tenim l'anomenada Teoría de l'acció raonada deis psicolegs M.Fishbein i I.Ajen. Es pot consultar el seu Itibre
de (1975) Belief, attitude, intention and behaviou. An introduction to theory and research. Reading: Addison-
Wesley. Pero també podem trobar ['explicado resumida a AAW (1996): Psicología Social. EDIUOC, p.245.
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l'equip de caps, de tot l'agrupament o de tota l'associació. Sense cap dubte, la reflexivitat

és una eina imprescindible per tal d'educar en la direccio que s'hagi decidit.

4. HIPÓTESIS

Distingim aquelles hipótesis que fan referencia a la totalitat d'Escoltes Catalans

(associació i agrupaments) d'aquelles que només es refereixen ais agrupaments.

A nivell associatiu i agrupaments

- En el discurs, tant en l'associatiu com en el deis agrupaments, creiem es reflectirá

certa confusió conceptual i manca de cohesió grupal en relació a la temática de

l'educació intercultural.

- Entre alguns deis motius d'aquestes limitacions hi podríem trobar: a) la manca de la

centralitat de la temática en el debat intern d'Escoltes Catalans i la conseqüent

abséncia d'un plantejament transversal de la interculturalitat; b) la influencia de

fonts externes en la configurado d'opinió respecte al tema; c) la configurado d'opinió

s'haurá produít individualment i al marge de plantejaments grupals; d) la no-

necessitat de plantejar-se el debat per la baixa o nul-la presencia d'infants d'origen

immigrat en els agrupaments.

- En quan ais continguts, creiem es donará una concepció de la cultura excessivament

estática, la qual repercutirá en la forma de plantejar l'educació intercultural. A la

vegada, es desproblematitzará el fenomen de la immigració i, per tant, la gestió de la

interculturalitat (s'optará, entre d'attres, per assumir el discurs políticament corréete

sobre el tema). Ens podem trobar, per tant, amb un plantejament que podem

qualificar d'idealista i que manllevi pragmatisme a les possibles iniciatives que se

puguin definir.

- Tot i que el centre d'interés deis cursos 2000-2001, 2001-2002 era el de la

interculturalitat aquest s'haurá transmés ais agrupaments de forma desigual. A la

manca de cohesió vers el plantejament i la gestió de la interculturalitat a nivell

associatiu, s'hauran de teñir en compte els problemes de coordinado en el pía

horitzontal (entre agrupaments) i els problemes de coordinació vertical (entre

l'associació i els agrupaments).

A nivell d'agrupaments

- La presencia de poblado immigrada en l'entorn deis caus, tot i la manca d'infants

d'origen immigrat que suposem ens trobarem en els agrupaments, no desencadenará
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entre els caps estratégies explícites d'apropament del seu projecte d'educació en el

lleure a la població nouvinguda. La causa principal d'aixó potser la trobem en la

dinámica autoreproductiva en la que están immersos la majoria de caus.

Es plantejaran el debat o iniciatives concretes d'educació ¡ntercultural amb major

centralitat aquells agrupaments que es trobin amb població immigrada entre els seus

infants. El mateix succerrá amb els agrupaments que, en el seu entorn es trobin que

existeix certa conflictivitat entre població immigrada i autóctona. El mateix

confrontar-se a la práctica será el principal mecanisme a l'hora de condicionar els

discursos i practiques deis caps.

En quan a la práctica educativa, com un efecte no desitjat, será mes integradora del

que semblarla a priori, precisament per l'abséncia d'iniciatives explícites a l'hora de

treballar la interculturalitat, de manera que no es remarcará en excés la diferencia.

Malgrat tot, en general, la práctica educativa tendirá a 1'assimilacionisme. El perfil i la

procedencia de l'equip de caps, juntament a ia poca participado de la població

nouvinguda en el prpjecte educatiu deis agrupaments son factors que poden estar al

darrera d'aquesta tendencia.
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CAPÍTOL I

L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL EN EL NIVELL ASSOCIATIU18

L'objectiu del present capítol és el d'analitzar el model teóric d'educació ¡ntercultural

d'Escoltes Catalans, és a dir, quin és el plantejament teóric de l'associació al voltant del

tema. Aquest objectiu es pretén assolir realitzant una petita génesi sobre com s'ha anat

estructurant históricament el discurs. Aixó es pretén realitzar mitjancant l'análisi de la

documentado produída per l'associació, per la seva escola de formado (FORCA) i per la

seva Fundado (Josep Carol), juntament amb la realització d'entrevistes a aquells que

s'acostuma a anomenar "informadors privilegiáis".

Pretenem centrar la nostra análisi discursiva al voltant de tot un seguit de qüestions. En

primer lloc, veure quina és la concepcló que es té d'educació en el lleure: finalitat,

métode, etc. En segon lloc, com es concep l'educació intercultural i els aspectes

relacionats a ella. Així, ens centrarem sobretot en l'análisi de les taxonomies, de les

classificadons amb les quals s'analitza la realitat. En concret, per a la nostra temática

ens será rellevant veure en cada moment la concepció de "cultura" que s'utilitza, ja que

segons sigui una concepció mes a menys estática predisposa a una o una altres

possibilitats de comunicació; quina és la frontera ¡dentitária que es marca, quina la

comunitat de referencia (en aquest cas la nació), ja que és la que permet la construcció

de l'endo i exogrup, el "nosaltres" i l'"ells".

Per recordar la importancia de les classificadons i les taxonomies només cal teñir

presents, per exemple, les obres de Erwing Goffman en les que ens ha mostrat com el

poder s'expressa etiquetant els fets segons el tipus d'ordre que pretén imposar. Píerre

Bourdieu, en la mateixa direcció, afirmava que les classificacions practiques están

orientades a produir efectes, contribuint a produir alió que aparentment descriuen. És per

aixó que defensava la necessitat de superar l'oposició entre la representació de la realitat

i la realitat, i indoure en l'análisi de la realitat la representació d'aquesta, i mes en

concret, incloure la lluita de representacions, les quals sempre es produeixen en un marc

de relació de forces concretes (Bourdieu, 1985).

1. LA PROPOSTA EDUCATIVA D'ESCOLTES CATALANS, EN TRES MOMENTS

Escoltes Catalans va néixer l'any 1974 de la unificado de diverses associacions de noies

guies i d'escoltes laiques de Catalunya. Pels propósits del present escrit, sembla útil

18 Recordem que per nivel! associatiu entenem l'equip directiu (la Junta Permanent) i els diversos ámbits i
equips generáis de l'associació.
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dividir la historia de l'associació en tres etapes básiques: la primera (de 1974 a 1982) on

es defineix el projecte i la proposta educativa; la segona (de 1983 a 1993) que serán uns

anys de continuítat del projecte inicial definit; i la tercera (1994 fins a la actualitat) és

l'etapa de modernització de l'associació i d'aparició de referéncies a la interculturalitat.

1.1. PRIMERA ETAPA 1974-1982: DEFINICIÓ DEL PROJECTE. LA PROPOSTA EDUCATIVA

Del context extern de penode ens sembla important destacar dos eiements, el primer

de caire social, i el segon de caire polític.

En el primer volem fer referencia al fet que l'associació es crea en l'etapa final deis fluxos

migratoris d'altres parts de l'Estat cap a Catalunya, molt vius en les décades entre 1950 i

1970. Així ens trobem en un període en qué íes persones que calia aconseguir integrar

en la societat catalana i en la mateixa associació eren els membres d'aquestes

migracions: els altres catalans segons la definido afortunada d'en Francesc Candel, o els

seus filis i filies.

El segon element, és que ens trobem en l'inici deis anys de la Transido política, amb tot

el que aixó comportava de pos i do na me nts ideológics al voltant deis models socials i

nacionals que es volien defensar per a Catalunya. De la mateixa manera també s'estan

debatent quines son les fronteres de Catalunya, si la nació ha de ser aquesta o els Paísos

Catalans, etc., així com sobre la mena d'encaix i/o de relació amb el conjunt de l'Estat

espanyol

Peí que fa al context intern, ens trobem en el procés de creació de l'associació i amb

1'establiment de les bases estructuráis i ideológiques que han de definir al projecte.

Aquest període, aniria des de l'Assemblea Constituent en la qué es dota deis primers

estatuts i de la Declarado de Principis (únic document que encara no ha patit cap

modificado) fins a la redacció de l'ideari de l'associació: el Dossier Verd.

El marc simbolic de partida que dona la primera cobertura discursiva per a l'articulació

d'estratégies simbóliques d'arrencada, el propordona el Moviment Escolta internacional19.

Així dones, la proposta concreta que realitza Escoltes Catalans parteix deis principis

19 El moviment escolta és un moviment educatiu, forca divers en l'actualitat, adrecat ais joves que té com a
fínafitat explícita contribuir en la seva educado per a qué esdevinguin ciutadans responsables i compromesos
amb el desenvolupament de la seva comunitat. Defensa que I'educado cal fer-la en base a tres principis
fonamentals deñnits com a "Deure envers deu, deure envere els attres i deure envers un mateix" (Organització
mundial del Moviment Escolta, 1992). Considera que el seu métode es "un sistema d'autoevaluació progressiu
mitjancant: una promesa i una llei, aprendre fent, la pertinenga a petits grups d'iguals de treball, programes
progressius i estimulants d'activitats diverses basades en els interessos deis participants" (íbidem. p. 8)
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generáis de l'escoltisme, els quals només esdevenen propostes practiques en les

adaptacions que en fan les diverses associadons per a cadascun deis seus respectius

ámbits territorials.

El document on s'estableixen les primeres bases definitóries d'Escoltes Catalans és la

seva Declarado de Príncipis aprovada en la Assemblea Fundacional de l'organització a

fináis del 1974. Per ais nostres propósits destacarem els següents punts:

Escoltes Catalans es defineix com una institució pedagógica que té per finalitat la

formado deis nois i les noies per a qué siguin ciutadans consciente i responsables. Es

considera Escoltes Catalans com una institució coeducativa, laica, no lligada a cap

ideología o disciplina de partit que rebutja qualsevol teoría o acció política que vulnerin

els principis fonamentals deis drets de l'home, i considera com a ámbit propi

d'intervenció el "context cátala".

Per laica s'entén en el sentit de mantenir la seva práctica educativa deslligada de tota

doctrina o práctica religiosa, sense incloure en la seva pedagogía la formació religiosa. A

mes, s'afirma que la institució respectará les idees o accions polítiques o religioses

personáis deis seus membres sempre i quan no es pretengui institucionalitzar-se en

l'associació, no entrin en contradicció o conflicte amb els principis de la institució, i

respectin la dignitat de la persona -entesos en la definido deis drets humans-.

El tercer document rellevant per comprendre el període és Ildeari, l'anomenat Dossier

Verd. En aquest cas es tracta possiblement del document intern mes important per a

l'associació, ja que és el que els propis membres consideren que reflecteix millor les

bases i fonaments de la seva proposta educativa. Així, a diferencia deis dos anteriors que

son documents que acostumen a circular básicament entre l'equip directiu de rassociació,

el present té una circulado forca elevada entre la majoria deis membres de l'associació, a

mes te una forta importancia simbólica i discursiva pels membres. Es tracta d'un

document al que educadors i nois i noies fan sovint referencia, és usat com a referent

discursiu quotidiá, i com a eina básica per realitzar practiques educatives ("activitats") al

voltant d'ell. Es un document qué, a partir deis dos anteriors, articula un discurs mes

polític- pedagógic i menys de caire legalista o formal.

En el document es parteix de la analisi de trobar-nos immersos en un tipus de societat

competitiva i injusta plena d'explotadors i d'explotats plena de discriminacions de classe,

"raga", confessió i sexe, i que genera persones individualistes, insensibles i conformistes.

Aleshores, es considera la formació com el motor principal per a la transformado social,

ja que es valora que només mitjancant una práctica educativa integral s'aconseguirá el
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tipus de persones que es desitja: compromeses, critiques, participatives, respectuoses i

constructives, que les capaciti per incidir en un procés d'alliberació personal i social.

Els objectius educatius, que preñen la categoría de ser la reformulació de l'anomenada

llei escolta, que es volen assolir mitjancant l'acció pedagógica és que els seus membres:

3.Facin del respecte mutu una norma de vida personal i col-lectiva; 7.5iguin solidarís

amb totes les persones que lluiten per la llibertat i ¡a justicia; ll.estimin i sinteressin peí

seu país; i, 12. A/o manquin mai al seu compromts.

En el primer d'ells (3. respecte mutu), s'afirma, entre d'altres coses, que l'objectiu

suposa "L'acceptació de la realitat de la personalitat deis altres i el respecte a aquesta

personalitat, sense discriminacions de sexe, classe, edat, cultura, opínió, aptituds,

sentiments,..." i "L'acceptació de normes comunitáries de convivencia" (Dossier Verd;

1982: 23). L'objectiu de ser solidan (n.7), afirma la impossibilitat de ser indiferent a res

del que succeeix en aquesta societat perqué se n'és o víctima o beneficiari; que no es pot

restar al marge de l'intent de *fer-la millor, mes justa, mes lliure de servituds d'uns

envers els altres", i aleshores, ser solidan significa fer propia *la reivindicado justa deis

oprimits" (íbidem. p.28,29). El referent al compromís l'hem destacat perqué assenyala

una de les característiques d'aquesta pedagogía, que és la gran confianca en la capacitat

d'autovivéncia deis joves i en la possibilitat d'adequar la conducta amb alió que a nivell

discursiu es manifesta. Així es considera que wel que és educatiu és l'autoexigéncia, la

voluntat de complir, la voluntat d'autocorregir-se", i teóricament aixó s'ha de fer en base

ais objectius del moviment.

Hem deixat, per raons expositives, per a l'últim el tercer objectiu de 11. estimar i

s'interessa peí seu país. Veiem que la identitat nacional es defineix en els següents

termes:
nLa identitat nacional és, fonamentalment, una vivencia que arrela Íes persones, d'una

manera primaria i inconscient, per naixement o per adopdó, a una térra i a una

manera de viure-hi; que les fa sentirse pertanyents a un complex ecosistema en el

qual compten el territori, l'étnia, la historia, la cultura, la ¡lengua, les institucions, els

costums, el folklore... És el que diem el país, la nació, i que sentim com a patria; pero

que no cal confondre amb una estructura estatal ni amb una divisió administrativa

amb les quals pot o no coincidir" (íbidem. p.38).

Nacionaütat que l'associació considera com a propia la "catalana" i s'identifica,

explícitament (que no havia estat pas el cas deis anteriors documents) amb "el patrirnoni

44



Educado intercultural en el I leu re
El cas (f Escoltes Catalans

comú deis Paísos Catalans". La definido de la nacionalitat está així en continuítat amb la

línia deis anteriors documents esmentats20.

Així dones, la concepció de la identitat nacional catalana que es desprén, des de el nostre

punt de vista, sembla teñir certs elements de la tradició de nacionalisme progressista,

per una banda, mentre que per l'altra, també sembla s'hi desprenen certs aspectes

d'essencialisme. D'aquests últims ens referim sobretot a que la concepció de catalanitat

no és, com acabem de veure, "un receptade buit, transitable i obert, en disposició de

digerir qualsevol contingut"21, sino que es pensat com a portador de determinades

característiques, malgrat que no es defineixin quines son aqüestes. De l'altra banda,

pero, sí que s'hi desprenen característiques integradores i no excloents, podent

potencialment ésser integrada com a catalana qualsevulla persona que ho vulgui.

S'aposta, a mes, per la defensa d'una nacionalitat a la qual hom s'hi adhereixi peí criteri

de l'adscripció voluntaria per damunt de la filiado, és a dir, per la preeminénda del ius

solis sobre el ius sanguinis22. Ho podem veure en la concepdó qué "per defensar i afirmar

la identitat nacional, cal superar la vivencia inconscient i primaria de la propia

nacionalitat i assumir-la conscientment com a opció voluntaria" (íbidem. p.39). A mes,

es pretén que els membres de l'associadó tinguin una relació amb la nació mitjangant la

idea del contráete social, sent així el model propugnat molt reflexiu i autoconscient:

"l'escolta cátala aprén i s'esforca a sentir, estimar, conéixer i respectar el seu país, com

un patrimoni collectiu propi, mitjangant el contráete viu i directe..." (íbidem. p.40).

Finalment, es defensar un nacionalisme no agressiu, sense voluntat de ser superioritat ni

d'agressió a d'altres nacionalitats: "la seva actitud nacional no ha de suposar mai, pero,

indiferencia, insolidaritat, menysteniment o agressió envers les altres nacionalitats. Vol

respecte per la seva nacionalitat tot respectant la deis altres. (...) No és xovinista, racista

o imperialista" (íbidem. 40).

MA la declarado de Principis es paria deis "postres paTsos" que tot i no anomenar-los explícitament com a
Paísos Catalans, la definido que es fa del "context cátala" (marc per a la proposta educativa) els compren, ja és
entes com "el conjunt de nexes i relacions socials geográfiques, históriques, culturáis, lingüístiques i soctals que
defíneixen aquests paTsos i persones que h¡ viuen"20. En aquesta direcció, en el Estatuís -següent document
publicat, que la referencia nacional amb la qual si den tífica l'associació son els paTsos de parla catalana, i que
per atxó buscará la relació preferent amb la resta d'entitats escoltes/guia que treballin en aquest ámbit
geográfic (Art.2). Es considera que I'ámbit d'actuado principal será Catalunya, encara que no es descarta
sobrepassar-lo, i la que la (lengua catalana es considerada com a 1'oficial i propia de l'associació. (Art.2 punts
2.1. i 2.2).

21 Tal i com Delgado (1998: 19) Identifica.
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2.2. SEGONA ETAPA 1983-1993: CONTINUÍTAT.

És el període menys rellevant per ais nostres propósits. En aquests anys l'associació va

realitzant la seva tasca sense masses qüestionaments, alhora que es va produint un cert

tancament de la propia entitat respecte ('exterior. Hi ha molt poca producció de

documentado, i l'existent, en própies paraules de l'equip pedagógic actual, és de bastant

baixa qualitat. D'entre els pocs textos que es produeixen destaquem uns petits llibrets de

l'escola de formació (FORCA) pensats com a materials per ais cursos de caps. D'entre

aquests, trobem un titulat nLa Integrado en el temps Mure", qué es planteja com integrar

aquelles persones amb algún tipus de minusvalia física, psíquica, etc. És tant sois en

aquest termes en els qué s'estava formulant l'existéncia de necessitats d'integració. La

resta de continguts possibles del terme "integrado" restava absent tant de la elaboració

teórica de l'associació com de les preocupacions de la majoria deis seus responsables.

1.3. TERCERA ETAPA. 1994 FINS AVUI: L'APARICIÓ DE LA INTERCULTURALJTAT

En el context extern ens trobem amb la Barcelona i el país post olímpic, inserits dins la

Unió Europea, on van adquirint importancia les temátiques sobre la immigració

extracomunitária, així com es van introduint paulatinament els termes i els debats al

voltant de la multiculturalitat, la interculturalitat, etc.,. Els nous fluxos migratoris, al ser

externs a l'estat, ja serán categoritzats com a "immigració" en sentit estatal -amb tota la

forca simbólica que aixó té- .

A nivel! ¡ntern ens trobem pels volts del 94 amb l'arribada d'una nova generado a

l'equip directiu que percep la necessitat de modernització de l'entitat. Es constata la

necessitat de qué la institució és doti d'un petit nucli de "treballadors" (personal

remunerat, fins aleshores prácticament inexistent), qué renovi la seva imatge, qué

aconsegueixi mes recursos económics i, finalment, qué vagi actualítzant la seva proposta

i el seu idean ais nous temps. Així al voltant de l'any 98, no sense forca tensions internes

dins la institució, aqüestes idees comencen a ser una realitat. Tenim aleshores una

associacio amb un petit nucli de treballadors (salt qualitatiu que facilitará que apareguin

nous equips, que es renovin moltes publicacions i que n'apareguin de noves), una

Fundació (Fundado Escolta Josep Caro!) amb una servei de vacances i d'activitats de

lleure (ESCA) i l'escola de formació FORCA.

Els primers treballs, discussions, debats al voltant de les temátiques de la

interculturalitat, del "altres culturáis", etc. emergiran a mitjans deis noranta com a

"Qué tal i com ens recorden Domingo et al. (2001: 150) al ncionalisme cátala el criteri fus solis ha tendit ha
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conseqüéncia deis primers projectes de "cooperado" que realitza el creat Equip de

Cooperado23. Així, una de les primeres aparicions de la temática de la ¡nterculturalitat en

1'ámbit de l'associació será la realitzada per aquest equip. En concret ens referim a dos

documents no publicats: el primer (realitzat per dit equip), és un intent de definido del

que l'equip entén per "Educado peí Desenvolupament (EPD)"; el segon (realitzat peí

subequip La Murga24), es titula "Quart Món. Dossier pels caps de pioners" (és a dir,

dossier destinat ais educadors del grup de nois i noies de 15 a 18 anys). Es tracta de dos

documents que, una vegada realitzada les experiéncies deis projectes práctics, els

membres d'aquests equips miren d'oferir les seves reflexions al conjunt de l'associació.

En aquests escrits fan aparició per primera el conceptes d'"educació multicultural" i

"interculturaí". Tot i qué ho fan de passada, i no en un context per tractar-los

explícitament i en profunditat, ja s'apunten les preferéncies de l'equíp. Es considera

preferible el model que entenen com a intercultural, ja que el consideren com el que

permet "que les diferente cultures que es puguin trobar i intercanviín característiques les

unes amb les altres, és a dir, estem parlant de societats mestisses" (EPD, 1997: 5). Peí

contrari, el model multicultural és refusat perqué es considera que potencia el risc d'una

societat que es segmenta en compartiments estañes, "on cada cultura té el seu lloc i no

és possible barrejar-se" (íbidem).

En segon lloc, es comenca a plantejar com a temática pertinent l'análisi del paper deis

prejudícis i els estereotips sobre la percepdó de l'"altre". Es considera que l'educadó

transmet les categories de percepció que conformen les actituds. L'"altre", en aquest

context, fa referencia ais "pobles del Sud" a l'anomenat "Quart Món".

En tercer lloc, ('"educado interculural" es considera com una de les educacions que han

de ser part de la mes global "educado peí desenvolupament". Educació que, a mes de la

intercultural, ha d'englobar l'educació ambiental, I'educado per la pau, l'educació per ais

drets humans, l'educació per a la comprensió internacional i l'educació per al conflicte i la

desobediencia.

I en quart lloc, cal destacar l'aparició de les següents idees, formulades en termes

d'objectius, que pivoten al voltant de l'objectiu general qué: "L'EPD pretén que les

persones siguin despertes ¡ critiques i que siguin capaces de participar en els esforc.os per

aconseguir un desenvolupament huma global ¡ integral just i solidan" (íbidem, p.12).

D'acord amb aquest criteri, es proposen un seguit d'objectius, d'entre els quals

destaquem els següents: a) concepció de que la humanitat no és dividida, sino diversa;

prevaldré sobre el ius sangut'nis
"Equip dedicat a la realització de projectes de cooperario amb els anomenats paísos de! Tercer Món.
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és a dir, que primer de tot cal destacar l'element comú de la humanitat compartida, que

després adopta formes diverses, b) Defensen la necessitat de respectar aquesta

diversitat humana en totes les seves formes (étniques, culturáis, de genere, individuáis,

de classe...), entenent la igualtat de tothom i que, per tant, ningú pot ser marginat ni

considerat inferior o desigual, c) Es defensar el diáleg per a la resolució de conflictes,

considerant-los inherents ais humans i com a fonts de canvi. d) defensen el

reconeixement i la comprensió de la diversitat perqué es considerada font de riquesa. e)

defensa que per damunt del respecte a les cultures ha d'existir el dret a la integritat

física i psíquica de les persones, f) desenvolupar una actitud responsable, activa i

compromesa en front de les desigualtats socials.

Al 1996, la recent creada Fundado Josep Carol de l'associació, crea una petita col-lecció

de Hibres que pretén oferir un espai de reflexió sobre la pedagogía de l'associació, oferint

la possibilitat d'un debat mes teóric- ideológic sense pretensions d'aplicació immediata.

La col-lecció s'inaugura amb la publicado i presentado del llibre La laícitat en l'Escoltisme

que havia estat escrit deu anys abans (1986), pero que es considera plenament

actualitat. La importancia de l'escrit rau en qué esdevé un envit per a qué l'associació

torni a plantejar-se aquesta qüestió en el nou període. Cal teñir molt present que el llibre

tracta d'una temática central per a l'associació, ja que la laícitat ha estat un deis signes

identitaris distintius d'Escoltes Catalans en el camp de t'escoltisme cátala. Del llibre

rescatem un seguit d'idees que afectaran a com es va rearticulant el discurs al voltant del

tema per part de l'associació. En primer lloc, la laícitat és definida com:

"En primer tloc, és un compartir el dret de tots a la llibertat En segon lloc, acceptar

tothom tal com és, sense discriminacions prévies. En tercer llocf no imposar i mites, ni

creences" (Adroher, 1996: 27).

L'autor considera que la laícitat implica que cap membre de l'associació pot rebre

discriminado de cap tipus per rao del seu pensament, o de les seves creences, sent

Túnica condició necessária que accepti ell mateix aqüestes regles. Es pretén que tothom

té el dret de manifestar alió que pensa o creu, i que la diferencia d'aquestes

significacions és un aspecte pedagógic essencial, sense que cap idea pugui deixar d'estar

en l'assodació que, com a tal, no n'ha d'adoptar cap. La laícitat és la que ha de garantir

que ningú es pugui sentir estrany dins l'associació. (Adroher, 1996: 27,28). Veiem,

dones, com la laícitat es vista com el marc idoni per conéixer la pluralitat de creences i

pensaments, fomentar el respecte per les diferencies i combatre la intolerancia i la

discriminado.

"Grup que realitza projectes a l'anomenat Quart Món. El projecte mes important que ha realttzat fins el

48



Educado intercultural en el lleure
El cas d'Escoltes Catalans

Com déiem, el llibre va servir com envit per a la associació. Així, dos anys després

(1998), en el document associatiu Fer-se preguntes, cercar respostes, trobem dos escrits

(el Prefaci i Postfaci)25 de membres rellevants de l'associació al voltant de la temática de

la laícitat En el Prefaci, s'accepten els postulats que acabem de mostrar i es defensa que

és a partir de ia vivencia de la propia identitat -la catalanitat- que s'ha de viure en un

món enriquit per la interculturalitat. En el postfaci, s'afegeix que per construir una

societat laica cal, no només tolerar les altres opcions, sino que s'han de respectar, cosa

que significa comprendre-les (que no necessáriament compartír-les). Pero, a mes, també

es considera laícitat mostrar que les desigualtats socíals son fruit de la injusta distribució

de recursos i fer cooperado internacional. I que és respectar totes les creences, pero

també "qüestionar-les per així enriquir-nos".

Peí que fa a les propostes practiques d'"activitats" proposades es desprén un model de

representado de les "altres cultures" tendint a la folklorització i a mostrar en abstráete la

positivitat i la riquesa de diversitat26. Mentre que el reconeixement de la igualtat és fa en

un pía abstráete i genéric peí fet de compartir l'ésser tots ciutadans del món27.

Per una altra banda, l'Ámbit Pedagógic de l'associació per les aquelles dates (curs 1998/

1999) va realitzar el document titulat Com Treballar ¡es tradicions, en el qual apareix per

primera vegada en un apartat específic titulat: "Treball de la interculturalitaf. En aquest

es planteja la potencialitat que té el trebaliar les tradicions del "nostre país" per a

integrar les persones que procedeixen d'"altres cultures". Alhora es considera que el

agrupaments poden ser un motor per a treballar la interculturalitat i per a la comprensió

entre les persones i les cultures podent celebrar, amb normalitat, tradicions i rituals

d'altres cultures. En aquesta sentit, explícitament es planteja la pregunta retórica de qué,

tenint en compte que a Catalunya cada dia hi ha "mes persones que practiquen la religió

islámica (...); Per qué no celebrar amb una festa el final del Ramada?" (p.7). Per tant,

veiem com l'educació intercultural és interpretada com la incorporació de quelcom del

suposat "altre". Aquest "altre" és un altre "cultural", aquell no cátala, tenint en compte el

criteri ambigú de I' "origen", ja que ni es defineix quin és el criteri, ni s'explicita qué es

considerat "cultura". Pero aquest "altre no cátala", peí tipus de text i per les afirmacions

deis entrevistáis, com era d'esperar era, és I' "immigrant" deis pa'ísos de l'anomenat

Tercer Món.

moment ha estat de rehabilitado de pisos a Ciutat Vella (Barcelona).
"El Prefacci és del responsable de relacions exteriors del moment, l'Eduard Vallory i Subirá. Mentre que el
Posfacci el firma el cap pedagógic el moment, en Ricard Alonso i Vicent.
^Fem referencia a: p.31 activitat 3 i p.32 activitats 6 i 10.
27Fem referencia en aquest cas a: p. 37 activitat 6 i p.54 activitat 5.
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Prova que la temática va adquirint importancia en l'associació, i que ella mateixa ho

reconeix, és el fet que en el seu I I I Congrés de 1999 apareixerá un grup de treball

anomenat "Educar en la identitat nacional en un context intercultural". Segons

afirmacions deis responsables de l'ámbit pedagógic de l'associació, en aquest Congrés

será reconegut a nivell associatiu la importancia de la temática i qué, per tant, ha de ser

un del temes a teñir en compte. A partir d'aquest moment des d'aquest ámbit es

comencará a pensar com treballar-lo.

De totes maneres, abans d'entrar a veure com es s'enfocará la realització d'aquest

treball, és important veure en quin termes es plantejava la temática:

"£7s nostres agrupaments tíndran cada vegada mes, com a refíex de la societat on

vivim, membres procedents de cultures diverses (immigrants o filis dlmmigrants),

Davant d'aquesta realitat, com podem treballar al idea de país (en referencia al terme

socio-cultural, no tant al geografíc o al polttic) sense ser excloents? com podem fer que

aquests infants -i llurs famílies- acceptin la cultura catalana i s'hi adaptin sense renunciar

ais seus trets culturáis propis? Fins a quin punt hem de renunciar els uns i els altres ais

nostres trets culturáis per adoptar-ne altres?" ( I I I Congrés, 1999: 21).

Per tant, veiem com la "interculturalitat" s'associa al fet d'haver de conviure i

reorganitzarel treball amb els membres deis nous fluxos migratoris. Com integrar-los tot

continuant treballant per al foment de la "catalanitat", idea que ja havíem vist. El

concepte d'"altres cultures" son aquelles que no son les catalanes, i la catalana té un

contingut unes característiques própies. I aixó, quan s'está parlant en termes identitaris,

ens remunta a I'he renda de la propia associació en la qual la identitat catalana no és un

receptacle buit. És quelcom amb unes característiques própies, sense que es precisi amb

qué.

Retornant ara al que déiem, a partir del Congrés l'ámbit pedagógic pensará en com

enfrontar-se al tema. Segons les seves paraules, enfront de la complexitat de la temática

(diferents paradigmes, moltes de variables entrecreuant-se, etc.), la práctica inexistencia

de nens i nenes de grups minoritaris entre els agrupaments, van optar per centrar-se en

el treball wdels prejudicis i els estereotips". De la seva visió es mostrava la idea que per

treballar la interculturalitat calia teñir "altres" (nens minoritaris), mentre que per al

treball de reconeixement de prejudicis i estereotips no era necessari. Tant és així que es

considerat com una virtut fer aquest treball perqué així, si mai en teñen aquest "altres"

"és feina que ja tenim avangada". En aquest sentit, tenim que des del 2000 porten dos

anys en els qual el "centre d'interés" d'aquest ámbit pedagógic ha estat "els prejudicis i
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els estereotips vers els Maltres"". Així s'han recollit alguns materials, s'ha realitzat algún

material propi i s'ha treballat en algunes trobades periódiques associatives deis caps.

D'aquest anys és també l'exposició realitzada per l'Escola de formació (FORCA)

anomenada Nens i nenes del món, i l'última producció (del 2001) de l'associació en

col-laboració amb la Fundado, la Caixa de Pandora. Aquesta última es tracta d'un

material didáctic que, segons les própies autores, té per objectiu principal possibilitar la

integrado de la dimensió intercultural en el prOcés d'aprenentatge. Per elles, no es tracta

només d'un conjunt d'activitats puntuáis proposades, sino que pretén ser una eina que

possibiliti ais educadors i educadores la incorporado de la perspectiva de la

interculturalitat en la seva práctica educativa quotidiana (Sellares i 2abala, 2001). A mes

d'un manual, la Caixa de Pandora consisteix en una caixa de vimex, físicament existent,

en la qual s'hi inclou material pera la realització d'activitats (vídeos, llibres,...)-

La part teórica del manual está extreta de la publicació Sanduk- Guia per a la formació

deis educadors i educadores en la interculturalitat i la immigradó, que van elaborar la

Secretaria general de Joventut i la Fundado Jaume Bofill. Es tracta d'un Marc teóric i una

proposta metodológica que resumeix de forma breu el Sanduk - motiu peí qual algunes

de les proposicions no están prou desenvolupades-. Ambdós elements semblen bastant

desvinculáis del que després son els objectius plantejats i les activitats proposades. Peí

que fa ais objectius, son molt semblants ais que ja es plantejaven en l'escrit de

l'associació de Veducació per al desenvolupament (veure mes amunt). Potser el que cal

destacar com a nou és que s'afirma per al lector ha de teñir sempre molt present que les

cultures son dinámiques, i que en les activitats que es realitzin cal anar en compte per no

caure en la "folklorització" i la "caricaturització" de les cultures. Ara bé, malgrat

aqüestes ultimes recomanacions, d'algunes activitats que es proposen es desprén una

concepció que busca constantment les "diferencies" deis grups culturáis emergint el perill

de l'encasellament deis individus en la seva suposada i atorgada pertinenca cultural. A la

vegada, un altre aspecte positiu i novedós el trobem en el de que es proposa treballar la

interculturalitat també mitjancant un pool d'activitats de tall sócio-afectiu que pretenen

fer prendre consciencia ais caps i ais infants vers les desigualtats patides per determinats

collectius, com els ¡mmigrats. Així, es trenca amb la dinámica culturalista predominant

que consisteix de treballar la interculturalitat sobretot en termes de diferencia.

A mes, el cap pedagógic de l'associació i ei director de l'escola de formació han participat

en els grups de discussió juntament amb d'altres associacions en el temps de lleure al

voltant de l'educació que ha realitzat la Fundado Jaume Bofill en el marc del Programa

Calidoscopi. Han participat en la comissió que va elaborar el Sanduk, t existeixen plans
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peí futur immediat. Els propis memores de l'ámbit reconeíxent que no disposen d'un

model al voltant de la temática, i que ni tant sois teñen un marc on treballar-ho

coordinadamente ni tant sois un document marc de mínims que reflecteixi el que pensa

rassociació. Reconeixen que en aquest moment només disposen d'aportacions que han

anat apareixent arrel d'altres temátiques, des de diferents ámbits i persones. Per aixó, en

previsió a la imminent publicació d'un Ilibre de la col-lecció de la fundado al voltant de la

temática, es pretén que sigui l'envit per a comengar a coordinar-se internament i poder

centrar-se de pie en la temática. En paraules de la persona coordinadora de Suport

pedagógic: "fins ara sfian anat introduint tascons i mal hem agafat el bou per les

banyes, és necessari que comencem a fer-ho". Igualment també, es percep la necessitat

-i es preveu fer-ho en breu- de revisar i actualitzar el seu idean (el Dossier Verd) en

vistes ais canvis socials que s'han anat produint en aquests gairebé 30 anys d'história de

l'associactó.

ETAPA 1a

(1974-1982)

ETAPA 2a

(1983-1993)

ETAPA 3a

(1994-actualitat)

FACTORS PELS QUE ENTRA 0
ES PLANTEJA EL DEBAT

Fluxos migratoris cf altres parte de l'Estat
Transido política

EstaWiment de les bases estructuráis i
idedógiques de l'Associadó

Període caracteritzat per la gairebé nulla presencia de
debats reladonats amb la temática

Fluxos migratoris provinents de Testranger
Creado de l'Equip de Cooperado (entén

l'educació intercultural com a peca dau de
l'educadópel desenvolupament)

Creado de la Fundado J. Caro! (introduetx el
debat a partir de la latcitat)

- Es tracta al III Congrés o°EC (1999)
Intercultrualitat com a Centre tflnterés ais cursos

2000/01 ¡2001/02

DOCUMENTACIÓI MATERIAL PRODUÍT

Dossier Verd
(idean de l'associació, 1999)

La integrado en el temps lliure (1998)

Educació peí desenvolupament (1997,
inédit)

Guart Món. Dossier pels caps de pioners
(1998, inédit)

La laídtat en l'escoltisme (1998)
Com treballar les tracBcions

Nens i nenes del món (exposidó)
- La Caixa de Pandora (2001)
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2. CONCLUSIONS

Exposem les conclusions d'aquest primer apartat en fundó de les etapes, en els que es

pot dividir la historia de l'Associació. En concret, parlarem de la primera i de la tercera de

les etapes ja que, com hem vist, son en les que entra en major mesura el debat de la

interculturalitat.

Condusions vers la primera etapa

Del discurs del projecte pedagógic en aquell moment destaquem un seguit de

concepcions que serán rellevants per entendre sota quina propia tradició i substrat podra

ser apropiat o no els discursos sobre la interculturalitat:

1. Es pretén una educació en el lleure laica (entesa com l'hem formulat mes amunt)

2. Es concep com un projecte per a la propia nació, i on ('afirmado de la propia identitat

nacional té un pes forca important. La nació considerada com a propia és la

catalana, definint les fronteres de forma qué es reconeix com a context propi

Catalunya, pero simbólicament també el deis Pa'ísos Catalans.

3. Existeix una retórica discursiva que expressa una forta voluntat de transformado

social, de lluita contra qualssevol tipus de discriminado i de lluita per la justída. Així

també és parla del treball per fomentar el "respecte".

4. Existeix, com en la majoria de discursos pedagógics, gairebé una fe cega en les

possibilitats transformadores de la reflexivitat. Hi ha una visió molt "idealista" (en el

sentit filosófic) deis processos de transmissió cultural.

5. Finalment, cal remarcar que s'estableixen uns "llindars de tolerancia" mínims: els

drets humans.

Per tant, la proposta es fruit d'un context en el qual no es parla de l'"altre", ni del

multiculturalisme, ni de l'interculturalisme. Així tampoc no emergeix cap qüestionament

del concepte de "cultura". La cultura propia -la catalana- és una. Es concep de forma

bastant estática, i sense reconeixement d'heterogenéítats internes (de classe, de genere,

etc.), o de la convivencia diferents cultures a Catalunya, per exemple la catalana versos

les deis altres catalans. La qual cosa, no vol dir que no existissin aqüestes concepcions,

pero si, almenys, que el context no provoca que l'associació es realitzés aquests

replantejaments conceptuáis. No s'estava inserit en un debat sobre "el concepte de

cultura".

També la "identitat" es vista de forma bastant estática. Anant a la identitat nacional,

malgrat que s'hi llegeix l'element no sanguini, i per tant, s'hi pot pertányer per adopció,

si que sembla desprendre's una certa dosi d'essencialisme. La identitat nacional no és un
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receptacle buit, sino que és pie de tot un seguit de característiques d'aquell ecosistema

social d'on és fruit.28

En aquest context, els termes en qué cal suposar que es pensava la integrado era en

com fer partícips en el projecte de I'associació ais filis del ¡mmigrants de la resta de

l'estat. Pero diem, "hem de suposar" perqué no apareix clarament i directament explicitat

en els documents. Per aquesta rao ho emmarquem en el camp deis supósits implícits.

Conclusions vers la tercera etapa

1. Parlant en sentit estríete a Escoltes Catalans no existeix un discurs pedagógic que

defensi un determinat model d'educació intercultural, multicultural o com se li vulgui dir.

És a dir, no té un discurs definit sobre com integrar la pluralitat -minories i majories- en

el sí de la seva activitat. Aixó es reflexa en la no existencia d'un document específic al

voltant del tema, conseqüencia de totes maneres de no teñir una postura definida ni ben

pensada. Aquest fet és degut a que és percebut com un tema molt complex al voltant del

qual existeixen molts dubtes sobre com abordar-lo, pero sobretot perqué no es percebut

com una necessitat imperiosa per I'associació. Com que el treball intercultural es

connecta sobretot amb la idea de la relació amb els membres de les noves migracions de

l'anomenat Tercer Món, al no tenir-ne gaires, no es sent pressió ni urgencia sobre el

tema. La pressió no es viu en els agrupaments, i aleshores tampoc arriba en forma

d'input des deis agrupaments al nivell associatiu.

De fet, com ja hem dit, la temática a I'associació entra per via deis participants en

projectes de cooperació amb el tercer món, essent l'"altre" sobretot e!s membres de les

altres cultures del sud. Així, ens trobem que la interculturalitat és sobretot afrontada per

una "bona voluntat", pero sense aprofundir el suficient en la qüestió. Per tant, es resta

en bona mesura en el pía de les idees, no arribant al pía de la práctica.

2. Com hem vist, pero, el que s'hi que s'han anat introduint a partir de mitjans deis

norantes és tot un seguit d'idees i de formes de pensar la diversitat. S'ha anat adoptant

el discurs mes a menys prestat de bones intencions, de pensar positivament la

diferencia, pero de forma molt poc crítica i fonamentada. En aquest sentit, s'exalta la

riquesa de la diversitat en abstráete sense que es tinguin en compte, per exemple:

- El risc d'estigmatització que té el fet d'estar destacant la diferencia. Marcant,

mostrant i exhibint sobre els altres alió que teñen de diferents. Alió en comú sovint

queda en el pía de compartir la humanitat. És a dir, que es pot estar caient en alió que

é queda palés les característiques concretes des de la posició en qué es defensa la propia afirmació
¡dentaria nacional. En primer lloc, només allá on es veu qüestionada !a identitat es defensará que la vivencia
d'aquesta ha de ser conscient. En segon lloc, et sentiment d'agressió i de greuge és por explicar que en la
propia afirmació es pretengui no ser agressiu sobre les altres identitats. En tercer lloc, es dirá que no s'ha
d'associar Estat i nació, allá on s'és autopercebut com a segona sense teñir el primer.
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Delgado avisava de com la substantivitzado deis entramats dassificatoris que divideixen

conceptualment els grups copresentats en al societat, pot actuar com a dispositiu de

reproducció mitjancant al idea fetitxe de l'educació multicultural o intercultural (Delgado,

1998; 106, 107). En bona mesura, existeix el risc a entrenar ais nois i noies a fixar-se en

alió diferent i en referencia ais estereotips.

- El risc al folklorisme i a la caricaturizado de l'"altre" (que com hem vist es produeix

sovint). Tal i com Abdaflah-Pretceille alertava, en aqüestes pedagogies les cultures es

presenten i representen tancades en descripdons intemporals i estadístiques, es buiden

de la seva dinámica i sotmeses a una coherencia a posteríorí i sovint es "naturalitzen"

(Abdallah-Pretceille, 2001: 60). Es corre el risc dones de transmetre una idea de les

cultures com a quelcom excessivament tancat, poc dinámic.

3. En relació al que acabem de dir, tenim una tendencia a veure ta "cultura" en termes

bastant estatics tant al pensar les altres cultures com la considerada propia: la catalana.

L'associació, com hem vist, ja beu d'una tradició que concep la catalanitat com quelcom

que es pie, que té unes característiques determinades (malgrat no és digui quines).

Aleshores la interculturalitat és concebuda com el fet de teñir en compte i d'incorporar

les diferencies culturáis, pero sense que aparegui la idea del diáleg intercultural, entes

com la predisposició a assumir ef carácter precari i móbil de les construccions

identitáries. A mes, com ja hem vist per al primer període, tampoc es mostra en el

discurs la heterogeneítat interna de "cultures" o "subcultures" existents en la "cultura

catalana".

4. Hem vist que el concepte de laícitat ha estat readaptat. Tot i qué l'aposta de

l'associació per taTcitat no va ésser produída pensada per a un context multicultural, es

considera que aquesta permet estar ben predisposats per integrar a tot aquell que arribi

a l'associació. De la manera com és concebuda, "que ningú s'amagui de res i es presentí

tal com és", tampoc es té present els perills del potencial d'etiquetament que pot

comportar. Si cada nen o nena va marcant el seu origen, cal reconéixer un potencial

d'etiquetament. Estem lluny de la defensa del "dret a la indiferencia" que defensava

Delgado. Sense voluntat d'entrar aquest debat, només volem posar l'atenció en la

necessitat de ser conscient deis perills.

5. El model d'educació en el lleure, és a dir, la proposta educativa d'Escoltes Catalans, no

ha patit revisions importants. En aquest sentit, podem dir que és una proposta nascuda

d'un context i per a un context determinat. Neix en un determinat ámbit cultural i,

conseqüentment, alimentant-se del models culturáis majoritaris del propi entorn. És una

oferta que proposa un tipus d'activitat, unes determinades formes de fer, el treball
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expressiu d'uns determínate "valors" nascuts i valorats per l'ámbit cultural d'on és

producte. Des del propi concepte d'"educació en el lleure", que estableix una divisió entre

temps de treball i temps de lleure29, a valore com r'esforc, la cura del eos, etc." son

construccions culturáis que no necessáriament han de ser compartides, o vistes en el

mateix sentit, per alguns deis grups minoritaris. Per tant, sembla plausible pensar que

estem davant d'una forma institucional que potser no és atractiva, comprensible per un

determinat tipus deis membres deis recente grups minoritaris.

6. En general, es disposa de bones intencions, i de principis abstractes poc pensats. Hem

vist, així, concepcions de la cultura i de la ¡dentitat poc dinámiques i poc conflictivistes.

No es reconeix els potenciáis "conflictius" que té l'intent d'organització de la "diversitat",

ni el potencial de conflicte que té la relació cultural.

Abans d'acabar, pero, destacarem alguns aspectes del model pedagógic general que s'ha

anat construint i algunes idees que s'han anat adquirint al voltant de la temática que es

podrien considerar, des de el nostre punt de vista, com a potencialment bons

posicionaments. En primer lloc, no han aparegut al material analitzat dues de les idees

considerades com errónies per Jordán (1998) sobre el que és l'educació intercultural, i

que segons aquest autor son freqüents: la primera que es tracta d'una educado

compensatoria per mirar de salvar un suposat déficit cultural deis alumnes de grups

minoritaris; la segona, concebre-la com un conjunt d'activitats pensades i dirigides

exclusivament ais alumnes culturalment minoritaris30. En segon lloc, hem vist la voluntat

d'integració en el projecte comú de l'associació i en la idea de construir nació catalana a

qualsevol immigrant. La condició que es posa, de moment, per conviure en l'associació

d'acceptar unes regles de joc comunes per tothom (no sabem, pero, si s'está disposat a

renegocia Mes en cas que es demani) i la no vulnerado deis drets humans. En tercer lloc,

la voluntat expressada discursivament de respecte i no discriminado de totes les

persones, la voluntat d'autoanálisi de la propia conducta com a pas per reajusta-la de

forma reflexiva alió defensat.

^Segons Essomba, per exemple, en general, els pares i les mares immigrants viuen i trasmeten a la llar una
visto propia sobre el concepte de temps de lleure que entra en contradicció amb el sentit general que se ti dona
en la societat catalana (Essomba, 2000: 176).
"Jordán, 1998: 46, 47.
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ESTAT ACTUAL DE LES PRINCIPALS CONCEPCIONS A NIVELL D'ASSOCIACIÓ

o Educació intercultural: Inripiénda del debat i molts dubtes sobre com abordar-lo. No es percebut com una necessitat

imperiosa de l'assoaació. Es relaciona el tema sobretot a nivell de relaaons nord-sud, abans que com a reladons amb

la comumlat c/immigrals. Consens a Chora cíexaltar la ríquesa de la cfversitat en el coneixement cfaltres cultures.

a Cultura: Tendencia a entendre-la de manera poc dnamica i configurada per uns elements detemiinats

a Nacionalitat Adscrípció a la nacionalitat catalana. La ¡dentitat nadonal, al igual que la cultura, s'entendría de forma

poc dinámica i essencialista. En canvi, es reflecláx una aposta per una adscrípció voluntaría eníloc cfaquella sota

requisits "sanguinis".

a Laícitat Mantenir la practica educativa deslligada de tota doctrina religiosa. Respectar les idees o accions politiques o

religioses personáis deis seus membres. Darrerament, es convida, en el marc de la laícitat, a mostrar la diferencia

al!unyant-se aquesta concepció de la ¡ntfiferéncia vers la diferencia, mes adient a la concepció de laícitat
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CAPÍTOL I I

L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL A NIVELL D'AGRUPAMENTS

En aquest segon capítol prenem com a univers de referencia ais agrupaments i, en

concret, ais caps deis agrupaments, tant peí que fa ais seus discursos i actituds, com peí

que fa a les seves practiques en relació a la qüestió de la interculturalitat.

Aquest apartat és ¡mpossible tractar-lo de forma longitudinal, com hem fet amb

l'anterior, per la manca de referents documentáis vers com es tractava la temática en el

passat des deis agrupaments. Per aixó estructurem l'expositió en tres sub-apartats que

no teñen res a veure amb criteris temporals, pero que si li donen certa coherencia a

l'exposició: la relació deis agrupaments amb el seu entorn; el discurs sobre la

interculturalitat i la praxis de la interculturalitat.

1. LA RELACIÓ DELS AGRUPAMENTS AMB L'ENTORN

En aquest primer punt, de manera breu, exposarem les percepcions que des deis

agrupaments es té respecte a l'entorn territorial en el que actúen (sigui a nivell de barrí,

poblé o ciutat), així com quin és el seu paper en el territori i, en concret, en l'entramat

associatiu ¡ social d'aquest.

1.1. PERCEPCIONS DE L'ENTORN

Les percepcions i diagnosis que des deis agrupaments es teñen vers l'entorn en el que

treballen son molt diversos i varíen en el grau d'aprofundiment. Ens trobem un ventall de

discursos que van des d'aquelles persones amb un coneixement molt baix del seu

territori, fins a d'altres molt conscients de les característiques d'aquest. També difereixen

les temátiques vers les que es posa l'émfasi en les diferents diagnosis: urbanisme,

activitat económica, teixit associatiu, problemes socials, servéis i equipaments, activitat

política/ conflictivítat i delinqüéncia, etc.

Destaca que un deis temes absents o que no s'esmenta fins que no es demana

explícitament és el de la composició socio-económica de la població. Recalquem aquest

fet perqué considerem que és un tema clau per interpretar la situació de la població

¡inmigrada. Son freqüents els discursos que, al parlar de qüestions sócio-económiques,
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es refereixen al predomini generalitzat d'una mena de classe mitja, com si la desigualtat

social fos gairebé inexistent: nEls nois que tenim son lo norma/, la classe m'ttja que es

porta a Catalunya", afirmava un deis caps.

Vers el tema de la immigració ens hem trobat com hi ha caps que teñen un considerable

desconeixement de com está la temática en el seu entorn territorial (whi ha una mica de

tot" ens contesta un cap quan se li demaná vers la procedencia de la poblacio immigrada

al seu barri); mentre, d'altres caps compten amb profunds coneixements de la nova

situació demográfica i de la composició, origen, les zones on viuen i l'activitat económica

de la poblado immigrada. Serien sobretot els agrupaments que treballen amb poblacio

immigrada els que amb mes informado i coneixement compten al respecte.

En definitiva, podem considerar que el coneixement de I'entorn i realitzar o comptar amb

bones diagnosis vers aquest és un element que contribueix a millorar l'activitat deis

agrupaments en molts de sentits i orientar el gruix de les seves accions. Un exemple

il-lustratiu el trobem en un agrupament que realitzava, durant anys, festes de creixement

(per a captar nous infants) en una placa a l'entorn de la qual, per un procés de

remodelació urbanística, de cada cop hi vivien menys famílies i la majoria de gent que hi

transitava eren turistes. Fins que no s'adonaren d'aquest aspecte no tingueren

l'oportunitat de canviar el lloc on fer la festa.

1.2. RELACIO AMB L'ENTORN

Respecte a aquest tema es pot concloure que existeixen dos models de cau. Un primer

model en el que l'agrupament es trobaria aillat del seu entorn social i adoptaría un paper

poc actiu en el teixit associatiu, en el sentit que es dedicarien la major part deis esforcos

a l'activitat concreta realitzada amb els infants. Aquesta mena de caus no s'implicarien

en xarxes de coordinado d'entitats com els consells d'associacions, les comissions de

festes del barri o similars.

L'altra model seria el d'aquetls agrupament que, al contrari que l'anterior, están

totalment integrats en el teixit associatiu i participen activament de la dinámica existent

en el seu territori. Un deis exemples paradigmátics d'aquesta implicado seria el del

Guspira, el cau de Rubí, que participa a la Taula de Lleure del poblé, és membre fundador

de la coordinadora d'entitats, és una secció del centre excursionista de Rubí i participa

activament del Fórum de Joves del poblé. Aquest cau és també una pega fonamental en

l'organització de la Festa Major i de les festes de St. Joan. Des d'un altre deis

agrupaments, se'ns explicava que des de que varen comengar a implicar-se en la
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dinámica del barri organitzant les festes majors es varen fer visibles de cara a la

poblado, de manera que, en un breu període de temps, de set infants inscrits passaren a

tenir-ne seixanta. Cal destacar que, peí tema que ens ocupa, alguns agrupaments son els

vertaders catalitzadors a l'hora de promoure la convivencia i la interculturalitat en els

seus barris o pobles. Seria el cas de l'agrupament de Tortosa (Martí í Pol), que organitza

activitats obertes a tot el poblé en les que es celebren les diferents festivitats tradicionals

deis grups culturáis que viuen al poblé: des del Ramada musulmá al Nadal cristiá.

Es dona el cas que els caus que responen a aquest segon model son els que, com

veurem, teñen mes relació amb la poblado immigrada del seu entorn i major implicado

amb la problemática patida per aquesta població.

Tot i les avantatges qualitatives d'estar articuláis en els teixits associatius deis territoris

corresponents cal entendre que, en alguns casos, si l'articulació no es dona el motiu no

es troba en la manca d'un plantejament o de desig al respecte, sino en les condició de

precarietat en la que diuen trobar-se molts deis agrupaments. Així, son varis els caps

que manifesten necessitar mes caps per a poder desenvolupar la seva activitat com

voldrien i com aquesta mancanca els hi dificulta integrar-se en altres espais o haver

d'assistir a altres reunions o activitats que no siguin les del cau.

2. REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA INTERCULTURALITAT

Aquest segon apartat es centra mes en el terreny deis discursos i les actituds deis caps

deis agrupaments vers la temática de la interculturalitat. En concret, farem referencia o

com es percep al nou vingut: si es problematitza o no la seva presencia; com es defineix

a l'immigrat, com a alteritat, en relació a "nosaltres", etc.; també exposarem quines son

les reflexions deis caps vers conceptes com la interculturalitat o la integració; a

continuado, creiem interessant dedicar unes línies a exposar per quina via s'ha introduít

el debat de la intercultrualitat en l'agrupament (en cas de que sigui així) per a, finalment,

exposar una serie de discursos i reflexions absents o poc presents en l'imaginari deis

caps al parlar d'aquests temes.

2 . 1 . LA VISIÓ DE L'IMMIGRANT

60



Educado ¡ntercultural en el lleure
El cas d'Escoltes Catalans

En els discursos sobre la visió de l'immigrat emesos pels caps deis agrupaments escoltes

entrevistats s'hi fa una lectura diferencialista del fet migratori, és a dir, l'immigrant com

una alteritat, algú diferent a nosaltres i amb el que ens distingim per diversos motius.

Aquest diferencialisme vers el fet migratori és una característica extrapolable ais

discursos emesos per la majoria de la població. I és que, de fet, la categoría "immigrant"

en si mateixa defineix a l'estranger o a algú que ha arribat recentment a la nostra

comunitat (per aixó també pariem de les persones immigrades en termes de nouvingut).

Pero el diferencialisme no equival a una composició homogénia, ja que els imaginaris de

les persones poden atribuir el fet diferencial deis ¡mmigrants a trets molt diversos, - amb

implicacions polítiques també diverses -. Així, mentre que la gran majoria de nosaltres

ens fixem inevitablement en el color de la pell deis ¡mmigrats de l'África com a tret

diferencial, no tothom és fixa en que aquests son també "diferents" per no gaudir deis

mateixos drets de ciutadania que els autóctons (en aquest darrer cas ens referim a un

tret diferencial que és una conseqüencia d'un eix de desigualtat i que, a diferencia del

color de la pell, no és gens arbitran).

2.1.1. La definido de l'altre

L'alteritat de la població ¡mmigrada es pot constituir en base a diferencies jurídiques,

racials, culturáis o socíals. En el cas de les persones amb les que hem interpel-lat

s'emfatitza sobretot l'alteritat constituida a partir de la cultura o els trets racials, en

detriment deis elements socials i jurídics. Un exemple del que podem considerar com una

mena d'etnificacíó de la diferencia el trobem en que des deis discursos deis caps deis

agrupaments en ocasions no es qualifica d'immigrada a la població vinguda a Catalunya

des de l'estat espanyol.

Del que diem es desprén que, com sol ser habitual, una de les vies per a constituir

l'alteritat és en base a característiques físiques fácilment perceptibles i estigmatitzables.

Des del discurs deis caps, mes explícitament, es posa émfasi en la diferencia en quan a

una serie de trets culturáis com poden ser la Mengua, els costums, la religió, les

tradicions familiars, la manera de relacionar-se, etc. En canvi, en poques ocasions es fa

referencia a I'arrel jurídico-política de la divisió autócton-estranger, la qual és un

constructe artificial, gens arbitrari i resultat d'una voluntat política ben determinada31.

Com tampoc, tot i que en major mesura, es fa suficient referencia a l'arrel socio-

económica de la diferencia. No s'aprofundeix dones en la lógica interna de la desigualtat

31 Creiem important remarcar la diferenciado vers la immigració establerta per la jurisprudencia degut a que
podem titilar fes polítiques d'estrangeria en el context espanyol de xenofobes. Aqüestes polítiques teñen com a
conseqüencia la persecució, discriminació i humiliació d'una part de la població peí fet de ser estrangera.
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social, la qual, históricament, molt sovint s'ha servit de la diferencia i de les atribucions i

prejudicis vers les cultures per tal de legitimar l'estratificado social.

Tot i que l'immigrant no és -en cap deis discursos amb els que hem treballat- definit com

un intrús, sí que se'l percep com una persona que no s'ha acabat d'assentar en el

territori, una persona que sosté una relació i un arrelament en el territori caracteritzat

per la precarietat. Com diu una de les caps entrevistades, "els immigrats no participen

prou de la vida activa del poblé". Pero és que el mateix concepte d' "immigrant", - al ser

un gerundi -, denota moviment o presencia provisional. Que es parli sovint d'immigrants

de primera, segona i, fins i tot, tercera generado, no deixa de perpetuar la provisionalitat

i precarietat en la relació amb el territori deis filis i deis nets de les persones que un cop

van immigrar al nostre país.

2.1.2. La definido del nosaltres. La cultura catalana

L'alteritat implica no només la definido de l'altra, sino també la definido d'un "nosaltres".

Quan l'altre és l'immigrant o l'estranger, el nosaltres s'associa en sentit ampie al grup

integrat pels "autóctons" o pels membres de l'anomenada sodetat d'acollida, també

catalogáis - des deis discursos amb els que hem treballat - com wels d'aquí".

En els discurs deis caps, el nosaltres és representa en gran mesura per la pertinencia

territorial i/o nacional, és a dir, per la "catalanitat" o per 1'imaginari al que equival la

noció de "cultura catalana".

Tot i el grau d'obertura o la idea de procés amb el que un ampie sector deis caps fan

referencia al concepte de cultura - i conseqüentment d'identitat- , o tot i l'aposta per

l'educació intercultural - almenys a nivell propositiu -, sobta l'essencialisme amb el que

es defineix la cultura quan s'ha de fer referencia a la cultura catalana, és a dir, a la

cultura entesa com a propia. La cultura catalana es tendeix dones a representar de forma

estática i a partir d'un conjunt d'elements concrets com son un bagatge historie comú,

les tradicions (festes, celebracions, gastronomía) i, sobretot, una Mengua propia. Es

tendeix a construir així, almenys discursivament, una cultura catalana sense fissures,

monolítica i, per tant, sense reconeixer l'heterogeneitat present en el marc de la propia

cultura catalana.

Pero aquesta noció de catalanitat no és per se excloent, ja que en un mateix discurs es

poden entremesclar nocions mes estátiques de cultura, amb d'altres d'un caire mes obert

i progressista. Per exemple, des de l'agrupament Mintaka es fa referencia ais seus infants

com a "catalans filis de Gambians", amb una clara al-lusió a la indusivitat que pot
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comportar el "ser cátala" quan aquest s'interpreta a partir d'una mena de tus solis, és a

dir, com una adscripció voluntaria a la catalanitat entre aquells que viuen a Catalunya,

per sobre d'altres trets (regularització, origen, color de la pell,....)- A mes, que la llengua

siguí un element clau en la definido de la catalanitat, permet que sembli relativament

senzill el reconeixement de l'estranger en el cercle del "nosaltres", ja que será de gran

ajut l'aprenentatge i ús de la llengua catalana per part deis immigrats.

"Els mateixos nens (immigrats) veuen el cátala com una forma

d'integrar-se (...) es senten discríminats quan seis ni paria castella".

Pero la concepció de cultura o identitat nacional al ser, a mes d'estática, l'eix central en

la definido del nosaltres pot comportar barreres per a la interculturalitat ¡ difuminar la

desigualtat social. Així, en els discursos que hem copsat, rarament es relaciona la

identitat cultural o nacional amb les estructures socials o amb les practiques i relacions

socials que determinen el funcionament quotidiá de la societat, tot i que les relacions

socials i de poder estiguin íntimament lligades a la noció d'identitat i al que fem com a

persones i com a grup. La naturalizado o invisibilitat d'aquests lligams permet

emmascarar les desigualtats socials i económiques o fonamentar-les en raons "étniques"

o "culturáis". A mes, si no s'especifica o s'aprofundeix mes, el discurs de la nacionalitat

pot legitimar determinats ordres jurídics que plantegen barreres difícils de salvar en la

integrado de les persones immigrades ja que, recordem que l'estrangeria, com a alteritat

estipulada legalment, correspon precisament a criteris de nacionalitat -en aquest cas en

el sí de les fronteres de l'estat-nació-.

2.1.3. La graduado de I'alteritat

Entre els discursos copsats, s'estableixen orientativament tres categories a l'hora de

definir el nosaltres i l'altre. Una primera categoría seria la de la comunitat catalana. Els

seus membres son qualificats, segons veiem a l'anterior apartat, com "els d'aquí" o en

altres casos com els "catalans de tota la vida" per diferenciar-los deis nous catalans. Una

segona categoría menys definida i, per tant, mes ambivalent la composaria la

immigració que prové de l'estat espanyol. Diem que és ambivalent perqué des d'alguns

discursos s'integra aquesta poblado en la categoría anterior - la comunitat catalana-, per

altres és una categoría amb la seva especificat, i finalment d'altres parlen deis

immigrants espanyols com a membres d'un tercer cercle que a continuació definim.

Aquest tercer cercle el composarien els estrangers, siguin de l'Europa Comunitaria com

extra-comunitaris i ais quals es qualifica unánimement com a immigrats.
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Pero el ventall de característiques a partir de les quals construir a rimmigrat integra, com

hem vist, un ventall molt ampie de trets, des de culturáis a jurídics. Per aixó la identitat

col-lectiva s'amplia a la vegada que es difumina la rigidesa amb la que es representen els

diferents criteris. Gairebé cap deis entrevistats percep conceptualment les identitats com

quelcom estátic i impermeable, com tampoc s'interpreta el ser immigrant com una

categoría homogénia. Ben al contrari, des del discurs deis entrevistats es recorre a

marcar la diferencia entre la població immigrada en fundó deis seus orígens. Així, en

base a l'origen nacional i cultural el sentiment de proximitat respecte a l'estranger varia.

D'entre els possibles orígens de rimmigrat els entrevistats en destacaven básicament

dos: América Llatina i el Magrib.

De les dues alteritats esmentades, la mes próxima al "nosaltres" configurat pels caps

deis agrupaments seria la (latinoamericana. Es considera que amb la població que prové

d'aquesta regió compartim uns valors, una Mengua i unes tradicions. Segons un deis

entrevistats, "amb els llatinoamericans compartim els drets humans (com a valor)",

mentre que una de les entrevistades destaca el fet que amb aquests "tenim el mateix

idioma, els mateixos costums - o semblante- i la mateixa cultura occidental i católica".

En canvi/ amb la població magrebina es marca la diferencia en major mesura al

percebre's trets diferenciáis per qüestions lingüístiques, pero, sobretot, per la tradició

religiosa i familiar. Alguns deis caps interpreten que l'alteritat és encara mes marcada per

la minimització cultural patida per la població magrebina en el seu nou entorn ("es

senten amenagats") la qual cosa fa que les famílies reforcin les tradicions i certs

comportaments que acaben transmetent ais infants.

A mes, amb la població magrebina és amb la que es tendeixen a establir mes prejudicis o

atribucions diferenciáis negatives quan no ha existit préviament un contacte directe.

Respecte aquest col-tectiu, es valora com especialment negatiu el paper que es reserva a

la dona, és a dir, el fet que estigui relegada a l'esfera doméstica o "oprimida pels homes

de la familia". "El Cora defineix a les dones com un objecte", afirma un deis caps

respecte a aquesta qüestió.

També es llegeix cert recel vers hábits, tradicions o conductes provinents del món árab o

musulmá com l'ús de shador per part de les dones, el no-consum de carn de porc, la

celebració del Ramadán, etc. Els caps, en concret aquells que no compten amb infants

magrebins al seu agrupament, tendeixen a interpretar tradicions com les esmentades

com a dificultats per a la integració deis infants musulmans en la dinámica de

l'agrupament. Pero com diem aquest discurs estereotipat sol ser mes present entre els
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caps que no han establert un contacte directe amb aquesta poblado. A alguns deis caps

que mai havien treballat amb nens d'origen magrebí els hi sorprenia, per exemple, que hi

hagués persones del Marroc que consumeixen alcohol o que son atees.

Tot i aquest aparent distanciament amb el món árab, en cap moment ens hem trobat

amb discursos des deis quals s'entengui que la immigració pot ocasionar pérdues

identitáries o la desconfiguració del "nosaltres", és a dir, un discurs de l'immigrant com a

enemic interior, qué sí que és habitual en altres cercles.

2.2. EL PROBLEMA DE LA IMMIGRACIÓ

El fenomen de la immigració és sovint qualificat de probiemátic, tot i que aquesta

problemática es pot interpretar de dues maneres ben diferenciades. Una primera des de

la que es problematitza la diferencia i es fan una serie d'atribucions negatives a les

persones peí fet de ser estrangeres o considerades diferents. I una segona, des de la que

es pretén comprendre el fenomen de la immigració des de mares de significat mes

comprensius segons els quals l'immigrant, abans que un ser problemátic, está afectat per

una serie de probtemes socials. Així, simplificant, l'immigrant pot ser considerat des d'un

subjecte problemátic a un subjecte amb problemes. Ambdós discursos estigmatitzen o

diferencien al col-lectiu de persones immigrades assentat en un territori, tot i que des

d'interpretacions que comporten implicacions socials i polítiques ben diferents. El primer

discurs, al ser ciarament pejoratiu sol cristalitzar en conductes o actituds discriminatóries

i xenófobes, per tant, dificulta tot procés de treball intercultural. Mentre el segon, suposa

una actitud comprehensiva i sovint solidaria vers la problemática patida per les persones

immigrades, tot i que la diagnosi vers la causa d'aquesta problemática pot respondre a

un ampie ventall d'interpretacions.

2.2.1. La immigració com a problema

Els discurs de l'immigrat com a causant de problemes és mott minoritari entre els caps

que hem interpel-lat. Tot i aixó, és habitual que la immigració sigui percebuda per un

sector important de la poblado autóctona com a agent de delinqüéncia, tráfic de

drogues, degradado deis barris,... En altres ocasions es parla de la poblado immigrada

com a causant de la precarietat laboral, de l'economia submergida o de la reducció deis

ajuts socials. A excepció d'un únic cau, on l'imaginari col-lectiu deis caps relaciona

directament immigració amb delinqüéncia i degradado del seu barrí, la resta parlen de

t'immigrant com a subjectes amb problemes, enlloc de generadors de problemes. Els

caps del cau al qué ens referim, quan se'ls hi demaná per la situado de la immigració al

barri, respongueren que "bueno, a primera hora del matí roben moJt (...) a nosaltres

només ens han atracat una vegada".
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2.2.2. La problemática que pateix la poblado ¡inmigrada

Des d'alguns caus es manifesta que un deis principáis problemes que pateixen els

immigrants és el racisme i la discriminado per part de la poblado autóctona: "no están

molt ben vistos", nsón objecte de mirades inquisidores".

Una altra de les lectures mes freqüents de la problemática de la ¡mmigració és la de la

precarietat i discriminado laboral que pateixen: "trebailen en la industria en jornades de

14 hores i cobren una merda". Una capa afirma, referint-se al futur deis nens magrebins

que van al seu cau, que nsón carn de cañó". Tot i que no s'explicití d'aquesta manera,

s'estaria parlant de les persones nou vingudes com a subjectes económics afectats per

l'atur, la subcontractació i la precarització laboral. Pero en general, la dimensió socio-

económica, com hem vist anteriorment, no és una categoría en la que s'aprofundeixi des

de molts agrupaments, sigui per interpretar la situado de la immigració com les

reladons socials del seu entorn en sentit ampie.

És minoritaria també la visió de l'immigrat com a víctima d'unes polítiques d'estrangeria

restríctives i, per tant, com a desencadenadora i facilitadora de la seva discriminado i

precarietat social. En general els caps desconeixen els continguts i implicacions de la

nova llei d'estrangeria.

Finalment, dir que no son habituáis les explicacions des de les qué es percebi la

¡mmigració com a problema estructural, és a dir, un discurs que interpreti la

problemática de l'immigrat des de mares de significat profunds.

2.3. EL DEBAT ENTORN A CON CE PT ES CLAUS

Al ser interpel-lats sobre conceptes com interculturalitat o integrado, en gairebé cap

ocasió ens trobem amb una definido sorgida d'una reflexió grupal en el marc de

l'agrupament. Els posicionaments deis caps responen en quasi totes les ocasíons a

criteris personáis abans que col-lectius. En algunes ocasions, els caps havien realitzat

una reflexió previa sobre aquests conceptes i en altres no32. Creiem que la complexitat i

abstracció deis temes conceptuáis sobre els que els várem interpel-lar permeteren

constatar que la majoria de caps no teñen un discurs elaborat respecte a aquesta mena

de qüestions.

2.3.1. Interculturalitat
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El concepte d'interculturalitat és difícil d'emmarcar en una única definido, la qual cosa es

fa palesa en els discursos deis caps. En les definicions que hem pogut copsar sobre

interculturalítat s'hi troba un element comú a totes elles segons el qual interculturalitat

implica interrelació entre cultures. A banda d'aixó, es desprenen una serie de

concepcions o postures des de les quals es posa mes o menys émfasi en determináis

elements que configuren la representado de la interculturalitat. Així, ens hem trobat amb

tres tipus de repertoris a partir deis quals els caps interpreten aquest concepte, carregat

per a molts d'abstracció i subjectivisme al no experimentar la diversitat cultural en la

práctica. Els tres discursos, tot i que es poden confondre en els mateixos emissors, es

diferenden en el grau de compromís i profunditat que atorguen a la inter-relació cultural

que implica la interculturalitat.

Interculturalitat com a mestissatge

Una de les concepcions dominants d'interculturalitat posa l'émfasi en el mestissatge, en

la barreja i en l'adaptació mutua entre diferents cultures. Per a qui adopta aquesta

posició, cal dones un treball personal i col-lectiu en el terreny deis coneixements -

"agafar i aprendre de les altres cultures alguns elements" - , en el de les actituds -"estar

oberts"- , i en el deis valors - l'altra com a font d'enriquiment personal, social i "per a

la millora de la convivencia".

S'entén dones interculturalitat com la reformulació permanent de les identitats individuáis

o collectives a partir de les diferents adscripcions identitáries existents en un mateix

territori: "aprontar recursos de cada cultura i intentar que uns aprenguin deis altres".

S'aprecia des d'aquest discurs una tendencia a entendre les identitats i la cultura com a

quelcom dinámic i construít en que les persones, amb la seva reflexió-acció, son agents

actius en la seva configurado.

Som iguals

Des d'algunes definicions s'entén interculturalitat com una práctica i recerca de la igualtat

entre les persones, independentment de la seva cultura, origen, religió, etc. Quan es

posa rémfasí en el discurs de la igualtat, es reivindica aquesta sobretot en el terreny de

lo simbólic i/o en el camp deis drets.

"Per nosaltres (els immigrants) son com qualsevol altre nenf

independentment de /'origen"; "Abans que membres de patsos som

32 No eren habituáis respostes que denotessin desinterés sobre aquests temes com algunes que ens trobarem:
"no em motiva el tema (de la interculturalitat)" o wés el primer cop que sentó aquesta paraula"
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persones i hem de teñir els mateixos drets a viure a qualsevol lloc amb les

mínimes condidons"; "Tots som iguals, tots tenim cor, emodons,..."

Som diferents

Des d'aquest discurs s'emfatitza el coneixement de la diferencia i la promoció del

respecte de l'altre. Es parla així de la necessitat d'aprendre que hi ha altres cultures i de

conéixer-les, de promoure l'empatia (wposar-se en la pell de l'altra"), el respecte, la

tolerancia, el trencament d'estigmes i prejudicis o la cooperació. S'entén dones per

interculturalitat tot alió que permet "que els nens coneguin i respectin altres cultures

amb les que convivim".

Per tant, tot ¡ pariar-se d'interculturalitat, en realitat el que s'emet és un discurs de tipus

multicultural, des del qué es valoren les diferencies culturáis i es garanteix el seu

respecte i reconeixement, pero no necessáriament s'estableixen ponts d'intercanvi.

Des de discursos com aquests es manifesta un cert relativisme cultural segons el qual els

continguts de diferents cultures i col-lectius humans, teñen el mateix valor i per tant, per

sobre de tot, han de ser respectats. Si el primer discurs, el del mestissatge, destacava

per la dimensió processual amb que s'entén la cultura, en aquest cas sembla que es parla

de les cultures com a realitats estátiques o com a "especies en extinció" que s'han de

preservar. Així, els discursos que emfatitzen en excés la idea de la diferencia poden

comportar certa exotització de l'altre i una folklorització de la cultura.

Per altra banda, aquest discurs, quan no va acompanyat d'una análisi de la desigualtat

pot legitimar la segregado i l'abús de poder per part de la cultura dominant. Com venim

dient, fins ara no hi ha hagut diferencia sense jerarquització. A mes, pot créixer la

desigualtat social mentre creix també la consciencia vers el respecte de la diferencia. Tot

i que no sigui el mes habitual entre els discursos trobats, el discurs de la distribució pot

complementar-se amb el del reconeixement de la diferencia.

Val a dir que, en alguns casos, s' assumeixen les tesis multiculturals i interculturals en

una mateixa definició, com quan se'ns deia que "interculturalitat és barrejar moltes

cultures respectant-les".

Deis discursos analitzats, sigui quin sigui el repertori al que posin mes émfasi, es desprén

una ampia entesa vers la necessitat d'avangar cap un model d'educació intercultural en el

lleure. Aquesta predisposició román peí moment mes en el terreny de les idees i en el de

la bona voluntat que en el de la práctica. És a dir, la inquietud hi és, tot ¡ que no hi ha
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una reflexíó sistemática de com fer-ho i, ni molt menys, una praxis o posada en práctica

fruit d'aquesta reflexió. Pero d'aquest tema en parlarem en el capítol 3, dedicat a la

praxis de la interculturalitat en els agrupaments.

2.3.2. Integrado

Al igual que la interculturalitat, el concepte d'integració tampoc es pot emmarcar en una

única definido, ja que se'n fan usos múltiples. Si no existeix un acord entre els experts

en el camp de les migracions a l'hora d'establir una definido (per aixó existeix un ampie

consens de que és mes pertinent parlar de graus, models o tipus d'integració), no ens ha

sorprés que les defínicions deis caps deis agrupaments siguin també diverses. A banda

de les definicions mes recurrents que a continuado desenvolupem, val a dir que hem

pogut comprovar com la concepció d'integració amb que alguns caps fan referencia a

altres sectors de poblado (com nens amb problemes de conducta o amb minusvalies), és

aplicada a la categoría deis immigrants.

Integrado com a fet intercultural

Des d'aquest discurs es posa l'émfasi en la integració com a fenomen bidireccional i

d'adaptació mutua. La integració com a fet intercultural ve a dir que del contacte entre

diverses cultures en sorgirá una de comuna, que es suposa será mes rica i mes ben

adaptada al nou context social. Per a la construcció d'aquesta cultura comuna caldra

obrir espais de negociado, col-laboració i deliberado. Es pressuposa dones que cap de les

identitats culturáis presents en un territori podrá reclamar l'exclusivitat en l'espai públie:
nLa nostra cultura no és válida per a tothom, n'hem de fer una de nova".

Al parlar d'adaptació, des d'aquest discurs es considera que els immigrants quan arriben

a un nou entorn no s'han de tomar a socialitzar. Com diu una de les entrevistades, els

immigrats "no han de deixar tot el que saben, pero hi ha coses que han d'aprendre".

S'intenta així resoldre la tensió entre el respecte a la diferencia i la integració, per tal

d'evitar així J'assimilació absoluta deis nouvinguts, pero també la seva segregado.

Pero si els immigrants s'han d'adaptar a un nou entorn, els anomenats autóctons també

ho hauran de fer, ja que el fenomen de la immigració també introdueix canvis 1'entom en

el que es troben. Així, la immigració configura un nou entorn al que els autóctons també

s'hauran d'integrar. En definitiva, des d'aquest discurs, l'imperatiu de l'adaptació no

només impregna a una de les parts.
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Integrado com assimiladó

A diferencia de l'anterior, des d'aquest discurs s'entén la integrado com un procés uni-

direccional en el que els nouvinguts haurien d'abandonar la seva cultura d'origen i

substituir-la per la cultura de la societat d'acollida. Aquesta es considera la millor fórmula

per a que la població immigrada s'adapti al seu nou entorn. Es un discurs que comporta

una tendencia a l'homogenéítzació cultural, l'aculturació deis grups minoritaris i, per tant,

a l'abolició de la diferencia.

L'assimilacionista no és un repertori que sigui el majoritari entre els caps, pero sovint es

transmet de manera encoberta en un discurs de tall universalista en el qué es fa

referencia a conceptes com desenvolupament, drets, democracia, valors i a tota una

serie d'ideals considerats universals, almenys des de la "civilització occidental". Aquests

axiomes o absoluts qualificats d'universals encobreixen, en realitat, una determinada

visió del món deis grups dominants. Entre aquests axiomes el mes recurrent és el del

projecte global de la Modernitat segons el qual s'entén que els pobles haurien

d'evolucionar línialment cap a un objectiu que, en realitat, no és altra que el model de

desenvolupament cultural, técnic i axiológic d'occident. Com se'ns deia des d'un cau,

davant el dilema de la integrado, "cal teñir en compte el seu endarreríment cultural (...)

molts d'ells provenen de zones rurals del Marroc (...) els hi manca modernitzar-se*33',

L'assimilacionisme també queda encobert en un discurs de xoc cultural des del que

sembla que les diferencies culturáis son incompatibles i que la única solució, per evitar ei

segregacionisme, és que un grup sigui absorbit per l'altre. "A/o entenem perqué nosaltres

ens hem d'adaptar a ells quan anem a fora, i ells no ho fan quan venen aquí"1

Finalment, en altres ocasions l'assimilacionisme s'interpreta en afirmacions en les que es

percep com un guany que els infants musulmans nno resin quan no hi ha e!s pares'' o

que, al cap d'uns dies de campament, mengin porc nsense problemes". Des d'afirmacions

com aqüestes es denota una trabada amb l'altra per negar-lo, abans que per

comprendre'l.

La via voluntarista per a la integrado

Des d'aquest discurs es desprén una visió romántica de la diferencia cultural, que es

tradueix en una actitud de desproblematització de la diferencia cultural i, per tant, no cal

engegar iniciatives concretes per a la "integrado" de cap coMectiu o persona.

" Cal advertir que l'axioma de la modernització pot comportar menyspreu cap a la cultura de l'altra i, a mes,
denota les dificúltate de comprensió que tenim des cí'Occident - com a cultura históricament colonitzadora- a
l'hora de mirar altres realitats.
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"si respectes el teu germá que no ti agrada el bróquif, fes el mateix amb el

teu germá que no li agrada el porc (referínt-se ais magrebins)"; nés mes

difícil integrar els nens per edats que integrar fes diferents cultures".

Alguns deis actors que adopten aquest posicionament refusen el concepte d'integració

perqué té connotacions impositives. Es considera mes idoni parlar de l'acomodació i de la

bona acollida deis nou vínguts: nque tots els nens que vinguin es sentin a gust", nfercom

si estiguessin a casa, que no es sentin estrangers".

Per tant, es reivindica una mena de dret a la indiferencia el qual s'hauria de garantir a

totes les persones i que es fonamenta en el fet que ningú es diferent perqué, en realitat,

seria mes corréete considerar que tothom ho és. Es considera així que "ningú és normal i

tothom és norma/". Per tant, davant d'aquesta relativització o negado del fet diferencial

no es parla de polítiques o línies d'acció especifiques per a treballar el tema de la

integració. Cal dones, naturalizar ¡ normalitzar la diferencia des del dia a día i des de la

quotidianitat com a principal via per a la integració. El contrari suposaria problematitzar

la diferencia, representar-la com una mena d'anomalia que s'ha de corregir.

Cal destacar que des d'algunes posicions, l'adaptació o la integració s'entén com un

procés personal abans que collectiu en el marc d'un discurs marcadament humanista:

"per sobre de tot son persones (els infants immigrats), per sobre de tot son nens", nno

s'ha de pensar en paisos, fronteres, terrítorís ni tonteries. S'ha de pensar en persones i

ja está".

2.3.3. Els discursos absents
Creiem que pot teñir interés fer referencia ais discursos que no han aparegut o no s'ha

posat prou émfasi quan els caps ens han parlat d' integració i d'intercuituralitat.

• En primer lloc, no ha aparegut el discurs segregacionista i aíllacionista, segons el qual

es considera óptim la segregado de la població immigrada. Aquests discursos es

donen en determinats ambients que no teñen perqué ser evidentment racistes, com

quan es parla de que el ghetto pot permetre ais nous vinguts mantenir intactes les

seves normes, valors i costums.

• No s'ha posat prou émfasi en que la diferencia pot ser constituida en base a

desigualtats en aspectes jurídics i económics. Per tant no, s'ha problematitzat

aquesta vessant de la diferencia - com a resultat de situacions de desigualtat-.
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mentre que, al contrari, si que s'ha recorregut a un repertori des del que es planteja

la desproblematització de la diferencia.

Tampoc s'ha posat prou emfasi en el fet que la integracio en la nostra societat passa

per usos culturáis i hábits cada cop mes relacionáis amb el consum i, per tant, amb

les possibilitats económiques de les persones. De nou es reflecteix l'abséncia de la

dimensió socio-económica en els discursos que ens hem trobat. Així, per a parlar

d'integració cat teñir en compte les condicions laboráis i económiques del sector de

població "a integrar", o del grau de cobertura de les seves necessitats basiques. Tot i

aixó que diem, com detallarem mes endavant, els discursos deis caps sí que posen

émfasi en les necessitats económiques de les famílies a l'hora d'accedir al cau. Per

tant, sí que teñen en compte les qüestions económiques, tot i que les consideren des

d'una perspectiva molt micro-social.

Finalment, gairebé des de cap discurs es qüestiona la integracio, la interculturalitat i

la cohesió social entre els membres de la mateixa societat d'acollida, com si aquesta

fos homogénia i igualitaria. En relació a aixó, no és té en compte que la cultura i la

diferencia cultural, mes enllá d'una qüestió d'origen nacional, color de pell o Mengua,

está també definida per pertinences com el genere, la classe social o l'edat. Aquesta

manca de complexitat en la representado de la cultura, tal i com déiem al principi de

l'apartat, es transmet sobretot quan es fa referencia a la cultura catalana.

2.4. LA INTRODUCCIO DEL DEBAT ALS AGRUPAMENTS

Hem fet referencia en el punt anterior a la feble entrada del debat sobre interculturalitat

en els agrupaments. Entre les principáis raons d'aquesta constatació creiem que s'hi

traba la baixa presencia, per no dir nul-la, de població immigrada en la majoria deis

agrupaments.

En els casos que s'ha plantejat i obert aquest debat, identifiquem que la inquietud

procedeix de tres vies principáis:

a) Per la cooperado internacional: Els projectes de cooperació son la vía principal font

d'entrada del debat de la interculturalitat en els agrupaments que no treballen amb

població immigrada. Aquests projectes comporten que els caps viatgin uns mesos a

pa'ísos del sud (Cuba, Senegal o Benin) i que al tornar aportin al cau informado de
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('experiencia que han viscuda. En conseqüéncia introdueixen el debat sobre,

básicament, dues qüestions: diferencies culturáis (altres formes de viure i de veure

les coses, tradicions, gastronomía,...) i desigualtat nord-sud. Val a dir que, alguns

caus també esmenten el projecte de La Murga, centrat en la cooperació a nivell local,

com a una via significativa per a l'entrada del debat.

b) Per la práctica: El mateix treball d'educació en el lleure amb poblado immigrada

permet que el grup de caps debatí sobre interculturalitat i gestió de la diferencia a

partir de l'experiéncia i inquietuds que es desperten en el transcurs de les activitats.

És, per tant, un debat que a diferencia de l'anterior, respon a qüestions mes

vivencials i de relacíó mes directa amb la temática a debatre.

c) Per un agent extern: La tendencia lógica seria pensar que la mateixa associació d'EC

és el principal agent extern al cau a l'hora de promoure la introducció del debat de la

interculturalitat. Els centre d'interés del 2003 sobre interculturalitat, el monográfic

sobre la mateixa temática o la Caíxa de Pandora son mecanismes que ho haurien

d'haver permés. Pero sembla ser que linteres per la temática no s'ha transmés per

aqüestes vies en la mesura de l'esperat.

En canvi, si que ens hem trobat com altres agents ubicats en el mateix territori que

els caus, sobretot associacions i servéis que treballen amb poblado immigrada (com

el Gram a Teia, un educador de carrer al Terra Nova, Atzavara a Tortosa o el Centre

St. Pere Apóstol a l'Apel-les Mestres), han promogut efectivament la introducció del

debat. Aquest fet, no sempre ha estat intencional i respon a diferents motius. Per

exemple, l'associació Atzavara, qué ofereix un servei d'educació d'adults immigrants,

va engegar de manera molt espontánia un treball de lleure amb els filis deis alumnes.

Arran de l'éxit d'aquestes activitats va sorgir la idea de constituir l'agrupament

escolta de Tortosa. En canvi, l'agrupament Apel-les Mestres va prendre contacte amb

la temática degut a que el Centre St. Pere Apóstol, espai en el que el cau té la seva

seu, va acollir a persones immigrades després de les tancades a les esglésies contra

la llei d'estrangeria de gener del 2.001 .
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TEMES

Graduado de l'altre

El problema de la

¡mm¡ gradó

Definido

d'interculturalitat

Definido d'integració

Introdúcelo del debat en

els agrupaments

VARIANTS DISCURSEES

El "Nosaltres" (persones

cforigen cátala)

Persones amb problemes

(socials, económics, sense

drets de ciutadania,...)

Mestissatge (barreja i en

l'adaptació mutua entre

dferents cultures)

Com a fet intercultural

(fenomen bidirecdonal i

tfadaptació mutua)

Pels projectes de

cooperació i el contacte

directe amb altres paísos

Intermig* {imrnigrants

cforigen espanyol)

Som iguals (practica i

recerca de la igualtat entre

les persones)

Com assimilació

(procés uni-drecdonal en

el que ets nouvinguts s'han

de re-sodalitzar)

Per la práctica

(infants immigrats

participen al cau)

Altres (immigrants origen

estranger)

Persones probtematiques*

(deünqüéncia, precaríetat laboral,

competencia recursos,...)

Som dferents (coneixement de la

diferencia i la promoció de!

respecte de faltre)

Via voluntarista

(visió romántica de la olferénda

cultura), no cal s'engeguín

iniaalives especificóles)

Per un agent extern

(associació pro-immigrants o

oimmigrats, educador de carrer)

Quadre 1. Resum de les concepcions sobre els temes tractats
* Discursos signtficativament minoritaris entre el conjunt de la poblado entrevistada

DISCURSOS ABSENTS

Segregación ista i aUlacionista

Immigrant com a invasor, cnemic interior, agent de xoc cultural

Desigualtat jurídica i sódo-económica

Qüestionament de la integrado a la sodetat d'acollida

Complexitat i dinamisme de la cultura

Quadre 2. Exposició deis no discursos
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3. LA PRÁCTICA DE L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL

Si en el punt anterior ens hem centrat en les reflexions teóriques els caps deis

agrupaments fan vers la interculturalitat, juntament a altres temes que s'hi relacionen,

en aquest ens centrem en alió mes tangible. Analitzarem ta praxis de la interculturalitat a

través deis discursos deis caps sobre aquesta qüestió així com de les dades obtingudes

de l'observació realitzada en alguns deis caus en relació a aquesta qüestió34.

Per a fer aquesta análisi ens hem centrat en els següents eixos temátics: l'apropament

del cau a la població immigrada, el plantejament práctic de l'educació intercultural, els

problemes práctics i la introducció d'adaptacions amb motiu de l'entrada de població

immigrada al cau.

3.1. L'APROPAMENT A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Al fer referencia a l'apropament deis agrupaments escoltes a la població immigrada que

es troba en el seu entorn, cal considerar una dada que, inevitablement, impregna les

dades obtingudes i l'análisi que d'elles hem realitzat: la baixa presencia de població

immigrada en els diferents caus d'Escoltes Cataians.

Pero la baixa presencia a la que fern esment contrasta amb la bona predisposició deis

caps, almenys en el terreny de les actituds i deis discursos, vers l'educació intercultural i

el treball d'educació en el lleure amb població immigrada. Volem posar de relleu que en

cap cas ens hem trobat amb un discurs de caire afllacionista o de desinterés manifest a

rhora de plantejar l'apropament del cau a la població immigrada o de fer a aquesta

partícip de la dinámica del cau. Pero com diem, i paradoxalment a la palesa bona

predisposició, en pocs casos es passa de les bones intencions a la práctica.

A continuado, intentarem donar resposta a la pregunta de perqué és dona la no-

preséncia de poblado immigrada en la majoría deis agrupaments tot i ¡es actituds

predominantment favorables entre els caps d'acollir aquesta poblado i treballar la

interculturalitat?. En termes generáis, la resposta a aquesta pregunta té a veure amb

34 Creiem important constatar, per qüestions de validesa, que contemplem la distinció entre el que es diu que
es fa (fbnt de dades principal amb la que treballem nosaltres) i el que es fa realment. Les dades obtingudes de
l'observació directa a les que ens referirem provenen básicament de dos caus al ser aquests els únics que
afronten la gestió de la diversitat a partir de la presencia notoria de població immigrada entre els seus infants.
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que no existeixi una política explícita des de la majoria deis caus35. Aquesta manca

d'intencionalitat en buscar la incorporado d'infants immigrats ais caus és atribuida per

part deis caps a, sobretot, dos factors:

1. Precarietat deis agrupaments. Es fa referencia a les condicions en la que es treballa

des de la majoria deis agrupaments. El factor principal de precarietat al que s'apunta des

de la majoria deis agrupaments és el rápid relleu deis caps i la poca estabilitat i

perdurabilitat - cada cop menor- d'aquests en els agrupaments. Pero també s'assenyalen

altres factors com: la manca d'espais en condicions on desenvolupar les activitats, la

manca de caps i de recursos materials, altres problemes infrastructurals, el poc suport

que reben de les famílies (moltes de les quals entenen l'activitat deis agrupaments com

un servei mes, amb el qué son molt exigents, mentre la seva implicado és de mínims) i,

en alguns casos, les Mistes d'espera de nens que volen incorporar-se.

2. Precarietat de la poblado immígrada. Els problemes sócio-económics de les persones

immigrades dificulten el seu accés al cau, ja que no poden pagar les quotes d'afiliació. A

mes, els agrupaments no compten amb prou recursos com per subvencionar-los.

Tot i l'evidéncia de lo determinants que poden ser aquesta mena de barreres de cara a

comptar amb poblado immigrada en el cau, val a dir entre els agrupaments amb una

motivado profunda per apropar-se a aquesta poblado, barreres com les enunciades

s'han anat superant. Seria, per exemple, el cas del Mintaka, els caps del qual anaven fa

uns anys casa per casa de les famílies ¡mmigrades a buscar ais nens i nenes els dies

d'activitat. Actualment, quan les famílies s'han habituat a portar-los el cap de setmana al

cau, organitzen reunions periodiques amb els pares d'aquests infants per tal de mantenir

i teñir cura de la relació establerta amb ells. A mes, per a subsanar la barrera socio-

económica han aconseguit recursos públics amb els qué becar la subscripció/ afiliado

d'aquests infants al cau.

Pero, tal i com manifesten alguns caps per a ells buscar financament públic suposa

endinsar-se en un entramat de burocracia, paperassa i dificultáis administratives amb les

qué no están gens familiarítzats. Així, caldria no atribuir els problemes económics deis

caus a, úntcament, la "desmotivació" deis caps vers tasques de gestió, sino mes bé dirigir

l'atenció cap els "desmotivadors" trámits burocrátics que implica aquesta mena de

tasques. La lógica burocrática, en la majoria de casos, supera les potencialitats, voluntats

i maneres de fer d'un moviment que es caracteritza per l'espontaneítat. Hauria de ser

35 Val a dir que no sempre está tant clara la disjuntiva entre els agrupaments que fan politiques d'apropament i
les que no en fan. A vegades es poden establir graus intermitjos o ens trobem amb tímides mesures
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dones ['administrado pública qui reconegués la tasca que están fent els agrupaments i,

en conseqüéncia, els hi dones facilitáis de cara a financar algunes activitats o becar

determináis infants.

Al marge de les explicacions fetes peis caps, podríem definir altres factors explicatius de

la no-preséncia d'infants immigrats al cau com poden ser:

respecte ais agrupaments,

a) la resistencia al canvi i la por vers alió que es desconeix, com pot suposar la

incorporado de població immigrada al cau.

b) en alguns caus és habitual una dinámica auto-reproductiva, de manera que per a

seguir funcionant i comptar amb infants i caps, no els hi cal plantejar-se grans

polítiques de creixement o de difusió de cara a l'exterior.

c) manca un debat sobre interculturalitat i immigració promogut a nivell associatiu amb

la intenció de modificar plantejaments i promoure noves practiques a nivell

d'agrupaments

respecte a la població immigrada

d) la diferent forma d'entendre el temos de lleure en algunes de les societats de les que

provenen molts deis immigrants, fa que no concebin la possibilitat de portar ais seus

filis a un centre des del que es treballa l'educació en el lleure.

e) el desconeixement d'institucions com l'escoltisme per part de persones d'origen

estranger.

f) els prejudicis vers l'escoltisme, per tal i com está configurat aquest moviment en el

país de procedencia de la persona immigrada. Per exemple, a paísos com Rlipines

l'escoltisme és obligatori i a paísos d'América del Sud se'l relaciona amb la influencia

cultural deis EUA en la regió.

En quan al perfil deis agrupaments que sí treballen amb infants d'origen immigrat

destaca, com a element afavoridor, la seva forta presencia i implicado en el territori i la

seva relació estable i sólida amb diferents actors que integren el teixit associatiu i social

del seu poblé o barri. En concret, aquests caus es caracteritzen per teñir vineles amb

entitats o col-lectius de persones ¡mmigrades o amb associacions i/o servéis pro-

¡mmigrants.

d'apropament com en el cas deis agrupaments que es limiten a traduir els seus cartells i tríptics ¡nformatius a
les ttengües deis ¡mmigrants.
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Pero a mes d'aquest factor o condició necessária que és l'arrelament en el territori ¡ el

coneixement de l'entorn, és també important donar una passa mes i portar a terme

polítiques actives d'apropament a la poblado immigrada per a que el cau esdevíngui,

com manifesten alguns caps, un "espai de refació íntercultural". Podem afirmar llavors

que els agrupaments que compten amb poblado infantil immigrada és perqué s'han

plantejat, amb intencionalitat, apropar-se a la població nou vinguda. Entre les polítiques

explícites per a fer efectiu aquest apropament destaquen reunions, mes formáis o

informáis, amb membres (individuáis o col-lectius) de la comunitat immigrada, o que

s'hagi recorregut a la figura d'un intermedian (associació pro-immigrants, educador de

carrer,...) per a establir un primer contacte. En conclusió, els únics agrupaments que

treballen realment amb població immigrada son aquells que han fet un esforc explícit per

apropar-se a aquesta població i, per tant, no han esperat a que els immigrants truquin a

la seva porta.

3.2. EL PLANTEJAMENT DE L'EDUCACIO ÍNTERCULTURAL

Peí que hem observat ais agrupament, la posada en práctica de l'educació intercultural

respon a plantejaments ben diferenciáis i que teñen a veure amb els diversos models de

gestió de la diversitat deis que hem parlat at marc teóric o deis qué han reflexionat els

caps en el capítol anterior.

3.2.1. Activitats per a la interculturalitat

Aquest és un plantejament ben estés i que posa l'émfasi en els continguts que es

pretenen transmetre a partir d'activitats considerades d'educació intercultural. Des

d'aquest enfocament, per tal de treballar la interculturalitat, es programen i implementen

tot un seguit d'activitats amb l'objectiu comú de donar a conéixer elements característica

d'altres cultures: tradicions, gastronomía, historia, narrativa,... la problemática que viuen

les persones immigrades, fomentar ('empatia i la tolerancia entre els infants o trencar

prejudicis. Aqüestes activitats solen consistir en: passis de diapositives, contades de

contes d'altres pa'ísos, jocs de rol, debats, tallers de manualitats (henna, artesanals,...),

etc. que s'incorporen a la programado habitual i, mes que suposar un replantejament

global d'aquesta programado, no solen passar de ser uns afegits excessivament

inconnexos.

Val a dir que, normalment, quan es posa l'émfasi en activitats concretes per al

coneixement deis trets que "defineixen" diferents cultures de manera tant explícita, es
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respon mes a un paradigma multicultural que al própiament intercultural. Així, amb la

realització de determinades activitats, es corre el risc, per una banda, de transmetre una

visió de la cultura com a quelcom excessivament estátic i invariable i, per l'altra,

d'assenyalar i remarcar en excés determinats trets diferenciáis amb l'estigmatització que

aixó pot comportar.

En el marc de la concepció de la interculturalitat com a activitat son també freqüents les

activitats de sensibilització vers les desigualtats entre els paísos del nord i del sud o

aquelles altres que, sense posar tant d'émfasi a la denuncia, donen a conéixer la realitat

d'altres paísos. Els diferents projectes de cooperado que es porten a terme des d'EC i en

els qué participen els caps de diferents agrupaments faciliten la penetració d'aquesta

mena d'activitats en el curriculum de la interculturalitat.

Aqüestes dues formules de treballar la interculturalitat son sobretot presents en els

agrupaments on no hi ha infants d'origen immigrat, és a dir, es potencia la

interculturalitat en un context monocultural. Pero com ens diu un deis caps: "és la única

forma de la que ho podem fer". Per altra banda, des de l'associació, amb la difusió de

materials pedagógics com La Caixa de Pandora, si no van acompanyats d'altres

accepcions o propostes practiques per a l'educació intercultural -com el mateix

apropament a la poblado immigrada que viu al nostre voltant -, es reforca que es treballi

la interculturalitat en aquesta línia.

Ens hem trobat també que, en el marc d'aquest enfocament, els agrupaments que

compten amb infants immigrats introdueixen activitats protagonitzades per ells i que

consisteixen, per exemple, en que els infants immigrants expliquin a la resta la seva

realitat cultural o parlin del seu país d'origen.

"Hem treballat la interculturalitat aprofitant que (la interculturalitat) estava present

al cau. Que millor que treballar les races que tenint davant diferents races." *AI

entrar nens d'altres realitats al cau tenim una bona oportunitat per intentar-ho (...)

volem exprimir aquests nens perqué ens puguin introduir en la seva cultura i aportar

diversitat i riquesa"

Alguns caps que han optat per aquest darrer plantejament s'han trobat, en ocasions,

amb dificultáis per portar-lo a terme davant la negativa del nens immigrants a participar

en aquesta mena de dinámiques. Sembla com si els infants immigrats no volguessin

remarcar els trets que els diferencien de la resta de companys i companyes per temor a

deixar de ser acceptats o, simplement, a sentir-se diferents. Que es produeixi aquesta
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situado dones, no es pot reduir a una qüestió d'introversió o inhibido deis infants que

"no volen mostrar ais altres d'on venen". Mes bé, és una conseqüénda lógica en un

marc soda! que minoritza, discrimina i estigmatitza la diferencia, sobretot quan aquesta

prové de paísos periférics o de cultures que s'infravaloren.

3.2.2. Interculturalitat com a proces

Des d'aquest segon plantejament, no tant habitual entre els agrupaments com l'anterior,

el pes de l'educació intercultural es posa en la dimensió axiológica i en el terreny de les

actituds abans que en el deis continguts. Es considera que la millor manera de

transmetre aquests elements és inherentment al procés educatiu, enlloc de mitjancant

activitats concretes de manera que els canvis en el curriculum de l'educació en el lleure

és mes qualrtatiu que quantitatiu. La interculturalitat es treballa dones de manera

vivencia) i transversal, tot i que aixó no manlleva que es puguin realitzar activitats

concretes per a fomentar valors com la tolerancia, el respecte a I'altre, el reconeixement

de la diferencia o l'anti-racisme. Des d'aquest enfocament es considera, que els caps,

com a referents educatius que son, amb la seva actitud i comportament ensenyen i

transmeten molts mes valors ais infants que quan els projecten o programen

explídtament. Per tant, les discrepáncies entre el discurs i les practiques deis caps

(comentaris racistes, mostres de superioritat,...) son captades pels infants, tot i que de

forma difícil de percebre

"Per sobre de les activitats el valor de la interculturalitat és una qüestió

actitudinal; els valors no es treballen sobre paper, es transmeten en la forma

de treballar"

Es considera també que en contexts amb diversitat cultural (quan ni ha infants immigrats

al cau) es mes senzill aferrar-se a aquesta opció pedagógica ja que el contacte quotidiá

permet, entre altres coses, naturalítzar la diferencia, desmitificar determinades qüestions

culturáis, promoure el coneixement mutu i aprofundir en actituds de respecte i

tolerancia. En definitiva, l'agrupament, quan es dona aquesta presencia, és en si mateix

un espai de relació intercultural.

3.2.3. Interculturalitat com educació compensatoria

Aquesta plantejament, que respon a una gestió liberal de la diferencia, no és ni de bon

tros el dominant. Des d'aquest enfocament es suposa que els infants immigrats son

subjectes de déficits que els educadors els hi hauran de compensar, de manera que ens

trobem de nou amb implicacions de talt assimilacionista.
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Pero no totes les iniciatives que s'emmarquen en aquesta concepció teñen perqué ser

tant qüestionables. Per exemple, alguns mecanismes que podríem emmarcar en aquesta

línia de treball i que es desenvolupen freqüentment des deis caus fan referencia al

necessari suport lingüístic que han d'oferir ais infants immigrats. Diversos caps reiteren

la idea de que l'ús de cátala és una potent eina d'integració, una condició fonamental per

a que s'estableixin ponts de diáleg en un clima d'horitzontalitat o, fins i tot, permet

trencar determináis prejudicis de la població autóctona. Per tant, seria condició

necessária - tot i que no suficient per a poder parlar en termes d'educació intercultural-

la immersió lingüística deis nouvinguts.

En definitiva, iniciatives educatives dirigides a la compensado de déficits de la població

¡inmigrada, com sí es sol fer en el marc de l'educació formal, no son habituáis en

l'educació en el lleure deis agrupaments, tot i que si es compensen qüestions de caire

instrumental com pot ser la qüestió lingüística.

wCom a educadors hem de donar pistes ais ¡mmigrants per viure aquí, no

han de deixar tot el que ja saben, pero hi ha coses que els hi hem

d'ensenyar"

3.3. PROBLEMES PRACTICS

A l'hora d'exposar els problemes práctics que implica treballar l'educació en el lleure amb

població immigrada hem comprovat com hi ha un important decalaix entre la visió que es

té de la gestió de la diversitat quan aquesta no és dona efectivament en el cau, que quan

és parla des de rexperiéncia viscuda. Per tant, son molt diferents els problemes amb la

interculturalitat en els caus que treballen amb població immigrada que els que es

plantegen els caus monoculturals. I és que, com veurem, moltes de les problemátiques

imaginades, es desfan o canvien radicalment quan existeix una la relació directa amb els

infants immigrats36.

Entre els problemes que podem qualificar d' "imagináis" o, millor dit, sobre els que

especulen els caps que no treballen directament amb població immigrada hi trobem:

16 Cal teñir en compte també la possibilitat de que els problemes culturáis es minimitzin en els caus amb
població immigrada peí fet que els nens d'origen immigrat que participen de les activitats del cau ja portin molt
de temps vivint a Catalunya i fací anys que hi están escolaritzats, de manera que son altres professionals de
l'educació els que possiblement han treballat determinades qüestions que es poden considerar mes dificu!toses
quan els infants estrangers han arribat recentment al país.
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- Els infants musulmans haurá de resar al mig d'una activitat ¡ trencaran la

dinámica,

- Será mes complicat organitzar els menjars perqué alguns nens i nenes no podran

consumir determináis aliments.

Si el nen o nena está fent el Ramada no podrá venir d'excursió o fer activitats que

requereixin de cert esforc físic perqué es trabará feble,

Al nouvingut, al no entendre el cátala, se li haurá de traduir tot el que es diu i es

trencará la dinámica i el r i tme de treball,

- Els infants tindran seqüeles psicológiques al venir d'un país amb molts problemes,

- Les nenes portaran shador (vel al cap) i aixó creará un debat entre els caps sobre

si permetre-ho o no,

- Etc.

Com veiem, amb la majoria de les problemátiques amb les que s'especula es fa

referencia sobretot a la poblado magrebina i a tot el pool de prejudicis que, en general,

des d'Europa tenim vers la religió musulmana. Entre els emissors d'aquests discursos

sembla que no es tingui en considerado que hi pugui haver persones provinents de

paísos árabs que no son religioses o creients (es relaciona, des de la majoria de

discursos, magrebí amb musulmá); que també s'han d'adaptar els menús en casos

d'infants al-lérgics o vegetarians; que també els nens catalans quan van a catequesis-

abans de fer la primera comunió- solen deixar d'anar al cau durant una temporada (es

trenca així la dinámica per motius religiosos); que alguns infants amb problemes físics

tampoc podran fer determinades excursions; etc.

Com hem dit, quan s'afronta des de la práctica la gestió de la diversitat, és a dir, en

contexts interculturals la resposta canvia radicalment. Així, des de l'experiéncia, els caps

han viscut com a problemátiques les següents situacions:

Comentaris despectius. En alguns caus, s'han donat casos d'insults o d'acudits

"racistes" per part deis infants autóctons en referencia ais nous vinguts. Pero

sovint, com manifesten els mateixos caps, aqüestes conductes es poden

desproblematitzar perqué son insults que mes que reflectir una ideología racista

están a 1'alcada de situacions en que un infant insulta a l'altre per un tret físic,

com qui li diu a un altre que está gras per ofendre'l.

- Barreras per a la coeducació. És mes difícil treballar la coeducació quan alguns

joves magrebins no respecten de la mateixa manera a una cap-dona que a un

cap-home; o quan les noies magrebines prefereixen estar en grups separats ais

nois per la figura d'autoritat que pera elles la figura masculina representa.

82



Educado ¡nterculturat en el Iteure
El cas d'Escottes Catalans

- Qüestions sócio-económiques. Alguns deis problemes a l'hora d'implementar les

activitats teñen mes a veure amb la condició socio-económica deis infants

immigrats que amb qüestions culturáis. Per exemple, a alguns infants immigrats

els hi costa anar d'acampada perqué no disposen del material necessari com

botes de muntanya o sac de dormir.

- La concepció de la infantesa. Podem atribuir característiques ais adolescents que

no es corresponen a les que se'ls hi atribueix en el seu context social d'origen. Per

exemple, per a molts de nosaltres un noi magrebí o llatinoamericá de setze anys

será considerat un menor, amb les connotacions de protecció que aixó comporta,

quan possiblement ell aspirará a inserir-se en el mercat laboral i emancipar-se o

formar una familia. La diferencia en la "concepció de la infantesa" s'ha de

relacionar, mes que a trets culturáis, directament amb les necessitats

económiques inherents al fet migratori.

En ocasions, ens hem trobat com des d'agrupaments que parlen des de la práctica, mes

que de problemátiques es lloen determinades actituds i conductes deis infants immigrats:

son mes autónoms i autoorganitzen millor el temps de lleure que els autoctons; mai

s'avorreixen i son mes creatius i austers a l'hora de passar-s'ho bé (per exemple, no

necessiten de videojocs o altres tecnologies per a divertir-se); participen molt activament

en les tasques domestiques del cau (recollir el material, netejar els plats, etc.); teñen

molta cura deis menors (a diferencia deis autoctons que quan arriben a una certa edat es

volen desmarcar darament deis mes petits).

3.4. INTRODUCCIO D'ADAPTACIONS

En aquest darrer apartat fem referencia a les adaptacions realitzades en la dinámica de

l'agrupament quan s'hi ha incorporat població immigrada. Per tant, com és obvi,

unicament farem referencia al que hem vist i ens han dit ais caus "multiculturals".

Entre les adaptacions mes reiterades hi trobem la deis canvis en els menús quan hi ha

infants que professen la religió islámica. Mentre, contra del que molts pensen, l'adaptació

lingüística no sol ser una práctica habitualment necessária, ja que o bé ja entenen el

cátala o l'"agafen" rápid. Fins i tot, alguns infants immigrats d'un deis caus on várem fer

observacions no volien que se'ls hi xerrés castellá perqué entenien que d'aquesta forma

se'ls estava discriminant.
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Tampoc hem percebut canvis o adaptacions en les ambientacions o en la decorado deis

locáis deis agrupaments. Els símbols son els mateixos que hi havia abans de ('arribada de

poblado immigrada, motiu per quals es dedueix que no s'han obert espais de negociado

per a veure quins símbols o senyes "d'identitat" els agradaria introduir ais infants i joves

d'origen immigrat. Perexemple, els infants magrebins senten vertadera admirado per la

lluita del poblé Palestí i per tot alió que la simbolitza; o a lo millor no els hi diu res un

cantant d'Operación Triunfo del que tenim un potser penjat, pero si un periodista d'AI

Jazzira - canal de TV árab que sintonitzen gairebé totes les famílies magrebines

immigrades a Catalunya.

A nivell pedagógic, enlloc de parlar en termes d'adaptacions, introdúcelo de canvis i

transformacions, els caps sovint es re-afirmen en la seva tradició pedagógica. nS'ha de

seguir fent el que s'ha fet sempre", era un deis consensos al que es va arribar en un deis

grups de discussió. Arribats a aquest punt, es dedueix que l'actitud assimilacionista que

gairebé no apareix en la teoría i discursos de la majoria deis caps, emergeix en la praxis.

Fins i tot, alguns caps viuen com un guany que infants musulmans deixin de resar durant

els campaments o que comencin a menjar porc. Sense dubte concepcions de la diferencia

com aqüestes encobreixen una mena de dominado simbólica i cultural per part deis caps

que la sostenen, tot i que pugui ser involuntaria i no conscient.

El sector de caps que aposta per la no-adapatació en termes pedagógics argumenta la

seva opció amb diferents explícacions com:

1. Evitar la discriminado positiva. Canviar determinades practiques pot entendre's

com a discriminado positiva o un tráete de favor de cara al nou vingut, la qual

cosa podria derivar en el rebuig deis infants autoctons amb l'estranger.

2. Naturaiitzadó de la diférénda. S'aposta per la naturalització de la diferencia o per

a garantir el dret a la indiferénda. Aquesta actitud, que pot ser molt adequat

s'adopti en determínate casos, pot teñir conseqüéncies assimilacionistes o de no

reconeixement de determináis trets diferenciáis (amb el malestar que aixó

provoca) sí es generalitza en la totalitat de situacions.

3. Desconsiderado de determinats trets culturáis. Mentre alguns caps consideren

que hi ha trets deis infants que s'han de considerar a l'hora de programar les

activitats (malalties, discapadtats,...) les "diferencies culturáis" no mereixen

adaptacions. Es considera que les diferencies culturáis responen a opcions

personáis, és a dir, una infant musulmá opta per no menjar porc, mentre que un

infant que és al-lérgic a la carn de porc no ho tria, no lí queda mes remei que no

menjar-ne.
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"Home, si ve algú amb asma canviarem l'activitat, pero no és el

nostre problema que no mengin porc o facin el Ramada".

La nostra aportado a aquest debat aniria en la direcció de considerar que una práctica

pedagógica intercultural suposa re-negociar les pautes, métodes i continguts entre les

persones que comparteixen i participen en un mateix espai. Aquesta re-negociació o

deliberado s'hauria de portar a terme en condicions d'igualtat, sense que es minimitzi o

discrimini a ningú per raons culturáis, de la mateixa manera que no s'hauria de

discriminar a ningú per raons de genere, d'edat o de classe. I, per a que sigui efectiva,

precisa de una actitud d'obertura i dialeg entre els agents educatius. Així, en el cas de la

diferencia cultural, de la manera que no s'ha de magnificar aquesta ni atribuir

determináis estereotips a qui ve de fora, cal no passar-se a l'altre extrem i, així, com a

caps estar oberts a percepcions i necessitats "noves" o "diferents", que aqüestes flueixin

en els caus, com els espais de participado intercultural que podrien ser.

TEMES

1. Apropament

2. Plantejament

de 1'educaáó

intercultural

3. Problemes

practics

4. Adaptadons

PRAXIS 0 PLANTEJAMENTS

Apropament explídt (demostra ser la

manera mes efectiva per a que els

infants immigrats partícipn de les

activitats del cau)

Activitats per a la interculturalitat (es

posa l'émfasi en els continguts que es

pretenen transmetre a partir

d'activitats concretes)

Imagináis {objecte de l'especulació en

caus monoculturas)

Adaptacions (menjars)

Interculturalitat com a procés

{transmetre valors i actituds

inherentment al procés

educa ti u)

No-apropament

Educado compensatoria*

(immigrats com a subjectes de

déficits que els educadora els hi

hauran de compensar)

Corroborats en la practica

(totalment diferents ais anteriora)

No-adaptacions {tendencia

majoritaria i que impregna:

Itengua, decoracions, continguts)

Quadre 2. Resum sobre la practica de l'educació intercultural

* Praxis minoritaria
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4. CONCLUSIONS

Presentem les conclusions d'aquest capítol en dos blocs. En un primer exposem

conclusions relacionades amb la reflexió i debat que sobre l'educació intercultural es

produeix en el marc deis agrupaments. En el segon fem el mateix respecte a la práctica

de 1'educació interculturat. Intentarem relacionar, en la mesura del possible, algunes de

tes conclusions relatives ais agrupaments i els resultats observats a l'apartat anterior, en

el qué hem analitzat la interculturalitat a nivell associatiu.

Val a dir que amb aqüestes conclusions optem per emfatitzar determinades critiques vers

la práctica i determinades concepcions que sobre la interculturalitat es teñen des deis

agrupaments, amb la intenció de que la crítica introdueixi elements de debat i, en

conseqüéncia, millores practiques. En tot cas, la majoria de les critiques que aquí

assenyalem son generalitzables a la majoria d'agents educatius presents a la nostra

societat.

Conclusions vers el debat i la refíexió

En el discurs deis agrupaments d'Escoltes Catalans, al igual que a nivell associatiu, es

reflecteix una feble cohesió peí que respecta ais repertoris en base ais quals s'interpreta

l'educació intercultural, així com la integrado de les persones immigrades. És a dir, les

formes d'interpretar, entendre i explicar la interculturalitat son bastant diferents entre els

caps, fins ¡ tot entre els caps d'un mateix agrupament.

A la palesa manca de cohesió grupal s'hi afegeix una certa confusió conceptual a l'hora

d'expressar opinions sobre aqüestes temátiques. Aixó está relacionat amb que el debat

sobre la interculturalitat es troba en un estat molt incipient o, com succeeix en ta majoria

d'ocasions, encara no ha penetrat a l'interior deis agrupaments.

Un deis principáis motius d'aquesta descohesió grupal, a l'igual que de la manca d'un

discurs elaborat entre (i intra) els agrupaments, la trobem en que el debat sobre el

fenomen de la immigració i els reptes que comporta en l'educació en el Heure ha entrat

lateralment enlloc de, tot i que s'hagi intentat, de forma transversal a tota l'Associació.

Amb aixó volem dir que la influencia de fonts externes (realitzar un curs, veure un debat

a televisió, llegir un article a una revista,...) ais membres d'EC en la configurado d'opinió

respecte la interculturalitat ha estat mes significativa que la influencia associativa; peí

mateix motiu, la reflexió individual sobre la temática ha estat mes significativa que la

col-lectiva. Deduím aixó del fet que la majoria deis caps desconeixen l'existéncia de
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materials elabórate des de l'Associació (com la Caixa de Pandora) o que el centre

d'interés del curs 2001-2002 fos la interculturalitat. Que no hagin quallat iniciatives com

aqüestes per a plantejar la interculturalitat a nivell associatiu es pot deure a problemes

de coordinado en el pía horitzontal (entre els agrupaments) i a problemes de

comunicado vertical (de l'Associació ais agrupaments i viceversa).

Un altre indicador del que diem és que, com sí existeix vers altres temátiques (com la

laícitat o la coeducació), no ni ha un document associatiu en el que es reflecteixin els

princípis a partir deis quals interpretar i actuar en relació a la interculturalitat.

Considerem dones que des d'EC catalans no s'ha insistit prou o no s'ha exercit prou

pressió per a que el debat de la interculturalitat s'introdueixi en els agrupaments, sense

amb aixó voler dir que els agrupaments (la majoria deis quals es troben en un entorn

comunitari amb una important presencia de poblado recentment immigrada) no tinguin

cap mena de responsabilitat a l'hora de canviar els plantejaments habituáis davant la

nova situado demográfica.

Conclusions vers l'actió i la practica

A l'hora d'analitzar la práctica l'educació intercultural cal teñir en compte que des de la

majoria deis agrupaments es tendeix a folkloritzar la noció de cultura (cultura com a les

manifestadons mes visibles de diferents grups socials: tradicions, color de la pell,

gastronomía, llengua,...) i a concebre-la de forma excessivament estática i

essencialista37. Creiem important recalcar que aquesta concepció pot comportar una

barrera previa cap a la interculturalitat (almenys quan s'abusa d'ella). Una barrera que,

al cap i a la f i , és conceptual i no respon a cap mena de voluntat segregacionista, pero

que pot comportar implicacions gens menyspreables peí fet de marcar excessivament la

diferencia i estigmatizar o desintegrar ais grups socials.

A la vegada cal destacar que és totalment diferent la práctica de la interculturalitat en

agrupaments monoculturals que en aquells, numéricament minoritaris38, que compten

amb la presencia de persones immigrades. Es precisament des deis agrupaments

monoculturals que es tendeix a treballar la interculturalitat de forma mes "folkloritzada",

és a dir, mostrant diferents realitats i promovent el respecte vers la diferénda, i en base

a activitats concretes que s'afegeixen a la programado habitual (estaríem parlant d'un

model pedagógic multicultural abans que intercultural). Mentre, només des d'una minoría

(normalment aquells agrupaments píuriculturals) s'incideíx i insisteix en major mesura en

la vessant que té de relacíó, processual i actitudínal la interculturalitat i, en concret, en la

Cal dir que aquesta concepció de cultura correspon a una concepció social general i dominant.
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necessitat d'apropar-se i articular-se amb la comunitat de nouvinguts que es troba al seu

entorn. Com alguns caps manifesten, la millor manera de posar en práctica la

interculturalitat és viure-la en el mateix cau.

De la mateixa manera, les problemátíques percebudes o els reptes de la interculturalitat

difereixen sensiblement entre els caps d'agrupaments wmonoculturals" d'aquells en els

que hi participen nens i nenes immigrades. Sobretot, des de la práctica real amb poblado

immigrada, es desproblematitzen determinades qüestions i es trenquen determinats

prejudicis que es solen magnificar des deis agrupaments que no teñen un contacte real

amb aqüestes persones.

Pero tot i l'aposta práctica per l'educació intercultural, ja no diem discursiva, ens trobem

com la práctica de la majoria deis agrupaments que compten amb ¡mmigrats tendeix a

l'assimilacionisme. És a dir, no es modifiquen ni replantegen les practiques, ni es

qüestionen les rutines ("está bé fer el que s'ha fet sempre"); tampoc s'obren espais de

participado des deis que reconéixer els interessos i inquietuds entre diferents realitats.

Tot i argumentar-se que amb aquesta opció es pretén evitar la discriminado positiva o

apostar peí treball transversal de la interculturalitat, creiem que el perill de naturalitzar la

diferencia de forma poc meditada, per una banda, pot encobrir les desigualtats i, per

l'altra, promoure practiques mes assimilacionistes que veritablement interculturals. Es

pot caure així en l'altre extrem, també problemátic, respecte ais caus que insísteixen en

remarcar excessivament la diferencia. Davant aquesta tendencia a l'assimiladonisme

creiem interessant referir-nos a la necessitat d'adoptar, per part deis caps, l'*actitud de

l'ignorant"39 que vol dir que davant la diversitat i la novetat que es desconeix cal restar

amb una disposicio oberta i escoltar amb deteniment abans de plantejar determinades

actuacions o seguir fent el que s'ha fet sempre. Finalment, en refació a aquesta actitud

assimilacionista que hem detectat, ens agradaría advertir del poc adient que resulta, com

reflecteixen els discursos d'alguns caps, enfrontar el projecte educatiu deis caus amb

l'educació familiar deis infants ¡mmigrats, com si l'educació familiar fos antagónica ais

principis i valors que es volen transmetre. Sense valorar aqüestes afirmacions creiem que

están condicionades per la manca d'una dinámica de relació activa amb les famílies. I és

que, com hem pogut comprovar, son febles i poc freqüents els plantejaments des deis

que treballar les sinérgies educatives amb les famílies, siguin aqüestes autóctones o

immigrades.

38 Fins i tot en agrupaments que treballen en contextos de forta tensió o crispado social davant l'arribada
significativa de persones immigrades, com succeeix a Premia, no hem trobat un plantejament explícit sobre la
temática.
39 Carbonell (1997) citat a Alegre i Herrera (2000)
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Un apunt que té a veure amb el que diem és que, en general, hem vist que tant des de la

reflexió com des de la praxis els caps plantegen la interculturalitat sobretot en termes de

gestió de la diferencia, mentre que es té poc en compte la qüestió de desigualtat, que

normalment és la que condiciona la diferencia sobre la que es vol incidir des de la

práctica pedagógica. No es posa prou émfasi dones a l'accepció d'educació intercultural

orientada a la promoció d'actituds i conductes solidáries vers la voluntat d'igualtat social i

la denuncia de qualsevol tipus de discriminado social, económica i jurídica que amb

l'excusa de la prestesa diferencia cultural pateix un important sector de la poblado

immigrada.

Per altra banda, val a dir que els agrupaments que compten amb persones immigrades,

sigui com a caps o com a infants, és perqué de manera activa i explícita han apostat per

apropar-se a la poblado immigrada que viu en el seu entorn. Els caus pluriculturals solen

ser agents molt implicáis i coneixedors del seu entorn, aixt com molt actius en la xarxa

associativa del seu poblé o barrí. A efectes práctics, s'ha de teñir en compte que sense

l'existéncia d'espais educatius veritablement interculturals, com poden arribar a ser els

caus, será difícil i limitat treballar la tant necessária dimensió relacional i interactiva de

l'educació intercultural. De la mateixa manera que, actualment, ens semblaría absurd

plantejar la coeducació des de centres educatius en els que nens í nenes estiguin

separats per raons de sexe, amb idéntica lógica es podría interpretar qualsevol mena

d'iniciativa d'educació intercultural en contexts "monoculturals" (és a dir, sense que hi

hagi cap alteritat cultural representada).

Tot i que els agrupaments pluriculturals son minoritaris, ens trobem amb que, mes que

un desinterés deis altres agrupaments per apropar-se a la poblado immigrada, qüestions

com la precarietat deis agrupaments (manca de recursos. Mistes d'espera d'infants ais

que no poden incorporar,...) i la rápida mobilitat deis caps (la majoria d'equips son poc

estables en el temps) es citen com a les raons principáis del no-apropament. A les raons

citades podem afegir la manca d'un debat sobre la interculturalitat promogut a nivell

associatiu, tal i com hem esmentat al bloc de conclusions anterior, i el respecte o temor

vers el canvi que suposaria integrar infants immigrats en els caus40.

Dit aixó, podem concloure que els agrupaments monoculturals tendeixen a realitzar

practiques que responen a un model pedagógic mes aviat multicultural, mentre que els

que son pluriculturals tendeixen a un model amb un rerafons assimilacionista. Per tant, ni

a nivell associatiu ni a nivell d'agrupaments podem parlar del predomini efectiu d'un

"° Aquesta mena de respecte es reflecteix en les problemátiques o dificultáis que els caps creuen que hauran de
gestinar de comptar amb infants immigrats en el seu agrupament, fes quafs, com hem vist, teñen poc a veure
amb les problemátiques reals viscudes pels agrupaments pluri-culturáis.
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model d'educació intercultural, aimenys actualment. Aixó és així, tot i la bona

predisposició per a tendir cap a aquest model i desmarcar-se deis anteriors que

manifesten la majoria deis caps a nivell discursiu.

Finalment, dir que les necessitats expressades pels agrupaments davant el repte de la

práctica intercultural fan mes referencia a qüestions técniques o a la necessitat d'accedir

a recursos didáctics concrets que a la necessitat d'un debat en profunditat de ta temática

o de replantejar-se actituds o competéncies transversals. Respecte a aixó, podem

concloure que la terciarització del moviment associatiu, que comporta que la dimensió

política de moviments socials com ¡'Escolta minvi mentre emergeix una concepció de la

seva activitat com a un servei, condiciona que predominin clarament plantejaments de

tall tecnocrátic (o de fe absoluta en la ciencia i en el coneixement deis experts) per

afrontar problemátiques socials o reptes tant complexes com el de la immigració.
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EPILEG: ALGUNES PROPOSTES

Del grup de discussio celebrat el 22 de maig de 2003 a la seu d'Escoltes Catalans i en el

que hi participaren membres deis agrupaments, de l'equip técnic i de la directiva de

l'associació, a mes de retornar-se algunes valoracions, critiques i matisacions al nostre

treball de recerca (que ja están incloses en la darrera versió de ('informe), es dibuixaren

una serie de propostes amb la intenció d'afrontar la temática de la interculturalitat a

nivell associatiu. Aqüestes propostes son:

1. Obrir el debat de la interculturalitat a tots els nivells: técnic, directiu i

d'agrupaments. El treball de recerca "Educado intercultural en el lleure. El cas d'Escoltes

catalans" i la discussio vers els seus resultáis pot esdevenir una bona eina per a engegar

aquest debat.

2. En una seqüéncia lógica, com a següent pas a la proposta anterior, és a dir, resultat

del debat engegat, s'hauria d'elaborar un ideari o un marc teóric sobre interculturalitat i

consensuar-ho a nivell associatiu.

3. Tot i la necessitat d'engegar un debat d'aquestes característiques en termes

generáis, es considera adient seguir treballant en Ea línia de formado sobre

intercultrualitat encetada per l'Escola de Formado FORCA. Aquesta línia formativa, que

pot servir precisament per a reforcar i aprofundir en el debat, es pot alimentar amb la

difusió de materials formatius i de reflexió sobre el tema.

4. A nivell práctic, seria interessant consensuar i prioritzar una línia d'acció, a

implementar des deis agrupaments, d'apropament a la poblado immigrada present en I'

entorn mes immediat deis caus.

5. Totes aqüestes predisposicions i voluntats s'haurien de veure reflectides en el

terreny económic i deis recursos. És a dir, l'aposta conceptual per la temática s'ha de

traduir en un aposta de caire económic: que es destini una part del pressupost de

l'associació a treballar en aquesta línia (tot i que sigui a través de recursos extres i

obtinguts de fonts externes). El destí concret d'aquesta nova partida pressupostária

podria ser diversa. De les possibles, s'assenyalen amb mes precisió dues possibilitats.

Una primera, consistiría en la creado d'una nova figura laboral amb funcions formatives,

de mediació, d'assessorament, dinamització i/o difusió de la temática de la

interculturalitat en el sí de l'Associació - sempre des d'una perspectiva de treball mo!t

proper ais agrupaments-. La segona consistiría en una línia d'ajuts per a famílies

immigrades en situado de precarietat económica per tal de possibilitar materialment
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l'accés d'aquestes persones al projecte d'associacionisme educatiu d'Escoltes Catalans.

Seria mes adient que aquests ajuts es poguessin centralitzar des de l'Associació,

mitjancant un conveni amb l'Administració, enlloc de per la via descentralizada que es

segueix actualment.

6. Finalment, dir que es posa també emfasi en la necessitat de comptar amb l'ajut d'un

professional de la mediacio intercultural, sobretot, en la fase d'acollida de la poblado

immigrada ais caus. Aquesta figura pot ser contractada per la mateixa associació (com

apuntávem en el punt anterior), pero també es poden aprontar els recursos de mediacio

presents en l'entorn territorial deis agrupaments. Per exemple, l'Ajuntament de

Barcelona acaba d'engegar un programa pilot d'aquestes característiques i al qué els

agrupaments es podrien acollir.
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ANNEX 1: MARC METODOLOGIC

En les següents pagines expliquem amb brevetat quin ha estat el marc metodologic de la

recerca. En un primer apartat, exposem els métodes i técniques amb els que hem

obtingut les dades necessáries (observado participante revisió de documentado,

entrevista i grup de discussió). A continuado, definim aquella metodología amb la qué

hem fonamentat la nostra análisi i, per tant, les nostres conclusions; en concret,

parlarem de l'análisi de discurs i de la recerca acció. També fem referencia a la qüestió

de la validesa deis estudis de cas com el que hem realitzat nosaltres. Finalment, en el

tercer i darrer apartat d'aquest marc metodologic expliquem de quina forma hem portat

a terme el mostreig entre l'univers de possibles subjectes d'estudi, tant a nivell

d'agrupaments com de caps.

1. L'OBTENCIÓ DE LES DADES

Per a la realització d'aquest estudi hem combinat diferents técniques d'investigació

social. Aqüestes técniques ens han permés obtenir les dades pertinents per a les

diferents fases de l'estudi: I a fase: análisi del model pedagógic d'EC; 2a fase:

reconstrucció de ('imaginan deis caps; 3a fase: análisi de la praxis educativa.

El treball de camp per a l'obtenció de les dades s'ha realitzat entre maig de 2002 i gener

de 2003.

1.1. Revisió de documentado

Hem revisat un important volum de documentado produída en el marc de l'associació,

tant aquella en la que es reflecteixen els principis i filosofía de l'entitat (Estatuís,

Declarado de principis, documentació de congressos), com aquella d'una orientació mes

aplicada o que qualifiquem com a literatura pedagógica (la Caixa de Pandora, guies

didáctiques,...). Concretament la documentació associativa revisada es pot consultar a

l'apartat de bibliografía.

La revisió de documentació compta amb l'avantatja de ser informado que ja está

produída. Pero al ser aquest tipus d'informació insuficient per ais objectius de la nostra

recerca, hem hagut de recorrer a quatre técniques mes, que ens permeten produir

informado de forma directa. A continuació les enunciem i especifiquem en quina mesura

les hem aplicat.

1.2. Entrevista semi-estructurada

Hem realitzat entrevistes semi-estructurades tant a membres significatius de l'associació

com a un ampie ventall de membres deis agrupaments. En quan a l'associació hem
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entrevistat al director de l'escola FORCA (que és membre de l'Equip de cooperado i que

anteriorment havia estat cap pedagógic de l'associació), al Cap pedagógic i a la

responsable de suport pedagógic.

Peí que respecta ais agrupaments, hem entrevistat a un o varis caps deis següents:

- Quico Sabaté (antic Abat Escarré) de Sta. Eulalia (l'Hospitalet).

- Apel-les Mestres del Case Antic de Barcelona.

- Miquel Martí i Pol de Tortosa.

- Vicens Vives de Molins de Rei

- Pere Perelló de Grácia-St. Gervasi (Barcelona)

- Mintaka de Teiá

- Garrofer de Castelldefells,

- Amon-Ra de Premia

- Guspira de Rubí

- Ballester de Castelldefells

- Jaume I del Coll (Barcelona)

- Intayllú de Vilassar

- Terra Nova del Clot-Eixample (Barcelona)

1.3. Observado

Hem aplicat aquesta técnica a una totalitat de set agrupaments d'Escoltes Catalans. A

quatre d'ells els hem visitat al local on teñen la seva seu (Amon-Ra, Apel-les Mestres,

Miquel Martí i Pol), mentre que hem observat l'activitat de la resta durant el campament

d'estiu que varen realitzar ais Pirineus (Mintaka, Quico Sabaté, Ballester i Garrofer).

1.4. Grups de discussió

S'han realitzat tres grups de discussió. Els dos primers amb l'objectiu d'obtenir dades que

poder analitzar, mentre que el tercer responia mes bé a una qüestió de devolució deis

resultats (veure recerca-acció). El primer deis grups de discussió feia referencia a l'ámbit

associatiu í en ell hi participaren: el cap de l'escola Forca, el cap Pedagógic d'EC i el

gerent d'EC a mes de dos membres de l'equip del projecte. Mentre que en el segon,

situat en el terreny deis agrupaments, hi participaren caps del Mintaka, Vicens Vives,

Quico Sabaté i Terra Nova

1.5. Qüestionari i Cens

Els qüestionaris i els fulls de cens, en el seu moment, es varen distribuir entre la totalitat

deis agrupaments d'EC. Pero la seva utilitat per a la nostra recerca ha estat nul-la degut

a que gairebé cap d'ells fou contestat i/o retornat a l'associació per part deis caps.
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2. ANALISI DE DADES

2 .1 . Análisi de discurs

Análisi de discurs ens ha permés analitzar els discursos, tant oráis com documentáis, a

partir de l'entesa del llenguatge com a element clau en l'explicació deis processos

d'interacció social. L'análisi del discurs permet posar de manifest el potencial de

"construcció social" del discurs, és a dir, com a través deis discursos es defineix,

redefineix, transforma i legitima un determinat retrat del món que en cap cas resulta

neutre en els seus efectes socials.

A nivell conceptual i metodológic, en estudis com el nostre cal diferenciar entre el

discurs sobre les practiques de les practiques reals. Tot i que s'entén que el discurs porta

a l'acció, no tot discurs equival a l'acció que s'enuncia. També cal teñir en compte que

totes les persones som potenciaIs portadores de discursos ben diversos (potser

contradictoris) sobre la mateixa temática, de manera que, mes enllá de l'emissor (siguin

caps, agrupaments o la mateixa Associació), els diferents repertoris discursius sobre els

temes a analitzar poden ser considerats objectes d'estudi en sí mateixos.

2.2. Recerca-acció

La metodología general per la que ens hem guiat ha estat la de la Recerca- Acció (I-A).

Aquesta metodología permet de forma conscient i premeditada que el desenvolupament

de l'estudi ofereixi eines per a qué els caps analitzin críticament i reflexiva la seva

práctica educativa, permetent així, adaptar-la en la direcció que es cregui convenient.

Aixó s'ha fet oferint en diferents moments grups de trebafl que han permés aquest

exercici de reflexivitat, així com mitjancant la participado activa deis propis caps en

diferents fases de l'estudi.

Si hem fet ús d'aquesta metodología ha estat perqué la investigació s'ha efectuat amb

una explícita voluntat de transformado de la ordenado social i, per tant, h¡ ha manifestos

uns judicis de valor sobre els déficits, les disfuncionalitats o les injustícies d'aquesta

ordenado. La singularitat de la I-A és que els mateixos actors implicats participen en part

en el procés d'investigació de manera que, a mes d'oferir-nos una visió des de ('interior,

desenvolupen una reflexivitat, és a dir, una consdéncia crítica sobre la propia práctica

grupal i alió que la condiciona, un desemmascarament de les inércies institucionals i deis

discursos hegemónics que emmarquen el camp de l'educació en el lleure i la seva

concreció microespacial, en el nostre cas, els agrupaments escoltes.

La principal característica de la I-A aplicada al terreny educatiu és la de trencar la lógica

que en els discursos educatius tendeix a individualitzar i psicologitzar els conflictes i els
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déficits i culpabilitzar-ne els individus. Es pretén fer emergir les contradiccións que

produeixen desigualtat i conflicte i que, en un segon ordre, es projecten en les practiques

individuáis deis agents educatius41:

En definitiva han de fixar-se les condicions perqué quan un col-lectiu accedeixi a

1'análísi directa de procés de transmissió cultural estigui en condicions de

desculpabilitzar-se individualment i culpabilitzar-se col-lectivament deis efectes de

la producció de les seves practiques42.

En el nostre estudi, els principis de la recerca acció han cristal-litzat en el següent

procés: elaborada una primera versió de 1'informe de recerca l'hem distribuida entre una

serie d'actors d'EC, sigui perqué els hem considerat mes claus o sigui perqué han

demostrat un major interés amb la recerca. Passats uns dies, hem organitzat un grup de

dtscussió amb aquests actors per copsar la seva visió sobre els continguts de l'informe.

En concret, amb aquest darrer grup de discussió hem pretés conéixer la seva opinió i

suggeriments, oferir ta possibilitat d'introduir canvis i, finalmente sistematitzar

conjuntament una serie de reptes de futur.

2.3. Estudi de cas

Finalment, creiem important deixar constancia en aquest apartat dedicat a 1'análisi de les

dades que el nostre ha estat un estudi que podem qualificar com a de cas. Aixó és així

perqué hem analitzat un únic cas (Escoltes Cataians) de forma bastant exhaustiva i a

partir d'un conjunt de dades molt ampie. De voler fer un estudi que avarques mes casos

o actors no haguéssim pogut aprofundir de la mateixa manera en cada un d'elis, tot i que

ens hagués permés, per exemple, establir comparacions. Pero, tot i que la nostra opció

no depenia d'aixó -teníem ciar de bon principi que volíem portar a terme un estudi de

cas centrat en Escoltes Catalans-, ja existeix en el nostre context un estudi recent sobre

la interculturalitat en l'educació en el lleure, Educado en el líeure i intercufturalitat

ínfants d'origen immigrat i trebalt intercultural a les entitats d'educació en el lleure de

Catalunya (veure bibliografía), en el qual s'analitza la tasca pedagógica de diferents

agents, entre ells Escoltes Catalans.

3. ELMOSTREIG

A excepció de Ueida, hem treballat amb agrupaments de totes les comarques en les que

EC hi té presencia. Pero mes que una qüestió de representativitat territorial, ens

"Alegre i Herrera (2000): Escola, oci o joves d'origen magribí. Materials de Joventut. Barcelona, (p.194)
*2Bonal, 1995: 148 citat a Alegre ¡ Herrara (2000): Escola, oci o joves d'origen magribí. Materials de Joventut.
Barcelona. (P.194, s.)
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interessava treballar amb un ventall d'agrupaments prou ampie com per a reflectir tota la

diversitat possible en fundó de les següents variables:

a. Relació amb la temática de la interculturalitat (comptar amb infants immigrats,

projectes de cooperado)

b. Estatus socio-económic

c. Grau de consolidació de l'agrupament i de la seva activitat.

d. Ubicado geográfica

Per a poder sistematitzar una mostra d'agrupaments en la que estiguessin representades

totes les possibilitats en base a les variables esmentades i, a la vegada, de manera

ponderada hem comptat amb la collaboració d'informadors clau.

Aquests informadors, a banda d'ajudar-nos a seleccionar la mostra deis agrupaments,

ens han aconsellat també sobre quins caps de cada un deis agrupaments era preferible

entrevistar. Aquesta segona selecció s'ha fet en base a criteris com ('experiencia deis

caps en el món del lleure o la seva relació amb la temática de la interculturalitat. Val a

dir que la selecció deis caps a entrevistar s'havia de realitzar a partir de la informado que

ens aportarien els qüestionaris, pero es va haver de recorrer a aquesta darrera opció ja

que, com ja hem esmentat, els qüestionaris emplenats no se'ns van retornar.
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ANNEX 2. EINES EMPRADES

CONTINGUT DE L'AIMNEX:

1. Guió del primer grup de discussió

2. Guió del segon grup de discussió

3. Guió de l'entrevista

4. Guió pera l'observació

1. Guió del primer Grup Discussió d'EC

I r El Model, les concepcions

• Quina és la concepcio ó'educao'ó interculturaf que usa l'associació? Existeix un
"model"?

• Qué seria una activitat ó'educació intercultural?

• Quina és la concepcio ó'integradó?

• Com veieu el vostre paper enmig la realitat social, i com la veieu aquesta?

• En quin moment es troba EC, i quines son les perspectives de futur.

• Com creieu que tot aixó ha arribat ais agrupaments? Quina és la seva
situado?

2n Discussió sobre hipótesis

• Sembla que la forma d'entrada del discurs no és conseqüéncia d'una pressió
des de "abaix" (des de els agrupaments) sino des de un "lateral": I'EPD

Per aquest motiu, i per d'altres, pot haver comportat:

• Dona la sensacio que s'han anat adoptant fragments de discurs externs sense
massa procés de treball d'adaptació. Alhora tampoc sembla que hagi fet, fins
al moment, una entrada transversal a l'associació (a diferencia del que
succeeix, per exemple, amb la coeducació).

• Semblaría que ens trobem en un pía de plantejament mes teórico-idealista
que práctic. Així tenim un discurs mes tendent a ser solidari i integrador vers
I'exterior que en el propi projecte, políticament corréete, i poc "conflictivista".

• El fet de restar bastant anclats en el pía de les idees pot teñir el perill d'oferir
un visió folklorista de la cultura i de les identitats. No s'ofereix una concepcio
complexe de cultura. Exemple Caixa de Pandora
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Les concepcions de "cultura" i d"identitat" un peí estátiques i un
essencialistes, que poden teñir el risc ¿'estancar a les persones. Ex concepció
de la ¡dentitat i de la cataíanitat.

Poques reflexions sobre els riscos d'estigmatització i encasellament a priori de
concepcions com: Ex. concepció laldtat, i el destacar constantment les
"diferencies".

2. Guió del segon Grup de Discussió

1. PROBLEMES PRACTICS DAVANT LA INTERCULTURAUTAT

- Quins problemes creuen que es trabaran (agrupaments monoculturals)
- Quins s'han trobat en la práctica? (agrupaments pluriculturals)
- Creuar les aportacions

2. RELACIÓ DELS AGRUPAMENTS AMB L'ASSOCIACIO

3. VERS ALGUNES DE LES CONCLUSIONS DE L'ESTUDI

- Feble penetració del debat sobre interculturalitat
- Manca d'apropament de l'agrupament cap a la poblacio immigrada present en

el territori
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3. Entrevista ais caps deis agrupaments

FITXA PERSONAL
a Nom
a Agrupament
a Edat
a Esdtudis
a Temps a EC
a Experiencia educativa i/o professional

ENTORN SOCIAL
a Paper de l'agrupament
a Descripció entorn
D Immigració a l'entorn

EDUCACIÓ INTERCULTURAL
Q concepte

a procés per construir-lo,

a paper de l'associació,

Q causes de la relflexió
Les nostres enquestes varen generar debat

a idea d'integració

IMMIGRACIÓ AL CAU
• n'hi ha?

a modificado practiques?

a problemes?

a relació cau-comunitats d'immigrants

a efecte relacions cau-autóctons
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4. GUIO per a I'OBSERVACIO

1. Composició del Grup
Observat Segons els monitors: socio

económic, origen del nens i deis
seus familiars, etc
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2. Disposició/ Ús de l'espai: haurem de parar atenció a les diferencies per
genere
Observat: tant relacíó entre
monitors-nens
com entre nens

Segons els monitors: preguntar si
han tingut alguna problemática,
negociacio al voltant deis ítems

A)En les seguents Activitats:
-Feines i tasques

-Menjars

-wEducatives"

-Atmosfera/decoracíons
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Observat Segons monitors
B)En el temps lliure
-organització de l'espai

-Preguntar sobre lideratges
-Si s'han fixat de comportaments
diferenciants
-Sb. Dificultats d'integracio i/o de
relació entre nens

-Organització deis jocs i composició
deis grups
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3. Tráete diferencial/ especial
Observat Segons els monitors: veure si els

ha calgut algún tráete diferencial
i sobre l'existéncia de protocol
d'arribada

A)En les següents Activitats:

B)Temps lliure
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5. Tlpus d'activitats: parar atenció si hi ha o no incorporado "intercultural"
Observat Segons els monitors: preguntar si

hi ha hagut modificacions en els
plantejaments

A)En el disseny
-fixar-se en els referents culturáis i
simbólics
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6. Representacions i discursos
-"Immigrant"

-"Educado intercultural i activitat intercultural"

-Integrado

-dificultáis i problemes que creuen existents ai voltant deis nous fluxes
migratoris.
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7. Els contextos
7.1 . Al Cau: Relació mantenida la voltant de la temática. Suporte o no
rebuts, participado de Tagrupament amb dinámiques associatíves.

-Teñen/ han tingut alguna estrategia de "reclutament"
-Han tingut problemes de relació entre immigrants i autóctons, etc.

7.2. EC: Relació mantenida la voltant de la temática. Suporte o no rebute,
participado de l'agrupament amb dinámiques associatives
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7.3. Ba rri/loca lita t: en general, sócio-económic i cultural (tipus de
poblado, problemátiques, virtuds, etc.) en particular amb la ¡mmigracíó.

-Problematiques especifiques amb la immigracio

7.4. En la societat en general: Quines i com veuen les dinámiques
socials, per una banda, i polítiques per l'altra.
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