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

1.1.INTRODUCCIO

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

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

En aquest sentit, dones, un deis reptes principáis de les entitats d'educació en el lleure ha
de ser la promoció de la participado deis infants i joves d'origen ¡mmigrat ais espais
de lleure. La diversitat d'orígens en la realitat social de les entitats, a mes, esdevé un
recurs pedagógic molt valuós en la formula ció auténtica d'un treball d'educació
intercultural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46 55
% d'entitats

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

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

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

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

Unió Europea

Resta d'Europa

Magrib

Resta d'Africa

América del Nord

Méxic, Centre i Sudamérica

Asia i Oceania

Total

•pñrnanalifl
¡ 13°)

9,5

5,3

43,7

5,6

0,7

27,9

7,3

100,0

• •
If/ofdlinfantsfa

10,3

4,0

39,8

7,4

1,3

34,1

3,0

100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infants i joves
d'origen autócton

Dones

Total

Homes

4,1

4,4

52,4

52,5

34,1

33,9

9,2

9,4

9,3

100,0

100,0

100,0

Homes 9,9 59,5 27,8 2,9

Infants i joves
d'origen estranger

Dones 7,7 55,9 29,7 6,6

Total 8,9 58,0 28,6 4,5

100,0

100,(1

100.C

Homes 5,0 52,9 33,3 8,8

Dones 4,3 52,6 33,9 9,2
Total Total 4,6 52,8 33,6
Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a
el ¡leure de Catalunya (curs 2001-2002)

9,0

100,0

100,0

100,0
les entitats d'educació en

DIMENSIO

Sexe i grup d'edat segons origen

IDEES BASIQUES

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

10
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El creuament de l'edat amb el sexe només informa de desigualtat en el cas deis
infants i joves d'orígens no autóctons, probablement degut a la influencies que
exerceixen les adscripcions de genere sobre les trajectóries biográfiques de les
persones. En aquest sentit, les xifres posen de manifest que les noies d'origen
estranger de mes de 16 anys teñen un pes relatiu superior al deis seus homólegs
masculins (6,6 vs. 2,2%).

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

Infants d'origen
autócton

Infants d'origen
estranger

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

LM_eñorslM6j

52,8

47,2

100,0

63,3

36,7

100,0

54,0

46,0

100,0

lEntreí6liI12l

i
49,8

50,2

100,0

58,9

41,1

100,0

50,3

49,7

100,0

EntMi2liIl6]

49,4

50,6

100,0

55,7

44,3

100,0

49,7

50,3

100,0

49,2

50,8

100,0

36,7

63,3

100,0

48,9

51,1

100,0

49,8

50,2

100,0

57,4

42,6

100,0

50,2

49,8

100,0

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

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

DIMENSIO

Sexe segons origen i grup d'edat

IDEES BASIQUES

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

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

11
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d'origen estranger major de 16 anys present a les entitats d'educació en el lleure de
Catalunya.

12
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1.2.2. Presencia deis infants i joves d'origen estranger a les
entitats d'educació en el lleure

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

; te
Homes

Dones

Total

lMerTo7sTdST6lilEntrél63i£i2llÍEntreíi12íi^6! ¡MajorsfóeI16l

12,4

8,4

10,5

7,0

5,0

6,0

5,2

4,1

4,7

2,0

3,4

2,7

6,2

4,7

5,5

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

13



Educado en el lieure i Interculturalitat

TAULA 5: DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN ESTRANGER
SEGONS ÁMBIT TERRITORIAL I
CARACTERÍSTIQUES DEL MOV1MENT

Msxmsm
Metropolita

Centráis

De Tarragona i Ebre

Ponent

Gironines

Escoltes

Espiáis

Confessional

Laic

Total

8,5

1,3

0,9

2,3

4,0

3,0

7,8

4,8

7,2

5,5

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

14
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territori) mes que no pas identitaris (adscripcio religiosa) -especialment en el cas de l'eix
"Relació amb la religió".

15
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1.2.3. Concentració deis infants
entitats d'educació en el lleure

joves d'orígen estranger a les

TAULA 6: DISTRIBUCIO PERCENTUAL D'ENTITATS
I D'ÍNFANTS I JOVES D'ORÍGEN ESTRANGER
SEGONS PRESENCIA D'AQUESTS A L'ENTITAT

. Presencia d'infants
;|'d'orígen estranger;

Sense presencia

Presencia d'1 a 4

Presencia superior a 4

Total

, / ' % Entitats.-./

43,9

38,6

17,5

100,0

% Infants d'origen
estranger

0,0

23,7

76,3

100,0

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

16
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TAULA 7: DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL D'ENTITATS
SEGONS PERCENTATGE D'INFANTS D'ORIGEN
ESTRANGER A L'ENTITAT

%Tcii i rifañtsícl lofi aen

:11iKf
0%

1-5% .

6-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Total

43,9

29,6

11,1

8,5

1.1

2.6

1,6

0,5

0,0

1,1

0,0

0,0

100,0

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

Distribució

• El 73,5% de
inferior al 6%

d'entitats segons

les entitats

• En l'altre extrem, el 5,8%
estranger.

teñen

de les

DIMÉNSIÓ ^ : v

percentatge acumulat d'infants i joves d'origen
estranger

IDEES BÁSIQUES

j n a concentració d'infants (

entitats teñen mes del 30%

j 'or igen estranger a l'entitat

deis infants i joves d'origen
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1.2.4. Distribucíó d'orígens immigrats en les entitats d'educació en
el lleure

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

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

Dones 33,3 42,3

Menors de 6
anys 4,2 8,0 2,9 9,3 0,0 7,5 9,7 10,2 9,4 14,3 10,0 0,0 8,9

Entre 6 i 12
anys 41,1 52,0 37,1 64,8 0,C 62,5 65,6 60,2 58,1 71,4 45,0 55,6 58,6

Entre 12 i 16
anys 34,7 28,0 37,1 23,3 100,0 22,5 23,1 28,7 31,3 14,3 40,0 44,4 28,2

Ma]orsde16
anys 20,fl 12,0 22,9 2,5 0,0 7,5 1,5 1,0 1,1 0,0 5,0 0,0 4,3

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

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

Distribució per sexe i grup d'edat segons origen

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

®%3B3 .

Marroc

Equador

Perú

Franca

Colombia

Algéría

^Hirnmigrada^H
35,7

9,4

7,1

4,5

4,2

3,4
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Argentina

República Dominicana

Gámbia

Senegal

Alemanya

Bolívia

Rússia

Cuba

Guinea

Regne Unit

Méxic

Xina

Veneguela

Altres

Total

3,3

3,0

2,7

2,5

2,1

1,9

1,6

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

1,0

11,5

100,0

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

DIMENSIO

País d'origen

IDEES BASIQUES

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

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

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

Les 3 primeres categories del ránquig europeu son Franga, Alemanya i Regne Unit.
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TAULA 11: DISTRIBUCIO D'INFANTS I JOVES PER ORIGEN SEGONS AMBIT
TERRITORIAL

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

DIMENSIÓ

Área d'origen segons ámbit territorial

IDEES BASIQUES

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

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

D'altra banda, el pes deis infants i joves de famílies estrangeres de l'Europa occidental
és especialment significatiu en els ámbits territorials propers a la costa (cinturons
metropolitans), amb el cas paradigmátic de Tarragona i Ebre i la Regió Metropolitana
de Barcelona, a on el pes d'aquests infants i joves és d'un 20,0 i un 10,9%,
respectivament. En canvi, la proporció mes elevada d'infants i joves originaris deis
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paísos de ('Europa de l'Est es troba a les comarques de l'interior de Catalunya, essent
les Comarques Centráis l'ámbit territorials que mes destaca per aquest fet.

Aqüestes distribucions están relacionades amb l'existéncia, dins el mercat
laboral, de segments horitzontals segons l'origen etnicocultural de la má d'obra:
les famílies estrangeres tendeixen a distribuir-se heterogéniament en el territori
segons I'estructura de l'activitat productiva de cada lloc.

TAULA 12: DISTRIBUCIO D'INFANTS I JOVES PER AMBIT TERRITORIAL SEGONS
ORIGEN

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

DIMENSIO

Ámbit territorial segons área d'origen

IDEES BASIQUES

Les xifres d'aquesta taula posen de manifest la concentrado a la Regió
Metropolitana de Barcelona de la major part (81,7%) deis infants i joves d'origen
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immígrat presents a les entitats d'educació en el lleure, independentment de la
seva área d'origen. El següent ámbit territorial d'aquest ranquing és Ponent (7,4%),
seguit per Gironines (5,6%), Centráis (3,7%) i, en darrer lloc, De Tarragona i Ebre.

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

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

TAULA 13: DISTRIBUCIÓ D'INFANTS I JOVES PER ORIGEN SEGONS
CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

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

DIMENSIO

Característiques del moviment segons área d'origen

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

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

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

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

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

Font: Elaborado propia a partir de YEnquesta sobre Immigració i Interculturaliíat a les entitats d'educació en el
¡leure de Catalunya (curs 2001-2002)

25



Educado en e! lleure i Interculturalitat

DIMENS1O

Área d'origen segons característiques del moviment

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

26



Educado en el I leu re i I nterculturalitat

1.2.5. Característiques del treball intercultural

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

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai •

Confessionals

Laiques

Total

59,8

71,6

72,7

69,1

64,1

68,1

62,2

66,7

®
34,1

24,3

24,2

26,8

30,4

27,8

31,1

28,6

isas
6,1

4,1

3,0

4,1

5,4

4,2

6,7
A n

ms
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

Runtua itauGontinuftat

Activitats áíilades 90,4

Activitats integrades en el Projecte Educatiu 9,6

Total 100,0

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

• • • • • • •
¡•I^I^^H^H
(•¡(•HSHHI
S'ha plantejat pero no es considera necessarí

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

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

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

on es necessan
elaboráis.

una major destinado de

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

Sense presencia d'infants d'origen estranger

Presencia de 1 a 4

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

12,2

14,9

48,5

19,6

19,6

18,1

24,4

19,6

HFHK
81,7

81,1

48,5

76,3

75,0

77,8

68,9

75,7

lijj
6,1

4,1

3,0

-4,1

5,4

4,2

6,7

4,8

B§|j
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

Suport de professionals i d'entitats de i per a immigrants 50,0 45,5 36,4 62,5

Seguiment del procés d'integració de l'infant a l'activitai
de l'entitat 50,0 54,5 63,6 37,5

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

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

La bona integració deis infants d'origen estranger no fa necessar
endegar actuacions especifiques 11,4 3,0 18,6 20,0

No es realitzen actuacions de discriminado positiva en l'acollida de
cap collectiu específic 37,9 21,2 50,8 60,0

La no presencia d'infants d'origen estranger no fa necessar
actuacions d'acollida 28,6 43,9 16,9 6,7

No s'ha plantejat realitzar actuacions d'acollida per ais infants
d'origen estranger 15,0 24,2 6,8 6,7

La manca de recursos no ha afavorií el desenvolupament
d'actuacions d'acollida 3,6 1,5 5,1 6,7

La manca d'interés de la comunitat immigrada envers í'educació en
el lleure no afavoreix el desenvolupament d'actuacions d'acolüda 3,6 6,1 1,7 0,0

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

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

DIMENSIO

Causes de la no realització d'actuacions d'acollida deis fills/es de famílies d'origen
estranger a l'entitat
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IDEES BASIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

8.5

16,2

39,4

13,4

85,4

79,7

57,6

82,5

6.1

4.1

3.0

4,1

100,0

100,0

100,0

100,0
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D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

20,7

16,7

17,8

16,9

73,9j 5,4

79,21 4,2

75,6¡ 6,7

100,0

100,0

100,0

78,3j 4,8J 100,0
Font: Elaborado propia a partir de la / Enquesta sobre Immigració i Interculturalitat a les entiláis d'educació en
el lleure de Catalunya (curs 2001-2002)

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

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

Actuado principal

Relació amb l'entom a través de professionals o
d'entitats d'immigrants

Realització d'actuacions informatives dirigides a families
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30,8
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d'origen estranger

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

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

DIMENSIO

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

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

La bona integrado de les famílies d'origen estranger de
l'entom

La voluntat de no fer discriminado positiva

H
5,5

47,9

H|M«|im

1,4

34,3

H
•

8,6

.56.E

•
mml

ii,i

72,2
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La no preséncia.de famílies d'origen estranger a l'entom

La manca de conscienciació

La manca de recursos

La manca d'interes de la comunitat immigrada envere
l'educació en el lleure

Total

18,5

19,2

6,2

2,7

100,0

27,1

25,7

7,1

4,3

100,0

13,8

13,8

5,2

1,7

100,0

0,0

11,1

5,6

- 0,0

100,0

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

DIMENSIO

Causes de la no realització d'actuacions dirigides a la poblacio d'origen estranger de
l'entorn

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

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

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

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

••ISSRSiHIlBHIKl
Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infante d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

53,7

51,4

63,6

54,6

54,3

54,2

55,6

54,5

40,2

44,6

33,3

41,2

40,2

41,7

37,8

40,7

6,1

4,1

3,0

4,1

5,4

4,2

6,7

4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

DIMEÑSIÓ

Suport pedagógic a les entitats d'educació en el lleure per part deis respectius
moviments

IDEES BASIQUES

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

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

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

Sobretot de recursos intems al moviment 83,7 80,0 92,1 76,2

Sobretot de recursos externs al moviment 16,3 20,0 7,9 23,8

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

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

DIMENSIO

Participado deis moviments en el suport educatiu de les entitats

IDEES BASIQUES

Les entitats que reben algún tipus de suport pedagógic manifesten que aquest
prové principalment deis moviments, en un 83,7% deis casos, per bé que un 16,3%
valora sobretot els recursos rebuts des de fonts externes al moviment (bibliografía,
administracions, etc.).
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TAULA 26: PER QUINA RAO PRINCIPAL NO ES REP SUPORT PEDAGÓGIC?
(EXCLOSOS ELS NS/NC)

Es desconeixen els recursos educatius existents

No existeixen recursos educatius adequats de suport al
treball intercultural

Existeixen recursos educatius pero no s'aprofiten

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

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

Total

BHiBrm^^BL?5JD
BVHKsnflKMl Ir̂ ?Sf]

16,2

13,5

35,1

21,6

13,5

100,0

n9nnv^mMÍLV/H

21,2

18,2

27,3

27,3

6,1

100,0

12,9

9,7

41,9

16,1

19,4

100,0

10,0

10,0

40,0

20,0

20,0

100,0

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

DIMENSIO

Causes de la no disposició de suport pedagógic

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

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

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

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

Sense presencia

Presencia de 1 a 4 infants d'origen estranger

Presencia superior a 4

D'escoltisme

D'esplai

Confessionals

Laiques

Total

22,0

36,5

48,5

33,0

31,5

31,9

33,3

32,3

m
72,0

59,5

48,5

62,9

63,0

63,9

60,0

63,0

asm' mu
6,1

4,1

3,0

4.1

5.4

4.2

6.7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,8 100,0

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

DIMENSIO

Dificultats/conflictes relatius al treball intercultural
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IDEES BASIQUES

Un 63,0% de les entitats d'educació en el I leu re no experimenta dificultats
especifiques en relació al treball intercultural.

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

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

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

Dificulta* principal

La continuTtat de l'assisténciá deis infants d'origeri
estranger a l'entitat

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

La relació amb les famílies d'origen estranger

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

Les dificultats socioeconómiques de les famílies
d'origen estranger

El desinterés de les families immigrades en l'educació
en el lieure

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

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

Total

1,6

100,0

5,6

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

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

DIMENSIO

Tipología de dificulta!

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

La no realitzacio de treball intercultural determina la
inexistencia de dificultáis especifiques

Total

38,9

46,3

14,8

100,0

3,6

74,5

21,8

100,0

I
70,0

20,0

10,0

100,0

92,3

7,7

• o.o

100,0

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

DIMENSIO

Causes de la no aparició de difícultats/conflictes en la realitzacio del treball
intercultural

IDEES BASIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Entenem per "infants i joves d'origen immigrat" els filis i filies de famílies que han protagonitzat
un procés migratori (desplagament entre territoris amb l'objectiu de millorar les condicions
materials de vida) generalment des de pa'ísos o regions empobrídes.
9 Fem servir l'expressió "infants i joves d'origen immigrat" per referir-nos exclusivament ais filis i les
filies de famílies i m mi grades originarles de paísos empobrits. No incloem els filis i les filies de
famílies estrangeres provinents de paísos rics perqué les seves condicions objectives d'existéncia
acostumen a allunyar-los de les posicions que els membres de les minories socials i económiques
ocupen en l'estructura de la desiguaítat social. Tampoc no incíoem els infants i/o joves d'altres
minories com l'étnia gitana perqué no formen part de l'objecte d'estudi d'aquest informe. Les
particularitats históriques i socials de la seva situado, així com la diversitat interna d'aquest
collectiu, son prou amplíes com per meréixer un espai de reflexió propi.

45



Educació en el lleure i Interculturalitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El lleure és un espai de relació i socialització tant o mes trascendent que la propia escola,
sbbretot en el cas deis joves i els adolescents, pero també en el deis infants13, en la
mesura que afavoreix l'expressió i construcció de les identitats individuáis i col-lectives
mitjancant mecanismes com l'apropiació deis espais, la pertinenca a determináis grups
d'amics, 1'articulació comportaments i accions, etc. És a través de la inserció social en una
0 altra estructura de relacions, de la participació mes o menys intensa en el consum d'oci i
de l'ús d'estétiques i llenguatges específics com els joves i els adolescents defineixen
públicament les seves preferéncies i apostes vitáis i estableixen equilibris entre les
demandes derivades de la seva triple presencia en els espais familiar, escolar i de lleure.

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

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

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

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

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

La teoría neoconservadora

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

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

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

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

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

La teoría liberal

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

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

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

Precisament el disseny i aplicado deis Programes d'Educació Compensatoria en el terreny
escolar son encara avui el máxim exponent de la coHaboració de l'Estat amb la ciencia
social liberal. Des del nostre punt de vista, es tracta només de programes de redempció de
les "deficiéncies" i "disfuncions" atribuíbles a l'entorn familiar i de desviado social, pero no
d'estratégies orientades a facilitar la integrado de la diversitat sociocultural en un marc de
relacions respectuós i ¡gualitari.

La teoría multicultural

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

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

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

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

La teoría intercultural

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

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

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

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

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

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

JAULA RESUM: TEORIES EXPLICATIVES DE LES
DIFERÉNCIES/DESIGUALTATS SOCIOCULTURALS

Moment
d'aparició

Concepte de
cultura

Neoconservadora

Anys 80s

Essencialista

. Liberal .

Anys 70s

Construcción i sta

Multicultural

Anys 80s

Essencialista

Intercultural

Anys 90s

Construccionista
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Causa de les
desigualtats

socials

Estrategia
de gestió de

les
diferencies /
desigualtats

Inconmensurabiütat
de les cultures

Segregado social

Déficits culturáis
de les miñones

Assimilació
cultural

Hegemonía deis
models culturáis

majoritaris

Proteccionisme
(discriminado

positiva)

Prejudicis
etnicoculturals

Mestissatge
(diáleg cultural)

2.2.2. Models de gestió de la diversitat sociocultural

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

El model segregacionista: espais diferents per cultures diferents

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

Aquest segregacionisme, dut a Pextrem, comportaría la creado d'espais segregats
d'acord amb l'origen sociocultural deis infants i els joves, fet que resulta completament
incompatible amb els principis mes basics que orienten la pedagogía de l'educació en el

55



Educació en el lleure i Interculturalitat

lleure (aquesta proposta trabaría la seva legitimació teórica mes adequada en
l'essencialisme predicat per les teories neoconservadores). Tanmateix, com hem
assenyalat anteriorment, les noves retoriques de l'exclusió assetgen molts deis
plantejaments pretesament progressístes de segons quines inflexions multiculturals. Els
punts de partida d'una i altra aproximado son oposats; en canvi, el punt d'arribada pot ser
molt semblant: establir per ais membres deis col-lectius d'origen immigrat i/o minoritari
l'obligació de preservar alió que s'interpreta com la seva herencia cultural.

El model compensatori: la resocialització deis "diferents"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAULA RESUM: MODELS DE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT
CULTURAL

Segregacionista Compensatori ' Multicultural Intercultural
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Teoría que
l'inspira

Conceptualització
de cultura

Conceptualització
de "diferencia
sociocultural"

Finalitat educativa
implícita

Objectiu social

Neocon serva dora

Etnicista/ Biologista

Déficit inalterable

Reproducció del
model cultural

dominant

Instítució de la
segregació "étnica" o

"racial"

Liberal

Socioliberal

Déficit
malleable

Transmissió del
model cultural

dominant

Assimilació de la
diferencia

Multicultural

Folklórica

• Fenomen
exótic i ancestral

Conservació de
les diferencies

"étniques"

Melting pot

Intercultural

Antropológica

Sociológica

Factor
d'enriquiment

Trencament de les
adscripcions

"socioculturals"

Mestissatge
cultural

2.2.3. Algunes limitacions del model intercultural

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

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

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

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

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

Practiques Referents simbólics

MOVIMENT

ESPAI D'ACCIO EDUCATIVA

ACCIO
EDUCATIVA

PROJECTE
EDUCATIU

Marc de necessitats Marc sociocultural
especifiques

PRESENCIA
D'INFANTS
D'ORIGEN

IMMIGRATA
L'ENTITAT

ENTORN SOCIAL
IMMEDIAT

-Grau de Complexitat
sociocultural

-Relació amb l'entorn

-Gestió de conflictes
interculturals

PRESENCIA D'INFANTS
D'ORIGEN IMMIGRAT

PROPOSTA
EDUCATIVA

Marc educatiu
TIPOLOGÍA DE

MOVIMENT

-Escolta

-Esplai

RELACIÓ DEL
MOVIMENT AMB EL

FET RELIGIÓS

-Confessional

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

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

Marc sociocultural Les entitats d'educació en el lleure están situades en un
marc de relacions social determinat, a partir del qual

- elaboren el seu propi Projecte Educatiu (concreció de la
Proposta Educativa del moviment). L'acció educativa que
s'hi du a terme és, en part o en la seva globalitat, una
articulado práctica d'aquest projecte.

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

problemátiques derivades de les necessitats especifiques
deis infants i joves que atenen (especialment allá on hi ha
presencia d'infants i joves de grups minoritaris). L'acció
educativa está modelada, en part o en la seva globalitat,
per aqüestes necessitats concretes que emergeixen del
treball quotidiá a l'entitat.

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

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

A nivell discursiu Concepció d'educació en el lleure

Concepció d'educació intercultural

Concepció d'integració social

14 La divisió feta entre Projecte Educatiu a nivel! simbólic i acció educativa a nivell práctic no és del
tot apropiada, ja que el Projecte Educatiu de l'entitat incorpora eís dos elements. La diferenciació,
pero, ens és útil perqué sovint no coincideix el discurs present en el Projecte Educatiu amb alió que
finalment esfa.
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A nivell práctic Realització d'activitats d'educació intercultural

Acollida d'infants ¡ joves d'origen immigrat

Relacions entre infants i joves de diversos orígens

Relacions entre entitat ¡ famílies d'origen immigrat

Dificultats i conflictes emergents

Els següents apartats s'estructuren en funció d'aquest esquema teóric.
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152.3.1. Marc educatiu: la Proposta Educativa del moviment

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

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

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

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

• Una metodología socioeducativa basada en tres punts claus:

o L'educació en valors, dirigida a educar i mobiíitzar els infants i joves
d'acord amb determinats valors ("compromís social")

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

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

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

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

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

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

Confessional

Laicitat

- Escoltisme

-Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya

-Escoltes Catalans

Moviment d'esplai

-MIJAC de Catalunya i les Balears

-Coordinado Catalana de Colónies,
Casáis i Clubs d'esplai

-Federado de centres juvenils "Don
Bosco"

-Secretariat de Joves La Salle

-Federado Catalana de l'Esplai>o

-ESPLAC

-GAN2AIA

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

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

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

CONCEPCIO D'EDUCACIO EN EL LLEURE

"Afavorir que el Centre
d'Esplai siguí un espai
on portar a terme una
tasca pastora! cristiana,
on els infants puguin
conéixer, viure,
compartir i celebrar la fe"
(Pía Quatriennal de la
Coordinado Catalana
1999-2002).

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

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

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

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

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

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

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

Un altre objectiu rellevant deis moviments d'esplais confessionals
és l'acollida incondicional de qualsevol infant i jove, especialment
d'aquells que es troben en majors dificultáis. En aquest sentit,
l'acció transformadora es dirigeix a Vempowerment deis
coWectius socialment desafavorits, sobre els quals es proposa
aplicar una pedagogía compensatoria per impulsar- sota el seu
punt de vista- la incorporado de nous valors, noves actituds i
noves expectatives que permetin contrarestar la seva situacio de
vulnerabilitat social i mitigar els seus "déficits culturáis".
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CONCEPCIOD'EDUCACIOINTERCULTURAL

"Des del respecte per
les altres costums i
religions, pero sense
perdre i deixar de
trebailar amb la riostra
cultura, trobar mane res
de participado mutua
per poder compartir el
que som, pensem j
volem" (Pía Quatriennal
de la Coordinado
Catalana 1999-2002).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPCIÓ D'INTEGRACIO SOCIAL

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

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

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

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

La integrado social d'aquestes persones passa en primer lloc per
la seva integració personal, entesa com 1'acomodació ais valors
del moviment. Així, el discurs pedagógic d'aquests moviments
accentua especialment el treball interior i espiritual de la persona,
considerat com una condició necessária perqué els infants i joves
de grups etnicoculturals minoritarís puguin desenvolupar
óptimament el seu procés d'integració en el seu entorn social.

Les entítats d'aquests moviments esdevenen un espai d'instrucció
i aprenentatge.
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CÓNCEPCIOD'EDÜCA'CIO EN EL LLEURE17' 1
"El que distingeix la
laícitat com a moviment
a favor de la llibertat és
creure que el progrés i
Ternancipació de la
persona no es derivaran
automática me nt de cap
credo, sino de la creado
d'un espai públic, comú
a tothom, en el qual
desapareguin els lligams
coactius, l'alienació i la
ignorancia, un espai
públic des d'on 'floreixin
mil flors' i 'competeixin
entre si mil escoles1"
(Idean. Moviment laic i
progressista)

L'objectiu fonamental de l'educació en el lleure consisteix, des del
punt de vista deis movíments d'esplais laics, en la transmissió
deis valors democrátics i en la defensa deis drets i els deures
deis ciutadans. Els ideáis d'igualtat i justicia constitueixen els dos
referents teórics a partir deis quals organitzar 1'acció pedagógica,
que ha d'anar dirigida en darrer terme a incrementar l'autonomia i
dignitat personal deis infants i els joves.

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

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

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

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

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

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

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) És intrínsecament contraria a qualsevol forma de
' dogmatisme

La laTcitat s'equipara molt sovint a la recerca d'espais neutres i
deslliurats de qualsevol manifestado religiosa, pero aquest podría
topar amb alguns deis principis de l'educació intercultural
relacionats amb el respecte a la diversitat. En aquest sentit, la

71



Educado en el lleure i Interculturalitat

L" CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

posada en práctica de la laVcitat esdevé difícil de gestionar quan
apareixen en l'escenari símbols religiosos "massa" visibles, com
ara els associats a l'ús de determinades formes de vestir o a
determinades formes de procedir (rituals).

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

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

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

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

CONCEPCIÓ D'INTEGRACIO SOCIAL

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

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

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

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

MOVIMENTS ESCOLTES CONFESSIONALS

"COÑCEPCfOD'ÉDÜCÁCIO EÑ ÉL LLEURE"

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

"El propósit mes
important de la formado
escolta [és] educar, no
instruir {...); o sigui, fer
que el noi aprengui per
ell mateix, pervoluntat
propia, les coses que
tendeixen a conformar-li
el carácter" (Principis
fona mentáis de
l'escoltisme)

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

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

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

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

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

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

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

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

rCOÑCEPdÓ D'EDÜiCACIÓ IÑTERCÜLTÜRXL

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

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

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

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

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

, ., • • , • - . . . - • ; • ' ' i - ' CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL
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La integrado social és concep com la identificado de tots els
individus i collectius amb un projecte social comú basat en el
desenvolupament deis valors democrátics, independentment deis
seus orígens socials, religiosos, culturáis o económics. Perqué
aixó sigui possibie s'afirma que les institucions socials han de
posar en práctica la igualtat d'oportunitats, ja que l'existéncia de
discriminacions juga en contra de les expectatives de participació
i implicació social deis ciutadans.

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

De fet, el moviment té una molt bona acceptació entre les
famílies de classe mitja i els infants i joves d'origen immigrat que
hi participen están, mes que en altres moviments, plenament
integráis en alió que s'hi entén per "cultura catalana".

76



Educado en el lleure i Interculturalitat

MOVIMENTS ESCOLTES LAICS

CONCEPCIO D'EDUCACIO EN EL LLEURE

"La participado social,
implicant-nos en tot alió
que ens afecta des d'un
moviment atent i obert a
les realítats i problemes
del món on ens trobem.
La solidarítat, treballant
de manera activa i
conscient en pro d'una
societat mes justa i mes
Iliure. La democracia,
participant en e!s órgans
de debat i de decisió, tot
respectant majories i
miñones" (Un tip de
viure, Escoltes
Cata la ns).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"No cal que es deixi a
casa cap deis seus
pensaments o de les
seves idees. Si ho feia,
(...) trencariem l'ambient
de llibertat, deixariem
d'éssertots lliures" (La
laícitat en 1'escoltisme,
Raül Adroher).

"[La relígió] és una
complexa acceptació
personal envers una
doctrina que es pot
recorrer totalment o
parcial" (La la'ícitat en
f'escoltisme, Raül
Adroher).

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

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

CONCEPCIO D'.EDUCACIO INTERCULTURAL

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

"La catalán ¡tat,
descobrint la nostra
identitat, coneixent-la t
estimant-la com a pas
previ de conéixer i
estimar la pluralitat
d'identitats i cultures que
enriqueixen el planeta"
(Un tip de viure,
Escoltes Catalans).

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

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

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

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

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

CONCEPCI^||INTEGRACIO SOCIAL

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

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

Moviment d'esplai
!^' confessional

Moviment d'esplai laic Moviment escolta
confessional

Moviment escolta laic

Educació en el lleure

-Evangelització deis infants ¡
joves

-Militáncia en els valors de la
fe cristiana

-Treball espiritual com a
forma d'integració social deis

¡nfants i joves

-Crítica contra la indiferencia
social, el materialisme i el

consumisme

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

de la fe cristiana

-Transmissió radical d'un
ideari sociopolític

-LaYcisme basat en la rao
universal en contraposició al

fet religiós

-Autonomía personal com a
mecanisme per combatre les

adversitats de l'entorn

-Crítica contra la indiferencia
social, el materialisme i el

consumisme

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

joves desafavorits

-Transmissió deis valors
universals de l'Evangeli

-Cristianisme com a marc de
referencia general

-Treball espiritual com a
forma d'integració social deis

infants i joves

-Crítica contra la indiferencia
social, el materialisme i ei

consumisme

-Transformació de les actituds
personáis per mMorar la

situado social deis infants i
joves (disciplina)

-Adhesió expressiva envers
un model concret d'identitat

nacional

-Transmissió deis valors
democrátics

-Respecte per la religiositat
des d'una opció laica

-Treball espiritual i
coneixement de l'entorn per

incrementar les competéncies
deis infants i joves

-Crítica contra la indiferencia
social, el materíalisme i el

consumisme

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

desenvolupament de la
solidaritat entre els infants i

joves

-Adhesió expressiva envers
un model concret d'identitat

nacional
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llVIpyimentraiesplail
IcíBfessgffií

IMoyirnentíescoItí
(SSifessíonal

Educació intercultural

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural com a
oportunitat per a
l'autoafirmació

-Compensació deis "déficits"
de les minories étnicoculturals

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural
relacionada amb la
desigualtat social

-Promoció de la negociado
intercultural des d'un marc

polític inalterable

-Coneixement de la diversitat
cultural

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural com a
font de creixement personal

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

referents identitaris

-Coneixement de la diversitat
cultura!

-Predomini d'una concepció
estática i superficial de cultura

-Diversitat intercultural com a
font d'enriquiment social

-Establiment de relacions amb
VAIteritat com a mecanisme
per prevenir l'emergéncia de

possibles conflictes identitaris

Integració social -Assistencialisme envers els
grups socialment desafavorits

-Generalització deis drets i
deures deis ciutadans

-Identificado deis collectius
amb un projecte social comú

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

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

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

Els dos eixos que millor permeten explicar aqüestes diferencies son:

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

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

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

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

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

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

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

Entorn social
monocultural

Entorn social
bicultural

Entorn social
multicultural

Grau de
diversitat

étnicocultural

-Mínim: uniformitat
socioeconómica i cultural

-Mig: divisió entre
població "autóctona" i

"immigrada"

-Elevat: presencia
múltiple d'alteritats

étnicocuíturals

Percepció de la
diversitat

étnicocultural

-Invisibilització de la
diversitat étnicocultural

-Problematització de la
diversitat étnicocultural

-Problematització de la
diversitat étnicocultural

Organització
social

-Cohesió sodal:
inexistencia de models

culturáis divergents

-Divisió social
segons adscripció

étnicocultural (dicotomía
identitáría)

-Divisió social
segons adscripció

étnicocultural
(pluralitat identitáría)

-Relacions aconflictives
Relacions

interculturals

-Conflicte social:
competencia per

'apropiado de recursos
materials i simbólics

-Conflicte social:
competencia per

l'apropiació de recursos
materials i simbólics

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

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

Entitats ambt tntitats amo presencia d'infants i joves d'origen
1 immigrat ubicades a entorns socials biculturals

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

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

d'origen

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

CONCEPCIO DE L'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

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

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

D'EDÜCÁfcrÓ IÑTERCÚLTÜRAL

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

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

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

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

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

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

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

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

MODEL D'ACÓCÜDÁ D'IÑFAÑTS TJOVES D'ORIGEÑIMMIGRAT

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

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

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

"C"ONCEPCIÓ"dÍrilTEGRÁCIÓ"S"O"CIÁr

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

És per aixó que normalment s'espera que les persones d'origen immigrat
siguin les primeres (quan no les úniques) en demostrar una voluntat
d'adaptació a les exigéncies imposades per l'existéncia de models culturáis
diversos. Altrament dit, la mesura de la integrado social es determina en
funció de l'aproximació de les persones d'origen immigrat al model dominant
en la societat d'acollida.

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

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

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

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

En altres ocasions, l'escassetat d'infants i joves d'origen immigrat a l'entitat, o
el recel que expressen aquests davant la possibilitat de formar part d'un
entorn que veuen estrany, fa que les entitats es plantegin l'establiment de
relacions amb les famílies d'origen immigrat del barrí o del municipi que no
participen en l'entitat. Tanmateix, la sensació general entre els responsables i
monitors de les entitats és d'impoténcia, fet que moltes vegades acaba
dissuadint-los en els seus intents. Efectivament, la implicació en espais i
dinámiques amb predomini de poblado autóctona pot ser considerada per
aigunes de les famílies d'origen immigrat com un perill per al manteniment de
les identitats culturáis deis seus filis i filies.
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"RÉLÁCÍOÑS ENTRÉ ELS ÑENS 1 ÉLS JOVES DINS^L'EÑfltÁt

Les relacions interétniques no acostumen a ser conflictives i se succeeixen
dins uns parámetres de normalitat. Aquest fet s'explica precisament peí poc
pes relatiu que els infants i joves d'origen immigrat teñen dins el conjunt de
l'entitat, així com per la seva adaptado a les dinámiques de consum
cultural dominant.

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

DIFICULTÁIS I COÑFLICTES"

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

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

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

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

-Addicionalment, problemes de comprensió per la manca de competéncies
lingüístiques deis infants i joves d'origen immigrat en l'ús del cátala o el
castellá.
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ENTITATS SENSE PRESENCIA D'INFANTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT
UBICADES A ENTORNS SOCIALS BICULTURALS

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

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

REALITZACIO D'ACTIVITATS D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

MODELD'ACOCÜDA'D'INFANTSTJOVES'D'ORIGENIMMlGRAr

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

CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL

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

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

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

RELACIONS ENTITAT-FAMILIES D'ORIGEN IMMIGRAT

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

RELACIONS ENTRE INFANFS

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

D1FICULTATS I CONFLICTES

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

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

El fet de viure en un entorn multicultural agilitza la pressa de consciéncia
de les partí cu I a rita ts que diferencien els models socioculturals. En el marc
específic de les entitats d'educació en el lleure, aquest fet s'ha traduít en
la consolidació de dues actituds informáis dominants. D'una banda, pels
infants i joves d'origen autócton el repte de l'educació intercultural
consisteix primordialment en conéixer les peculiaritats de les "altres
cultures", i no tant en fer un exercici crític de "la propia" (actitud que
podríem qualificar d'ingénua o "conformista"). De l'altra, en el cas deis
infants i joves d'origen ¡mmigrat l'exercici de la interculturalitat consisteix
en construir espais d'interacció que permetin I'expressio de la seva
identitat (actitud reivindicativa).

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

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

REALITZACIOHO^ACTIVITATS D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL
V

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

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

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

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

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

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

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

Moltes vegades es parte i x de la idea que la inserció deis infants i els joves
d'origen immigrat a les entitats no té perqué ser problemática: les
relacions de veínatge (a l'escola, al carrer, en 1'edifici, etc.) entre nois i
noies amb ¡dentitats socioculturals diferents neutralitzen l'emergéncia de
conflictes en el si de les entitats.

CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL

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

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

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

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

; V y

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

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

RELACIO ENTRE INFANTS

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

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

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

DIFICÜLTATSI CONFLICTES*

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

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

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

CONCEPCIO D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

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

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

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

REALITZACIO D'ACTIVITATS D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

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

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

95



Educado en el lleure i Interculturalitat

r

REALITZACIO D'ACTIVITATS D'EDUCACIO INTERCULTURAL

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

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

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

MODEL D'ACOLLIDÁD'INFÁNTS I JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

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

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

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

Excepcionalment, pero, algunes entitats acompanyen el procés
d'incorporació de l'infant o jove d'origen immigrat al seu espai amb
actuacions especifiques dirigides a atendré les seves necessitats o les de les
seves famílies. Entre aqüestes mesures, les mes destacades teñen a veure
amb la creació d'espais de coneixement i comunicació (per exemple,
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MODEL D'ACOLLIDA D'INFANTS 1 JOVES D'ORIGEN IMMIGRAT

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

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

CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL

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

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

RELACIONS ENTITAT-FAMILIES D'ORIGEN IMMIGRAT

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

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

"RELA"CIÓNS"EÑTREELS'IÑFANTS"IJOVES"DE"L'ENTITAr
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I" " RELACIONS ENTREELS IÑFANTS I JOVESDE L'ENTITÁT ~j

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

DIFICULTÁISTCONFÜCTES"

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

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

-La inclusió d'alteritats "fortes" de base etnicocultural o socieconómica
(grups nombrosos d'infants o joves diferents, menors empobrits, etc.) es
percep com una amenaca a 1'homogeneYtat interna del grup.

TAULA RESUM: ELEMENTS DIFERENCIADORS DEL PROJECTE
EDUCATIU DE LES ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE
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Entorn social
"u Presencia
. ^ d'immígrants

Concepció d'educació
intercultural

Realització
d'activitats

Model d'acollida

• Bicültural

Amb presencia

-Minimització de la
confrontado i segregado
étnica

-Millora de la convivencia
interétnica

-Evitació de prejudicis

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

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

-Coneixement folklóric

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-Actuacions reactives
dirigides exclussivament a
minories socioculturals

Sense presencia

-Concepte poc present i
treballat

-Coneixement de les
diferencies deis Altres i
adaptació de les miñones a
l'entorn social majoritari

-Disseny pedagógic
inexistent

-Improvisado de les activitats
d'educació intercultural

-Reproducció d'estereotips

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-Inexistencia d'actuacions
dirigides a acoElir ínfants i
joves d'origen immigrat

Multicultural
Amb presencia

Sense presencia :

-Enriquiment mutu a través de
la diversitat

-Gestió de l'intercanvi
sociocultural

-Disseny pedagógic genéric i
poc dirigit

-Educació en valors:
humanisme com a filosofía de
convivencia en un marc-
multi cultural

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

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

-No es fan activitats
especifiques d'educació
intercultural

Monocultural

1 Amb/sense presencia

-Coneixement de les
diferencies étniques de les
minories

-Inexistencia de models
pedagógics sobre educació
intercultural

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

-Inexistencia de cap pía
d'acollida

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

d'immigrants

Concepció
d'integració social

Relacions entitat-
família d'orig. Imm.

Relacions entre
infants

Bicultural

Amb presencia

-Integrado assímétrica

-S'espera que els infants i
joves d'origen ¡mmigrat facin
l'esforc d'aproximar-se ai
model cultural majoritari

-Existencia de relacions
puntuáis ¡ poc estratégiques

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

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

-Ús freqüent de prejudicis
étnics

Sense presencia

-Concepte poc present i
trebailat

-Integrado assimétrica

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

-Inexistencia de relacions

-Inexistencia de relacions

-Percepció radicalment:

esbiaixada de les alteritats

Multicultural
Amb presencia

Sense presencia

-Importancia del diáleg
intercultural

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

-Aproximacions mútues *

-Existencia de relacions
puntuáis pero relativament
"normal itzades"

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

-Prácticament aconflictives

-Estructurado de les reíacions
en base a criteris identitaris
tradicionals (subrogació de la
identitat étnica)

. Monocultural

Amb / sense presencia

-Integració assimétrica

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

-La pluralitat com a element
que dificulta la cohesió social

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

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

Presencia
d'immigrants

Dificultáis i conflictes

Bicultural

Amb presencia

-Comunicado verba!

-Rebuig deis ¡nfants i joves
autóctons deis Altres deis
Al tres

-Integrado de models
culturáis minoritaris a l'entitat

Sensé presencia

-Dificultats per incorporar
infants i joves d'origen
immigrat

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

Multicultural

Amb presencia
Sense presencia

-Comunicado verbal
Increment quantitatiu i
qualitatiu de les necessitats i
demandes

-Tensió entre famílies
autóctones i d'origen immigrat

Monocultural

Amb / sense presencia

-Dificultats per incorporar a
infants i joves que expressen
diferencies importants
(Pocs problemes donada la
presencia d'alteritats "suaus")

101



Educado en el lleure i Interculturalitat

2.3.3. Marc de necessitats especifiques: l'acció educativa18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

La percepció de tensions i dificultáis atribuid es a la presencia
d'alteritats és el que, en últim terme, decideix l'equip de responsables
i monitors de les entitats a plantejar-se la necessitat d'orquestrar
actuacions/mesures d'educació intercultural.

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

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

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

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

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

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

DIFICULTÁIS I CONFLICTES

L'adaptació sociocultural que manifesten els infants i joves d'origen
¡mmigrat al model majoritari facilita una integrado aconflictiva d'aquests a
l'entitat. Conseqüentment, l'equip de responsables i monitors devalua la
importancia que té revisitar les diferencies-desigualtats a través de
l'organització d'activitats pedagógiques intercuíturals.

TAULA RESUM

Dificultats i
conflictes

Presencia d'infants ijoves. „
-íd'origén immigrat amb dificultats

^•i^v;?:•"^¿:-":d'lnserclO'-soc^als^•;•;•;;^^«l•-r

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

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

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

. No presencia d'infants i joves
^.d'origen immigrat amb
/, dificultats d'inserció social

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

3.1. LES ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE I EL TREBALL ÍNTERCULTURAL

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

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

Son moltes les entitats que elaboren Projectes Educatius sensibles a la diversitat
sociocultural, valorant positivament l'existéncia de diferencies etnicoculturals i plantejant la
necessitat de qué els infants i els joves puguin relacionar-se en un marc social mes obert i
democrátic en el que el mestissatge cultural sigui un referent válid per les seves
interaccions. La manca d'experiéncies en aquest terreny, pero, dificulta 1'actualitzacíó del
model intercultural, i la major part de les activitats pedagógiques de les entitats d'educació
en el lleure acaben reproduint els vells tópics deis models de gestió compensatori i
multicultural.

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

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

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

3.2. EL MODEL ÍNTERCULTURAL CRÍTIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un cop presentades les idees básiques que caracteritzen el model intercultural crític, en
aquest a parta t passem a detallar alguns deis aspectes teórics i práctics que haurien de
configurar el treball intercultural en els moviments i les entitats d'educació en el lleure
segons aquesta perspectiva. En la mesura que el model intercultural crític és encara una
proposta d'acció, creiem convenient assenyalar el carácter orientatíu i provisional de les
idees que s'exposen a continuado'. Desitgem que l'intercanvi d'idees, opinions i experiéncies
concretes al voltant d'aquest model contribueixi a enriquir i concretar l'abast deis seus
plantejaments.

"COhICEP'CIÓ D'EDÜCACTÓ EN ÉL LLEÜRÉ:
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CONCEPCIOP'EDUCACIO EN EL LLEURE

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

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

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

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

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

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

Aquesta actitud crítica requereix com a pas previ reflexió per part deis
infants i joves al voltant de les posicions relatives que ocupen dins el seu
marc de relacions, tant materials com espirituals (amb un mateix, amb la
familia, amb els amics, amb el transcendent, etc.). Des del model
intercultural crític s'entén que la madurado de l'individu está relacionada
amb la intensitat amb qué ens plantegem els significáis i desenvolupem
actituds empátiques. No es fa necessari, per tant, renunciar a la
confessionalitat, de la mateixa manera que no es fa necessari renunciar a
la. laicitat; ambdues son considerades opcions igualment valides per al
treball intercultural, sempre que s'adopti una actitud crític.
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L'objectiu de l'educació intercultural és posar de manifest el carácter
multifacétic de la diversitat sociocultural que configura la identitat deis
individus i els grups (els homes i les dones, els prims i els grassos, els
joves i els vells, els autóctons i els immigrats, etc. i totes les seves
combinacions) i com la jerarquització de les diferencies construeix
desigualtat social (els homes, els prims, els joves, els autóctons, etc.
acostumen a teñir mes oportunitats que les dones, els grassos, els vells i
els immigrats).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPCIO D'INTEGRACIO SOCIAL

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

JAULA RESUM: LA INTERCULTURALITAT CRITICA

Conceptualització de
cultura

Conceptualització de
"diferencia

sociocultural"

Finalitat educativa
implícita

Objectiu social
prioritari

,; Intercuituralitat .; ^ ,_

Unidimensional

Descontextualitzada

Coneixement de les diferencies
culturáis

Mestissatge cultural

Interculturalitat Crítica

Multifacética

Contextualitzada

Coneixement de la lógica interna
de la desigualtat

Sosten ibilitat social
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4 ANNEX

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

Educació en el
lleure

Potencialitats

Amenaces

Moviment escolta
confessional

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

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

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

-Confessionalitat crítica:
normalització de les
diferents maneres de creure

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

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

Moviment escolta laic

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

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

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

-Laicitat: normalització de
les diferents maneres de
creure

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

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

Moviment d'esplai
confessional

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

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

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

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

-Hegemonía d'un model
religiós determina!.

Moviment d'esplai laic

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

-Actitud de sensibilitat
envers els probfemes
socials i de participado
activa en la seva millora

-Construcció ideológica
sobre les desigualtat social

-Láícitat: normalització de
les diferents maneres de
creure

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

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

Potencialitats

Amenaces

^•MovimenUescoltaWB
C&SféEEÍfeLfcí

•MóViméntíéscbltallaicl •Mb'vime'ritrdiesplaiM •MoVimentídíesplaillaici

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Transvasament
intercultural

-Visió aconflictiva de la
diversitat sociocultural

-Desproblematització deis
efectes de les diferencies
socioculturals

-Tendencia a la preservacio
deis propís referents
culturáis

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

-Exotisme culturalista

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Transvasament
intercultural

-Visió aconflictiva de la
diversitat sociocultural

-Émfasi en la llibertat de
pensament i de creenga

-Visió dinámica i situada de
la cultura

-Desproblematització deis
efectes de les diferencies
socioculturals

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

-Exotisme culturalista

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Problematització deis
efectes de les diferencies
socioculturals

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

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

-Tendencia a la preservacio
deis propis referents
culturáis

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

-Recerca d'elements
comuns que articulin la
convivencia

-Transvasament
intercultural

-Visió aconflictiva de la
diversitat sociocultural

-Émfasi en la llibertat de
pensament i de creenga

-Visió dinámica i situada de
la cultura

-Desproblematització deis
efectes de les diferencies
socioculturals

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

-Exotisme culturalista
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Integrado
social

Potencia litats

Amenaces

•nUIhvim^nfl^hnlta^H •MovimentteRrnlt^láirW^BMnvímpntfriieRnlailM •MoyimentraiesDlailláicl

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

-Hegemonía d'un model
sociocultural majoritari.

-Homogeneítat social deis
¡nfants i joves del moviment:
classe mitja.

-Pretensíó d'una societat
sense desigualtats socials.

-Hegemonía d'un model
sociocultural majoritari.

-Homogeneítat social deis
¡nfants i joves del moviment:
classe mitja.

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

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

-Hegemonía d'un model
sociocultural majoritari.

-Concepció assistenciaüsta
de la integrado social

-Pretensió d'una societat
sense desigualtats socials.

-Émfasi en la crítica a les
relacions de poder entre
majories i miñones sociais.

-Ciutadania com a marc de
convivencia.

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

Tipus d'entorn social

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

Concepte
educació
intercultural

Potencial itats

Amenaces

Bicultural

Sí

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

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

-Constatado del fet
intercultural per part de
l'equip de responsables i
monitors

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

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

No

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

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

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

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

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

Multicultural

Sí

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

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

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

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

Monocultura!

Sí /No

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

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

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

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

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

=• Presencia d'infants i joves
: d'origen immigrat a l'entitat

Realització
activitats
interculturals

Potencia litats

Amenaces

Bicultural

Sí

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

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

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigra

-Conflictivitat interétnica de
i'entorn

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Accentuació excessiva del
paper de la diversitat
sociocuitural

-Organització d'activitats
específicament interculturals

No :.

-Predisposició de l'equip
de responsables i monitors

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Manca de referents
práctics ("bones
practiques")

-Manca d'experiéncia
personal en gestió de
relacions interculturals

-Organització d'activitats
específicament
interculturals

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

Multicultural

Sí

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

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Transversatització de
l'educació intercultural

-Familiarització deis infants i
joves amb l'alteritat
sociocultural

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

Monocultural

Sí /No

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Conflictivitat interétnica de
1'entom ("violencia simbólica")

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Manca d'experiéncia
personal en gestió de
relacions intercuiturals

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

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

Model acollida
infants

Concepte
integrado
social

Potencialitats

Amenaces

Potenciaíitats

Bicultural

Sí

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Existencia d'experiéncies
concretes

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Inexistencia de cap protocol
d'acollida

-Improvisado de les
actuacions

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

-Diversitat sociocultura! de
l'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia de referents
teórics intercu¡turáis

No

-Predisposició de l'equip
de responsables i monitors

-Diversitat sociocultura! de
l'entorn

-Inexistencia de cap
protocol d'acollida

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

-Practiques
discriminatóries (exclusió
d'infants i joves d'origen
immigrat)

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

Multicultural

Sí

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

-Diversitat sócioculturual de
l'entorn

-Existencia d'experiéncies
concretes

-Familiarització amb l'alteritat
sociocultural

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Inexistencia de cap protocol
d'acollida

-Improvisado de les
actuacions

-Infravalorado deis conflictes
que acompanyen la inserció
deis ¡nfants i joves d'origen
immigrat a les entitats

-Diversitat sociocultura! de
í'entorn

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia de referents
teórics interculturals

-Coneixement arrelat de la
diversitat sociocultural

Monocultura!

Sí /No

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Inexistencia de cap protocol
d'acollida

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

-Practiques discriminatóries
(exclusió d'infants i joves que
expressen alteritats
"inquietants")

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat
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IRresénciaraiiñfantslilipvesi
limrffigratBIlientitatl

Amenaces

-Actualització de relacions
asimétriques ("aproximacló"
de les miñones a la majoria)

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

-Actualització de relacions
intragrupals
("distancia ment"
intercultural)

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

-No presencia d'infants i
joves d'origen ¡mmigrat

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

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

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

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

-Inexistencia d'alteritats
socioculturals en l'entitat

Relacions
entitat-famílies

Potencia litats -Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Predisposició de l'equip
de responsables i monitors

-Existencia
concretes

d'experiéncies

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

-Presencia d'infants
d'origen immigrat

i joves

-Existencia
concretes

d'experiéncies

-Predisposició de l'equip de
responsables i monitors

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Valorado positiva del paper
integrador de les entitats per
part de lesfamílies
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Tipus d'entorn social ,

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

Relació entre
infants

Amenaces

Potencialitats

Bicultural

Sí

-Conflictivitat interéntica de
l'entorn

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Inexistencia de cap protocol
d'establiment de relacions

-Improvisado de les
actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Experiencia directa en
gestió de relacions culturáis

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

No

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Manca de referents
práctics ("bones
practiques")

-Inexistencia de cap
protocoí d'establiment de
relacions

-Inexistencia d'actuacions

-Recéis de les famíiies
d'origen immigrat

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

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

Multicultural

Sí

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Manca de referents práctics
{"bones practiques")

-Inexistencia de cap protocol
d'establiment de relacions

-Improvisado de les
actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-Diversitat sociocultural de
l'entorn

-Experiencia directa en gestió
de relacions culturáis

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat

-Familiarització amb l'alteritat
sociocultural

• Monocultural

. S í /No

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

-Manca de referents práctics
("bones practiques")

-Inexistencia de cap protocol
d'establiment de relacions

-Inexistencia d'actuacions

-Recéis de les famílies
d'origen immigrat

-No presencia d'alteritats
socioculturals en l'entitat

-Presencia d'infants i joves
d'origen immigrat
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iBresénciaraiiñfantslilioves]
limroigfe

Amenaces -Conflictivitat interétnica de
l'entorn

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

-Activació de prejudicis
interétnics amb . relativa
fácil itat

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

-Actualització de relacions
intragrupals
("distanciament"
interculturai)

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

-Aíllament deis infants i els
joves de fet intercultural

-Conflictivitat interétnica de
l'entorn

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

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

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

-Actualització de relacions
intragrupals ("distanciament"
intercultural)

-No presencia . d'alteritats
soctoculturals en l'entitat

-Aíllament deis infants
joves del fet intercultural

els
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4.1.3. Marc de necessitats: l'acció educativa

Dificultats i
conflictes

Potencial itats

Amenaces

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

immigrat -

-Identificado i reflexió de les
necessitats.

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

-Concepcio del treball
intercultural com a necessari.

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

-Plantejament reactiu, no
proactiu.

-Activitats destinades al
col-lectiu d'origen immigrat

-Estigmatització de l'infant

-Concepcio del fet migratori
com a problemátic

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

immigrat •

-Percepció aconflictiva del fet
migratori

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

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Fomenteu de forma explícita el desenvolupament de l'empatia
diferencies culturáis entre els infants i els joves de la vostra entitat'

Resposta,

* ?

S Í , .

No

>

\ •<:
No,.

Explicació

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

L'educació en el lleure es caracteritza per la transmissio
de valors solidaris com la igualtat No cal emfasitzar
explícitament l'existéncia de diferencies culturáis per
evitar processos d'estígmatització

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

el respecte envers les
>

Idees-forga

Educació en el lleure

Tractament explícit vs.
implícit

Activitats especifiques
vs. transversalitat

Treballeu la dimensió espiritual deis infants i joves?

Resposta

- S í "
- - t , t-

S Í • ;

F " • " '

* No"

Explicació

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

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

El treball espiritual forma parí la intimitat de cadascú

Idees-forga

Concepte d'espiritualitat

Espiritualitat, laícisme i
religió

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

• • $sh ' - \

Resposta"

••f.i.-i,,-;

'•:•" A-lC-.- :"i:

>•' ' . S Í M
•;¡;-^*.i • ' . ! • - . -

Explicació

Les entitats d'educacíó en el lleure han de garantir la
diversitat i, per tant, promoure la lliure expressió de les
diferencies culturáis

Idees-forca

Manifestació de
diferencies i canvi social

Adaptació de l'entitat vs.
adaptació deis infants i

joves
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No;

No,

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

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

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

•

EDUCACIO INTERCULTURAL

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

•* i

Resposta *

• S Í * . :

t "'

No.-
• • *¡~.

• . - \

Explicació

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

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

Idees-forca

Binomi diferencia -
desigualtat

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

Resposta

¡Sí \

> V

No/.

Explicació

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

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

Idees-forca

Concepte d'educació
intercultural

Destinataris de
l'educació intercultural

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

• . i

Resposta

. ^ - ; i

-;SÍJ

Explicació

L'educació intercultural ha de servir, entre d'altres
coses, per reforgar les habilitats/competéndes socials
deis infants í joves d'origen immigrat, compensant els
déficits derivats de la seva herencia cultural

Idees-forca

Pedagogía
compensatoria

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

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

Explicació

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

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

Idees-forca

Dret a la diferencia vs.
oglibació de conservar-

la

Essencialismevs.
constructivisme

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

mzsm Explicació

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

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

Idees-forca

Mestissatge cultural

Malleabilitat cultural

Intercanvi i diáleg
intercultural

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

•
Explicació

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

Idees-forga

Diferéncia-desigualtat

Coneixement i acció

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

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

Explicado Idees-forca

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

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

Paternalisme, tolerancia
i respecte

Coneixement de
cultures vs. comprensió

de la diversitat

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

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

Explicació Idees-forca

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

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

Dret a la diferencia

Diáleg i intercanvi
intercultural

Relaxació de les
adscripcions

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

Explicació Idees-forga
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Sí
1

No

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

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

Diversitat

Diferencies
étnicoculturals, de

classe, genere, etc.

REALITZACIO D'ACTIVITATS INTERCULTÜRALS

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

Resposta

Sí

" -; /

Sí

' 1

. Sí . .

y

No
_7.

No

Explicació

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

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

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

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

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

ldees-forc.a

Formació de l'equip de
responsables i monitors

Coneixement de "bones
practiques"

Exotisme cultural vs.
desigualtat social

Assistencialisme étnic

Folklorització de la
diferencia

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

Resposta

si--;;

Explicació

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

Idees-forga

Discurs de l'entitat a
l'entorn del treball

intercultural

Articulado del discurs
en practiques
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No]

Ñol

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

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

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

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

Explicació Idees-forga

[Sil És la manera mes eficient d'abordar l'educació
intercultural

L'educació intercultural es treballa transversalment

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

Destinataris de
l'educació intercultural

Estigmatització

Especificitat vs.
transversalització

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

Explicació Idees-forca

En alguna ocasió aquests s'han fet visibles

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

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

Formado de l'equip de
responsables i monitors

Actituds xenófobes i
. racistes

No ens ho havíem plantejat mai

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

Explicació Idees-forga

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

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

Concepte de diversitat

Presencia (material i
simbólica) de la

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

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

Explicació Idees-forga

Tenim inquietuds i ens mobilitzem per buscar recursos
formatius, sigui a través de cursos, siguí mitjancant
l'intercanvi d'experiéncies amb membres d'altres entitats

No hi ha una oferta1 formativa adequada o es desconeix

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

Suport deis moviments i
les administracions

Recursos pedagógics
necessaris

"Bones practiques"

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

Explicació Idees-forca

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

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

Hi ha un nombre excessiu i aixó genera conflictes de
convivencia

Estructura d'oportunitats

Guetització i conflicte

Relació majories-
minories socioculturals i

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

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

Explicació Idees-forga

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

No es discrimina ningú a l'entitat

Relacions de poder

Integrado de la
diversitat

No havíem pensat en fer cap análisi d'aquest tipus
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Heu generat dispositíus específics per facilitar la incorporado d'infants i joves d'origen
immigrat a la vostra entitat?

Explicado Idees-forca

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

Realitzem activitats puntuáis relacionades amb difusió
de l'oferta educativa: col-locació de cartells peí barri,
reunions amb les famílies, organització d'actes públics,
etc.

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

Actuacions aíllades vs.
actuacions globals

Relacions amb les
famílies i l'entorn

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

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

Explicado Idees-forca

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

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

Actuacions aíllades vs.
actuacions globals

Relacions amb les
famílies i l'entorn

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

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

Valoreu positivament la coordinació de l'entitat amb les institucions del municipi i/o barri per
afavorir l'acollida i integrado deis infants i joves d'origen immigrat?

Explicació Idees-forca

És una manera d'optimitzar els recursos disponibles en
l'entorn (identificado, diagnóstic, mesures, seguiment,
avaluado del procés, etc.)

Som una entitat autónoma i no desitgem generar noves
dependéncies

Actuacions a'iHades vs.
actuacions globals

Relacions amb les
famílies i l'entorn

Aixó significaría un increment i diversificado de les
demandes no assumible per part de l'entitat
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Penseu que un dispositiu d'aquestes característiques (pía d'actuació) és realment
indispensable per a millorar la qualitat de la ¡nserció social deis infants i joves d'origen
immigrat en l'entitat?

Resposta

Sí

Sí '

No,.-1*

Explicació

L'acollida condiciona abastament la integrado deis
infants i els joves d'origen immigrat en la mesura que
constitueix el primer contacte amb l'entitat

El pía no només és un dispositiu d'acollida sino també
de seguiment del procés la integrado de l'infant:
important per garantir la qualitat de la ¡nserció social
d'aquestes persones

Els infants i joves d'origen immigrat no acostumen a
expressar dificultats especiáis d'integració en l'entitat

Idees-forca

Concepte d'integració
social

Actuacions aVIlades vs.
actuacions globals

Relacions amb l'entorn

INTEGRACIO SOCIAL

Penseu que l'augment de les diferencies socioculturals dificulta la cohesió social de
l'entitat?

Resposta

Sí

• Ño;"

'. No '

Explicació

L'increment de les fidelitats identitáries fa mes difícil
l'adhesió deis individus un model social comú

L'increment de la diversitat planteja nous reptes i
possibilitats a partir deis quals renegociar el model de
cohesió social

L'amenaca de la cohesió social no ve donada per
l'increment de les diferencies socioculturals sino per les
desigualtats que les acompanyen

Idees-forca

Concepte d'integració
social

Diversitat, increment de
dificultats i increment de

possibilitats

Anaiitzeu les causes i els efectes de les desigualtats socials del vostre entorn social? De
quina manera?

Resposta

" # -

Sí .

Sí ,
í

Explicació

L'equip de responsables i monítors de l'entitat está molt
interessat en conéixer les diferents cultures i els
problemes que teñen aqüestes per integrar-se a la
societat d'acollida

Des de l'entitat es procura dur a terme activitats a
l'entorn de la comprensió de la dinámica interna de la
desigualtat social

Idees-forca

Binomí diferéncia-
desigualtat

Relacions de poder

Relacions majories-
minories socials
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L'equip de responsables ¡ monitors teñen uns recursos
moit limitats i es prioritza el trebal! d'altres aspectes mes
urgents

Promoveu la implicado deis infants i joves de la vostra entitat en la lluita contra les
discriminacions socioculturals?

Explicado Idees-forca

El nostre objectiu és fer deis infants i joves persones
responsables i compromeses amb el respecte per les
diferencies.

L'equip de responsables i monitors de l'entitat treballa
per normalitzar els infants i joves de grups socials
minoritaris

Assistenciaíisme

Déficits vs. diferencies

Tolerancia vs. respecte

Promoveu activament l'accés deis infants i joves d'origen immigrat a la vostra entitat?

Explicació I dees-f o rea

La diversitat étnicocultural és un actiu que no té perqué
amenagar la cohesió social de l'entitat

Una elevada presencia d'infants i joves d'origen
immigrat introdueix nous significáis, prioritats i referents
que distorsionen l'ordre social

Problema de n° vs.
problema de recursos

Seria desitjable fer-ho, pero comptem amb els mitjans
necessaris per fer-ho amb garanties d'éxit

Podem afirmar que la integracio social consisteix en l'acomodació deis infants i joves
d'origen immigrat al model sociocultural majoritari?

Explicació Idees-forga

[Sil Al cap i a la fi aquest és el model que regula i sanciona
les re la ció ns socials

La integracio social no s'assoleix tant a partir de la
reformulació de les adscripcions identitáries
(acomodació, assimilació, hibridatge, etc.) sino sobretot
a partir del respecte envers les diferencies

La integracio social es fonamenta en la construcció d'un
model sociocultural comú a partir ele les aportacions
realitzades pels diferents grups socials (minoritaris i
majoritaris)

Concepte d'integració
social

Relacions majories-
minories socials

Hibridatge sociocultural

Respecte envers la
diversitat
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RELACIONS ENTITAT-FAMILIA

Valoreu positivament el tipus de relacions que manté la vostra entitat amb les famílies
d'origen immigrat?

Resposta

Sí

No

Explicació

Les famílies participen activament en l'entitat:
assisteixen a les reunions i col-laboren en l'organització
d'algunes activitats

L'equip de responsables i monitors té moltes dificultáis
per implicar les famílies en el treball socioeducatiu que
es duu a terme a l'entitat

Idees-forga

Paper de les famílies a
l'entitat

Existencia de "bones
practiques"

Penseu que les famílies d'origen immigrat amb filis i filies en l'entitat teñen interés per les
activitats que feu?

Resposta

Sí

No

Explicació

Aqüestes famílíes teñen projectes socioeducatius
concrets i contemplen la participado deis seus filis i filies
a l'entitat com un mecanisme d'inserció social

Les famílies d'aquests infants teñen un concepte del
lleure diferent al de la societat d'acollida i no
s'interessen per les activitats socioeducatives de l'entitat

Idees-forca

Estratégies d'inserció
social de les famílies

Estereotips

Penseu que sou parcialment responsables deis recéis que expressen algunes famílies
d'origen immigrat envers les entitats d'educació en el lleure?

Resposta

Sí

No

Explicació

Els cañáis de comunicado entre les entitats i les
famílies d'origen immigrat son molt precaris i aixó
dificulta combatre els prejudicis i estereotips mutus

Els moviments i les entitats d'educació en el lleure están
socialment legitimats. En qualsevol cas, els recéis
responen a la manca de coneixement que teñen
aqüestes famílies sobre les activitats d'educació en el
lleure

Idees-forga

Comunicado entitats-
famílies i dificultáis

Corresponsabilització

Des del vostre punt de vista, penseu que el coneixement que té l'equip de responsables i
monitors de l'entitat sobre les famílies d'origen immigrat és corréete?

Resposta.

Sí

Explicació

L'equip de responsable i monitors coneix la realitat
sociocultural d'aquestes famílies a través de
mecanismes informáis (relacions de veínatge) i formáis
(publicacions, estudis, participado a fórums etc.)

Idees-forca

Comunicado entitats-
famílies

Prejudicis

Coneixement de la13¿

cultura vs. coneixemerií
de les circumstáncies
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Els responsables i monitors de l'entitat coneixen
indirectament els costums i la cultura d'aquestes
famílies a partir de la relació amb els seus filis i filies i
altres mecanismes informáis

El coneixement que es té d'aquestes famílies está
esbiaixat per idees 'preconcebudes i dificulta la
comprensió de les circumstáncies que influeixen sobre
les seves estratégies i expectatives d'inserció social

Teniu cap pauta que reguli estratégicament r'aproximació" de la vostra entitat a les famílies
d'origen immigrat?

Explicació Idees-forca

L'equip de responsables i monitors ha consensuat una
estrategia per millorar les relacions amb aqüestes
famílies i evitar els contactes estrictament reactius

No disposem deis recursos necessaris com per fer un
treball d'aquest tipus

Reacció vs. proacció

Suport deis moviments i
les administracions

Valoraríeu positivament la relació que estableixen entre sí els infants i joves d'origen
immigrat i els autóctons?

f

Explicació Idees-forca

Els infants i joves d'origen immigrat s'esforcen per
adaptar-se ais esquemes.i estructures de la societat
d'acollida

Malgrat l'emergéncia de tensions, la interacció de les
diferencies estimula la formulado d'interrogants, la
curiositat deis infants i els joves i fa que assumeixin la
complexitat de caracteritza la realitat social

Les adscripcions etnicoculturals
l'establiment d'afiliacions i alteritats

estructuren

Conflicte interétnic

Relacions de poder

Prejudicis

Relaxado de les
adscripcions

La interacció entre infants i joves d'origen autócton i
immigrat s'estructura en base a prejudicis etnicoculturals
i (re)produeix desigualtats socials

Penseu que la vostra entitat té possibilitats de reconduir les actituds de discriminació deis
infants i joves envers la diferencia?
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Resposta

Sí

No.
>

>

Explicació

L'entitat d'educació en el lleure és un espai relativament
independent del medí en qué és possible atenuar la
forca deis prejudicis i la xenofobia

Les entitats d'educació en el lleure están imbricades en
un marc de relacions socíals caracteritzat per la
competencia per l'apropiació de recursos i teñen
enormes dificultáis per suavitzar les discriminacions
apresses en al tres institucions socials (escola, familia,
etc.)

Idees-forga

Objectius de i'educació
en el lleure

Recursos de les entitats

Motivado de l'equip de
responsables i monitors

DIFICULTÁIS

Realitzeu algún tipus d'análisi o avaluació deis reptes que planteja l'increment de la
diversitat?

Resposta

' . Sí -
••a * *

I •

" t / A

; No

Explicació

El Projecte Educatiu de l'entitat preveu una serie
d'estratégies per afrontar coherentment les
problemátiques derivades de l'increment de la diversitat
i la diversificado de necessitats

Tot i que seria desitjable, l'equip de responsables i
monitors no té els recursos necessaris per fer un treball
exhaustiu d'aquest tipus

. Idees-forga

Disseny del Projecte
Educatiu

Disponibilitat de
recursos

Formado de l'equip de
responsables i monitors

El vostre treball intercultural és proactiu?

Resposta

Sí <

V No

Explicació

Intentem planificar les actuacions pedagógiques per
respondre de manera integral ais reptes que planteja la
convivencia quotidiana en el si de l'entitat

Actuem com podem a mesura que emergeíxen els
conflictes

Idees-forga

Planificado vs. reacció
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Fundació Pere Tarrés

-MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS. "Per un món de colore... Canvia't les
ulleres!". Fundació Pere Tarrés

-MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS. "Pía d'accions 2000-2001". Fundació
Pere Tarrés

-MOVIMENT LAIC I PROGRESSISTA. "Ideari". Fundació Ferrer i Guardia

-MOVIMENT LAIC I PROGRESSISTA. "Instruiu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu
forts, estimeu-vos i sereu feligos"

-WORLD ORGANIZATION OF SCOUT MOVEMENT (1998) "Principis fonamentals de
l'escoltisme"
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