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A les comarques gironines fa uns
quants anys que grups de professionals i
voluntaris des de diverses entitats
(GRAMC, Scr.gi, escoles d'adults, etc.),
trebaílen en el disseny de programes cducatim adre^ars a la població immignmt.
Aquesta tasca educativa esta al servei
del dret a l'educació, i í'objectiu és, sense cap
mena de duhte, la fomi^ació de la persona.
La població immigrant amh la qual es
trebaíla és, básicament, d'origen áfrica.
Aquesta població planteja unes demandes
i unes necessitats formatives molt diferents de les plantejades pels immigrants
europeas o sud-americans, principalment
per raons língüísriques i culturáis.
La demanda de formació d'aquestes
persones sorgeix a partir de determináis
pre-requisits laboráis: son demandes de
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qualificació professional, de coneixement
de les llengües del país d'acollida, d'alfabetit^ació.
Partint d'aquesta demanda s'estan
portant a terme diversos projectes de recerca-acció, amb Tobjectiu d'elaborar un
model de formació específic de formació
básica intercukural.
L'objectiu d'aquesta formació básica
intercultural és donar aquelles eines necessáries per teñir accés a una vida quotidiana normalitzada. Aixó implica un
tractament especffic d'aquesta formació,
una discriminació positiva cap a aquests
coMectius que no poden adaptar-se a les
característiques convencionals de les
nostres escoles d'adults. Calen programes educatius que s'adaptin a les persones i que tinguin en compte la seva diversitat.
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En algunes assemblees locáis deis
GRAMC s'estan experimentant unes unitats didáctiques, adre^ades principalment
a dones de Senegal i Cambia, en les quals
es trebaíla l'aprenentatge instrumental de
la Uengua. Aquest aprenentatge passa primer peí coneixement oral de la llcngua i
després, si cal, es deriva cap a l'alfabetitsació. L'objectiu és assolir els coneixements,
competéncies i hábits lingüístics indispensables per comunicar-se efica^ment
amb la comunitat d'acollida.

des practiques que es porta a terme durant
el Ramada, en eí qual s'explica des de la
mecánica i reparació d'una motocicleta
fins a temes de salut i consum.
Dins la població immigrant deis países afrícans, cal fer una menció específica al grup formar per les dones. Els programes educatius adre^ats a dones immigrants han de teñir en compte l'experiencia i el seu sistema de vida en el país
d'origen. Partint deis plantejaments de
Pantropologa Adriana Kaplan, a la dona
immigrant se I'ha de considerar dins el
seu context, no *s pot negar la seva riquesa cultural, pero s'ha de teñir en
compte que els seus codis son diferents.
Per ella, remigració implica un canvi
d'estatus i de paper. Quan l'home emigra, és perqué ell ho ha decidit. La dona
no decideix, sino que segueix el marit.
Es produeix un canvi important en
í'espai de les relacions. -En els programes
educatius adre^ats a dones cal teñir en
compte aquests elements, cal donar a
conéixer els codis culturáis de la societat
on es troben. Un excmple de programa
adref at a dones immigrants a les nostres
comarques és: el programa d'intervenció
sócio-sanitária, realitzat a Salt durant
l'any 1993, on s'oferia un taller de formació de salut adregat a dones de Senegal i Gámbia-

Des de l'Escola d'Adults de Sait s'está
treballant en un taller de documentació, a
partir del qual, a mes a mes d'informar de
la situació legal i laboral deis immigrants,
es trebaíla el coneixement de la Uengua.
A Cassá de la Selva, s'han programar,
des de l'Escola d'Adults, un cicle de xerra-

A Santa Coloma de Farners, des de
l'Escola Samba Kubally, i a Salt, des de
l'Escola d'Adults, s'estan portant a
terme uns tallers de confecció. L'objectiu d'aquests tallers és oferir una formació pre-ocupacional. Com abans he comentar, una de les demandes deis
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coMectius d'immigrants és la formació
professiona!. Des d'aquests talíers es treballa, a part de la formació técnica, el
procés d'autonomia i realització psico'
social personal.
El monitor que coordina aquests tallers és de Senegal i, juntament amb altrcs
companys marroquins, senegalesos, gam'
bians i paquistanís, participa en un curs
de formació de monitors i líders associatius que s'está portant a terme a la Samba
Kubally. Uobjectiu d'aquest curs és donar
una formació técnica básica a unes persones que en conéixer milior el seu coMectiu podran intervenir en la seva formació
d'una manera mes efica^ i adequada.
Pero, la formació intercultural passa
per la inrervenció educativa en les dues
comunitats que protagonitzen l'impacte
intercultural. En aquesta línea s'ha treballat la participació i la dinamització
socio-cultural a partir de les festes Ínterculturáis, per exemple el Festival Íntercultural ofert durant l'Escola d'Estiu
sobre Interculturalitat a Girona, sctembre de 1993, o bé la Setmana Intercultural Ramada 93, oferta a Sant Feliu de
Guixols, o les Jornades Banyoles íntercultural 1993.
Les persones que hem participar en
aquests espais, on es facilita el diáleg Íntercultural, estem conven^udes de la riquesa
que ens pot aportar el fet de conviure amb
diferents cultures, sempre que s'evitin o se
superin les situacions de desiguaítat.

Anna Lopes
Pedagoga i coordinadora
de r Escola Sambü Kuhally

s imi^mts
Jo era rebeí. Només enraonava amb eh
pares. La nieva llengua era el íjerber, i no
coinprenia que algú fes servir un altre dialeC'
te per comunicarse. Com tots els nens cori'
siderava que la meva líenla materna era
universal... no era ni malcriada ni difícil.
M'assaltüven tot de coses noves i valia com'
preñare. Em feia l'efecte que m'havia tomat
de la nit al dia sorda-muda.
TAHARBENJELLOUN,
Amb la mirada haixa.
Quin és e! tipus i el nivell «d'integració» que cal facilitar ais filis deis trebalíadors immigrants a través de les nostres intervencions cducatives, és un tema de capital importancia sobre el qual cal prendre
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