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M. omoiiou 

coMectius d'immigrants és la formació 
professiona!. Des d'aquests talíers es tre-
balla, a part de la formació técnica, el 
procés d'autonomia i realització psico' 
social personal. 

El monitor que coordina aquests ta-
llers és de Senegal i, juntament amb altrcs 
companys marroquins, senegalesos, gam' 
bians i paquistanís, participa en un curs 
de formació de monitors i líders associa-
tius que s'está portant a terme a la Samba 
Kubally. Uobjectiu d'aquest curs és donar 
una formació técnica básica a unes perso
nes que en conéixer milior el seu coMec-
tiu 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 treba-
llat la participació i la dinamització 
socio-cultural a partir de les festes Ínter-
culturáis, per exemple el Festival Ínter-
cultural ofert durant l'Escola d'Estiu 
sobre Interculturalitat a Girona, sctem-
bre de 1993, o bé la Setmana Intercultu-
ral Ramada 93, oferta a Sant Feliu de 
Guixols, o les Jornades Banyoles ínter-
cultural 1993. 

Les persones que hem participar en 
aquests espais, on es facilita el diáleg Ínter-
cultural, 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'integra-
ció» que cal facilitar ais filis deis trebalía-
dors immigrants a través de les nostres in-
tervencions cducatives, és un tema de ca-
pital importancia sobre el qual cal prendre 
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un posicionament inequívoc. A les escoles 
de Catalunya, que és la comunitat autonó' 
mica que n'acull un percentatge mes ak, 
tüt i aixü no arriben encara a l'u per cent 
de l'alumnat no universitari. I aquest per
centatge compren tant els alumnes proce-
dents deis pa'ísos rics, com cIs altres. 

Les xifres globals amaguen, pero, les 
realitats concretes, i aqüestes ens parlen 
d'escoles on la seva presencia comenta a 
ser bastant significativa, fins al punt que 
els equips de professors que els acallen, 
ajudats els de les escoles publiques pcl 
Programa d'Educació Compensatoria, en 
la mesura de les seves limitacions (Umita-
cions que malauradamenr sembla que ani-
ran creixent, enlloc de ser a la inversa), fa 
temps que están preocupats. 

Especialment significativa és la con-
centraciü en els primers anys de l'ensen-
yament d'aquests aiumnes, fruit de la 
joventut deis nostres treballadors estran-
gers. Aquest fet i l'anunciada tantes vega-
des reagrupació familiar pot fer créixcr de 
manera exponencial, en pocs anys, aquest 

tipus d'alumnat. 

Parlant d'ells, es fa nccessari dcfen-
sar quelcom que tothom ven evi-

dcnt quan pariem deis alumnes 
autóctons: la obvietat que 

cal atendré cada alumne 
adapiant eh méiodes 
d'ensenyament a les 
seues característujues. 
No cal ni tan sois 
recorrer a les teories 
psicopedagogiques 
que ho recomanen, 
ja que la mateixa 

Reforma Educativa exigeix les necessáries 
adaptacions curriculars ais alumnes, enüoc 
d'exigír a l'alumne que s'adapti elí al sistema 
educatiu. Que la diversitat cultural és una 
característica deis alumnes immigrants a la 
qual cal adaptar els nostres métodes d'en-
senyament liauria d'estar, dones, fora de tot 
dubte, i hauria de ser la práctica pedagógica 
mes noraialitzada. 

Altres paísos europeus amb mes tradi-
ció que nosaltres en acollir aquests 
coldectius coneixen les conseqüéncies de
plorables de no haver fet atenció de ma
nera valenta i decidida, quan era el mo-
ment de fer-ho, ais problemes derivats del 
xoc intercukural que pateixen, de manera 
especial, els ínfants. Apareixen sovint ais 
diaris els greus i violents conflictes que 
protagonitsen aquests joves belgues o 
fitancesos, filis de la segona o tercera gene-
ració d'immigrants, que no son ni euro
peus ni estrangers, o mes ben dit: son es-
trangers on viuen, i arreu on vagin. 

Només uns mínims nivells d'autoestima 
(no sentir menyspreat socialment el propi 
grup cultural, el reconeixement per part 
deis altres -la comunitat acollidora- que la 
diversitat étnica, religiosa, lingüística, cul
tural... que hom encarna és un conjunt 
d'elements enriquidors de la comunitat que 
tots configurem) poden garantir una con
vivencia intercultural real. Dit en altres pá
ranles: és només des de l'assumpció de h. pro' 
pia identitai i la vivencia de la propia cultura 
com un can]uni de vaVrfS poúúus, qué tindrem 
alguna poiúhiliíat á'inserir'no^ de manida no 
traumática en un espai cultural distint 

Els catalans sabem prou bé la im
portancia del fet [ingitístic en la configura-
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IM majoria de ¡es fotografíes 

que illustren aquest cíossíer 

reflecteixen íes áiferents acüvitats 

fetes pels GRAMC 

(Grups (k' Recerca i Acttmció 

sobre Mtncm'es Culturáis 

i irehailadors estrangers) 

a ¡es comarqwis gíronines. 

imw*"^^^g 

ció del que anomeaem cu¡tura, i de la 
transcendencia del respecte a la Uengua i 
a la cultura propies per poder estructurar 
una personaütat i unes actituds psicoso-
ciáis constructives i favorables en un de-
senvolupament personal i coMcctiu 
harmtmic. 

Sembla inqüestionable, a la vista de 
les conclusions deis psicoüngüistes mes 
qualificats, que davant l'aprcnentatge de 
diverses Rengues per part deis nens immi-
grants, cal teñir molt en compre el que 
Eckstrand resumeix en aquests tres punts: 

a) El bilingüisme precof no és nociu 
sino favorable. Si es prctenen problcmes cal 
buscar-loH en factors contextuáis i socials. 

b) És essencial mantenir el desenvo-
lupament de la Uengua materna en els 
nens immigrants. 

c) Es igualment important que el nen 
immigrant aconsegueixi un rápid domini 
de la Uengua i cultura del país d'acoUida... 

Ens cal no oblidar tampoc l'argument 
que, ajudant aquests infants a no perdre 
els seus senyals d'identitat, facilitem el seu 
possible reíom al país d'origen una vegada 
realitzada la seva formació entre nosaltres, 
aconseguint així aportar els millors i mes 
adequats elements bumans possibilitadors 
del necessari desenvolupamerit. 

Hem de destacar, una vegada mes, la 
urgencia d'un canvi d'estratégia en el 
tractament de la problemática derivada 
d'aquestes immigracions, en el sentir de 
posar mes émfasi, apostar mes decidida-
ment, llen^ar-se amb recursos materials i 
humans concrets en activitats i programes 
preventius. En aquest sentit, els infants 
migrants haurien de rebre unes atencions 

especifiques ben dissenyades i exccura-
des, que ara per ara no reben. 

Ser conseqüents en aqüestes adapta-
cions curriculars i en l'organitiació deis 
centres, a les característiques culturáis, 
étniques i socials d'aquests infants i al 
desenvolupament amb responsabilitats 
educatives i que no pot ser obviat du' 
rant mes temps. 

Pero és que aquests nous alumnes 
ens han fet adonar que la reforma educa
tiva que necessiten no els afecta única-
ment a ells, ens aféela a tois. Cal impul
sar aquella educació en i per a una so-
cietat intercultural, que és ja, a bores 
d'ara, urgcnt arreu; pero de manera es
pecial en aquells pobles i comarques on 
la probabilitat de conflicte xenofóhic és 
mes elevada i imminent. Alguns peda-
gogs ben significats han afirmar que 
aquesta pedagogía intercu¡tura¡ pot supo-
sar un salt tan important, quaiitativa-
ment parlant, com al seu moment ho va 
representar la pedagogía activa. 

D'altra banda, potser cal fer també una 
reflexió sobre quin ha de ser el paper de la 
"socierat civil» (associacions d'immigrants 
incloses) en unes propostes educatives i un 
programa que per la seva complexitat i per 
les seves característiques desborda i sobreíx 
el sovint endogamic i autosuficient petit 
món de l'escola, abocant-la a unes situa-
cions de tensió social que la sitúen a vega-
des, malgré ¡uí, al centre d'uns conflictes ra-
cials o interculturals de molr difícil gestió 
amb les poques eines de qué disposem. 

Francesc Carbonell 
Pe 
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