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DCIDOB 56. 
La interculturalitat.
 
Panorama de la recerca intercultural a Catalunya.



5 e Panorama de la recerca 
u - intercultural a Catalunya 

L a interculturalitat com a objecte d'es- 
tudi i reflexió a Catalunya és un tema relati- 
vament recent. Els primers passos envers 
aquesta temetica es revelen com a resultat 
immediat de la presencia de noves pobla- 
cions immigrades que inicien el seu procés 
d'estabilització i assentament en la nostra 
societat. Malgrat que Catalunya sempre ha 
estat terra receptora d'emigrants, la per- 
cepci6 d'una major distancia cultural res- 
pecte a aquestes noves migracions defineix 
una alteritat mes impactant que no pas la 
generada per altres poblacions arribades a 
casa nostra. El principal interrogant que es 
planteja és saber com tractar la creixent 
diversitat cultural que s'incorpora al nostre 
país, per tal d'aconseguir una convivencia 
fructífera i en igualtat entre individus de dife- 
rents cultures. 

Com podria esperar-se, els inicis de la 
reflexió intercultural es deriven directament 
del camp educatiu, en sorgir les pro- 
blematiques que planteja el procés d'in- 
corporació dels fills d'immigrants a les 
escoles. Respectar les seves tradicions i 
els seus costums, pero alhora tambe for- 
mar-10s com a membres plens de la nos- 
tra societat: és aquesta la qüestió central, 
el de saber si és possible enculturar sen- 
se aculturar. 

Us voldriem presentar una selecció d'al- 
gunes de les linies de recerca sobre inter- 
culturalitat que estan en marxa en aquests 
moments a Catalunya. Aquest recull no té I'a- 
fany de ser exhaustiu; de ben segur que ens 
deixarem alguns grups i institucions que 
desenvolupen activitats en aquesta linia. De 
cara al futur, i dins de les línies de treball de 
I'Espai de Comunicació lntercultural hem pen- 
sat fer un estat de la qüestió sobre aquest 
tema a Catalunya, on ja no nomes ens limi- 
tarem a fer una selecció. 

Grups de recerca sobre interculturalitat: 

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES- 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Departament d'Antropologia Cultural 

Titol: "Projecte de formació de formadors 
en el camp de les relacions interculturals i el 
paper de I'escola" 

Durada: 1994-1997. Finanqat pel Departa- 
ment d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

Directora del Projecte: Dra. ~eresa San 
Roman 

Responsable d'Antropologia educativa: Dra. . 
Sílvia Carrasco 

Assessorament pedagogic: Blanca Moll 
Responsables de seguiment intern: Pepi 

Soto (Antropologia), Susana Tovias (Pedago- 
gia) 

També participen en el projecte: Grup 
dlEtnografs del Grup de Relacions Intercul- 
turals i Marginació (GRIM), Grup d1Antropo- 
logia i Educació (UAB) i diferents mediadors 
culturals. 

Intervencions i linies de la recerca: estudis 
de cas etnografics prioritzant I'area escolar 

(etnografies escolars), formació de formadors 
i elaboració de materials pedagbgics. 

INFO.RMACIO-UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA 

Departament de Periodisme i Ciencies de 
la Informacid 

Titol: "Tractament de les minories etniques 
en la premsa d'elit europea" 

Duració: 1995-1996. Finanqat pel Ministe- 
ri d'Educació i Ciencia. 

Director del projecte: Miquel Rodrigo 
Esta prevista la continuació de la recerca 

en una segona fase que analitzaria la mane- 
ra en que és produ'ida aquesta informació 
sobre minories etniques. Es tractaria d'en- 
trevistar els periodistes que aborden especí- 
ficament aquests temes i veure com desen- 
volupen una determinada interpretació d'a- 
quests grups minoritaris. 

El mateix Miquel Rodrigo té previst publi- 
car, I'octubre de 1996, un llibre amb el títol 
de La Comunicacidn Intercultural. Perspec- 
tivas teóricas, fruit de la seva estada de cinc 
mesos durant 1995 a la Universitat de Sant 
Louis als Estats Units. 

Departament de Comunicació Audiovisual 

Titol: "Mitjans de comunicació i immigra- 
ció" 

Duració: 1 995-1 996 
Director del projecte: Nicolás Lorite 
El projecte té com a objectiu analitzar el 

tractament que fan els mitjans de comuni- 
cació del tema migratori, fent una revisió de 
les imatges i els estereotips que se'n despren. 
Aquesta recerca es fa conjuntament amb SOS 
Racisme. 

INSTITUT DE CIENCIES DE 
L~EDUCACIO-UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA 

Titol: "Atenció a la diversitat en educació 
secundaria" 

Duració: 1996-1997. Finanqat pel CIDE. 
Responsables de la recerca: Amparo 

Tomé, Xavier Bonal, Xavier Rambla (Grup de 
Recerca en Educació, Cultura i Societat) 

Aquesta recerca té com a objetiu principal 
I'analisi del tractament de la diversitat per 
part dels mestres en la seva aula. S'analitza , 

la diversitat en les seves diferents vessants, 
ja sigui de genere, de cultura o de classe. 
També esta previst fer una revisió dels mate- 
rials pedagogics que s'han anat elaborant 
entorn a la diversitat. 

FUNDACIÓ CIREM (CENTRE 
D'lNlClATlVES I RECERQUES 
EUROPEES A LA MEDITERRANIA). 

Titol: "Formació de mestres en medi inter- 
cultural" 

Duració: 1997. Pendent de finanqament 
dins del Programa Sbcrates de la Comunitat 
Europea. 

Responsable de la recerca: Teresa Crespo 
La proposta de desenvolupar aquesta 

recerca partí d'lthlia, a la qual s'han afegit 
apart del CIREM, altres grups del Regne 
Unit i Pai'sos Baixos. L'objectiu és fer un 
estat de la qüestió d'aquest tema arreu 
d'Europa. El CIREM s'encarregaria de la 
part espanyola. Una vegada recollida tota 
aquesta informació, I'equip italia elabora- 
ria una mena de guia formativa, recollint les 
diferents experiencies i proposant diferents 
línies d'actuació. 

ASSOCIACI~ DE MESTRES ROSA 
SENSAT 

Des de fa quatre anys, hi treballa un Grup 
de reflexió sobre Interculturalitat. Sorgit 
arrel de la celebració de I'Escola d'Estiu 
que cada any fa aquesta associació, el grup 
aplega en un primer moment a gairebé vint 
persones interessades a treballar les pro- 
blematiques que acompanyen la multicul- 
turalitat. En I'actualitat, el Grup de reflexió 
agrupa sis persones, amb uns perfils pro- 
fessionals molt variats -el que, sens dub- 
te, contribueix a complementar diferents 
perspectives-, i esta coordinat per Elisa- 
beth Quesada i Anna Blasco. Treballen 
entorn als objectius de I'educació i del sis- 
tema educatiu des d'una perspectiva inter- 
cultural. Les seves reflexions s'emmarquen 
dins dels debats del Congrés de Renova- 
ció Pedagogica, i un dels seus projectes 
immediats és analitzar el model d'escola 
catalana, publica i laica, i les seves futures 
transformacions. 

La Fundació Servei Gironí de Pedagogia 
Social organitza, des del 1990, una Esco- 
la d'Estiu que ha estat punt de trobada i 
referencia per als interessats en la temati- 
ca intercultural al nostre país. La iniciativa 
d'aquesta institució és fruit del treball rea- 
litzat al llarg de tot I'any, a través de semi- 
naris, recerques i publicacions. Entre les 
recerques que en I'actualitat estan portant 
a terme, destaquem la que desenvolupen 
sobre les condicions dels habitatges dels 
immigrants i la centrada en la intercultura- 
litat a I'escola infantil. La Fundació Ser.Gi 
tambe realitza una tasca de suport a dife- 
rents associacions locals, participant en 
xarxes associatives a nivell europeu i euro- 
magribí. En les seves intervencions en I'am- 
bit de la immigració, col.laboren estreta- 
ment amb I'Associació GRAMC. Precisa- 
ment, un dels seus principals punts 
d'interes en I'actualitat és treballar la rela- 
ció entre cooperació al desenvolupament 
i migracions. Entre les seves publicacions 
destaquen els volums que recullen les 
ponencies presentades en les diferents edi- 
cions de la seva Escola d'Estiu. W 


