Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 1

Bibliografia bàsica sobre
diversitat i ciutadania
Edició 2007

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 2

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 3

Bibliografia bàsica sobre
diversitat i ciutadania
Edició 2007

Col·lecció_Documents de Treball
Sèrie_Igualtat i Ciutadania, 6

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 4

© Diputació de Barcelona
Primera edició: maig 2007
Disseny i producció: Direcció de Comunicació
de la Diputació de Barcelona
Composició: Fotoletra, SA
Impressió: Aleu, SA
ISBN: 978-84-9803-219-2
Dipòsit legal: B-20832-2007

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 5

Índex | 5

Índex

Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adela Cortina

9

Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zygmunt Bauman

19

Educar en tiempos de incertidumbre. Equidad e interculturalidad
en la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francesc Carbonell i Paris

27

El oficio de la ciudadanía. Introducción a la educación política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Bárcena

37

En torno a la salud y migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicente Font Boix i Robert G. Paiva

47

Hijos de inmigrantes que se hacen adultos: marroquíes, dominicanos,
peruanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosa Aparicio Gómez i Andrés Tornos Cubillo

55

Immigració i govern en nacions minoritàries: Flandes, el Quebec i Catalunya
en perspectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricard Zapata-Barrero

65

Inmigración y vivienda en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colectivo IOÉ. Carlos Pereda, Walter Actis i Miguel Ángel de Prada

75

Inmigración, género y espacios urbanos. Los retos de la diversidad . . . . . . . . . . . . . . . .
Mary Nash, Rosa Tello i Núria Benach (eds.)

85

Inmigración y procesos de cambio. Europa y el Mediterráneo
en el contexto global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemma Aubarell i Ricard Zapata-Barrero (eds.)
Manual de civismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Victòria Camps i Salvador Giner

91

109

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 6

6 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

Inmigrantes en nuestro espejo. Inmigración y discurso periodístico
en la prensa española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mary Nash

117

La gestió de la diversitat en el mercat de treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projecte Elionor

123

La immigració a debat: Immigració, urbanisme i habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fundació Jaume Bofill. Debats a Can Bordoi. Aula Provença

133

La mediación y sus contextos de aplicación. Una introducción para profesionales
e investigadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karen Grover Duffy, James W. Grosch i Paul V. Olczak
Mediació i resolució alternativa de conflictes als municipis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documents Pi i Sunyer, 1999
Negocios étnicos: Los comercios de los inmigrantes no comunitarios
en Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlota Solé i Sònia Parella

141

153

171

Ètica per a una convivència. Pensar la immigració. L’islam a casa nostra . . . . . . . . . . . .
Mohammed Chaib

179

Pràctiques de civisme des del meu barri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfons Barceló

189

Veinte años de inmigración en España. Perspectivas jurídica
y sociológica (1985-2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eliseo Aja i Joaquín Arango (eds.)

197

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:24

Página 7

Presentació | 7

Presentació

L’evolució del fet migratori al nostre país és, en aquests moments, una realitat consolidada. Els alts índexs de creixement demogràfic de fa uns anys s’estabilitzen i, cada vegada
més, veiem amb absoluta normalitat les transformacions que s’han produït en el nostre
paisatge urbà i social.
Amb el pas dels anys, l’evidència que no es tractava d’un fet temporal i, per tant, la necessitat que aquests nous ciutadans i ciutadanes se sentin en plenitud de drets i deures i en
igualtat de condicions amb la resta de la població fa emergir altres reptes que afecten el
conjunt de la societat. Per aquest motiu, els debats entorn de la immigració i la diversitat
se centren cada cop més en qüestions relatives a la nostra configuració diversa i en el model
de societat que volem construir en l’horitzó d’una col·lectivitat fonamentada en la igualtat
i la cohesió.
El concepte de ciutadania, la convivència ciutadana, l’educació, la salut, l’habitatge, la igualtat de gènere, el civisme, el mercat de treball, els impactes econòmics o els reptes educatius són qüestions que formen part dels debats socials, intel·lectuals i polítics. Les lectures recollides en aquesta publicació ofereixen una mirada a l’estat d’aquests debats. Com
que abastar tanta informació no és fàcil, la present publicació n’ofereix una síntesi rigorosa, amb l’objectiu d’aprofundir en la seva comprensió i el seu tractament.
L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania presenta BIBLIOGRAFIA BÀSICA SOBRE DIVERSITAT I CIUTADANIA com
un recurs adreçat especialment als professionals del món local que els aportarà elements
d’anàlisi i reflexió d’especial rellevància. Alhora, esperem que animi a la lectura de les publicacions referenciades.
Espero, doncs, que aquesta publicació us ajudi a tenir una visió de conjunt dels reptes
que planteja al món local la gestió de la diversitat.
Imma Moraleda Pérez
Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
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Ciudadanos del mundo
Hacia una teoría de la
ciudadanía

Adela Cortina
Madrid: Alianza Editorial, 1997 (1a ed.)

Aquest treball té el seu punt d’ancoratge en un ideal: «un món en el qual totes les persones se sentin ciutadanes»; una pedagogia que construeixi una ciutadania cosmopolita.
L’autora comença fent una crítica a la manera com fins ara s’ha intentat ensenyar aquest
ideal, i per fer-ho es fonamenta en el missatge de la novel·la de H.G. Wells L’illa del doctor Moreau, és a dir: la contínua i pesada repetició de la llei i el càstig no conformen conductes humanes permanents, no aixequen el grau d’humanitat, sinó que hi ha alguna cosa
més. Vet aquí el fil conductor d’aquest treball: si les persones, els subjectes de la vida humana, no comprenen i senten que la llei els ve de dins, que és la seva pròpia llei, no s’haurà
assolit l’ideal d’humanitat.
Aquest era el missatge de Kant i, fins i tot, el missatge de les democràcies, és a dir: «Cada
ésser humà és un ésser autònom, capaç de donar-se aquestes lleis que l’especifiquen com
a humà i que, a més, valen per a tota la humanitat.»

I. Cap a una teoria de la ciutadania
Sembla que, fruit de la influència anglosaxona, al final del segle passat i a començament
d’aquest, s’han posat de moda en els discurs dels especialistes en «morals» els estudis
al voltant de la ciutadania. Tots aquests estudis parteixen del fet, exposat per D. Bell, que
hi ha la necessitat, en les societats postindustrials, de pensar entre els seus membres una
mena d’identitat en la qual es reconeguin i que els faci sentir pertanyents a aquestes societats, ja que aquestes tenen un dèficit d’adhesió dels ciutadans al conjunt de la comuni-
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tat; a més, sense aquesta adhesió és impossible respondre conjuntament als reptes que
a tothom se’ns plantegen.
L’autora reprèn la reflexió de D. Bell amb la pregunta següent: com aconseguir que estiguin disposats a sacrificar-se pel bé comú, quan sigui necessari, uns individus que fan del
plaer present l’únic objectiu de la seva vida?
De totes les propostes, l’autora destaca com a més rellevant, a l’hora de contestar la pregunta, la visió de justícia distributiva que vol reforçar l’acord entre els ciutadans al voltant de la
noció de justícia amb la finalitat de fomentar un sentit de pertinença a una comunitat i l’afany
de participar en aquesta comunitat, i tot això, per fomentar el sentiment de civilitat.
En fi, una necessitat de cohesió social per tirar endavant qualsevol projecte polític i econòmic, fins i tot el projecte de transformar el capitalisme; encara més, una cohesió que no es
pot aconseguir mitjançant el dret només, ja que una legislació coercitivament imposada portaria a una nova illa del doctor Moreau. Efectivament, la majoria dels autors estan d’acord
en la necessitat de la lliure participació i adhesió dels ciutadans mitjançant l’exercici de la
virtut moral de la civilitat; ara bé, per a la majoria dels autors, pertànyer a una comunitat junta i justa és essencial per sentir-se ciutadans implicats en aquesta comunitat.
Per contra, aquesta teoria neutral de la justícia, segons els comunitaristes, en el seu afany de
neutralitat, es pot convertir en una doctrina comprensiva més, una ètica de màxims que anul·li
les altres doctrines; en fi, una mena de totalitarisme liberal que conduiria, no pas al pluralisme
i el multiculturalisme de què parlen els seus defensors, sinó al monisme i el monoculturalisme.
En aquesta línia, segons els comunitaristes, els liberals professen un individualisme desarrelat que no pot oferir a les persones ideals de vida personal i comunitària; així, ells ofereixen un maximalisme del bé, una concepció completa del que és bo. En definitiva, volen
recuperar les idees de bé i de virtut en el context de les comunitats, ja que és en elles on
aprenem tradicions del sentit i del bé.
És més, només des de les formes de vida de les comunitats concretes es pot dissenyar una
concepció de justícia, i no des de la presumpta neutralitat davant les diferents concepcions
de la vida; així, només qui se sap reconegut per una comunitat d’aquesta mena com un dels
seus i té la seva pròpia identitat com a membre d’ella, s’hi pot integrar activament.
En efecte, per als comunitaristes, no n’hi ha prou amb la racionalitat de la justícia, sinó que
cal comptar amb l’emotivitat que ve del sentiment de pertinença a una comunitat; així, principis i actituds esdevenen igualment indispensables. Veiem com l’autora ho exposa en els
apartats «Ciutadania: Una síntesi de justícia i pertinença» i «Problemes d’un concepte de
ciutadania».
Aquest és el debat entre liberals i comunitaristes, però enmig dels dos darrerament ha sorgit el concepte de ciutadania, concepte que vol tenir en compte la racionalitat de la justícia i el sentiment de pertinença a una comunitat per assegurar-se ciutadans complets i
democràcies sostenibles. És aquest el concepte mitjancer que pretén integrar les exigències de justícia i a la vegada fa referència al fet que els seus membres ho són d’una comunitat; uneix, doncs, la racionalitat de la justícia amb el sentiment de pertinença.
Tot i això, el concepte de ciutadania presenta una sèrie de problemes:
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I. Aquest concepte té una llarga història en la tradició occidental, que té les seves arrels
a Grècia i Roma, amb més política en el cas grec, i amb més justícia en el cas llatí;
de fet, aquestes arrels estan en el si de les concepcions republicanes i liberals: en
les republicanes, les pròpies d’unes democràcies participatives, i en les liberals, les
pròpies d’unes democràcies representatives.
II. Un concepte que avui s’ha convertit en el canònic de la ciutadania social de T.H.
Marshall, concepció que un Estat només de benestar té molts problemes, la qual
cosa fa témer que es rebaixin les exigències que planteja la noció de ciutadania social,
i per això és fonamental refermar-lo amb un Estat de justícia.
III. Fins avui, aquesta noció de ciutadania habitualment restringida a l’àmbit polític sembla ignorar la dimensió pública de l’economia; efectivament, sembla que els teòrics
d’aquesta noció pensessin que les activitats econòmiques no necessiten una legitimació social.
IV. La societat civil aliena al concepte de ciutadania, ja que fa referència a lligams
socials i no pas polítics, avui és la millor escola de civilitat des de l’argument de la
societat civil, a saber: és en els grups de la societat civil, generats lliurement i
espontàniament, on les persones aprenen a participar i a interessar-se per les qüestions públiques. Esdevé, d’aquesta manera, l’autèntica escola de ciutadania.
V. La ciutadania dels Estats nacionals avui sembla estar esquerdada per les exigències de les ideologies «grupalistes», això és, la coexistència de grups amb diferents
cultures, o bé altres menes de grups socials; així, en el primer cas es presenta el
problema de generar una ciutadania multicultural (l’autora en aquest treball ens proposa una ciutadania intercultural), i en el segon cas es presenta el problema de generar una ciutadania diferenciada.
VI. La ciutadania, com tot el fer humà, és el resultat d’una manera de fer, és un guany
que s’assoleix amb un procés que comença amb l’educació formal i no formal; efectivament, s’aprèn a ser ciutadà no pas per la repetició de la llei aliena, sinó arribant
a la part més profunda de les persones mateixes.
Un cop enumerades les problemàtiques pròpies del concepte de ciutadania en les societats d’avui, l’autora fa en aquest treball una exposició detallada de l’estructura d’aquestes problemàtiques. Nosaltres, a causa del format propi d’aquestes ressenyes, anirem a
la síntesi de cada problemàtica, però volem deixar constància de l’excel·lent desenvolupament que porta a terme l’autora.

II. Ciutadania política. De l’home polític a l’home legal
La ciutadania és primer de tot una relació política entre un individu i una comunitat política, en virtut de la qual l’individu és membre de ple dret d’aquesta comunitat i li deu lleialtat permanent. Així, l’estatut de ciutadà és el reconeixement oficial de la integració de l’individu en la comunitat política, comunitat que des de l’origen de la modernitat té la forma
de l’Estat nacional de dret.
D’aquesta manera, segons l’autora, les bases de l’Estat nacional continuen sent les mateixes que va establir Kant per a la constitució republicana, a saber:
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• la llibertat de cada membre de la societat com a home,
• la igualtat d’aquest amb l’altre, en tant que súbdit, i
• la independència de cada membre d’una comunitat, en tant que ciutadà.
Així doncs, la vivència de la igual autonomia és la condició sense la qual una persona no
pot sentir-se pertanyent a una comunitat política. A més d’aquestes tres claus pròpies de
l’Estat modern, cal establir les que són pròpies de l’Estat com a poble en el qual els seus
membres comparteixen una història, una nacionalitat i uns vincles de solidaritat, a saber:
• La història representa la memòria col·lectiva teixida amb esdeveniments, símbols, personatges i mites.
• La nacionalitat no fa referència a l’estatut de qui té un pressupost, ni al nacionalisme com a ideologia política, sinó al sentiment de compartir unes tradicions i una
cultura.
• La solidaritat és la força emocional que lliga el grup en una identitat comuna.
Aquests trets són els que donarien forma a una ciutadania política. Avui s’ha constatat que
són insuficients per integrar en la comunitat els qui haurien de sentir-se els seus membres,
i per això és necessari recollir en la idea de ciutadania altres dimensions que l’autora anirà
considerant en els capítols següents.

III. Ciutadania social. De l’Estat de benestar a l’Estat de justícia
Avui la definició que ha esdevingut canònica per definir el concepte de ciutadania és la de
ciutadania social que va fer T.H. Marshall: en aquest plantejament, és ciutadà el qui en una
comunitat política té uns drets civils, llibertats individuals pròpies de les concepcions liberals, i uns drets polítics, participació política pròpia de les concepcions republicanes, però
a més té uns drets socials com ara al treball, a l’educació, a l’habitatge, a la salut o a prestacions socials en temps d’especial vulnerabilitat.
Efectivament, la ciutadania social fa referència als trets socials que estarien garantits per
l’Estat nacional, entès no pas com a Estat liberal, sinó com a Estat social de dret; i aquest
plantejament és el que ha estat anomenat Estat de benestar, sent el que històricament ha
reconegut millor la ciutadania social dels seus membres.
Ara bé, en els darrers anys aquesta concepció de ciutadania social ha estat blanc de diferents crítiques, que, com a conseqüència, han posat en dubte la possibilitat d’un Estat social
que satisfaci les exigències de la ciutadania social. És fonamental, doncs, satisfer aquestes exigències perquè les persones se sàpiguen i se sentin membres d’una comunitat política, ja que només es pot sentir membre d’una societat el qui sap que aquesta societat
es preocupa activament per la supervivència i perquè aquesta supervivència sigui digna.
Però, segons l’autora, això, més que l’Estat de benestar, ho pot aconseguir l’Estat de justícia.
En efecte, segons l’autora, la ciutadania és una mena de relació que té una direcció
doble: de la comunitat cap al ciutadà, i del ciutadà cap a la comunitat. Així el ciutadà contreu uns deures envers la comunitat i, consegüentment, ha d’assumir activament les
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seves responsabilitats, sent aquest un aspecte que l’Estat de benestar ha tingut oblidat;
a la vegada, només es pot exigir al ciutadà que assumeixi les seves responsabilitats quan
la comunitat pública ha demostrat clarament que el reconeix com a membre seu, com algú
que pertany a aquesta comunitat.
És pertinent en aquest punt la crítica de Hegel, a saber: «[...] la fal·làcia d’un liberalisme
individualista rau a descriure la societat com si estigués formada per individus atomitzats
que decideixen arbitràriament formar una comunitat, quan de fet les persones adquirim la
nostra identitat i autoestima en el si d’una comunitat, la qual, al seu torn, ens reconeix drets
o ens els nega».
A més, aquest reconeixement de pertinença té dos vessants:
• L’un: la comunitat està disposada a protegir l’autonomia dels seus membres, tot reconeixent-los uns drets civils i polítics.
• L’altre: la comunitat es proposa fer-los partícips dels seus béns socials indispensables per dur una vida digna, els béns que són bàsics per dur una vida humana sense quedar al lliure joc del mercat.
Tot això vol dir que, si una comunitat política desprotegeix qualsevol dels seus membres
en algun d’aquests aspectes, demostra que no el considera ciutadà seu; a més, com que
les persones, per tenir la nostra identitat, necessitem el reconeixement dels grups socials
en els quals vivim, «aquell a qui no es tracta com a ciutadà, tampoc no s’identifica a si
mateix com a tal».

IV. Ciutadania econòmica. La transformació de l’economia
En la línia que hem exposat en la breu enumeració dels problemes que presenta el concepte de ciutadania, ja hem dit que sovint el concepte de ciutadania social de Marshall
havia estat acusat de promoure una ciutadania passiva, «un simple dret a tenir drets», en
comptes de promoure una ciutadania activa que assumís les seves responsabilitats. És
per això que diversos corrents polítics exigeixen transformar la ciutadania passiva en activa. Anar d’un «temps dels drets cap a un temps de les responsabilitats».
Ara bé, aquest camí suposa, per a l’Estat, uns certs perills a l’hora de repartir les responsabilitats, ja que, encara que sigui incapaç d’afrontar tots els reptes socials que són propis de la tercera revolució industrial, tampoc no està legitimat per traspassar el sector social
als marginats que resultin de la nova concepció que es demana a l’Estat, ni que resultin
marginats per la lògica interna del mercat; tot al contrari: l’Estat ha d’assumir el paper de
protector dels béns bàsics, tal com hem exposat en el punt anterior, ja que així l’Estat adquireix tota la seva legitimitat.
D’aquesta manera, configurar una ciutadania econòmica, aconseguir el trànsit des del regne de la necessitat al regne de la llibertat, exigeix que els tres sectors que componen una
comunitat siguin coresponsables del fet que el sector social sigui el sector solidari i innovador per essència; encara que sigui el jaciment més important de noves feines, no és
menys cert que l’esfera pública és responsabilitat dels tres sectors, cadascun segons les
seves peculiaritats.
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És per això que és inadequada la distinció, massa utilitzada avui, entre la lògica de l’empresa, lògica encaminada al més gran benefici econòmic i que no admet més interlocutors que els ciutadans amb poder adquisitiu, i la lògica de la beneficència, lògica dirigida
als necessitats i que els atén sense cap contraprestació, ja que qui la promou acostuma
a ser el voluntariat. En efecte, si acceptem aquesta distinció, de fet admetem que la lògica de l’empresa és socialment neutral, i també que l’actuació social esdevé beneficència,
coses pròpies de la gent de bon cor, però situades al marge de la societat, mai en el centre. Així, la política dura i l’economia serien socialment neutrals, i generarien contínuament
marginats.
L’autora es pregunta: no és possible que la lògica de l’empresa se socialitzi per tal d’arribar als més desafavorits sense perdre la seva especificitat? No és possible que se li exigeixi que estableixi entre els seus membres relacions de justícia social tot portant a terme
projectes socials, sobretot inventant procediments per incorporar el món marginat perquè
ho deixi de ser?

V. Ciutadania civil. Universalitzar l’assistència
Com hem vist a l’inici d’aquesta ressenya, a L’illa del doctor Moreau ni amb el monòton
càntic de la llei ni amb el càstig corporal no n’hi havia prou per convertir els instints en voluntat, la intel·ligència animal en intel·ligència i raó humanes. I l’autora es qüestiona: no deu
passar el mateix amb les persones que només recitant les declaracions de drets morals
o els valors superiors de les constitucions democràtiques no els conviden a incorporarlos, a convertir-los en carn i sang seva, i per tant encara menys el pes de la llei?
En aquest encreuament sorgeixen les teories sobre la societat civil enfrontades amb
les teories neoliberals, que advoquen per una societat civil en el sentit hegelià de la societat burgesa; en efecte, des dels anys vuitanta un conjunt de filòsofs, els anomenats teòrics de la societat civil, defensen que els ciutadans no poden aprendre la civilitat
necessària per dur a terme una democràcia completa ni en el mercat ni en la política,
sinó en les organitzacions voluntàries de la societat civil. Segons aquests autors, com
ara Kynlicka, Norman, Walser o Beiner, és en aquestes organitzacions on s’aprenen les
virtuts de l’obligació mútua, precisament perquè són grups en els quals participem
voluntàriament; a més, en aquests grups les «males accions» no es castiguen amb una
llei impersonal, sinó amb el desgrat dels qui hi participen; d’aquesta manera, els càstigs i les recompenses morals que donen els membres dels grups són per a les persones un incentiu més fort que la sanció legal a l’hora d’assumir les pròpies responsabilitats.
En aquesta línia, doncs, les explicacions economicistes que veuen en l’incentiu econòmic
el mòbil essencial de la conducta humana estarien equivocades, però també les que només
confien en la sanció legal; ja que l’aprovació o el refús de les associacions, de les comunitats en què vivim, constitueixen, segons aquests autors, un incentiu més gran, i així
podrem dir que les raons del cor superen les raons de la por i del càlcul. Per tot això, participar en les comunitats i associacions de la societat civil és la millor manera d’aprendre
a ser un bon ciutadà.
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VI. Ciutadania intercultural. Misèria de l’etnocentrisme
Un cop establertes aquestes problemàtiques al voltant del concepte de ciutadania, ja
podem començar a establir que un concepte ple de ciutadania integra un «estatut legal»,
un conjunt de drets; un «estatut moral», un conjunt de responsabilitats, i també una identitat, un conjunt de sentiments pels quals una persona se sent i se sap pertanyent a una
societat. És per això que és molt difícil cristal·litzar un concepte com aquest en grups socials
amb grans desigualtats materials, i, com hem vist, el concepte de «ciutadania social» volia
proporcionar a tots els ciutadans un mínim de béns materials per no deixar en mans de
la «ciutadania econòmica» el fet de fer-los partícips dels béns socials.
Ara bé, a aquest plantejament s’hi ha d’afegir el fet que, a més de les desigualtats materials, avui ens trobem en societats que reuneixen en el seu si diverses cultures.
En efecte, la diversitat de creences i símbols fa difícil la convivència; però, a més, acostuma a passar que una d’aquestes cultures és la dominant i les altres queden relegades, de
manera que es produeix una distinció entre «cultures de primera» i «cultures de segona».
Tot això produeix sentiments d’injustícia i desinterès envers les tasques col·lectives, Per
això, ens diu l’autora, si la ciutadania ha de ser un vincle d’unió entre grups socials diversos, no pot ser res més que una ciutadania complexa, pluralista i diferenciada; a més, en
societats on viuen cultures diverses ha de ser una «ciutadania multicultural» que sigui capaç
de tolerar, respectar o integrar les diverses cultures perquè els seus membres se sentin
«ciutadans de primera». Per situar l’assumpte, continua sent essencial el llibre de Charles
Taylor El multiculturalisme i la política del reconeixement, de l’any 1992.
El plantejament de Taylor es fonamenta en el fet que els problemes multiculturals s’han d’abordar des d’un vessant de justícia, però l’autora hi dóna un tomb més. Efectivament, més
enllà que hi hagi un vessant de justícia, també n’hi ha un que té a veure amb la «riquesa»
humana. Ara bé, això no vol dir que totes les cultures siguin igualment dignes a priori, sinó
que cada cultura ha de mostrar fins a quin punt ho és, de digna, però a la vegada tampoc
no es pot dir a priori que hi hagi cultures que no tenen cap valor. És per això que, si no volem
prescindir d’aquestes valuoses aportacions, és indispensable establir un diàleg intercultural mitjançant el qual podem descobrir quines són les aportacions realment valuoses.
D’aquesta manera, s’ha de prendre consciència que cap cultura no té solucions per a tots
els problemes vitals i que pot aprendre d’altres cultures les solucions que li manquen i, a
la vegada, comprendre’s a si mateixa. És per això que l’autora advoca per una «ètica intercultural», una ètica que no en té prou assimilant les cultures, sinó que vol portar a terme
un diàleg entre les cultures perquè respectin les seves diferències i vagin construint des
de totes elles una convivència més justa i feliç.
Finalment, l’autora diu que la comprensió dels altres, que s’aconsegueix mitjançant la convivència i el diàleg, és indispensable per assolir l’autocomprensió.

VII. Educar en la ciutadania. Aprendre a construir el món just
Aquest capítol comença constatant que «tota persona és inevitablement moral». És més,
sembla que aquesta afirmació està de moda, potser perquè ens adonem que, si som
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capaços d’educar en valors, podem proveir les generacions futures d’una caixa d’eines
que els permetrà ordenar les seves vides de manera ajustada a les exigències del ser persones; ja que els valors morals actuen com a integradors dels altres valors, no com a substituts dels altres.
És per això que cal educar en aquesta classe de valors; de fet, l’interès de l’autora se
centra en «els valors morals propis del ciutadà»; en efecte, això és així perquè a ser
ciutadà se n’aprèn, i no pas per mitjà de la llei i el càstig, sinó «degustant-ho». Per això,
«ajudar a cultivar les facultats (intel·lectuals i sentimentals) necessàries per assaborir
els valors ciutadans és educar en la ciutadania local i universal»; educar en valors consisteix, per l’autora, a cultivar les condicions que ens pregonen per aprendre a apreciar certs valors, aquells que componen una ciutadania plena i que ella anomena
«valors cívics».
Per a l’autora, els valors que componen una ètica cívica, els valors cívics, són la llibertat,
la igualtat, la solidaritat, el respecte actiu i el diàleg (entès com la disposició a resoldre els
problemes comuns mitjançant el diàleg).

La llibertat
No és de bons ciutadans ser serfs, deixar-se domesticar, sinó ser amos de si mateixos,
ser capaços de tenir solidaritat, mai des de l’obediència cega o calculadora.
Llibertat com a participació: Llibertat significa participació en els afers públics, dret a prendre part en les decisions comunes després de deliberar conjuntament sobre les possibles
opcions.
Llibertat com a independència: És lliure aquell qui pot fer determinades accions sense que
els altres tinguin dret a interferir-hi, i ho és gràcies a la llibertat d’expressió, la llibertat d’associació, la de reunió, etc.
Llibertat d’autonomia: És lliure aquella persona que és capaç de donar-se les seves pròpies
lleis i complir-les; ara bé, això no vol dir que un sigui capaç de veure que hi ha accions que ens
humanitzen i d’altres que ens deshumanitzen i, evidentment, traiem les que ens humanitzen.

La igualtat
Totes les persones són iguals en dignitat, fet que les fa mereixedores del mateix respecte i consideració.
Hi ha diverses excepcions:
• Igualtat de tots els ciutadans davant la llei.
• Igualtat d’oportunitats en virtut de la qual les societats es comprometen a compensar les desigualtats materials i socials.
• Igualtat en certes prestacions socials, universalitzades gràcies a l’Estat de benestar.
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El respecte actiu
O el que és el mateix, la tolerància, ja que s’entén que sense aquesta no hi ha convivència possible. És més, no es tracta únicament de suportar estoicament que els altres pensin de manera diferent, que tinguin ideals de vida feliç distints, sinó més aviat consisteix
en un interès positiu per comprendre els seus projectes.

La solidaritat
No únicament solidaritat grupal, sinó solidaritat universal, això és, quan les persones
actuen pensant no únicament en l’interès particular dels membres d’un grup, sinó també
de tots els afectats per les accions dels grups, la qual cosa és diametralment oposada a
l’individualisme, sigui local, sectari, religiós, etc.

El diàleg
És la recerca en comú del que és veritable i just, i per això compromet els qui s’hi endinsen perquè deixin de ser espectadors per passar a ser protagonistes d’una tasca compartida; la recerca en comú de la veritat i la justícia, i la resolució justa dels conflictes que
puguin sorgir.
No deu haver passat desapercebut el fet que en tota aquesta concepció dels valors ciutadans hi ha subjacent un afany que engloba tots aquests, un afany de justícia: que és la
manera més humana d’emprendre junts una existència compartida, tot condicionant-la amb
els valors que la fan realment humana.
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Confianza y temor
en la ciudad
Vivir con extranjeros

Zygmunt Bauman
Barcelona: Arcadia, 2006
Trad. Josep Sampere i Enric Tudó

L’autor comença plantejant que ha estat a Europa on la por i la preocupació per la seguretat ha anat in crescendo. Aquest fenomen és un misteri, ja que, com diu Robert Castel,
els països desenvolupats vivim en les societats més segures que mai hagin existit.
Freud ja va buscar l’explicació en la insistència de la ment humana de desafiar, reptar, la
simple lògica dels fets. El patiment, la por de patir-ne, el dolor irritant provenen de: la superioritat de la natura, la caducitat del nostre cos i la insuficiència de mètodes per regular les
relacions humanes en la família, l’Estat i la societat. Segons Freud, pel que fa a les dues
primeres causes no ens queda altre remei que conformar-nos sense deixar d’intentar no
defallir. Pel que fa a la tercera causa, el remei és molt diferent, ja que tot el que hem creat
les persones es pot tornar a crear.
Si la protecció disponible i els beneficis que en tenim no arriben a un gran ideal, si no ens
satisfan les relacions..., és probable que sospitem que hi ha complots pensats per ocultar enemics. És a dir, veurem males intencions arreu.
Castel també arriba a una conclusió semblant quan diu que la inseguretat actual no prové de la manca de mitjans per protegir-nos, sinó de la vaguetat del radi d’acció d’aquests
(ombre portée).
El tipus d’inseguretat actual, segons l’autor, es caracteritza per la temença del crim i dels
«malfactors». Predomina la desconfiança en l’altre i en les seves intencions. Si ens preguntem per les causes, cal buscar-les, segons Castel, en l’anomenat individualisme contemporani.
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Europa fou la pionera en la inquietant sensació d’inseguretat perquè també fou la pionera en la «sobrevaloració» de l’individu alliberat de les traves que li imposava la xarxa social,
de manera que va obrir tot un món emocionant i seductor per posar en pràctica l’emancipació i l’autosuperació. I, com a conseqüència, el desmantellament de la protecció que
li oferia l’esmentada xarxa i els vincles socials que se’n deriven.
L’Estat modern va haver de lluitar contra la por. Apedaçar la xarxa d’activitats assistencials trencada per les revolucions contemporànies.
El desenvolupament de l’Estat modern va conduir a un Estat social (institucions i prestacions benèfiques, ajudes socials, serveis governatius en sanitat, educació o habitatge, lleis
reguladores de drets i deures dels treballadors, etc.) el nucli del qual era la protecció i no
pas la redistribució de les riqueses, com es creia en general.
La solidaritat entre treballadors, sindicats i persones de la mateixa professió ha aparegut
en el marc de la fàbrica fordiana, escenari de modernitat sòlida on hi ha els individus que
no tenen altres capitals, font i lloc de conflictes però a la vegada refugi segur per a la responsabilitat i, per tant, per negociar i trobar formes de convivència aprovables majoritàriament.
El gran nombre de persones que no disposaven d’altre capital que el treball podia confiar en
la col·lectivitat. La solidaritat va transformar la capacitat de treball en un capital substitutiu.
L’individualisme i l’alliberació plegats són les bases de les pors actuals.
La modernitat va optar per lluitar contra la por substituint els lligams naturals (parentiu i
veïnatge) per uns altres d’artificials (associacions, sindicats, etc.).
La solidaritat va ocupar el lloc de la pertinença.
La dissolució de la solidaritat va marcar la fi de la lluita contra la por adoptada per la modernitat sòlida. Europa viu ara la segona part de l’alliberació, amanida amb l’individualisme,
encara que no per decisió pròpia, sinó pel fet d’haver cedit a les forces mundials.
Els països escandinaus, que encara són refractaris a abandonar els serveis d’assistència
estatals que va deixar la modernitat sòlida, es consideren una fortalesa enmig de forces
enemigues, els darrers representants de l’Estat social.
La xenofòbia, la rancúnia vers els estrangers, pot ser vista com el reflex pervers dels esforços
desesperats per salvar el que quedi de la solidaritat a escala local.
Quan la competència substitueix la solidaritat, la gent queda abandonada als seus propis
recursos, escassos i insuficients.
Si en condicions de modernitat sòlida el més temut és la impossibilitat d’ajustar-se a la
norma general, avui amb la modernitat líquida el més temut és quedar-se curt.
Robert Castel menciona el retorn de les classes perilloses. Les classes perilloses originàries eren la població exclosa temporalment i encara amb possibilitats d’integrar-se a causa de la rapidesa del progrés econòmic, que acabava sense protecció.
Les noves classes perilloses són les que són jutjades com a no aptes per a la integració,
són els i les desclassats, i per tant no assimilables; no són classes només excedents, sinó
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també supèrflues. Aquesta exclusió és irrevocable i és conseqüència directa de la descomposició de l’Estat social.
La condició de desocupat permanent ja no és un contratemps passatger: estar a l’atur
cada vegada s’associa més a sobrar, a ser rebutjat per superflu, per inútil. L’aturat avui és
a un pas de caure en el pou dels desclassats (underclass).
Homes i dones que no pertanyen a cap grup social legítim, situats al marge de tot. Poca
distància hi ha entre desclassats i delinqüents, i tots dos són subconjunts dels elements
antisocials.
Hi ha dos mons separats i aïllats. El segon viu circumscrit a un territori concret. Els qui habiten en el primer, poden ser-hi, però no en són.
Les persones de nivell superior no pertanyen al lloc on habiten, tenen les necessitats cobertes independentment dels habitants del lloc i, per tant, es mostren indiferents vers els
assumptes de la seva ciutat.
El món de les persones de nivell inferior de la ciutat són l’antítesi dels altres. Estan aïllats
de la xarxa mundial de comunicacions i del seu ritme. Ells i elles estan predestinats a viure a la seva zona i centren, doncs, tota la seva atenció en els assumptes del lloc.
El trencament dels amos del ciberespai amb els antics compromisos cap al populus del
lloc, així com la creixent distància entre el món dels emancipats i el de les persones que
s’han quedat enrere, constitueixen una gran novetat de caràcter social, polític i cultural relacionada amb el pas de la modernitat sòlida a la líquida.
Les ciutats s’han convertit en el contenidor de problemes d’origen mundial. Els seus habitants i polítics s’enfronten amb empreses impossibles: trobar solucions locals a contradiccions globals.
Les ciutats d’avui són camps de batalla on conflueixen els poders mundials i les tossudes raons
de ser de cadascun dels seus habitants; on xoquen en la recerca d’acords satisfactoris o, si
més no, tolerables; acords que en el fons són com un armistici, un interval. És, però, segons
l’autor, aquest enfrontament el que regeix la dinàmica de la ciutat de la modernitat líquida.
El terme ciutat és entès com a lloc ple de desconeguts que conviuen en estreta proximitat. La presència contínua de desconeguts en les activitats habituals és una font d’angoixa i d’agressivitat latent. Desconegut: agent mogut per intencions que, com a molt, es
poden intuir, però mai conèixer del cert.
La presència d’estrangers en el nostre radi d’acció provoca incomoditat, ja que aquests
compliquen la tasca de predir els efectes de les nostres accions.
L’autor es refereix a São Paulo com una ciutat plena de barreres, tancats i urbanitzacions
aïllades. Les tanques separen el gueto voluntari dels rics i poderosos, dels molts i molts
guetos forçosos en els quals viuen els desheretats.
La finalitat d’aquests espais tancats, vigilats i publicitats com a segurs no és cap altra que
dividir, segregar i excloure.
L’arquitecte i urbanista Flusty assenyala que les construccions actuals són els equivalents
moderns dels antics fossats, torres, troneres, muralles, etc. Però amb la diferència que avui
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no són concebudes per protegir la ciutat i els seus habitants, sinó per separar-se i defensar-se els uns dels altres, això sí, després d’haver-los atribuït un paper d’adversaris.
Tots els intents que desplega l’arquitectura moderna «per protegir» rauen en la mixofòbia
o, el que és el mateix, en la reacció generalitzada i angoixant davant la varietat d’éssers
humans i costums que coexisteixen en les nostres ciutats.
Els orígens de la mixofòbia es poden entendre, diu l’autor, però són difícils de perdonar.
Pot ser que la tendència a buscar un territori aïllat i homogeni sigui provocada per la mixofòbia, però a la pràctica la segregació territorial és el salvavides i l’aliment de la mixofòbia.
La ciutat provoca també mixofília, al mateix temps que mixofòbia. La vida urbana provoca emocions oposades: atreu, ofereix, sedueix, i a la vegada és font de temors i angoixes.
La mixofília és definida com la tendència autònoma que es propaga i es renova sola.
Atesa la més gran mobilitat pròpia de la modernitat líquida i la ràpida transformació dels
actors i dels escenaris, no és possible que la mixofòbia desaparegui del tot, però potser
sí que seria possible reduir el desconcert i l’angoixa que provoca el seu impacte.
Homogeneïtzar els barris, reduir al mínim inevitable tot comerç i tota comunicació entre
les mateixes persones és la fórmula infal·lible per intensificar el desig d’excloure i segregar.
Una estratègia urbanística que fos l’antítesi de l’actual contribuiria al cultiu dels sentiments
mixofílics: creació de nombrosos espais públics oberts, hospitalaris, als quals tothom hi
aniria de gust.
En paraules de Hans Gadaner a Truth of metoth (1993): «La fusió que requereix l’enteniment mutu només pot provenir de l’experiència compartida, i compartir l’experiència és
inconcebible si abans no es comparteix l’espai.»

En cerca del refugi a la capsa de Pandora
En lloc de grans esperances i somnis daurats, el progrés evoca nits d’insomni i malsons.
Busquem, diu l’autor, substitutius en els quals desfogar un excés de por.
La por i la inseguretat produeixen bones rendes. Graham argumenta que els publicistes
s’han dedicat a explotar la por generalitzada a les catàstrofes terroristes per tal d’augmentar les vendes (per exemple, de vehicles tot terreny). Aquests vehicles diu que apaivaguen
la por que senten les persones de les classes mitjanes urbanes de moure’s per la ciutat.
La seguretat personal s’ha convertit en un gran atractiu i s’ofereix al públic amb tota mena
d’estratègies de mercat.
Segons les previsions actuals, d’aquí a dues dècades dues de cada tres persones viuran
en grans ciutats, noves ciutats. El que avui sabem sobre les preocupacions i pors que assetgen les capitals més antigues es pot veure eclipsat per les penúries a què s’hauran d’enfrontar els nous colossos.
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L’autor fa referència a un article centrat a la zona d’Ontario, al Canadà, «Els danys col·laterals de la globalització» (2002). El resum és el següent: els agricultors s’han modernitzat,
han començat a treballar amb més rapidesa, a còpia d’invertir en maquinària i en mètodes de gestió més precisos per obtenir productes de més qualitat. Però, què passa? Doncs
que cada vegada es necessita menys gent i que, a més, els beneficis que produeix l’emergent economia van a parar a altres sectors ben allunyats dels agricultors que han fet
la inversió. El perquè de tot plegat cal buscar-lo en la globalització.
Van Donkergoed creu que la globalització ha donat peu que les empreses es fusionin per
competir. Les grans empreses es converteixen en saquejadors gegants que al final exploten i rebenten els mercats.
A les zones del planeta que pateixen les pressions globalitzadores, les ciutats s’han convertit en camps de refugiats per als desnonats de la vida rural: ningú no els dóna feina.
Nan Ellin, un dels analistes més rellevants de les tendències urbanes contemporànies, diu
que protegir-se del perill va ser un dels principals incentius per edificar ciutats amb muralles, tanques, etc., i que no és sinó una manera d’assenyalar els límits entre nosaltres i ells.
Avui en dia les causes del perill s’han traslladat al cor de la ciutat. La guerra contra la inseguretat i els seus perills és una lluita a l’interior. La forma que ha pres la muralla defensiva
avui són els barris tancats, amb guàrdies i càmeres de vídeo (als EUA, vuit milions de persones viuen en aquest model de barri); les construccions discretes, que simplement passin desapercebudes o la façana de les quals estigui en un estat lamentable, són el pa de
cada dia: hi ha un món portes endins de luxe i comoditats que des de l’exterior queda disfressat sota pintades i parets no cuidades.
I en el terreny de l’urbanisme públic se segueix el mateix camí: eliminació de bancs per
seure, bancs «a prova» de persones sense sostre, etc.
El passeig marítim de Copenhaguen, per posar-ne un exemple, és ple d’edificis empresarials imponents, limitats per tanques, fortificats, fets per ser vistos bonics de lluny, ja que
les persones de dins habiten en el ciberespai global, no tenen interessos a la ciutat i, com
que ells no reclamen, tampoc no se senten obligats a retornar gran cosa.
Londres és definida per Rogers com una ciutat paralitzada des del punt de vista polític,
talment com si estigués completament en mans dels promotors.

Conclusió
Des dels seus inicis, les ciutats han estat llocs on els desconeguts conviuen en estreta proximitat sense deixar de ser desconeguts. Una multitud de desconeguts provoca una sensació endèmica i incurable que alguna cosa imprevisible et pot passar. Els desconeguts
són la personificació del risc. Els llocs amb molts riscos atreuen i repugnen al mateix temps.
Els espais públics són llocs on els desconeguts coincideixen i, per tant, condensen els trets
de la vida urbana. Són els llocs on es posen en pràctica mètodes per a una vida urbana
satisfactòria. Els llocs públics són l’escenari concret on s’està decidint el futur de la vida
urbana.
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Els llocs públics s’entenen com a llocs on es veu el valor original i enriquidor de la diversitat i animen les persones a establir un diàleg entre elles.
Nan Ellin afirma: «En permetre que prosperi la diversitat (de persones, activitats i credos),
l’espai públic possibilita la integració o la reintegració sense destruir les diferències. La por
i la inseguretat es van calmant gràcies a la preservació de les diferències i al fet de poder
moure’s lliurement per la ciutat.»
La tendència a abandonar els llocs públics i recloure’s en illes d’iguals es converteix en el
principal impediment per conviure amb la diferència.
Ellin ho diu d’aquesta manera: «Avui ens enfrontem amb la tasca de construir ciutats respectant les comunitats i l’entorn, dels quals al capdavall depenen».

Viure amb estrangers
Com més reduïts són els espais i la distància, més importància els atribuïm la gent; com
més es desvalora l’espai, menys protectora és la distància i més obsessivament la gent
traça i altera fronteres.
F. Barth afirma que emprenem la cerca de diferències justament per legitimar les fronteres.
Existim perquè som diferents i perquè tenim diferències, i algunes d’aquestes ens molesten i ens impedeixen interactuar, ser amistosos, demostrar interès pels altres. Cada frontera crea les seves pròpies diferències, que són consistents i rellevants.
Mercès a la globalització o planetització (A. Merlucci), els immigrants s’han convertit en
els principals portadors de les diferències que ens produeixen més por i contra les quals
tracem fronteres.
Per a les persones de bé, seria millor que «aquesta gent» desaparegués del mapa. Són
gent sense expectatives.
La indústria moderna ha produït persones supèrflues. La construcció d’un nou ordre
comporta sempre l’eliminació dels superflus, ja que hi ha gent que no pot formar part del
nou ordre.
La modernització, aquest estil de vida que genera persones supèrflues, estava limitada en
els seus orígens a la zona d’Europa. Però la població supèrflua d’Europa, que al llarg del
segle XIX s’estava modernitzant, era enviada als altres continents, on els territoris eren deshabitats o «gairebé».
Aquí l’autor recupera el concepte ja exposat d’underclass ‘desclassat’, no pertanyent al
sistema de classes i, per tant, sense possibilitat de reflotar, sense esperança; la seva única funció és induir les persones de dins del sistema a agafar-se fort als seus privilegis, a
la seva forma vida.
R. Semnelt ha conclòs que, com més se separen les persones en aquesta tipologia de
barri tancat, cada vegada són menys capaces de tractar amb estrangers, més por en tenen,
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i per tant cada vegada busquen més la companyia dels seus similars. Som davant d’un
cercle viciós.
Què es pot fer? L’autor menciona el fet de variar les proporcions, incrementar la mixofília
i reduir la mixofòbia.
Sí: hi ha éssers humans que accepten i aprecien altres éssers humans i s’esforcen a dialogar-hi, i de sobte les diferències culturals deixen de ser un casus belli.
Podem ser diferents i viure junts, podem aprendre l’art de viure amb la diferència respectant-la, salvaguardant les diferències de l’un i acceptant les diferències de l’altre.
El deure és, segons l’autor, dotar d’humanitat la comunitat dels homes.
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Francesc Carbonell i Paris
Madrid: Libros de la Catarata / Ministerio
de Educación y Ciencia, 2005
(Cuadernos de Educación Intercultural)
Prefaci de Danilo Martuccelli

Francesc Carbonell i Paris
Mestre i llicenciat en pedagogia per la Universitat de Barcelona i màster en estudis euroàrabs per la Universitat de Girona. Investigador conegut en el món de l’educació, tant per
la seva obra escrita com per la seva participació activa en múltiples projectes i programes
educatius, ha orientat la seva obra, especialment, cap a l’estudi de l’educació intercultural i la immigració.
Danilo Martuccelli
Sociòleg i investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i del Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE). Ha redactat el prefaci d’aquest llibre.

Prefaci
En un temps d’incertesa, ens diu l’autor, el que és important no és disposar de respostes, sinó ser capaç de plantejar, davant de cada situació, les preguntes pertinents que imposa cada cas, en funció d’un objectiu comú.
L’assaig s’estructura partint de dos principis: l’escola com a lloc d’igualtat i com a lloc de
respecte de la diferència. El vincle que lliga aquests principis ha de trobar formes institucionals.
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L’exigència absoluta de l’educació en la igualtat i per la igualtat no suposa ni un tractament homogeneïtzador ni un procediment universalment diferencialista. Navegar en la incertesa exigeix afirmar l’objectiu de la igualtat i posar en pràctica un conjunt d’operacions mai
equidistants entre els dos pols (l’homogeneïtat i la diferenciació), però l’objectiu de les quals
ha ser sempre el mateix: l’increment de la igualtat.
L’escola en tant que sòcol de la vida social s’ha d’oblidar dels «programes» i centrar-se
en l’adquisició, per part de tots els alumnes, d’un mínim comú cultural, o sigui, d’un
màxim d’igualtat en coneixements. Ha de lluitar activament contra les desigualtats que provenen de l’exterior, i a la vegada respectar la legítima aspiració dels pares de família a escollir el centre d’estudis dels seus fills o a preservar la diversitat de l’educació, però sense
defallir en la defensa de l’interès general a fi d’evitar els enclaustraments ètnics i socials.

Pròleg
Educar després de l’11-M
L’autor exposa que rere l’esclat de les bombes hi ha factors polítics, econòmics i socials
i un manifest fracàs del sistema educatiu. Especialment d’un dels quatre puntals de l’educació del segle XXI (J. Delors, 1996): el d’aprendre a conviure.
La norma, vist el panorama del món actual, sembla tan clara com antiga: tracta les persones sempre com un fi, mai com un mitjà, i fes-ho com t’agradaria que et tractessin a
tu.
Educar ja no pot limitar-se a ensenyar habilitats o destreses; cal forjar persones competents; no cal transmetre només coneixements, sinó que també cal ensenyar a pensar, a
aprendre a aprendre.
Aquest llibre pretén, doncs, convidar no tan sols a reflexionar sobre les repercussions
que els canvis socials de la postmodernitat i la globalització han provocat en l’educació,
sinó també animar a ser subjectes promotors d’aquests canvis mitjançant una eina,
l’educació.

1. Temps d’incertesa
El nou desordre mundial ha estat propiciat per l’ús que han donat els poders econòmics
i polítics al progrés tecnològic, que ha revolucionat la indústria i les comunicacions físiques
i virtuals. A partir d’ara revisarem breument com es manifesta aquest desordre en l’àmbit
educatiu.
Crisis socioculturals en l’inici del tercer mil·lenni:
Transformacions en el treball
El treball ha deixat de ser el ciment que cohesionava capital i força de treball. L’economia
basada en la producció està sent desplaçada per la de l’especulació.
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Crisi institucional
«En el cor de la modernitat, la separació entre rols i identitats tendeix a generalitzar-se. Les
identitats ja no estan immediatament i exclusivament subordinades a la realització d’una
activitat funcional» (Martuccelli, 2002).
La pèrdua de solidesa de les institucions tradicionals (família, escola, etc.) per donar pas
a una modernitat líquida (Bauman), amb una aparença de més gran llibertat individual. Les
conseqüències per al fet educatiu són profundes: es viu com una cosa desordenada i desintegrada, i els conflictes tendeixen a subjectivar-se i a afectar la persona i no el rol que representa.
Mundialisme versus localisme

A una exacerbada internacionalització d’estils de vida i de consum, de valors i de
models culturals i socials, s’hi contraposa un increment dels sentiments i de les identitats comunitaristes, locals. Els processos, dificultosos però creixents, de cessió
de sobirania a estructures supraestatals coexisteixen amb un increment de les reivindicacions nacionalistes.
Societat dual, polarització externa
Vist el repartiment de la riquesa/pobresa actual, si hi ha un altre món possible, serà a partir del reequilibri i el repartiment equitatiu dels recursos disponibles, juntament amb una
actitud més sostenible ecològicament. En paraules de l’autor: «Acceptem-ho d’una vegada: són pobres perquè som rics, no perquè siguin diferents».
Creixent multiculturització de la nostra societat
L’abaratiment dels desplaçaments internacionals s’ha produït al mateix temps que es difonien per tot el planeta les cadenes de televisió dels països més rics. La televisió ha globalitzat la incitació al consum. L’educació s’ha vist afectada pels moviments poblacionals. A
Catalunya, la població escolar d’origen estranger ha crescut un 700% en deu anys, i ha
arribat constituir el 10% de la població no universitària.
Canvi d’estratègia geopolítica mundial: de la Guerra Freda al xoc de civilitzacions
L’aprenentatge de la convivència als centres educatius amb grups culturals tan estigmatitzats en els mitjans de comunicació i en l’opinió pública plantejarà problemes difícils de
resoldre.
Els eixos bàsics de l’educació per al segle XXI
Citant l’Informe Delors de 1996, l’autor retorna als quatre puntals: aprendre a conèixer,
aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.
Un programa pedagògic per al nou segle es tancaria amb el cinquè principi: l’educació
s’ha de desenvolupar al llarg de tota la vida.
No és difícil trobar coincidències entre autors sobre cap a on ha d’encaminar-se l’educació, i és atenent al que ells diuen que cal establir els principis bàsics per al desenvolupament d’un projecte d’educació cívica intercultural.
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El principi de qualsevol projecte d’educació intercultural i per a la cohesió social ha de ser,
segons l’autor, el reconeixement implícit i explícit en la vida quotidiana del centre educatiu de l’article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans: «Tots els éssers
humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets».
Una anàlisi més detallada dels dos principis en els quals s’ha de basar un projecte d’educació intercultural i per a la cohesió social és l’objecte dels dos capítols següents.

2. L’educació en la igualtat i per la igualtat
El món tracta els infants pobres com si fossin brossa perquè es
converteixin en brossa.
Eduardo Galeano

Diversos estudis que van fer Bourdieu i Passeron en la dècada dels setanta van acabar
amb la il·lusió de la irreal igualtat d’oportunitats (fruit de les lleis i les declaracions promulgades fins aleshores), en mostrar que la major part de les diferències interindividuals es
desenvolupen, precisament, durant el procés de socialització dels individus. Aquests
investigadors francesos van mostrar, a més, que, malgrat que l’escola es proclami justa,
neutra i imparcial, aplica a tot l’alumnat els estàndards de la cultura dominant, i en conseqüència exerceix una violència simbòlica cap al més desafavorit, tot reproduint l’estratificació social del principi.
Ho diu l’Evangeli de sant Mateu (25, 29): «A qui tingui se li donarà i en tindrà més, i a qui
no tingui se li prendrà fins i tot el poc que tingui.»
Aquest principi és aplicat en ecologia, i s’aplica també per explicar els efectes de l’escola sobre l’alumnat més vulnerable i en risc d’exclusió social, ja que en moltes ocasions
aquestes institucions no tan sols no redueixen les desigualtats, sinó que amplifiquen les
diferències entre l’alumnat.
A partir de la pretesa igualtat d’oportunitats de l’escola obligatòria per a tots i totes, les
funcions que li són tradicionalment atribuïdes i que, segons Dubet i Martuccelli, són socialitzar, educar i acreditar, s’exerceixen a la pràctica perpetuant i legitimant l’elitisme social.
D’aquesta manera, continuar defensant la igualtat d’oportunitats només en l’accés al sistema educatiu i atribuir l’èxit o el fracàs escolar exclusivament a l’esforç personal, com fan
els discursos neoliberals, suposa seguir mantenint un sistema injust que continuarà perpetuant les desigualtats existents. Aquests són els supòsits dels quals ha partit el Govern
conservador de l’inici d’aquest segle a Espanya, com posa de manifest l’anàlisi de la Llei
orgànica per a la qualitat de l’educació (LOQE).

La igualtat d’oportunitats ben entesa
En paraules de l’autor, és condició necessària, però no suficient, garantir la igualtat en l’accés al sistema educatiu per aconseguir una més gran igualtat d’oportunitats per a tothom.
L’educació obligatòria hauria de pretendre proveir tot l’alumnat de les competències suficients i necessàries per poder viure i conviure en societat amb autonomia i dignitat. Aquest
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objectiu, per diverses raons, es desvia en molts casos cap a preparar efectivament per
als cicles educatius posteriors.
L’autor va ressenyant diferents estudis realitzats en el marc del sistema educatiu espanyol
i català, juntament amb comparatives amb altres països, estudis que evidencien un dèficit educatiu que reclama a crits justícia escolar; a saber, el sistema ha de ser capaç d’oferir a cada alumne/a el que necessiti, siguin quines siguin les seves necessitats.

Els factors de discriminació negativa en educació
Heus aquí les propostes que fa l’autor (totes les quals són avalades per opinions expertes) per aconseguir una educació en la igualtat i per la igualtat:
• L’ampliació dels recursos que es destinen a educació.
• La regulació de l’interès legítim dels pares a l’hora d’escollir centre educatiu.
• Fer prevaler les escoles integrades, híbrides.
• Evitar els factors de discriminació negativa a les aules.
• Implementar estratègies que garanteixin aprenentatges eficients.
Principis per a un aprenentatge eficient
L’autor remet a l’obra de B.S. Bloom Human characteristics and school leaaring (1976),
en la qual s’estableixen les etapes per a l’assoliment d’objectius d’aprenentatge. Posteriorment es resumeixen les etapes en tres principis, a saber:
• Focalitzar les estratègies d’ensenyament sobre els aprenentatges precisos que es
volen obtenir.
• No iniciar mai un nou aprenentatge sense assegurar-se que es dominen els anteriors.
• Assegurar-se que es disposa d’un temps suficient per assolir l’aprenentatge proposat.
Els grups flexibles i cooperatius
La majoria de modalitats de grups flexibles estan d’acord que les agrupacions han de presentar les característiques següents:
• Cada alumne/a ha d’estar adscrit a una classe de composició heterogènia, que és
el seu grup de referència.
• L’alumnat s’ha d’agrupar homogèniament (fins i tot amb el d’altres classes) en les ocasions en què l’optimització de l’aprenentatge ho aconselli.
• La constitució de grups homogenis ha de basar-se sempre en els resultats de l’avaluació d’una competència específica, i no en una actitud general o un perfil de comportament.
• La composició dels grups homogenis ha de ser flexible, d’acord amb els progressos
individuals, que han d’imposar reestructuracions regulars en la composició dels
grups.
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La formació-reflexió-acció dels equips docents
Davant dels nous reptes, l’autor advoca per destinar recursos (humans i materials) a l’actualització de la formació permanent dels docents en actiu.
Malgrat que no es pot descuidar la revisió dels plans d’estudis dels futurs mestres, el que
tampoc no es pot perdre de vista és que la major part dels i les mestres en actiu tenen
entre trenta-cinc i quaranta-cinc anys i que, per tant, cal intervenir en la formació permanent, ja que el relleu generacional se situa a la llunyania.
Cal generar en els claustres escolars dinàmiques de formació-reflexió-acció. D’aquesta
manera, mitjançant una anàlisi crítica de la seva actuació quotidiana, personal i institucional, basada en les clàssiques espirals de cicles de les metodologies d’investigació-acció
estructurades entorn d’eixos estratègics i organitzatius, s’estimularia l’actualització de la
seva formació incorporant nous marcs teòrics i noves pràctiques professionals (Latorre,
2003).
D’altra banda, l’autor creu que cada vegada es fa més necessari posar en contacte professors i professores que, amb plantejaments utòpics i treball compromès, sovint es troben sols en els seus centres. Aquestes mesures encaminades a facilitar la comunicació i
el treball en xarxa amplificarien l’efectivitat del treball de reflexió sobre l’acció.

3. L’educació en i pel respecte a la diversitat
Entendre’s un mateix i entendre els altres són dos processos íntimament relacionats. Per portar-ne a terme un, has de començar
per l’altre. I a l’inrevés.
E.T. Hall

La socialització infantil
Max Weber (1964) distingia dos processos de socialització de la persona: la comunitària,
que seria la incorporació, per mediació familiar, al col·lectiu humà al qual pertany, amb la
mateixa llengua, la mateixa cultura i, en definitiva, la mateixa identitat ètnica (en el sentit
que li dóna Teresa San Román); i la societària, que consistiria en l’adhesió i la interiorització de normes amb les quals s’intenta regular la convivència, però establertes de manera més racional i menys afectiva.
Martuccelli, seguint els treballs de Dubar, resumeix aquest doble procés de socialització
de la manera següent: «D’una banda, formes comunitàries que es basen en la creença
en l’existència de comunitats que preassignen llocs als individus dels quals s’espera que
les reprodueixin idènticament. I d’altra banda, formes societàries que suposen l’existència de col·lectius múltiples i efímers, als quals els individus es vinculen de manera limitada, la qual cosa dóna lloc a una sèrie variable d’identificacions transitòries» (Martuccelli,
2002).
Si l’equilibri de les nostres societats multiculturals depèn de l’harmonització d’aquests dos
processos, l’escola sostinguda per fons públics hauria de ser el lloc privilegiat per a la socialització societària, des de la laïcitat que facilitarà la difusió de missatges universalistes dels
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drets humans; mentre que, d’altra banda, rebrà pressions importants per reforçar la socialització comunitària que fa el grup dominant. Ha de ser el centre educatiu el qui s’adapti
a l’alumne/a, i no a la inversa.
Algunes prioritats i requisits per a una educació intercultural
L’educació per la igualtat implica estar disposat a molt més que a conèixer i respectar els
costums i les tradicions dels nouvinguts, suposa estar disposats a compartir els privilegis
dels quals es beneficia en exclusiva el grup majoritari, a compartir realment el poder i a fer
autèntica i possible la igualtat de drets i d’oportunitats entre els éssers humans que conviuen en una societat determinada. La ciutadania només s’adquireix realment quan és reconeguda en el dia a dia per la resta de conciutadans. Cal exterioritzar aquesta acceptació
de l’altre en condicions d’igualtat, i materialitzar-la en actituds i actuacions concretes perquè pugui visualitzar-se.
El concepte d’integració
L’autor creu que s’ha de veure més com un procés que com un punt d’arribada. Un procés d’alliberació col·lectiva dels mecanismes d’exclusió vigents.
El contingut bàsic d’un projecte d’educació cívica intercultural no és cap altre que l’ensenyament-aprenentatge d’aquesta convivència, d’aquesta negociació, d’aquesta creativitat social conjunta.
Actituds bàsiques per a una relació intercultural positiva
Aprendre a assumir la pròpia ignorància és una bona norma per a tothom, però de manera especial per als educadors i educadores interculturals, per tal d’evitar deixar-se portar
pels prejudicis o per ràpides interpretacions de la realitat.
Investigar i aprendre de la realitat mateixa, anant a caminar, a prendre cafè o a veure un
partit, compartint converses informals, permetrà posar a prova la pertinència o no de les
reflexions llegides o escoltades en un seminari, etc.
Per acabar el capítol, l’autor dóna pautes sobre com iniciar un projecte educatiu intercultural en un centre educatiu; sobre quins punts caldria reflexionar, quins objectius i estratègies desplegar, fent especial atenció als plans d’acció tutorial, el restabliment de la confiança mitjançant l’aproximació empàtica; i, finalment, l’autor creu que cal aprendre a
distingir i matisar en un conflicte entre els elements que són negociables i els que són temporalment innegociables.
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Epíleg. L’educació de la desconfiança
Com més intensament es defensi i com més s’emmuralli una
civilització enfront d’una amenaça exterior, més petit serà el que
finalment quedarà per defensar.
H.M. Enzensberger

Després dels esdeveniments dramàtics de l’Onze de Març, l’autor creu que cal una restauració de la confiança, una reeducació.
S’exposen cinc supòsits i dues hipòtesis per tal de portar-la a terme:
El punt de partida és la desconfiança. La confiança habita en l’espai que va deixant lliure la reducció de la desconfiança
Sovint hi ha certa reticència, por, tabús, a utilitzar els termes negatius, com si canviant la
paraula, positivant-la (per exemple, exclusió/inclusió social) se solucionés alguna cosa.
La desconfiança és un mecanisme compulsiu de defensa de l’individu
La desconfiança, en termes neurològics, és una pulsió instintiva, i la confiança és un producte cultural obtingut en el procés de racionalització i superació d’automatismes conductuals de defensa de l’espècie. Ontogenèticament, també sembla estar fora de qualsevol
dubte que la desconfiança, com a mecanisme compulsiu de defensa de l’individu, és molt
anterior al progrés cultural, a la racionalització social que suposa la confiança.
La desconfiança s’activa i es potencia mitjançant sentiments subjectius i no pas per increments objectius de determinades variables
El sentiment d’incertesa té un paper clau en la confiança. Hofstede, segons l’autor, ens
va fer veure amb ulls nous la importància del control de la incertesa en les relacions interculturals, així com el seu caràcter subjectiu i cultural.
El sentiment d’incertesa activa la desconfiança, però també ho fa el sentiment de vulnerabilitat personal
Els dos motors bàsics de l’activació i la potenciació de la desconfiança són dos sentiments
subjectius: l’un, centrat en l’individu i basat en la valoració personal de la pròpia vulnerabilitat, i l’altre, centrat en els altres i basat en la intensitat del sentiment d’incertesa.
«L’educació de la confiança» es facilita amb una disminució del sentiment d’incertesa i
del sentiment de vulnerabilitat
La confiança emergeix amb la desactivació de la desconfiança, i la desconfiança s’activa
amb els sentiments d’incertesa i de vulnerabilitat. Si som capaços d’entrenar l’individu per
fer disminuir aquests dos sentiments, no sembla haver-hi cap objecció per concloure que
facilitarem l’emergència i la consolidació de la confiança.

Hipòtesis
Per què? Doncs perquè pretén:
a. L’educació en i per a la igualtat en dignitat de les persones incideix directament i positivament en aquells dos sentiments, especialment en el de la vulnerabilitat.
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• Provocar un augment de l’autoestima pel fet de valorar com a iguals tots els i les alumnes del centre, inclosos els i les que pertanyen a grups minoritzats i que estan en risc
d’exclusió.
• Reconèixer col·lectivament, tant en els reglaments com en les activitats quotidianes,
el dret inviolable de totes les persones a la integritat física i psíquica.
• Rebutjar amb contundència qualsevol tipus d’agressió, insult o actitud discriminatòria.
El treball sobre la igualtat en dignitat de totes les persones ha de tenir tres nivells d’intervenció:
• Fer possible la igualtat amb la gratuïtat total i la correcció dels factors de discriminació negativa.
• Cal fer visible la igualtat, tant en els aspectes anecdòtics (decoració, llibres a la biblioteca, ús de les llengües minoritàries, etc.) com en una aproximació simbòlica de l’espai escolar a tots els alumnes.
• Ritualitzar la igualtat amb la democratització real de la vida quotidiana del centre respecte de la participació dels grups minoritaris d’alumnes en la presa de decisions,
càrrecs, etc.
b. L’educació en el respecte i pel respecte a la diversitat incideix directament en aquells
sentiments, especialment en el de la incertesa.
El desenvolupament de l’altre eix del projecte per una educació intercultural i per la cohesió social, el respecte a la diversitat, hauria de permetre’ns un més bon coneixement de
l’altre, més i millors habilitats socials i de gestió del conflicte, més capacitat de detecció i
desactivació dels estereotips, i una millor capacitat d’empatia i de posar-nos a la pell de
l’altre. Aquesta familiaritat amb els referents de l’altre hauria de disminuir notablement el
sentiment d’incertesa que se’ns desperta davant del diferent, atès que el desconeixement
mutu impossibilita preveure els comportaments.
El control de la incertesa tradicionalment l’han fet les religions. Una incertesa extrema genera una ansietat intolerable. Cal adonar-se urgentment de la importància de la pedagogia
social ben fonamentada que ens ajudi a desactivar els generadors de la desconfiança i
ens faciliti l’educació de ciutadanes i ciutadans més autònoms, crítics i solidaris.
El veritable coratge no consisteix tant a reclamar canvis radicals,
com a fer que l’escola sigui simplement suportable per mitjà de
reformes senzilles. Els i les mestres i els professors i professores
cal que no se sentin ni massa culpables ni massa innocents,
només responsables. (Dubet, 1998: 108)
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El oficio de la ciudadanía
Introducción a la educación
política

Fernando Bárcena
Barcelona: Paidós, 2000

Introducció: Plantejament, objecte i marc de sentit
L’autor ens diu que en els últims anys ha estat interessat a explicar què s’ha volgut dir quan
s’advoca per la necessitat i les virtuts d’una formació en el sentiment de civilitat; de fet,
intenta explicar aquesta qüestió, intenta endinsar-se en els debats sobre qüestions de teoria democràtica, l’esfera pública i la privada, els liberals i els comunitaristes, la participació cívica, etc.: ni més ni menys que els temes relacionats amb el substrat filosòfic de l’educació de la ciutadania i l’educació democràtica.
Així, ens trobem davant d’una tensió entre el que és mundial o el que és local, una tensió
entre les pretensions globalitzadores, les universalistes i les particularistes; una tensió entre
la tradició i la modernitat i la innovació, una tensió, per fi, entre les apel·lacions a una educació basada en la competència i l’imperatiu de la igualtat d’oportunitats en la qual no hi
hauria de quedar al marge la resposta que s’ha de donar a les acusacions que en la nostra societat actual hi ha referents al trencament dels vincles socials. D’aquí neix l’objecte del
llibre: de la necessitat de donar resposta al repte que plantegen totes aquestes qüestions
en el si de l’anàlisi del problema de l’educació democràtica; o, dit en paraules de l’autor:
«No he pretès altra cosa sinó obrir la reflexió educativa, almenys la meva, a la conversa de
la humanitat [...].» Aquest objecte s’aborda al llarg del llibre sota el guiatge del pensament
de la filòsofa alemanya Hannah Arendt. No és un repàs de la seva filosofia, però sí que el
pensament de la filòsofa dóna el marc de sentit a les reflexions de l’autor, en especial això
és així quan l’autor repassa el debat entre pensadors comunitaristes i pensadors liberals,
més concretament en la implicació que aquest debat té en la filosofia de l’educació.
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En aquesta línia, l’autor reconeix que l’objecte inicial del llibre: el sentit i la importància de
l’educació de la civilitat des d’una òptica general, de mica en mica es va transformar en
una altra qüestió. En efecte, la qüestió, en aquest punt, ja no és tant què és això de l’educació ciutadana, sinó quina mena d’educació sembla demanar la formació de la civilitat en una època com la nostra. I això és així perquè, a mesura que avança en el plantejament del seu discurs, l’autor constata que la característica de la nostra època és,
justament, que les seves característiques semblen molt diferents de les característiques
de les èpoques anteriors.
Així doncs, aquesta qüestió té una importància cabdal per al desenvolupament del pensament que l’autor vol desenvolupar en el llibre. I és per això que en un primer moment
l’autor vol aclarir què té la nostra època que no hagin tingut altres èpoques.
En aquest punt del plantejament, cal destacar dues característiques que constitueixen la
forma radicalment distinta de la nostra època, característiques que afecten de ple el plantejament de l’autor i, més concretament, l’activitat del pensament en la qual aquests dos
trets configuren el marc o les condicions contemporànies de l’activitat del pensament. Les
dues característiques són les següents: l’una, la capacitat de desencís, la facilitat per trencar amb les millors expectatives de les persones; i l’altra, conseqüència de la primera, la
idea que la nostra època presenta un trencament, una esquerda, «una hendidura en el tiempo», per utilitzar l’expressió de l’autor; és a dir, una separació entre el que és públic i el
que és privat, entre l’ètica i la moral, entre el que és just i el que està bé, entre el que és
legal i el que és moral, i entre el passat i el futur.
Amb referència a la primera característica, ens diu l’autor que les nostres societats són,
en bona part, societats moralment fraudulentes, societats en les quals ens hem acostumat a viure en la mentida i el frau. Així, com una pedra que cau en un bassal d’aigua i va
formant cercles concèntrics, aquesta capacitat de defraudar de les nostres societats es
va projectant en molts sectors: en l’àmbit del coneixement, on ja no sabem què és el que
significa «saber» en les nostres societats de la informació i del coneixement; en l’àmbit de
l’acció i de l’actuar, de la pràctica vital, perquè hem arribat a substituir la capacitat d’acció per la producció i la fabricació en sèrie; en l’àmbit del pensament, de l’activitat de pensar, perquè sembla que haguem oblidat que pensar també vol dir comprendre i tractar de
trobar un sentit al món que habitem.
Pel que fa a la segona característica, la qual, com dèiem, és conseqüència de la primera,
la nostra època es caracteritza per una idea de ruptura. De fet, per ser estrictes, el que
vol dir l’autor, a l’empara del que diu Arendt a Beetween post and future. Eight exercices
in political thought, és que la vida dels homes pot ser supèrflua, i on fer el mal o el bé ja
no exigeix ni tan sols tenir algunes raons o no tenir-les. En aquesta línia, creiem pertinent
recordar que Arendt, d’ascendència jueva, feia referència a alguns fets propis del segle
XX, segle en el qual a la humanitat li han succeït fets extraordinaris, però també d’altres de
terribles.
En efecte, pel seu context personal, fa referència al totalitarisme de la primera meitat del
segle XX; així, per ella, aquest fenomen representa una terrible novetat i amb unes conseqüències sense precedents. Ens diu: «La terrible originalitat del totalitarisme no es deu al
fet que alguna “idea” nova hagi entrat al món, sinó al fet que les seves accions trenquin
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amb totes les nostres tradicions, han polvoritzat literalment les nostres categories de pensament polític i els nostres criteris de judici moral.» Ara bé, això que és pertinent per a aquest
fenomen del començament del segle XX, creiem que ho continua sent quan algú decideix
bombardejar un mercat ple de dones i nens, o bé quan algú decideix estavellar avions contra edificis plens de gent, tot al començament del segle XXI. Per això no és agosarada la
intenció de l’autor de prendre el pensament d’Arendt com a fil conductor del seu plantejament; efectivament, aquests fenòmens, pels quals la vida humana sembla ser-los supèrflua, i on fer el bé o el mal ja no exigeix ni tan sols tenir algunes raons o no tenir-les, com
dèiem més amunt, ens col·loquen en una situació difícil, penosa, en una situació davant
la qual el que pensin de l’educació, o facin per ella els educadors, té importància. I en té
perquè l’essència de l’educació rau en la possibilitat de garantir el futur; educar es conjuga en temps futur i només és possible quan es dóna al mateix temps el fenomen de la
natalitat. Això és així realment i metafòricament, perquè ensenyar també vol dir donar llum.
Aquesta característica de la nostra època té un punt de bogeria en tant que els éssers
humans no tenim altre remei que viure en la mediació de la tradició, entesa aquesta com
a raó d’un origen, d’un naixement en una determinada societat. Heus aquí la clau de volta de l’educació: per l’autor, es tracta d’una tradició que ens ensenya que a la veritat de
l’origen només hi podem arribar aprenent a moure’ns en el temps: una forma d’actuar i
de pensar fomentada en pensar a mesura que es va comprenent i explorant el sentit de
la realitat i d’un món en el qual caben coses com el totalitarisme.
En aquest punt, es posen les bases del desenvolupament de la idea central del treball: la
possibilitat i, com es veurà més avall, la necessitat d’enfortir els lligams entre una formació de la civilitat i una determinada idea de l’educació filosòfica; i, segons l’autor, el pensament d’Arendt ens aporta els fonaments d’aquesta possibilitat. Efectivament, aquesta
manera de pensar adopta la forma d’un diàleg real, d’un diàleg present, i a la vegada d’un
diàleg intemporal: per això, ens diu Arendt, som contemporanis només en la mesura que
la nostra comprensió arriba a ser-ho. És per això que l’única forma d’aconseguir sentirnos en aquest món com a casa és participar en l’interminable diàleg amb la seva essència. I això és així perquè s’està fent referència a un diàleg en el qual el pensament ja no és
un pensament dogmàtic, això és, que només es pot pensar quan ens adeqüem a uns
manaments, a una doctrina, sinó que més aviat és un pensament dòxic, un pensament
en el qual la doxa, l’opinió, ha interceptat i mediatitzat la tradició i ha fet, d’aquesta manera, impossible un pensament sobre la veritat, ja que aquesta ha desaparegut en un embull
d’opinions sobre ella.
És per això que per a Arendt i per al desenvolupament de la idea de l’autor és essencial
aquesta connexió entre pensament i diàleg, d’una banda, i entre pensament i rememoració o record, de l’altra; en efecte, el que salva els assumptes humans de la seva futilitat
consubstancial és la capacitat humana de rememorar-los incessantment.
Així les coses, arribem al que Arendt anomena les condicions contemporànies del pensament. És a dir, la idea de ruptura, que ja hem exposat més amunt, el fet que «el temps
es fractura en el mig» i que el nostre present és precisament aquesta esquerda oberta
en el temps, una mena de càstig diví a la manera de Sísif, que comporta que la nostra
necessitat de pensar només se satisfà pensant, només se satisfà guanyant experiència
en com pensar. I això, en un món com el nostre, en el qual la racionalitat tecnològica i
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l’acció dirigida mitjançant regles específiques i mètodes controlats constitueixen el paradigma racional i, a la vegada, un model per a la major part de les activitats socials, on
l’apel·lació al judici i al sentit comú constitueixen una banalitat. Heus aquí el moll de l’os
de l’assumpte: el món d’avui ha convertit el pensament sobre les «coses públiques» en
acumulació d’experiències, o bé en l’acumulació d’un cos de coneixements especialitzats, i que n’hi ha prou a dominar el saber pertinent en cada cas perquè es doni per acabat qualsevol intent d’anàlisi del judici. Per això, la reclamació de la facultat de judici com
un element central de la competència de la ciutadania és una estratègia fonamental en
tot intent que vulgui restaurar la raó política en els termes d’una ciència d’ordre pràctic
en comptes d’entendre-la com una activitat de caràcter tècnic: així doncs, el primer que
s’ha d’acceptar, ens diu l’autor, és que la raó pràctica i política es pot realitzar i transmetre dialogadament, això és, que l’exercici habitual del judici polític per part del ciutadà obri
espais cada cop més amplis per al diàleg, la discussió i la deliberació pública en els quals
s’aconsegueixi construir una raó comunitària i un pensament polític en el qual un «nosaltres» no insensible a cada «jo» pugui anar posant murs a les tendències adverses pròpies de l’individualisme.

Continguts
En aquest desenvolupament, l’argument central del treball és la possibilitant d’enfortir
la relació entre la formació de la civilitat i una idea d’educació filosòfica. Ja ens avança
l’autor que la idea pot semblar sorprenent, almenys des d’una mirada convencional, que
entén el fet polític com a una cosa pròpia dels tècnics, com ja hem exposat, i en aquest
context els objectius d’una activitat educativa i l’altra esdevenen radicalment distints. I
això, com exposàvem en el marc de sentit d’aquesta ressenya, és l’orientació principal
de les argumentacions de l’autor, argumentacions dirigides a com es construeix, o com
s’hauria de construir, la capacitat humana de judici; o, més ben dit, si hem de ser curosos amb l’objecte del llibre: com s’hauria de construir la capacitat ciutadana de judici
polític.
En aquest aspecte, cal destacar que una part important del plantejament del llibre i de les
reflexions de l’autor està encaminada al propòsit de contribuir a una millor definició de la
epistemologia del civisme; o, el que és el mateix, a la construcció d’una teoria del coneixement i el saber cívic, que, en el context que ens proposa l’autor, no pot ser altra cosa
que una teoria al voltant del saber pràctic.
En efecte, l’èmfasi principal d’aquest treball està posat en el lloc que el judici, entès com
la facultat d’un subjecte políticament competent per discernir, ocupa dins d’un projecte polític d’educació de la ciutadania. Per això, bona part dels continguts del llibre estan
dedicats a explicar com es configura des de la reflexió educativa el compromís amb una
educació política en la qual el judici i l’activitat del pensament i la reflexió ocupen un lloc
fonamental, encara que no únic. Perquè, com bé exposa l’autor, assumir un compromís exigeix fonamentalment la capacitat i la voluntat de comprendre allò en què un s’ha
compromès. De manera que el compromís esdevé una activitat moral i reflexiva de caire intel·lectual.
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Tot això, amb l’objectiu de parlar d’educació i de l’ofici de ciutadania, que és tant com
sol·licitar des de la reflexió educativa la necessitat d’obrir un espai de meditació en el qual
una pluralitat de veus intervinguin en un diàleg que té com a únic tema articular el bé humà
en comunitat; la pluralitat de veus s’ha de prendre en el sentit literal de l’expressió, ja que
només en aquest llibre l’autor fa enraonar Plató, Aristòtil, Arendt, Gadaner i un llarg etcètera d’autors que han treballat sobre aquest assumpte.
En certa manera, doncs, el llibre té una guspira que el fa explotar en una pregunta que es
feia Oto Pöggeler en el seu llibre Filosofia i política en Heidegger, a saber: «Hi ha avui, més
enllà de l’alternativa del mer aplaudiment o de la protesta ineficaç, la possibilitat de reforçar
la crítica i la sensatesa mitjançant la filosofia, més encara en el moment en què la humanitat emprèn una cosa totalment nova amb la construcció d’una civilització mundial unitària i aquest risc va vinculat al seu futur?»
La qüestió no és lleugera en tant que ens situa en la inquietud pel sentit, inquietud pròpia del pensament reflexiu; tot i això, la qüestió pot semblar fútil en un món on la tècnica, amb els seus avantatges i els seus inconvenients, més que una resposta ètica
exigeix una resposta política, encara que des del marc d’una política ètica. En aquest
sentit, l’autor ens proposa un replantejament de les qüestions bàsiques, i pròpies des
de sempre, de la filosofia política: «Quin és el millor govern?» «Com es legitima el
poder?»
Ara bé, el replantejament d’aquestes qüestions es fa des de la reflexió sobre com l’educació pot promoure el que l’home té de més humà: l’acció i el pensament; i, de fet, aquest
és el plantejament d’autors com ara Habermas, Gadamer i Arendt. Així i tot, cal recordar
que la base del desenvolupament del treball és el pensament polític d’Hannah Arendt.
En efecte, reproduïm unes paraules d’Arendt que exemplifiquen el que ens vol proposar
l’autora: «La situació creada per les ciències és de gran significació política. On vulgui que
estigui en perill el que és propi del discurs, la qüestió es polititza, ja que és precisament el
discurs allò que fa de l’home un ésser únic.»
Acabem aquesta introducció als continguts ressenyant la idea essencial de l’autor, a
saber: L’educació hauria de reflexionar sobre aquest assumpte de donar les eines suficients a les persones perquè puguin recuperar el discurs, la paraula; ell, l’autor, no pretén altra cosa que seguir el consell arendtià de «pensar en el que fem», en tant que està
convençut que l’educació, i també la tasca d’assumir un compromís amb la participació cívica, constitueixen formes privilegiades d’acció en les quals les persones només
arriben al sentit i el significat mitjançant el llenguatge i el sentiment compartit, mitjançant
l’acció conjunta, en fi, mitjançant la deliberació pública i formes diverses de conversa
cívica.
Per portar a terme aquest projecte, l’autor divideix el llibre en cinc capítols, que ordena en
dues parts fonamentals. En la primera part, «El discurs de la civilitat», s’hi tracten dos
assumptes, a saber: en el capítol 1 s’explora el caràcter essencialment vulnerable de les
vinculacions polítiques en les nostres democràcies modernes; i en el capítol 2 es tracten
les nocions que són a la base de dues idees de ciutadania, la ciutadania com a estatus i
la ciutadania com a pràctica.
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1. L’educació política i l’ofici de la ciutadania
Dèiem més amunt que en aquest capítol s’estableix el caràcter essencialment vulnerable
de les vinculacions polítiques en les nostres societats modernes conjugat amb la tradicional hostilitat entre filosofia i política, o, dit d’una altra manera, entre el pensament i la vida
política.
Aquesta constatació té unes implicacions per a la formació en l’ofici de ciutadà.
En efecte, del plantejament d’aquest capítol se n’extreu que la condició de la ciutadania
és la seva fragilitat, segons l’autor, condició que és conseqüència de la fragilitat de la
democràcia; així: com concebre l’ofici de ciutadania i els seus efectes formatius en una
tan fràgil i tènue democràcia? És per això que, com exposa M. Nussbaum, la conquesta
de l’excel·lència humana necessita condicions i recursos, no tan sols interns a les persones, sinó també externs: o sigui, és inherent a les persones per acomplir les seves vides
fer servir elements d’un fort caràcter relacional; o, dit d’una altra manera, les persones
només s’acompleixen com a tals en societat; això és, la ciutadania i la vinculació política
requereixen un context particular molt vulnerable i que, parcialment almenys, pot no existir, deteriorar-se o, fruit de diverses circumstàncies, impedir que existeixi; per això tenen
una fragilitat tan gran.
Ara bé, tot i aquestes dificultats, aquesta mena d’activitats són autèntiques activitats
pràctiques que es fonamenten a establir relacions amb els seus contextos respectius. D’aquesta fragilitat sorgeix, segons l’autor, la necessitat d’una forma de pensament connatural, això és, un saber pensar sense crosses i un saber pensar des de la distància.
Per això, com dèiem en la introducció, aquesta fragilitat requereix un pensament no doctrinari, un pensament de l’opinió, de la doxa, una opinió que ha de connectar i consolidar
la interminable cadena d’opinions al voltant d’aquesta fragilitat, ja que a les persones ens
és impossible establir quina és la VERITAT primera, originària, que, llavors sí, un cop establerta ens permetria un llenguatge no de l’opinió, sinó un llenguatge de la VERITAT, i, d’aquesta manera, no tindríem la necessitat d’instal·lar-nos, com a únic recurs possible, en
l’opinió. Però no hi ha manera d’assolir aquesta veritat, i per tant només ens queda l’opinió. Així, per exemplificar el que vol dir, cita un text d’E. Lledó: «Estar en la tradició és, consegüentment, tenir l’única possibilitat d’experimentar, encara que sigui d’una manera subsidiària i inercial, la raó d’un origen, i per això ens hem de preocupar per les “opinions dels
homes”.»
En aquest punt, quan som capaços de pensar i discutir sobre la democràcia, sobre el noble
ofici de ciutadania i la forma d’educar el sentiment de civilitat, en realitat poc més podem
fer que articular pura oralitat, pur diàleg. Així, pensar l’educació de la ciutadania des de la
tradició i, el més important, compartir el que pensem, recordem que el que ens omple és
la relació, que només es pot fer des d’un espai simplement conversacional, en comptes
de dogmàtic; és a dir, des d’un pensament dòxic, d’un pensament de les opinions, un espai
mental mitjançat pel lliure intercanvi d’opinions entre les persones, que hem d’aprendre a
expressar allargant la nostra reflexió. De fet, aquí hi ha una part important del fonament
que dóna validesa a la nostra capacitat de judici, aquesta capacitat de discerniment i reflexió que exercitem com a subjectes que jutgem políticament: així, recuperar aquest espai
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conversacional és una espècie de recerca del que és originari a la ciutadania i a la democràcia, una mena de reminiscència d’un romanticisme perdut.
En fi, recuperar aquesta capacitat, aprendre a moure’ns en el fil d’una tradició, o d’una
cadena de capítols de formes de pensar, percebre, sentir i imaginar l’ofici de la ciutadania en una comunitat, constitueix la part central d’una educació política interessada a enfortir els lligams entre judici i acció. Tot i això, l’autor és pessimista i ens diu: «Ho tenim difícil, però, en un context en el qual a la vulnerabilitat pròpia de la vida cívica s’hi afegeix avui
un descrèdit institucional generalitzat sobre la competència del ciutadà per formar-se opinions representatives i jutjar la política.»

2. Dos models d’educació política: la ciutadania com a estatus
i la ciutadania com a pràctica
Com dèiem en la introducció i es desprèn del títol del capítol, en aquest segon capítol es
tracten críticament les dues nocions que són a la base de les diferents idees de ciutadania i d’educació política: la ciutadania com a estatus i la ciutadania com a pràctica; aquests
conceptes s’hi tracten tal com semblen articular-se en el debat protagonitzat entre els teòrics del liberalisme polític i els pensadors comunitaristes, a saber, fonamentant-se en la
idea de justícia i en la idea de comunitat.
De totes les propostes, l’autor destaca com a més rellevant, a l’hora de contestar la pregunta, la visió de justícia distributiva que vol reforçar l’acord entre els ciutadans al voltant de la
noció de justícia amb la finalitat de fomentar un sentit de pertinença a una comunitat i l’afany de participar en aquesta comunitat; tot això, per fomentar el sentiment de ciutadania.
En fi, una necessitat de cohesió social per tirar endavant qualsevol projecte polític i econòmic, fins i tot el projecte de transformar el capitalisme; encara més, una cohesió que no
es pot aconseguir només mitjançant la tècnica, com ja hem explicat més amunt. Efectivament, la majoria dels autors estan d’acord en la necessitat de la lliure participació i adhesió dels ciutadans mitjançant l’exercici de la virtut moral de la civilitat, l’exercici del judici;
ara bé, per a la majoria dels autors, pertànyer a una comunitat justa és essencial per sentir-se ciutadans implicats en aquesta comunitat.
Per contra, aquesta teoria neutral de la justícia, segons els comunitaristes, en el seu afany
de neutralitat pot convertir-se en una doctrina comprensiva més, una ètica de màxims que
anul·li les altres doctrines; en fi, una mena de totalitarisme liberal que conduiria no al pluralisme i al multiculturalisme que diuen els seus defensors, sinó al monisme i al monoculturalisme.
En aquesta línia, segons els comunitaristes, els liberals professen un individualisme desarrelat que no pot oferir a les persones ideals de vida personal i comunitària; així ells ofereixen un maximalisme del bé, una concepció completa del que és bo. En fi, volen recuperar les idees de bé i de virtut en el context de les comunitats, ja que és en elles on
aprenem aquelles tradicions del sentit i del bé que anomenàvem més amunt.
És més, només des de les formes de vida de les comunitats concretes es pot dissenyar
una concepció de justícia, i no pas des de la presumpta neutralitat davant de les diferents
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concepcions de la vida; així, només qui se sap reconegut per una comunitat d’aquesta
mena com un dels seus i té la seva pròpia identitat com a membre d’ella pot integrar-s’hi
activament.
En efecte, per als comunitaristes, no n’hi ha prou amb la racionalitat de la justícia, sinó que
cal comptar amb l’emotivitat que ve del sentiment de pertinença a una comunitat; així, principis i actituds esdevenen igualment indispensables.
Un cop establertes les bases del debat, l’autor ens diu que, més enllà d’aquest debat típicament anglosaxó, hi ha d’haver un ciutadà educat moralment, i el ciutadà educat moralment, construït en el seu caràcter, requereix la virtut, l’excel·lència, concretada en l’exercici de les virtuts cíviques que han de configurar la seva voluntat, i configurar l’entrada en
l’acció pública. Per aquest motiu, doncs, la ciutadania és una classe d’activitat social que
ha de complir amb els trets de la intencionalitat i l’exterioritat; en aquest sentit, tot intent
de valorar èticament qualsevol mena d’activitat ha de considerar la qualitat de la seva comunicació, ja que en el fet ciutadà es comunica alguna cosa i ens comuniquem. És per això
que l’ètica de la ciutadania implica un exercici de la ciutadania, el qual, a l’igual del de l’ètica, és lliure, en comptes de coactiu, però amb unes regles del joc que ha de marcar l’ètica de la ciutadania. D’aquesta manera, l’ètica de la ciutadania es converteix en una pràctica eminentment reflexiva, en una activitat on s’exigeix una contínua elecció entre el millor
i el pitjor, i no tant entre alternatives extremes com el bé i el mal. I és aquí on la capacitat
de judici cívic i la formació d’una mentalitat cívica construeixen les dimensions essencials
de la formació i de l’educació política.
A continuació ens endinsarem en la segona part del llibre, que està dividida en tres capítols. Els dos primers els ressenyarem breument, i ens centrarem més extensament en el
darrer capítol, ja que és el que fa referència a la capacitat de judici, que és la part que ens
interessa per al desenvolupament proposat en aquesta ressenya.

III. Ètica de la civilitat. L’actualitat de l’humanisme cívic
En aquest capítol, l’autor vol anar més enllà en l’explicació de la naturalesa de l’educació
de la ciutadania, i tot, des de l’estret marge argumental que permet la polèmica teòrica
entre liberals i comunitaristes. Per portar-ho a terme, explora amb cert deteniment l’ideal
de la ciutadania amb la intenció de mostrar el seu caràcter contestable i els seus trets centrals. Ara bé, també intenta lligar-ho amb el que ha exposat sobre l’ètica de la civilitat en
el capítol segon, i per això fa una anàlisi de la dimensió ètica de l’educació cívica, això és,
en les relacions entre educació moral i formació de la civilitat.

IV. La comprensió política: La voluntat de sentit en Hannah Arendt
Aquest capítol, que, en certa manera, ja ha estat ressenyat en la introducció, estudia específicament el pensament de Hannah Arendt.
De fet, se centra en el pensament polític i la seva concepció de ciutadania, amb el propòsit de mostrar les implicacions d’una educació del ciutadà reflexiu, això és, un ciutadà hàbil
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en la facultat de pensar i comprendre en una època caracteritzada pels reptes que ens
han plantejat els fenòmens totalitaris del segle XX.

V. La saviesa de la ciutadania: la formació del judici polític
Aquest capítol es pot entendre com la conclusió final del llibre. Tot el capítol és un intent
de pensar l’educació cívica des d’un model caracteritzat per la intervenció d’una cultura
del judici i el sentit comú. El punt d’ancoratge també és la teoria de Hannah Arendt, teoria inacabada, del judici. En efecte, per Arendt, el judici és una habilitat política que va indissolublement lligada a la voluntat de comprensió i a la voluntat de trobar sentit.
Així, per trobar sentit, i partint de la base que des d’Aristòtil el ciutadà és aquell qui té dret
a participar en les funcions deliberatives i judicials de la ciutat, és essencial en aquesta àgora comuna la capacitat de convèncer i ser convençut. I aquesta capacitat és un instrument essencial en la pràctica política democràtica en tant que tots acordem opinar sobre
un discurs polític, o, dit d’una altra manera, no és el resultat d’una ciència específica, sinó
un art comú en la trobada deliberativa que es dóna en el si del discurs.
Així doncs, el ciutadà és capaç al mateix temps d’argumentar en el seu propi favor i de
convèncer i ser convençut, i per això, en aquesta argumentació deliberativa, el que succeeix és que s’hi formulen judicis.
Ara bé, encara que tot ciutadà, per dret propi, participa d’aquesta funció deliberativa en
l’àgora pública, no és menys cert que hi ha condicions que fan que els ciutadans siguin
més o menys aptes per realitzar aquesta funció pròpia de la ciutadania. Efectivament, una
d’aquestes condicions, la més significativa per a l’autor, fa referència a l’educació rebuda, una educació liberal en el sentit exposat al llarg d’aquesta ressenya, una educació no
dogmàtica ni doctrinària, una educació fonamentada en el respecte a les diferents opinions.
En definitiva, segons l’autor, una educació humanística que tingui com a objectiu principal la formació general del judici. En aquesta línia, la facultat humana de judici és, doncs,
un dels principals patrimonis de la tradició humanística; a més, així ho explica Gadamer
en el seu llibre Veritat i mètode, del qual reproduïm la citació literal, ja que té la virtut de
resumir en poques paraules el que pretén dir l’autor: «En general, la capacitat de judici és
menys una aptitud que una exigència que s’ha de plantejar a tothom. Tothom té tant sentit comú, és a dir, capacitat de jutjar, com perquè se li pugui demanar de mostrar el seu
sentit comunitari d’una autèntica solidaritat ètica i ciutadana, la qual cosa vol dir tant com
que se li pugui atribuir la capacitat de jutjar sobre el que és just i el que és injust, a més
de la preocupació pel profit comú.»
Ni més ni menys, el judici esdevé d’aquesta manera l’element essencial de la dimensió més
humana de la racionalitat i l’acció, però s’han de posar les bases perquè això sigui així, i
aquesta és la tasca de l’educació humanística. La por de l’autor és que potser avui no succeeixen les coses en aquesta línia, sinó que més aviat la línia és la que ja exposava Tucídides: «Tothom qui es forma un judici sobre un punt, però no pot explicar-lo clarament als
altres, igualment hauria pogut no haver pensat en el tema.»
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En torno a la salud
y migración

Vicente Font Boix i Robert G. Paiva
Barcelona: Itinera Libros / Fundación
Paulino Torres Domènech / OIM, 2006

Més de dos-cents experts nacionals i internacionals es van reunir per participar en el I Simposi sobre Salut i Migració, que va ser organitzat per la Fundació Paulino Torras Domènech, que té l’objectiu d’estudiar i divulgar la problemàtica de la immigració, i l’Organització Internacional per a les Migracions, consagrada en el principi que la migració de forma
ordenada i en condicions humanes beneficia els immigrants i la societat d’acollida.
Els experts reunits en el Simposi van assenyalar que l’immigrant és, per regla general, una
persona jove i que gaudeix de bona salut, per la qual cosa en principi no se l’ha de considerar com a col·lectiu de risc. Malgrat això, els experts pensen que les condicions
socials, la precarietat laboral i les condicions d’accés als serveis bàsics poden ser els determinants implicats en el deteriorament de la salut.
Els experts en moviments migratoris reclamen que les polítiques sanitàries dels països
receptors s’encaminin a reduir les desigualtats de salut entre els immigrants i la població
autòctona, i a millorar les condicions d’accés als serveis sanitaris.
També es va parlar del desarrelament, les crisis originades per la pèrdua d’identitat i els
problemes d’exclusió social (treball, educació i sanitat).
Se citen incomptables lleis i textos relacionats amb els drets humans i amb els drets dels
immigrants. Sorgeixen temes com el pànic social cap a la immigració a causa del fet que
les poblacions autòctones senten amenaçada la seva estabilitat.
En aquesta ressenya, ateses les característiques del llibre, ressenyarem els diversos capítols, però no cada ponència en particular, ja que, si ho féssim amb cadascun dels ponents,
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la llargada del treball seria excessiva. Així doncs, apuntarem només les principals aportacions de cada conjunt de ponències.

Introducció
Josep M. Argemí Renom, rector de la UIC
A Catalunya tenim diferents tipus d’immigració. Hi ha els immigrants procedents de l’Àfrica, enlluernats pel que coneixen del Primer Món. La immigració creixent procedent de la
Xina. La de l’Europa de l’Est. I, finalment, la d’Iberoamèrica, afavorida per les grans crisis
econòmiques i socials d’aquell continent.
A Espanya i a Catalunya hi ha hagut la immigració andalusa durant els anys de la postguerra; però, fora d’aquesta, ben poca cosa més. Avui ens trobem que hem d’acceptar
aquest multiculturalisme, cosa que no és automàtica: hi ha sentiments xenòfobs i problemes de convivència. A més d’aquests problemes, el fenomen migratori comporta problemes d’exclusió social. Un dels factors d’exclusió social, el primer, segons el ponent, és el
treball, ja que una massa d’immigrants sense feina són un perill per a ells mateixos i també per als altres; el segon factor, l’educació, perquè és un factor d’integració importantíssim i bàsic; el tercer és la sanitat: és evident que un factor d’exclusió seria que els immigrants no tinguessin dret a la sanitat.
La qüestió de la precària salut de l’immigrant, deguda a les malalties que porta del lloc d’on
ve, i també les pròpies del lloc d’acollida, especialment les sociosanitàries amb què es troben els immigrants, que són malalties que no tenien quan eren al seu poble i quan arriben aquí, a causa de les males condicions de vida, de treball, d’habitatge, etc., emmalalteixen físicament i psíquicament.
En segon lloc, a més de la salut de l’immigrant, trobem el sistema sanitari i la repercussió
que hi té la immigració. Hi ha problemes relacionats amb els professionals, amb l’economia
i la logística, és a dir, com donar cabuda, amb la mateixa estructura, a més demanda i com
sobreviure econòmicament quan, des de sempre, el dèficit de la sanitat és el paradigma dels
dèficits econòmics, centrals, socials, etc. I no tan sols aquí, sinó en tots els països.

Sobre la possibilitat d’una política sanitària igualitària
per a tots els migrants
Vicente Font Boix, president de la Fundación Paulino Torras Domènech
En els mitjans de comunicació, diàriament s’hi es tracta la qüestió de la migració. S’ha posat
de manifest el que s’acostuma a anomenar psicosi migratòria, un problema que causa la
migració i que es manifesta en el conjunt d’actituds i comportaments contraris a ella, i que
en un estudi recentment publicat es qualifiquen com a racistes per considerar que es basen
en una suposada convicció de superioritat sobre els immigrants, conducta que es pot referir a un sol individu, a una societat sencera o a una Administració pública determinada.
D’aquesta psicosi, en sorgeix el pànic i el recel vers la immigració com a amenaça a la
pau social espanyola. La por de la immigració no és nova, però sí recurrent.
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Malgrat això, aquesta psicosi migratòria no ha aconseguit ocultar que una part important
de la societat espanyola considera positivament la immigració.
El conferenciant passa a detallar totes i cadascuna de les lleis que emparen els immigrants,
des de la Carta de les Nacions Unides, al marc legislatiu de la Unió Europea, les legislacions de cada país, acords de convencions, etc.
Actualment a Espanya està garantida l’atenció sanitària urgent, l’atenció a les embarassades i als més joves de divuit anys per a qualsevol ciutadà estranger, independentment
de la seva situació administrativa. Per a la resta de casos, l’accés als serveis sanitaris amb
caràcter universal i gratuït depèn de l’obtenció de la targeta sanitària individual (TSI), la qual
només exigeix com a requisit l’empadronament al municipi de residència.
Molts autors reconeixen que l’accés al sistema sanitari és una de les grans dificultats
per a la provisió de serveis i la satisfacció del dret a la salut. Aquesta dificultat s’associa amb una gran quantitat de variables, algunes ja apuntades, com ara les barreres
idiomàtiques, la situació administrativa o el desconeixement del sistema sanitari del país
d’acollida.
Per acabar, es pot concloure que des del profund respecte a la legalitat cal fer el màxim
esforç perquè en el camp de la salut es permeti l’obertura de fronteres culturals entre els
migrants i les societats d’acollida, i la plena integració d’aquells en el camí d’una societat
més justa en un futur ètnic més ric i plural.

Salut i migració: Estratègies i polítiques per al segle XXI
Robert G. Paiva, director del Departament de Relacions Exteriors de l’OIM
Aquesta intervenció es va estructurar en tres parts. En la primera s’exposen algunes
característiques i tendències en la migració avui; la segona versa sobre el paper de l’Organització Internacional per a les Migracions; i la tercera, que dóna títol a la presentació,
consisteix en un curt resum d’un seminari celebrat a Ginebra sobre el tema de la salut i la
migració.

Primera part
El conferenciant comença exposant dades numèriques prou reveladores, a saber: més de
175 milions de persones viuen fora del seu país d’origen, xifra que representa el 3% de la
població mundial. El més important, però, no són les xifres, sinó la diversitat que representen: avui és possible trobar nacionalitats de cada país en llocs on mai no s’haurien trobat només vint anys enrere.
Avui, no és ja que gairebé tots els països participin dels fluxos migratoris, sinó que cada país
del món ara representa les característiques d’un país d’origen, d’un país de destinació i d’un
país de trànsit. Això suposa un repte per a les autoritats nacionals, un gran canvi.
Les migracions, per l’autor, no són forçosament positives ni forçosament negatives, però
tenen el potencial de ser positives sempre que es gestionin de manera reeixida.
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La tendència actual, al contrari del que passava amb les migracions de començament del
segle XX, que eren permanents, mostra uns fluxos migratoris cada vegada més circulars;
és a dir, que ara la gent, quan surt del seu país, pensa a estar fora uns quants anys i tornar al seu país o passar a un altre país.
Una altra tendència exposada és el creixement en la migració laboral: la creixent demanda de mà d’obra estrangera està canviant la cara de les migracions internacionals.
Un quart factor molt important és la feminització dels fluxos migratoris: les dones ja representen més del 50% de la població migratòria.
La darrera tendència, la més nefasta, que és el tràfic d’immigrants, en especial de dones:
la captació en origen, les promeses, els enganys, la sostracció del passaport i del dret a
dir sí o no a fer el treball al qual les obliguen.

Segona part
Entrant ja en el segon bloc, l’OIM intenta difondre, en cooperació amb la Fundació Paulino Torras Domènech, la necessitat de forjar vincles, no tan sols entre migració i salut, sinó
també entre migració i treball, migració i comerç, i en altres camps i especialitats.
L’OIM, creada l’any 1951 i amb seu a Ginebra, va ser creada per ajudar al reassentament
de poblacions europees després de la guerra, que buscaven una sortida en països de destinació a ultramar. L’organització ha canviat molt des d’aleshores; avui té cent cinc països
membres, i vint-i-set més que en són observadors.
L’organització treballa majoritàriament en programes operatius d’ajuda als immigrants
en casos de reassentament, o bé per millorar la seva situació en casos de desplaçaments dins del mateix país; i també quan volen retornar al seu país d’origen. Ajuden els
governs en la preparació de polítiques de migració i fomenten la col·laboració entre països per tal que busquin conjuntament solucions als reptes migratoris amb els quals s’enfronten.
A la vegada, també proporcionen informació a la població dels països de destinació perquè coneguin el potencial positiu de la immigració i sàpiguen què poden fer a l’hora de
rebre els immigrants, per ajudar-los a integrar-se i perquè aquests immigrants puguin contribuir a la societat nacional. Paral·lelament, en el camp de la salut, disposen d’una unitat
que treballa directament en programes de migració i salut, tot atenent immigrants i desenvolupant polítiques de salut en el camp de les migracions.
Entrem ja en la tercera part de l’exposició del seminari.

Tercera part
Avui en dia, el fet de pensar en migració i salut va més enllà de l’exclusió de condicions
contagioses, de persones que podien constituir un problema per a la salut pública. Ara
cal pensar en un immigrant que viu en una situació de benestar al país de destinació, per-
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què un emigrant en una situació de benestar és més receptiu a l’educació i al treball, i està
més disposat a contribuir a la societat que l’ha acollit. Al seu torn, si els immigrants van
als centres de salut física i psicològica, no són percebuts com una amenaça social.
La importància d’aquesta integració dels individus i de la necessitat d’una interpretació comprensiva de la salut ha d’anar més enllà de la malaltia infecciosa i incloure condicions cròniques, salut mental i relació entre salut i drets humans.
De l’esmentat seminari, en van sorgir tres punts que el conferenciant va esmentar, que són
els següents:
1. El compromís de promoure la integració de salut i migració.
2. El compromís de fer-se socis professionals de la salut i professionals de migracions
per tal de portar a terme projectes que millorin la situació sanitària dels immigrants.
3. Que les organitzacions treballin més estretament i a tots nivells.
Acabades les conferències preliminars, es va cedir el torn a les presentacions del Simposi, en què cada representant institucional va agrair la tasca que porten a terme la Fundació Paulino Torras Domènech i la OIM, pel suport al Simposi i per la tasca que fan a Catalunya.
A partir d’aquest punt, el llibre es divideix segons les sessions del Simposi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atenció sociosanitària maternoinfantil.
Immigració i salut mental: la nova problemàtica.
Cultura, salut i mitjans de comunicació.
Per una comunicació efectiva entre el pacient immigrant i el personal sanitari.
El cost sanitari, equitat, sostenibilitat i fenomen migratori.
Indicadors de salut i migració.

Atès que el nombre de temes i el de ponents per a cada tema són molt elevats, optem
per reproduir de manera força literal el resum de les principals idees que s’han plantejat
en el Simposi. Resum a títol informatiu de les diferents sessions i que han recollit els diferents presidents.

Sinopsi dels temes del Simposi
El primer punt que es destaca és la necessitat de tenir informació vàlida, atesa l’escassa
representativitat dels immigrants en les enquestes nacionals de salut i en els diferents estudis. L’absència de denominadors fa que dimensionar el fenomen de la immigració i la seva
relació amb la salut sigui difícil. Els estudis que es fan, la majoria de vegades a una escala molt micro i amb dissenys diferents, dificulten fer comparacions.
També s’ha dit que cal intervenir en investigació per tal de definir perfectament el fenomen, per poder avaluar les variables que es comporten com a factors de risc i estalviar,
en termes econòmics, temps en la posada en marxa d’estratègies per millorar la salut dels
immigrants i, a la vegada, els indicadors de salut dels països d’acollida. És a dir, la primera conclusió podria ser que cal millorar la investigació i el dimensionat del fenomen i la seva
relació amb la salut.
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Hi ha una feminització clara del fenomen de la immigració, i això, evidentment, ens porta a
una més gran vulnerabilitat en aquest col·lectiu, que està vinculat a aquest fenomen: increment de la tendència de determinades patologies lligades al sexe, però també lligades a fenòmens de la vulnerabilitat social de les dones en el procés migratori, i fins i tot en les situacions
de risc social per abús, per tràfic, que aquesta feminització del fenomen migratori comporta.
S’ha dit, per exemple, que hi ha problemes de salut relacionats amb la immigració que
van lligats a l’etnicitat o al país d’origen, o al fet de pertànyer a una ètnia o a una altra.
Ha quedat clar que la més gran incidència, o fins i tot la més gran morbiditat o comorbiditat que veiem en els immigrants, és deguda a fenòmens fonamentalment de dèficits
socials, sigui econòmics, sigui de nivell d’instrucció, sigui per mancança de l’assoliment
de necessitats molt més peremptòries.
Arribem, així, a una segona conclusió: Podem dir que aquesta és la visió de conjunt del
que significa la immigració i els problemes de salut relacionats: el fenomen de la salut o
les desigualtats de salut no està lligat a la pertinença o no a un grup ètnic determinat, sinó
a dificultats socials tant del país d’arribada, al procés migratori en si, com a les condicions
del país d’acollida.
En el camp maternofilial, hi ha una més gran incidència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, hi ha una pitjor percepció del propi estat de salut dels immigrants que és comú a
aquest camp i als altres tractats. Els immigrants perceben la seva salut més malament que
la població autòctona.
La manca d’habilitats socials, en qualsevol de les patologies, dificulta l’accessibilitat al sistema i augmenta la dificultat d’aprofitar els recursos que el mateix sistema de les societats d’acollida dóna als immigrants.
Malauradament, malgrat l’esforç d’organitzacions i d’administracions, un tant per cent elevat, prop del 30%, no deixen mai la seva dependència dels serveis socials i sanitaris per
tenir cura de la seva situació de mancança de salut i o la seva situació de desigualtat social.
Heus aquí una tercera conclusió: S’ha proposat crear ponts entre els diferents actors socials
i començar a parlar des del que ens uneix i no des del que ens fa diferents; apostar per
la integració, apostar per l’acolliment de les migracions, és una aposta pel futur.
La immigració és un fet vital, un canvi vital, que té una part d’estrès, de dol; que aquest
dol posseeix unes característiques específiques, i que, fonamentalment, tendeix a fer-se
crònic. En el context actual, totes les dificultats que hi ha: la soledat, la manca de papers,
la por, etc., donen lloc al que s’ha definit com la «síndrome d’Ulisses».
Hi ha una sèrie de símptomes patològics lligats a situacions que pateixen els immigrants,
situacions catalogades d’«estrès límit».
Els immigrants, a causa de les seves múltiples variables socials, religioses i culturals,
necessiten més temps per a la seva escolta; i cal tenir en compte, en salut mental, que
no hem de ser ni estigmatitzadors ni etnocèntrics, i això, evidentment, ens facilitarà l’accés dels immigrants al sistema, perquè aquest s’adaptarà millor a les seves necessitats.
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Els professionals a vegades no són conscients i cometen errors de diagnòstic per desconeixement cultural, per desconeixement de les necessitats, i ofereixen un tractament de
menys qualitat per motius culturals. Com diu el professor Abel, sense voler, discriminen.
Una altra conclusió de caire més institucional: les directives i recomanacions polítiques de
la Unió Europea, de l’Organització Mundial de la Salut i de l’OIM es dirigeixen cap a la
importància de l’abordatge holístic del problema migratori referit a la salut mental, això és,
en un conjunt integrat, però també referit a totes i a cadascuna de les patologies que afecten els immigrants.
Els mitjans de comunicació, la premsa, la ràdio, però sobretot la televisió, donen una visió
tòpica, estereotipada, del fenomen de la immigració, creada moltes vegades per persones que viuen a massa distància d’aquest fenomen i que, per tant, la interpreten.
Els propietaris dels mitjans de comunicació troben poc rendible un programa, un espai televisiu o radiofònic dedicat a la immigració, per la qual cosa els immigrants sovint són marginats pels mitjans de comunicació.
Els mitjans de comunicació han de donar més atenció al fenomen migratori i han de tractar millor la immigració, potser incorporant a les seves plantilles laborals periodistes immigrants, atès que són prop del 12% de la població, i que actualment les notícies sobre immigració són tractades per autòctons.
Els polítics tenen molta culpa en crear les notícies, ja que utilitzen la immigració com a arma
de debat polític i d’encontre electoral. En canvi, la població d’acollida té una visió normalment oberta de la població immigrant i el fenomen migratori.
Lluís Amiguet ha dit: «Els que emigren són els millors», i aquest és un concepte contrari
al que té la societat. Això ha de ser una realitat que s’instauri. S’han de buscar mitjans que
s’acostin als immigrants.
Una altra conclusió. Quan parlem d’immigració, hem de desterrar el llenguatge vexatori i
discriminatori, a més de no relacionar la immigració, o les notícies d’immigració, amb violència, amb terrorisme, amb inseguretat, amb delinqüència, amb cost sanitari, amb manca
de feina per als autòctons i amb marginació. El 62% de les notícies que surten als mitjans
són de caire negatiu, i estrictament el 0,76% parlen d’immigració en termes positius.
Si la comunicació entre pacients immigrants i personal sanitari de la mateixa ètnia, de la
mateixa cultura i de la mateixa llengua ja és complicada, amb nosaltres encara se’ls fa
més difícil moltes vegades comunicar emocions i sentiments; hem de pensar com n’és
de complicat comunicar-se entre persones que no comparteixen ni cultura, ni llengua, ni
tradició.
En l’àmbit sanitari, la comunicació es fa particularment difícil perquè, a més d’emocions
o sentiments, ens han d’explicar les malalties, les angoixes que normalment s’identifiquen
malament i que no tenen equivalències directes en el nostre àmbit cognitiu respecte a la
medicina. I patologies que per a nosaltres són molt comunes no tenen expressió en les
cultures de les persones de procedència geogràfica diferent.
Es necessiten professionals ben formats que mediatitzin, que facin de mediador, traductor, dinamitzador, agent de salut, entre usuari i professional sanitari.
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No n’hi ha prou de dominar la llengua o les eines d’informació i comunicació, sinó que també hem de tenir en compte les nostres actituds. Primerament hem de conèixer la nostra
cultura i tenir-la en compte per intentar conèixer bé la cultura dels altres.
Catalunya pateix la no-computació de la població de fet; cal dimensionar bé el fenomen,
ja que, a l’hora d’assignar recursos, només es té en compte la població de dret, i no la
població a la qual realment atén el sistema.
La utilització dels serveis davant de necessitats idèntiques té patrons de demanda d’atenció sanitària diferents segons el col·lectiu. No podem tractar la immigració com a fet
homogeni; el model assimilatiu no afavorirà la integració i, lluny de solucionar les desigualtats i millorar l’eficiència del sistema, aconseguirà tot el contrari.
Els dèficits socials generen dificultats d’accés al sistema sanitari perquè el temps per a l’immigrant té un cost d’oportunitat, i aquest cost incideix directament en necessitats que ell
considera més peremptòries, com ara el treball o l’habitatge.
En les visites cal incorporar preguntes directes sobre si és immigrant, quin estatus té, quina religió professa, quina és la seva raça o ètnia, etc., preguntes que ens ajudaran a dimensionar el problema i poder construir estratègies.
Pel que fa a les prioritats en salut, s’ha parlat d’incrementar la capacitat de relació entre
els proveïdors de salut, els decisors polítics i els planificadors sanitaris; educar la població en el que significa el fet migratori; integrar estratègies de prevenció per disminuir l’estigmatització —apropar-se al llenguatge, a la cultura, tenir una sensibilitat de gènere en els
serveis assistencials i afavorir la participació de les comunitats ètniques.
S’han de crear ponts entre les polítiques de salut pública perquè tinguin en compte els
tres llocs d’intervenció: el país d’origen, el trànsit del viatge migratori, el país d’acollida i
també el retorn dels immigrants cap al seu país. Visió com a fet integral.
S’ha insistit en el fet que cal investigar, sobretot per incrementar l’eficàcia de sistemes d’informació i de vigilància epidemiològica. I no pas en termes de detecció de malalties infeccioses, sinó en termes d’una visió holística de la salut de l’immigrant. Totes aquestes aproximacions han d’anar en la línia del que diu el document «Salut per a tothom», de l’OMS,
del 2000: és necessària una aproximació de l’accessibilitat a la salut per a tothom. Evidentment, amb aproximacions basades en la satisfacció dels drets humans. I, el que ens
ha semblat més important com a prioritat: s’ha de disminuir la necessitat de migrar.
En conclusió, s’han de tenir polítiques clares, tant pel que fa al codesenvolupament, com
pel que fa a les polítiques en els països d’acollida; s’ha d’augmentar la competència dels
professionals de salut; s’ha de facilitar l’accés de persones, intèrprets, mediadors, dinamitzadors, agents de salut als serveis assistencials; s’han de crear documents, metodologies i mitjans d’informació adaptats a la immigració.
Els parlaments de clausura del Simposi, a càrrec de personalitats rellevants en la matèria,
clouen el llibre amb agraïments i amb un alt nivell de satisfacció tant pel nivell de compromís mostrat en les exposicions com per les voluntats expressades.
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Hijos de inmigrantes que
se hacen adultos:
marroquíes, dominicanos,
peruanos

Rosa Aparicio Gómez i Andrés Tornos
Cubillo
Madrid: Documentos del Observatorio
Permanente de la Inmigración, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006

Plantejaments i opcions
En els dos primers capítols es descriu el context de les investigacions sobre les segones generacions d’immigrants, això és, el context de les investigacions sobre els fills dels immigrants marroquins, dominicans i peruans, en el cas del treball que ens ocupa. I es fa un repàs exhaustiu dels
nombrosos estudis teòrics i treballs de camp que s’han fet per apropar-se a aquest tema.

I. Els estudis sobre «segones generacions»
Així, en el primer capítol es fa un repàs dels estudis que s’han fet en altres països sobre
aquest assumpte, en especial als Estats Units: Com es que s’hi van originar? Quines inquietuds despertava la direcció que anava prenent la inserció social dels fills dels immigrants
nascuts ja al país d’acollida? La qüestió de la inserció estava resultant menys harmònica
i pacífica que no havia estat la dels anys seixanta: Què feia que les coses fossin diferents?
Per què? I, sobretot, com podrien solucionar-se els problemes que anaven sorgint?
De fet, aquest és el context dels primers estudis sobre el tema, però aquesta problemàtica comença a sorgir a Europa amb lleugers matisos, fruit de la menor tradició migratòria. I després aquesta classe d’estudis es trasllada a Espanya quan, encara de moment,
són pocs els fills d’immigrants que estan entrant en l’etapa de maduresa laboral i social;
ara bé, tot i que són pocs encara, és aquesta manera d’entrar-hi per part dels fills dels
immigrants el més important per al futur de la nostra societat, ja que aquesta no es configurarà sense ells, i per això és tan rellevant aquesta classe d’estudis.
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Podem dir, doncs, que la necessitat d’aquest estudi neix d’una constatació que després
va generar una pregunta a respondre: la constatació que altres països amb una tradició
d’immigració més forta que Espanya han tingut problemes a l’hora de socialitzar la segona generació d’immigrants, i d’aquí sorgeix la pregunta: ens passarà el mateix a nosaltres?
És per això que hi ha la necessitat d’endinsar-se en els estudis que s’han fet en aquests
països sobre aquesta qüestió. La metodologia que ha guiat aquests estudis tant als Estats
Units com a Europa es pot rellegir seguint l’esquema següent: primerament va sorgir la
problemàtica; després els problemes van portar a singularitzar els portadors dels problemes com a grup peculiar; i, per últim, singularitzant el grup, es va passar a tipificar i explicar les seves formes de procedir; la qual cosa va portar a proposar previsions i remeis.
Ara bé, no és que aquest fos un ordre prèviament establert, més aviat ha estat un ordre
que han establert els autors d’aquest estudi per poder tenir una base que els permetés
sistematitzar el seu treball, i d’aquesta manera han pogut concretar els propòsits i les
opcions que han guiat la realització de l’estudi; així, en aquest primer capítol es tracten
els temes següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Les inquietuds sobre la segona generació.
Què s’ha entès per «segona generació» fins ara?
Varietat dels itineraris de la segona generació.
Els problemes de la segona generació.
Objectius, variables i indicadors en els estudis sobre segona generació.

En fi, si els estudis sobre segones generacions es van iniciar als Estats Units, perquè allà
semblava que no s’estava integrant prou bé aquesta segona generació, o almenys no tan
bé com en els anys anteriors, a Europa es van originar més aviat perquè la deficient inserció social d’aquesta segona generació semblava contradir el que és exigible per a la realització dels valors i principis de l’ordre social europeu. D’altra banda, en tots dos contextos, i més enllà dels factors estructurals socioeconòmics, es comencen a focalitzar els
estudis en els processos de gestació de les possibilitats de mobilitat social disponibles per
a les generacions estudiades, i també en els processos que intervenen en les opcions culturals i identitàries d’aquestes generacions.
Per això té una importància cabdal el desenvolupament que es porta a terme en els capítols 3 i 4 de la part segona d’aquest treball; en efecte, en aquests capítols s’estudia la
capacitació obtinguda en les institucions d’ensenyament del nostre país pels fills dels immigrants, així com els inconvenients d’accés al mercat de treball; aquests són els temes
més importants en tant que es consideren la clau per a un ingrés integrador en la societat adulta.

II. El context, les opcions i les fites del present estudi
Un cop establerta la base teòrica i la manera com s’han desenvolupat els estudis sobre
aquest tema als països amb més tradició de problemàtiques al voltant de les segones generacions d’immigrants, la qual cosa es fa en el primer capítol, en aquest segon capítol es
desenvolupa el context més proper en què es va originar el present estudi, això és, el context que afecta els fills dels immigrants marroquins, dominicans i peruans immigrats a
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Espanya, fills que havien de tenir la característica de no haver estat socialitzats abans d’arribar. De fet, només els nascuts d’immigrants de les nacionalitats que s’han ressenyat complien les condicions d’edat i socialització local que els feia comparables als col·lectius estudiats en els estudis que s’han ressenyat en el capítol primer: i per això es fa aquesta
restricció als fills de marroquins, dominicans i peruans.
S’ha de fer notar, abans de continuar, que aquest treball ha estat concebut en estreta unió
amb una altra investigació de caire europeu, el Projecte Effnatis, la qual cosa, com s’explica en el capítol segon, va comportar avantatges i inconvenients: tot i això, la realització
d’aquest projecte, així com de l’estudi de la situació espanyola, són intents pioners que
han obert perspectives que en el moment de començar el treball no era possible tenir en
compte.
Efectivament, el que està passant a Espanya amb referència a les migracions, sigui en
l’evolució real del fenomen o en els enquadraments polítics i normatius, no es pot entendre deslligat del que passa a la resta de la Unió Europea: per exemple, la legislació espanyola sobre estrangeria es posa en funcionament l’any 1985 per respondre a les demandes d’altres països de l’espai Schengen, preocupats per la possibilitat que el nostre país
es convertís en la porta d’entrada incontrolable d’immigrants del Sud. És per això que
cada cop més les autoritats comunitàries insisteixen, des del Tractat de Maastricht, de
1992, en el desenvolupament de polítiques de migració comunes a tota la Unió Europea.
Aquest és el context que inspira aquest treball, el de plantejar-se les migracions a Europa comunitàriament, no pas país per país. L’estudi s’ha d’entendre contextualitzant-lo en
el marc d’una investigació europea de conjunt, i no per iniciativa espanyola.
Abans de referir-nos a les troballes fetes, cal destacar que ja en un primer moment, com
a conseqüència de la mostra dels fills d’immigrants, es van fer paleses les principals limitacions i els principals valors de l’estudi: amb referència a les limitacions, l’estudi es portava a terme en un moment en què a Espanya gairebé no hi havia segones generacions,
és a dir, una població de fills d’immigrants nascuts aquí, o vinguts abans de la seva socialització als seus països d’origen, i que, a la vegada, ja s’estiguessin incorporant a la societat adulta; amb referència als valors, aquests se seguien de les mateixes limitacions, l’objecte de l’estudi europeu es podria copsar en un lloc que estava en els seus moments
inicials, així s’estudiaria la manera com estava arrelant a Espanya la presència responsable d’aquests nous espanyols.
En efecte, aquest projecte europeu s’inicia l’any 1999, quan encara no fa ni deu anys que
els volums d’immigració a Espanya han començat a ser importants, i per això no podien
ser molts, sinó més aviat pocs, els fills nascuts dels immigrants que ja tinguessin catorze
anys o més en el moment de la investigació. En aquest context, no és poc que es poguessin trobar i entrevistar 593 fills d’immigrants amb les característiques ja esmentades; però
encara més: és evident que les circumstàncies en què van arribar a joves aquests entrevistats no són les mateixes en les quals creixen els fills dels immigrants posteriors.
Llavors la qüestió és saber si l’estudi podrà assolir el seu objectiu, és a dir: assegurar com
serà l’entrada en la societat de la majoria dels fills dels nostres immigrants actuals.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 58

58 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

El que s’ha de dir és que, més enllà del seu caràcter pioner, hi ha certes qüestions que sí
que s’hi mostren i que, si no canvien molt les coses, són d’essencial importància, a saber:
com es produeix la recepció d’aquests nous espanyols en les institucions educatives, en
els mercats de treball, i entre la joventut de la societat nativa; encara més, quant pesen
les diferents característiques ètniques i les estratègies dels immigrants mateixos i els seus
fills en els processos d’assentament d’aquests últims.
Perquè el que sí que mostra l’estudi és que, tot i créixer en una mateixa estructura, les
fites assolides per uns col·lectius i uns altres no són iguals.
Un cop establert el context, els plantejaments, les opcions i l’objecte de l’estudi, a continuació ens centrarem en la part segona de l’estudi, en què es desenvolupen les troballes
més significatives, que ja hem esmentat més amunt.

Els estudis dels joves fills d’immigrants
Les dades recollides en aquest estudi mostren que, més enllà, el discurs de l’opinió pública va en una línia i la realitat en una altra. En efecte, els fills dels immigrants abandonen
prematurament els estudis; tot al contrari, l’estudi mostra que la proporció general dels
que segueixen els estudis després dels setze anys és entre ells lleugerament superior a la
proporció que es dóna entre els espanyols: un 52,2% entre els fills d’immigrants, davant
d’un 50,8% entre els espanyols. Tot i això, s’ha de tenir en compte que entre els fills dels
immigrants hi ha, segurament, una taxa més alta d’endarreriment en l’acabament dels cursos obligatoris; però, salvant aquest inconvenient, la realitat ens diu que no han desertat
del sistema educatiu.
Ara bé, juntament amb aquesta troballa que desmenteix la creença que els fills dels
immigrants presentin una alta taxa de deserció escolar en acabar l’adolescència, és també rellevant tenir en compte els tipus d’estudis que cursen. Ja que, com mostren els
autors en el repàs de la bibliografia teòrica sobre les segones generacions, és fonamental determinar si entre ells hi ha una inferioritat en la formació assolida, perquè d’aquesta manera es determina si això els condemna a ser una infraclasse social. En aquest
supòsit, l’estudi mostra que entre el fills dels immigrants el nombre dels que podran
accedir a titulacions mitjanes i superiors és força inferior; així, la proporció de fills d’immigrants que estudien batxillerat és del 16,9% entre els setze i els divuit anys, i del 14,9%
entre els dinou i els vint-i-dos; per contra, entre els fills dels espanyols és del 37,6%
entre els quinze i els disset anys, del 20,8% entre els divuit i els vint, i del 4,1% als
vint-i-un.
Aquesta troballa sí que és una mica preocupant, ja que ens diria que entre els fills dels
immigrants predominarà en un futur el fet d’haver d’integrar-se en la societat adulta
en inferioritat de condicions, la qual cosa diuen els autors que faria saltar els llums
d’alarma.
Ara bé, tot i aquesta alarma inicial, s’han de fer tres consideracions:
• La primera és que les dades comparen els fills dels immigrants amb el total dels fills
dels espanyols, i no amb els fills dels espanyols del mateix nivell socioeconòmic; per
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fer-ho d’aquesta manera no hi ha dades, però no seria agosarat suposar que les
diferències serien menys preocupants.
• La segona és que els fills d’immigrants que han estat objecte d’aquest estudi són,
com ja s’ha exposat, un generació transicional, i això vol dir que no són exactament
el tipus de fills d’immigrants que predominaran en el futur, sinó més aviat una cosa
intermèdia entre els seus pares i els que es criaran una vegada la família estigui perfectament establerta:
– Així, en tant que generació de trànsit, no estan del tot emancipats de la mentalitat
de neguit i cerca de feina immediata amb la qual van haver d’actuar els seus pares
acabats d’arribar, ja que és una joventut que no ha crescut en una perspectiva d’assentament durable ni ha pogut compartir la seva situació amb un nombre suficient
de companys que hagin viscut experiències semblants a la seva.
– És per tot això que unes generacions amb aquests condicionaments no es prendran els estudis com se’ls prendran promocions posteriors de fills d’immigrants, ja
vinculades a famílies de més gran assentament i gaudint de la companyia d’altres
congèneres.
• La tercera és que els autors ens diuen que s’han de relativitzar les situacions que s’han
ressenyat, ja que hi ha unes certes diferències segons les nacionalitats dels fills dels
immigrants. En efecte, el treball de camp ens mostra que entre els fills d’immigrants
marroquins són més els que semblen fracassar a l’escola; un 6,5% es troben fent cursos de garantia social després d’haver complert els setze anys; per contra, en aquesta situació només hi ha un 1,9% dels fills dels immigrants dominicans, i, per la seva
banda, cap dels fills dels immigrants peruans no es troba en aquesta situació; però,
de la mateixa manera, trobem en el treball de camp que són els fills dels immigrants
marroquins els que en més alta proporció arriben a cursar estudis universitaris superiors; un 10,8% dels fills dels immigrants marroquins estan en aquesta situació i, dels
fills dels immigrants peruans, un 7,6% arriben a cursar estudis universitaris superiors;
per contra, només un 3,8% dels fills dels immigrants dominicans els trobem en aquesta situació.
Per tot això, el treball de camp ens ha mostrat que més enllà de les dades s’han de considerar altres variables que afecten aquestes situacions que no són reductibles a la variable considerada, la situació general d’immigració dels progenitors, la qual cosa es porta
a terme en un altre capítol.
Un altre dels temes que s’apuntava era que, si la trajectòria escolar dels fills dels immigrants els estancava en baixos nivells de capacitació i d’aquesta manera els tancava el
camí d’una altra integració que no fos cap als segments inferiors de l’estratificació social,
la variable que s’ha tingut en compte per aclarir aquest assumpte ha estat: observar si els
seus nivells escolars són superiors o no als dels seus pares.
En aquesta línia, trobem que, dels fills d’immigrants marroquins entrevistats, un 74,5%
dels pares i un 81,7% de les mares no havien arribat més enllà de l’escola primària; en
canvi, per a la generació dels fills residents a Espanya no passaven del 19,6% els que
s’havien quedat en aquest nivell. D’això s’ha de concloure, segons els autors, que els
fills dels immigrants marroquins pugen, per comparació amb els ambients de les seves
famílies.
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Pel que fa als altres grups estudiats, els peruans i els dominicans, la situació no és exactament així. En efecte, entre els pares dels dominicans un 34,6% haurien acabat l’ensenyament
secundari abans de venir; per contra, a Espanya només un 28,8% dels fills dels immigrants
dominicans els hauria acomplert; pel que fa als peruans, les dades són un pèl diferents, ja que
entre ells un 65% dels fills dels immigrants peruans haurien acabat l’ensenyament secundari; però, si comparem aquestes dades amb les dels seus pares abans de venir a Espanya,
ens mostren que han baixat, ja que dels seus progenitors un 22,6% dels pares i un 21,1%
de les mares tenen estudis universitaris, i de la generació entrevistada només un 15% han iniciat o acabat estudis universitaris de nivell mitjà, i el 5%, estudis de nivell superior.
En fi, el treball de camp ens mostra que els fills dels immigrants marroquins residents a
Espanya estan un mica per sota del nivell dels seus coetanis espanyols, però d’aquesta
constatació no se’n pot concloure que aquesta inferioritat els condemni a integrar-se en
els nivells baixos de l’estratificació social. Per contra, els marroquins superen àmpliament
els nivells de capacitació que tenien els seus pares, la qual cosa fa entendre que les seves
disposicions en entrar al mercat laboral tindran un sentit ascendent.
Pel que fa als fills dels immigrants dominicans, aquests fills tenen taxes més baixes de fracàs
escolar que els fills dels immigrants marroquins; a més, estudiats com a grup conjunt semblen orientar-se cap a nivells mitjans i/o baixos de preparació, la qual cosa semblaria encaminar-los al que anomenaríem una infraclasse laboral.
Amb referència als fills dels immigrants peruans, d’entrada constitueixen un grup que no
està clar, ja que els seus èxits en l’etapa d’estudis són força més alts que els èxits dels
altres grups però, a la vegada, representen un descens en relació amb els èxits obtinguts
pels seus pares.
Arribats en aquest punt de l’estudi, la qüestió que sorgeix és clara: És que l’educació a
Espanya propicia, encara que no una caiguda lliure cap a l’exclusió, sí una anivellació cap
avall dels fills dels immigrants?

L’entrada dels fills dels immigrants en el mercat laboral
Com ja s’ha ressenyat al començament, l’assumpte bàsic en aquest apartat és determinar si l’orientació d’aquesta entrada indica que la seva integració en les societats de destinació té una dinàmica ascendent, això és, que els obri el camí per situar-se millor que
els seus pares, o bé és una integració cap als nivells més inferiors de l’estratificació social,
de tal manera que els destini a perpetuar la mateixa precarietat i desafavoriment que els
seus pares.
En aquest estudi es va abordar la qüestió des dels tipus de treball amb els quals s’iniciaven els fills dels immigrants en el mercat laboral i comparant després les seves perspectives amb les dels seus pares. A més, també es va examinar quants s’incorporen al mercat laboral entre els setze i els vint-i-cinc anys, i si ho fan en proporcions semblants a les
dels seus coetanis espanyols.
Amb referència a aquest últim punt, l’estudi troba que entre els setze i els vint-i-cinc anys
hi ha registrats com a població activa el 60% dels joves d’origen marroquí, el 64% dels
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joves d’origen dominicà i el 51,2% dels joves d’origen peruà, mentre que l’any 2000, per
al conjunt de la població espanyola entre setze i vint-i-nou anys, els actius serien el 52%.
És per això que, com que la proporció dels actius augmenta amb l’edat, això significaria
que en general els fills dels immigrants aspirarien a incorporar-se al treball abans que els
fills dels espanyols. Tot i això, hi ha dos aspectes que cal tenir en compte en relació amb
aquestes xifres:
• el primer és que, si s’incorporen abans al mercat de treball, és perquè donen per acabada la seva etapa escolar abans que la mitjana de la població espanyola; i
• el segon, que en la realitat se superposa al primer, és que l’entrada primerenca al mercat de treball és una pauta comuna dels estrats inferiors de la nostra societat.
Ara bé, segons els autors, això no ens ha de suposar cap mena d’alarma extraordinària,
ja que, com hem anat dient, som davant d’un col·lectiu que encara no s’ha desprès de
l’ambient de precarietat i pressa per treballar propi dels seus pares; és més, es tracta d’un
col·lectiu que no ha pogut madurar en un horitzó percebut com d’assentament, i poden
estar reproduint les actituds dels seus pares, la qual cosa explicaria molta de la pressa per
accedir al mercat de treball.
D’altra banda, si diferenciem les dades per sexes a l’hora d’entrar en el mercat de treball,
ens trobarem que són població activa el 53% de les noies marroquines d’aquestes edats,
el 64% de les noies dominicanes i el 39% de les noies peruanes. Alguns aspectes s’han
de valorar amb referència a aquestes dades:
• la proporció relativament elevada de noies marroquines «actives» podria indicar que
adopten aquí estils de vida diferents dels del seu país;
• la proporció baixa de les noies peruanes ens indica que per a aquesta segona generació es va deixant endarrere la massiva presència en el servei domèstic propi de les
seves mares;
• passa el mateix, ens diuen els autors, per a les noies dominicanes, ja que, encara que
en aquestes xifres no s’hi reflecteixi, sí que es fa palès en les xifres sobre els tipus de
treball que aconsegueixen: perquè el 65% de les noies actives dominicanes ho són
en activitats comercials o oficis qualificats, i només el 21% la seva activitat és en treballs no qualificats, serveis personals i domèstics.
D’aquesta manera, i amb referència als treballs que estan desenvolupant els fills dels immigrants considerats en l’estudi, s’ha de dir que no més d’un 23% de les filles d’immigrants
s’ocupaven de treballs no qualificats: de les quals només un 10,8% de les filles d’immigrants marroquins estaven en aquesta situació. I en treballs qualificats hi són el 42% dels
nois i el 29,2% de les noies; però, si fem referència als treballs administratius i comercials,
les xifres s’inverteixen: són el 34,7% de les noies les que desenvolupen aquestes feines,
i el 17,5% dels nois. Ara bé, aquí el que s’ha de destacar, segons els autors, és que això
no fa caure en el pessimisme que semblava derivar-se de les dades que s’extreien dels
currículums escolars; efectivament, perquè, encara que no siguin grans treballs els que
aconsegueixen els fills dels immigrants, segons les entrevistes, tampoc no es pot dir que
sigui un tipus de treball que els encamina a una infraclasse dependent o conflictiva.
Aquesta troballa es confirma encara que examinem la distribució per edats dels tipus de
treball; així doncs, la tendència a un canvi positiu apareix en la trajectòria dels fills dels immi-
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grants, i aquesta desaconsella entendre la seva integració com una integració cap avall,
que els condemnaria a figurar en la societat espanyola com una infraclasse especial.
D’altra banda, també ens dirien una cosa semblant dues menes de dades: l’una, les taxes
d’atur existents entre ells; i l’altra, la comparació del seu estatus laboral amb l’estatus dels
seus pares.
Amb referència a les taxes d’atur, i a diferència de la resta de països europeus, a Espanya la taxa d’atur és més baixa entre els fills dels immigrants que entre els joves de la seva
edat d’ascendència espanyola; fruit, segons els autors, d’allò que dèiem al començament
que els fills dels immigrants, en ser una generació transicional, encara estan impregnats
de la mentalitat amb la qual els seus pares estaven disposats a assumir qualsevol ocupació; així, els fills dels immigrants estan disposats a assumir qualsevol ocupació que els descendents dels autòctons preferirien refusar.
Pel que fa a la comparació amb l’estatus laboral dels seus pares, cal diferenciar els resultats segons el col·lectiu:
• si parlem dels fills dels immigrants marroquins, el nivell de les ocupacions és clarament superior a les dels seus pares;
• per contra, per als dominicans la comparació no és tan clara, encara que és bastant
més baix entre els fills el nombre de feines no qualificades que entre els pares;
• en el cas dels fills dels immigrants peruans, la minoria consistent de pares amb qualificacions acadèmiques i professionals altes no s’ha donat fins ara en els fills, tot i que
la mitjana del nivell d’ocupació dels fills supera la dels pares, encara que això sigui
fruit del pes estadístic de la majoria de progenitors, mares especialment, que havien
tingut un baix estatus professional.
Ara bé, una última consideració que donaria suport a la hipòtesi que els fills dels immigrants
s’estanquen o s’integren cap avall en la nostra societat: els sous que perceben els fills dels immigrants i els tipus de contractes que tenen. En efecte, d’entrada els sous que perceben els fills
dels immigrants serien inacceptables per a la majoria dels espanyols de la seva edat; així:
• la mitjana dels sous que perceben els fills dels immigrants marroquins és de 701,74 c
mensuals;
• la mitjana dels sous que perceben els fills dels immigrants dominicans és de 615,73 c
mensuals;
• la mitjana dels sous que perceben els fills dels immigrants peruans és de 621,02 c
mensuals.
Com es pot observar, aquests valors mitjans, encara que resultin rebaixats en tant que
inclouen les referències de les persones que estudien i treballen al mateix temps, i per això
s’ha de suposar que treballen força menys de quaranta hores a la setmana, són sous força
baixos i tornen a disparar els llums d’alarma. I més encara si hi afegim els qui treballen sense contracte, en l’economia submergida, un 13,5%, la qual cosa ens fa pensar per força
en unes pràctiques d’accés al mercat laboral que no haurien de ser normals en persones
plenament integrades en la societat.
Així doncs, tot i que no hi ha dades paral·leles per als fills dels espanyols de la mateixa
franja d’edat en els petits tallers i en tasques comercials, la qual cosa debilita la seguretat
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de la interpretació, no és menys cert que a la llum d’aquestes dades no resta més que un
gust agredolç.

III. Relacions socials, cultura i identitat
Com ja exposàvem en la introducció, els dos apartats anteriors es fixaven en les qüestions que les investigacions sobre les segones generacions consideren determinants per
valorar si els fills dels immigrants es van integrant cap avall en un país i, d’aquesta manera, van perpetuant la situació d’inconvenients dels seus pares, a saber: el nivell de capacitacions que assoleixen i les pautes d’entrada al mercat laboral.
Ara bé, conjuntament amb això, els estudis es prolonguen cap a l’explicació del perquè
dels millors o pitjors resultats que les generacions estudiades obtenen en l’ensenyament
i en l’entrada al mercat laboral. En aquesta línia, les hipòtesis que més s’utilitzen es fonamenten en tres factors, a saber:
• la presència d’actituds xenòfobes en les poblacions amb les quals es relacionen,
• una debilitat de les xarxes de relació o capital social en les quals podrien trobar suport,
• una possible autoposició identitària que els situï malament en els medis en què es
mouen.
Amb referència a les actituds xenòfobes, si ens centrem en les poblacions en les quals
es desenvolupa l’estudi, hem de pensar que no són gaire significatives; tot i això, sí que
és cert que una majoria de les persones estudiades opinen que hi ha una certa discriminació cap als que no són de famílies natives, però no és menys cert que, si els pregunten si ells ha experimentat aquesta discriminació, predomina de manera abassegadora
la resposta negativa: d’aquí cal concloure que existeix en les segones generacions l’estereotip que seran discriminats, però en la realitat són poques les vegades que això succeeix.
Amb referència a les xarxes socials, s’ha de dir que l’estudi no ens en dóna cap informació directa, però sí alguna dada relacionada, a saber:
• Primerament, segons Portes (treball ja esmentat), la situació familiar té un pes molt
gran en el rendiment escolar, i l’estudi confirma aquesta hipòtesi que els nens criats
en famílies completes, d’almenys pare i mare, i sòlidament estructurades tenen més
bons resultats escolars; de fet, això és el que passa amb les famílies marroquines de
l’estudi, en les quals els èxits escolars són més bons que en les famílies dominicanes, en què els pares sovint són absents.
• Segonament, l’estudi no permet anar més enllà de qüestions òbvies sobre les xarxes de relació més extenses que les familiars, i l’obvietat rau en l’afirmació que, com
més temps faci que el col·lectiu resideix en un país, més grans seran les xarxes de
suport més enllà de la família.
Amb referència a la importància que pugui tenir l’autoposició identitària i cultural de la generació estudiada en els èxits escolars i laborals, el que en traiem, de l’estudi, no és negatiu. De fet, els fills dels immigrants marroquins i dominicans s’identifiquen molt preferentment amb el país dels seus pares, però amb una identitat excloent de les relacions normals
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amb les institucions espanyoles i amb els espanyols. Per contra, pel que fa a la posició
dels fills dels immigrants peruans, tot i que també s’autoidentifiquen amb el país dels seus
pares, aquesta identificació és més relativa, ja que les seves relacions de parella i les seves
amistats més íntimes els connecten amb els espanyols.
No sembla, doncs, que l’autopercepció com a vinguts d’un altre país els hagi de comportar cap mena de dificultats ni als uns ni als altres.
En conjunt, doncs, l’estudi no permet pensar que els fills dels immigrants estiguin exposats, almenys per al cas espanyol i amb totes les precaucions que ja s’han exposat, a una
inserció degradant o conflictiva.
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Immigració i govern
en nacions minoritàries:
Flandes, el Quebec
i Catalunya en perspectiva

Ricard Zapata-Barrero
www.aulaintercultural.org

Estudi portat a terme gràcies al finançament de la Fundació Ramon Trias Fargas; també
cal dir que algunes parts d’aquest estudi han estat publicades en primeres versions: la primera part va aparèixer publicada a Multinacionalidad y la inmigración: Premisas para un
debate en España; també, una versió del capítol cinquè va aparèixer a: Construyendo una
filosofia pública de la inmigración en Cataluña: Los términos del debate.

Introducció, objecte, plantejament i marc de l’estudi
L’autor comença fent una constatació: la política europea del segle XXI serà una política
d’identitat, enfront de la política del segle XX, més centrada en aspectes socials i econòmics.
I és per això que cal introduir en el debat temes que avui no solen ser-hi, com ara les demandes d’autogovern per part de les nacions minoritàries dins d’un Estat multicultural, el procés de construcció de la Unió Europea, els processos de reivindicació feminista, ecologista i dels moviments gais; en fi, tot un reguitzell de reivindicacions que conformen això
que hem acordat d’anomenar multiculturalitat.
En aquesta línia, l’objecte del present estudi són aquestes qüestions, més concretament
aquestes qüestions en el context de Catalunya, on s’interrelacionen dos processos, a saber:
• el procés ja existent de demandes d’autogovern propi de les nacions minoritàries; i
• el nou procés que resulta de la immigració.
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El plantejament és, doncs, portar més arguments al debat per intentar respondre a la qüestió sobre quins són els efectes mutus quan dos processos coincideixen en el temps en
un context determinat. No se’ns escapa que aquesta qüestió té unes implicacions teòriques i institucionals importants per al desenvolupament de cadascuna de les formes
d’expressió de la multiculturalitat. Més en concret, pel que fa a casa nostra, aquestes relacions tenen una importància cabdal, ja que, depenent de com es gestionin, poden provocar noves oportunitats o importants retrocessos en cadascun dels diferents processos:
en efecte, les demandes de respostes institucionals als interrogants que planteja la interacció entre immigració i govern tenen la implicació política de decidir com viuran les generacions futures.
No se’ns escapa, doncs, que l’objectiu últim és com això que s’ha exposat incideix en el
context català, però la manera com s’aborda aquesta incidència és fer un repàs a la manera com en altres contextos s’han resolt o es van resolent aquestes incidències; i per això
es presenten els estudis sobre Flandes i el Quebec. La finalitat d’aquestes inclusions és
identificar els principals temes de debat, sigui institucional o acadèmic, que han d’ajudar
a plantejar el debat a casa nostra: o sigui, quines implicacions té la immigració per al procés nacional de govern. I això és així fins al punt que el futur de l’autogovern passa per
saber quines respostes donarà a les demandes que planteja la nova immigració, sempre
segons l’autor.
Així les coses, la reflexió de l’autor parteix de la constatació que, pel que fa a Catalunya, la societat d’acollida i l’Estat d’acollida no coincideixen, de fet com en el cas del
Quebec i de Flandes; d’aquí sorgeixen els principals arguments, en tant que percebem
la immigració, segons l’autor, com una cosa que produeix efectes negatius sobre el projecte nacional si no es regula i es disposa de mitjans competents de control. Per això,
a aquest plantejament li és essencial la relació entre immigració i autogovern de nacions
minoritàries, i heus aquí el punt d’arrencada: les transformacions que tenen com a base
la immigració també afecten les nacions minoritàries. La conseqüència no se’ns ha d’escapar: una política d’immigració és concebuda, en aquest marc de sentit, com a política de reconceptuació i redefinició de la comunitat i, per això, a l’autor li interessa desenvolupar la dimensió d’una política d’immigració entesa com a construcció política de la
identitat nacional.
Des d’aquest plantejament, el treball de l’autor consisteix a formular una filosofia pública
que orienti el marc institucional, o, dit d’una altra manera, quins són els elements que
podrien donar forma a la filosofia pròpia de Catalunya, tenint en compte les característiques comunitàries pròpies. En efecte, no es pot justificar de cap manera, segons l’autor,
que no hi hagi una forma pròpia de gestionar aquesta nova fase d’immigració que s’incorpori dins de la seva història i adquireixi un caràcter polític i reivindicatiu des de la relació de Catalunya amb l’Estat central.
Per portar a terme aquest projecte, l’autor divideix l’estudi en cinc capítols. De fet, nosaltres ressenyarem de manera breu els quatre primers capítols intentant copsar els trets més
significatius que ens permetin copsar el que es proposa en l’últim, ja que és en aquest capítol on s’arriba a desenvolupar i cristal·litza l’objecte del treball.
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I. Debat teòric: Perspectives i arguments per a la interpretació
En aquest capítol s’aborden les perspectives i arguments principals que existeixen en el
debat teòric. L’autor es fonamenta en les aportacions de J. Carens, W. Kymlicka i R.
Bauböck, aportacions que desenvolupen, i així ens poden ajudar a interpretar, el vincle entre
immigració i autogovern.
En aquest sentit, s’ha de començar per establir dues premisses bàsiques, que constitueixen els fonaments sobre els quals es desenvolupa l’anàlisi, a saber: l’una, suposem que els immigrants es queden en la societat d’acollida; l’altra, si es compleix la
premissa primera, som davant d’un procés irreversible i transformador sobre les nostres societats.
Per això, la primera constatació és que, si reconeixem institucionalment aquest procés, aleshores comença el procés de construcció d’un marc propi per gestionar la immigració; ara
bé, això és així pel que fa a l’agenda política del Quebec, i també, en certa mesura, pel que
fa a l’agenda política de Flandes; però no és així pel que fa a l’agenda política de Catalunya. De fet, però, aquesta unitat d’anàlisi, consistent en la relació entre immigració i autogovern, encara no s’ha introduït de manera directa en el debat acadèmic internacional; així,
només podem trobar-hi, en aquesta línia, algunes reflexions disperses en els treballs sobre
immigració i multiculturalitat, especialment en els treballs dels autors que s’han esmentat.
Segons Zapata-Barrero, amb l’estudi d’aquests autors tenim un mapa exhaustiu d’enfocaments i temes bàsics sobre la immigració des del punt de vista de gestió de la identitat; a continuació reproduïm les set premisses bàsiques que comparteixen tots tres i que
són pertinents per al desenvolupament del capítol cinquè.
1. L’acomodació dels immigrants suposa una doble transformació: la identitat dels immigrants i la transformació de la societat d’acollida.
2. Cap dels arguments que es donin no pot vulnerar els valors liberals i democràtics;
és a dir, que les reflexions i la producció d’arguments han de tenir com a marc de
referència els valors liberaldemocràtics, en tant que aquests valors formen part de
la noció de justícia que ha d’orientar les avaluacions de les polítiques i criteris de gestió de la immigració.
3. Es tracta de parlar de com es gestiona la identitat, primera premissa, sense sobrepassar els límits dels valors de la nostra tradició democràtica liberal, segona premissa, en el context de les diferents esferes públiques; és a dir, estem fent referència a
la vida pública de la persona i, per això, redefinir el concepte de cultura pública comuna esdevé una exigència que no es pot eludir, ja que constituirà el marc de referència principal per legitimar les polítiques.
4. Les demandes dels immigrants i de les nacions minoritàries són en principi conflictives, ja que els immigrants tendiran a integrar-se en la cultura majoritària; i això té
un efecte de convertir-se, els immigrants, en un element més de pressió afegit en
el procés de construcció nacional. Es tracta de convertir aquesta pressió inicial en
un avantatge que contribueixi al desenvolupament del projecte nacional.
a. És a dir, s’ha de passar d’una forma reactiva de percebre el tema a una forma
proactiva, en la qual la immigració es converteixi en una font necessària per al
desenvolupament nacional.
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5. Si bé existeix un vincle directe entre les polítiques d’immigració i la comprensió de
la comunitat política, aquesta relació adquireix un caràcter vital per a comunitats culturals minoritàries. En efecte, la resposta que dóna la societat a la immigració forma part de la seva autocomprensió com a societat: la immigració té un efecte mirall
en tots els nivells, i per tant les polítiques que es facin afectaran directament l’autocomprensió com a comunitat política minoritària. Per això, aquesta autocomprensió només pot adquirir una expressió política si hi ha una forma pròpia d’autogovern.
a. Així doncs, sense autogovern no és possible mantenir i desenvolupar la comprensió que una comunitat política té d’ella mateixa; per tant, quan parlem de la gestió de la immigració per a nacions minoritàries, parlem d’un dels fonaments que
legitimen les demandes d’autogovern.
6. Cal concebre les demandes dels immigrants i les de l’autogovern com a compatibles i no com a mútuament excloents, això és, tenir una concepció inclusiva i convergent.
a. En aquest cas, el nucli de la reflexió seria si la nació minoritària és capaç de ser
ella mateixa multicultural, incloent dins de la seva autoconcepció la multiculturalitat que expressa la presència d’immigrants.
7. En últim terme, una de les nocions que serveix per descriure la situació no és tant
la de desigualtat, sinó la de desavantatge. Així, si els immigrants, de la mateixa manera que la minoria nacional, estan en situació de desavantatge, i acceptem que
aquesta situació inicial és la que és a la base de la reflexió que volem fer, del que es
tracta és de comparar les dues situacions per esbrinar si fem servir la mateixa
noció, encara, per descriure referents diversos.
a. Amb aquesta intenció, s’ha de dir que la situació de desavantatge es produeix
per raons diferents per als immigrants i per a les nacions minoritàries; volem saber,
doncs, si aquesta situació empitjora en vincular-se els dos problemes, o bé si no
és així.
b. D’aquesta manera, la política d’immigració de l’Estat empitjora la situació de les
nacions minoritàries en no proporcionar-los eines ni recursos per tal que elles
mateixes gestionin aquest procés, que afecta el seu propi desenvolupament
com a comunitat cultural.
c. Per tant, les línies de reflexió i els discursos que es facin han de tenir com a restricció política enfocar la qüestió de tal manera que el vincle entre immigració i
autogovern no empitjori la situació dels dos: l’ideal seria que la millorés, però és
raonable mantenir que no l’empitjori.
D’aquesta manera, ens trobem davant d’un plantejament que té com a base d’argumentació les polítiques d’autogovern, això és, les polítiques que tenen com a última base de
legitimació la gestió de la comunitat cultural minoritària.

II. Indicadors contextuals: Catalunya, Flandes i el Quebec
En aquest capítol es presenten els principals indicadors contextuals dels tres casos d’estudi;
s’hi presenten indicadors geogràfics, indicadors socioeconòmics, indicador demogràfic i indicador polític. Així, s’hi presenten en tres seccions: en la primera s’elabora una fitxa tècnica amb
les principals dades vigents geogràfiques i socioeconòmiques; en la segona s’aprofundeix en
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les dades estadístiques demogràfiques amb indicadors d’immigració específics, i en la tercera es presenten els resultats de les darreres eleccions i els principals eixos del sistema polític.
I. Context geogràfic i socioeconòmic: S’hi presenta una taula resum amb les principals
dades.
II. Context demogràfic: S’hi presenten les principals dades, dividides en tres indicadors.
a. Indicador 1: Població immigrada resident a Espanya, el Canadà i Bèlgica
1. El Canadà té més d’un 18% d’immigrants en el seu territori, davant del 8,27%
de Bèlgica i del 3,90% d’Espanya.
2. Les xifres més importants es donen en les persones que provenen de països que
anomenem del Tercer Món.
3. La distància entre el Primer Món i el Tercer és més significativa per al Canadà: se
n’obté una distància del 4,5%, davant de l’1,9% d’Espanya.
b. Indicador 2: Població immigrada resident a Catalunya, el Quebec i Flandes
1. Arreu, el gran nombre d’immigrants, tant en nombre com en percentatge, és una
realitat manifesta.
2. El 8,8% de la població de Catalunya és immigrada, davant del 3,9% a Espanya.
3. Quasi tota la població immigrada procedeix del Tercer Món. La distància és a Catalunya d’un 5,37%, davant d’un 5,72% al Quebec; no hi ha entre els dos països una
diferència important.
c. Indicador 3: Població immigrada resident a Catalunya, el Quebec i Flandes respecte d’Espanya, el Canadà i Bèlgica. Aquest indicador ens ajuda a valorar els pesos de
cada país respecte del seu Estat respectiu.
1. Del total d’immigrants a Bèlgica, una tercera part s’ubiquen a Flandes, el 32,6%.
A Catalunya s’ubiquen una quarta part, el 25,3%, del total d’immigrants d’Espanya.
2. El Quebec en té un pes més reduït, amb pràcticament un 13%.
3. Si discriminem per procedència: el pes de la població que arriba de zones del
Tercer Món és molt més significatiu que el del Primer Món: un 20,38% a
Catalunya/Espanya i un 12,10% al Quebec/Canadà, mentre que no arriba al 5% la
ràtio dels que arriben del Primer Món.
De tot el que s’ha exposat s’extreu que en cadascun dels territoris la immigració és una
realitat demogràfica consolidada que té efectes sobre les estructures polítiques i socials
de cada nació minoritària.
III. Context polític: resultats electorals i sistema polític
1. A Catalunya hi ha un sistema de partits equilibrat.
2. Al Quebec no hi ha un partit d’esquerra estatal.
3. A Flandes abunden els partits de dretes/nacionalistes i no hi ha un partit d’esquerra nacionalista.

III. La filosofia pública a Flandes i al Quebec
En aquest capítol es presenten els principals temes del debat sobre la relació entre gestió de la immigració i autogovern i, a més, es destaquen les principals categories que arti-
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culen el debat en cada unitat territorial. Considerarem cada categoria com a marc d’interpretació i font principal d’elaboració normativa d’arguments.
Aquesta matèria s’estructura en dues seccions: la primera és un repàs cronològic de la
gestió de la immigració a Flandes i al Quebec, tot destacant-hi les principals dades i etapes d’innovació, i els temes del debat públic i polític més importants, que ens ajudaran a
contextualitzar els temes que es discuteixen; la segona introdueix els temes del debat
acadèmic actual.
Pel que fa a la primera secció, ens sembla especialment significatiu el fet que en el context de Flandes es produeix una innovació conceptual, a saber: el Pla estratègic per a la
política flamenca en matèria d’immigració de 1994 introdueix el concepte d’«al·lòcton»
per referir-se als immigrants, i el concepte d’emancipació en lloc d’integració; a l’empara d’aquests conceptes, es defineix la política d’integració com a política d’igualtat d’oportunitats per evitar l’exclusió social i la precarietat dels immigrants, i també en política
cultural, que s’entén com a política d’emancipació, de participació i de representació.
Pel que fa al Quebec, el que ens sembla especialment significatiu és que la qüestió de la
ciutadania i de com es pot definir la pertinença per tal d’incloure els immigrants és un dels
eixos del debat actual; tot i això, el que sorprèn a l’autor no és pas que la ciutadania formi part del debat polític i públic, com en altres nacions, sinó que aquest debat es faci en
un context no estatal ni sobirà. Així i tot, des de l’any 1995 s’hi produeix un nou plantejament, molt diferent de l’anterior: el repte és gestionar la relació entre els valors centrals de
la seva societat i el dret de les persones de viure segons la seva herència cultural; el rerefons és que la diversitat sembla ser percebuda com una amenaça als «nostres» valors.
En la segona secció s’identifiquen els principals temes que centren el debat de la immigració a Flandes i al Quebec avui; no els ressenyarem, ja que s’incorporen en l’últim apartat, titulat «Balanç final».

IV. Institucions i programes com a eines d’autogovern
En aquest capítol, en la secció primera es tracta de la legislació vigent i l’estructura institucional, i en la segona, la presentació dels programes i els plans vigents.
A més de quadres sintètics molt exhaustius i sistemàtics, i a més d’aportar molta informació i molt ben estructurada, destacarem en aquest apartat els objectius i els principis
que els articulen.

Flandes
Així, el Pla estratègic 2004-2010, el Document estratègic de deu punts d’atenció prioritària i el Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 basen les seves actuacions en uns principis i
uns objectius concrets:
• La comunitat flamenca proposa una política en resposta a les evolucions mundials i
a la diversitat i desigualtat en la societat. Això té com a efecte un Flandes multicolor
en el qual tothom, amb independència del seu origen etnocultural, ajuda a construir
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conjuntament una societat en tots els seus aspectes socials i econòmics. La idea és
defensar una societat oberta, tolerant i democràtica.
• La comunitat flamenca ha de liderar una participació proporcional i facilitar l’emancipació de les minories residents al país. Això implica que les minories residents de manera legal puguin participar de forma proporcional en la societat i en les institucions polítiques i socials.
• La comunitat flamenca posa com a data límit l’any 2010 per a l’accés i la mateixa participació en totes les formes d’educació. No es tolerarà que els alumnes no participin en certes classes per raons de religió.
• L’any 2010, l’Administració flamenca organitzarà la seva estructura i serveis de tal
manera que sigui capaç de tractar amb la diversitat. Això s’ha de traduir en:
– una política de personal que condueixi a una representació proporcional de les minories en el mercat laboral,
– una fixació de procés d’interculturització en l’estructura i en la cultura de l’organització,
– una política de comunicació que doni una imatge representativa de la diversitat,
– un servei a mida del client.
• L’any 2010, les minories etnoculturals tindran els mateixos drets que la totalitat de la
població quant a habitatge digne, serveis de sanitat, serveis de benestar, i una oferta cultural, juvenil i esportiva diversificada.
• L’Administració flamenca estimula la ciutadania activa de les minories etnoculturals.
En aquest sentit, l’any 2010:
– les minories utilitzaran d’igual manera els canals de participació en la política;
– les associacions etnoculturals tindran canals de participació específics en el disseny
de les polítiques;
– es donarà suport a les associacions de les minories com a defensores dels seus
interessos, ja que la vida associativa estimula la ciutadania activa.
• L’Administració crearà un nombre suficient de trajectes d’integració en el món laboral.
Les persones que no vulguin seguir aquests trajectes poden perdre el subsidi d’atur.
• L’Administració estimularà les empreses a seguir una política de diversitat (sense imposar quotes).
• Es vol estimular la diversitat als barris. Es farà una política d’habitatge amb l’objectiu
de combatre la fuga dels qui han obtingut una millor posició social i financera.

El Quebec
Cal destacar que el Ministeri de les Relacions amb els Ciutadans i de la Immigració pretén fer front a cinc reptes importants a través del seu programa estratègic:
• Vincular el creixement econòmic amb la immigració. És a dir, que els dos components
de la relació siguin directament proporcionals.
• Invertir l’evolució demogràfica del Quebec.
• Superar el repte de la integració dels nouvinguts.
• Promoure la comprensió i l’exercici dels drets democràtics, i afavorir la representació
equitativa de la diversitat.
• Difondre una informació governamental de qualitat i simplificar les gestions.
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Per assolir-ho, es proposen nou orientacions estratègiques:
1. Augmentar els volums d’admissions d’acord amb les necessitats i els objectius del
Quebec, i donar suport a la immigració francòfona, mentre es mantenen les exigències socioeconòmiques.
2. Intensificar els esforços d’establiment dels immigrants dins de la regió.
3. Sostenir activament la integració socioeconòmica, lingüística i cultural dels nouvinguts.
4. Reduir els obstacles que frenen la contribució dels immigrants al desenvolupament
socioeconòmic del Quebec.
5. Promoure la comprensió i l’exercici dels drets i les responsabilitats de tots els ciutadans sense discriminació.
6. Facilitar l’accés als documents dels organismes públics, tot assegurant la confidencialitat i la protecció de les dades personals.
7. Difondre una informació governamental de qualitat, estructurada i accessible segons
la forma de comunicació de l’elecció del ciutadà.
8. Simplificar les gestions del ciutadà amb l’Estat, en companyia dels ministeris i organismes, en el respecte de la protecció de les dades personals.
9. Proporcionar als ministeris i organismes una actuació pericial quant al coneixement
de les necessitats dels ciutadans en matèria de prestació de serveis d’informació.

V. Construint una filosofia pública de la immigració a Catalunya
Des del principi de l’estudi, la idea que ha mogut tota l’anàlisi ha estat el vincle entre immigració i autogovern, i aquest vincle no és únicament una qüestió acadèmica, ni un artifici
vàlid per retroalimentar debats sense ancoratge pràctic. Res més lluny de la intenció de
l’autor. De fet, vincular immigració i autogovern és una exigència política per a les preguntes diferenciades que planteja la immigració en el context català; a més, després d’un primer període de constatació i reconeixement del fenomen, ens trobem en un moment més
madur i propici per a la innovació política en la gestió de la immigració a Catalunya.
En aquesta línia, i a l’hora de reflexionar sobre quins han des ser els elements bàsics per
enfocar l’assumpte, s’han d’acceptar quatre premisses essencials:
1. L’arribada de població immigrant és un procés irreversible.
2. Cal reconèixer que la immigració a Catalunya és una realitat demogràfica consolidada.
3. Aquesta nova realitat té unes característiques pròpies que la fan diferent d’altres processos migratoris anteriors.
4. La gestió de la immigració a Catalunya té unes característiques pròpies d’una nació
minoritària.
És per tot això que, segons l’autor, cal tenir en compte tot el que s’ha exposat fins aquí
dels casos semblants. Ara bé, tot fixant-nos en aquests casos, el que s’ha de fer és construir una filosofia pròpia per encarar els reptes que aquest fenomen presenta a l’autogovern; així, aquesta filosofia pròpia s’ha de fonamentar en set premisses bàsiques, que són
de fet les que articulen el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconeixement de la diversitat cultural.
Drets humans i respecte de la dignitat de la persona.
Universalitat de les polítiques públiques i respecte dels drets individuals.
Assegurar l’estabilitat i la cohesió de la societat catalana.
Defensa de la llengua catalana com a llengua de la ciutadania resident.
Coordinació, cooperació i coresponsabilitat.
La política d’integració amb base europea.

Tot i que, segons l’autor, ens hem de referenciar en els termes exposats fins aquí, no és
menys cert que el debat que s’ha d’establir té unes implicacions epistemològiques que cal
destacar. És a dir, per tenir una filosofia pròpia de la immigració no s’han de buscar models
teòrics estrangeritzants, sinó que se n’han de construir de propis: mirant i analitzant la pràctica pròpia, basant-nos en la pròpia experiència. Per això, si volem construir una filosofia
pròpia sobre la immigració a Catalunya, haurem de centrar-nos en els punts següents, sempre segons l’autor: en primer lloc, seguir el principi de la realitat i la inducció per orientar
debats, això és, que tots els arguments tinguin un referent empíric que formi part substancial de la tradició; en segon lloc, la filosofia pròpia ha de poder seguir l’estructura lògica del
país. És per això que, si es vol refermar el vincle entre immigració i autogovern, el que hem
d’aprendre del que s’ha dit fins ara és que s’hauran de focalitzar tres polítiques prioritàries:
les polítiques lingüístiques, les polítiques educatives i les polítiques de treball; de fet, llengua, educació i treball hem après que han d’estar vinculades en el moment de formular polítiques d’acomodació dels immigrants a la societat catalana.

VI. Balanç final
En aquesta part es fa una recapitulació de tot el que s’ha exposat fins ara, i a més s’aporten unes línies de reflexió i d’acció per al futur.
Efectivament, els dos llenguatges de l’autogovern, el de les competències i el de la identitat, s’han de poder combinar per tal que puguin produir arguments que contribueixin a
la definició d’una filosofia pública d’immigració a Catalunya, però sempre s’ha d’entendre
aquest vincle en termes de prioritats. Com ja hem vist, un llenguatge exclusivament de competències per legitimar polítiques pot arribar a desvirtuar la identitat comunitària.
A la vegada, s’ha vist que el vincle entre immigració i autogovern genera tota una sèrie de
qüestions normatives que gairebé no estan desenvolupades a Catalunya, ni des del punt
de vista teòric ni des del punt de vista institucional: queda clar que la immigració exigeix
replantejar-se, en termes de redefinició, l’autogovern, en especial per poder diferenciar bé
els arguments de reivindicació cultural dels immigrants cap a la societat, dels arguments
que es projecten cap a l’Estat des de Catalunya.
Finalment, ens agradaria ressenyar que s’ha argumentat que per construir una filosofia pròpia s’ha d’evitar buscar models estrangeritzants i/o marcs teòrics acontextuals: les principals fonts de legitimació de l’enfocament per gestionar el vincle entre immigració i autogovern han d’estar basades en una anàlisi de l’experiència pròpia, seguint una lògica que
podríem anomenar de retrovisor, això és, fer present el passat de la tradició per dissenyar
polítiques futures.
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Inmigración y vivienda
en España

Colectivo IOÉ. Carlos Pereda, Walter Actis
i Miguel Ángel de Prada
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2006
(Documentos del Observatorio
Permanente de la Inmigración)

La publicació està dividida en dues parts. En la primera s’exposen dades i xifres sobre el
mercat de l’habitatge a Espanya, mentre que en la segona el que es fa és comentar les
dades recollides a partir de l’enquesta realitzada a prop de nou-cents immigrants. Per acabar el document, es fan propostes i reflexions sobre les polítiques a desenvolupar per millorar la inserció residencial d’un sector de la ciutadania (dels immigrants procedents de països perifèrics), que representen, segons el Padró de 2005, el 78% de la població estrangera
i el 6,5% de la població total d’Espanya.
L’objectiu de l’estudi realitzat l’any 2004 era conèixer les condicions d’accés i ús de la població immigrada al mercat de l’habitatge d’Espanya, les seves característiques, i les similituds i les diferències respecte a la població autòctona.
L’estudi es va fer en nuclis urbans de Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana a
col·lectius d’immigrants provinents de l’Europa de l’Est, de l’Àfrica i de Llatinoamèrica.
La metodologia emprada ha estat la combinació de la consulta a informants qualificats i
l’estudi de fonts secundàries sobre el mercat de l’habitatge i la immigració, més una
enquesta específica sobre qüestions d’habitatge a una mostra de 909 immigrants majors
d’edat procedents de països perifèrics.
Entre les fonts estadístiques utilitzades, destaca el Cens de població i habitatge de 2001,
que permet comparar la situació residencial que tenien els immigrants en aquell moment
respecte a la de la població autòctona; i, en segon lloc els padrons de població de 1998
a 2005, que proporcionen informació sobre el nombre i l’evolució de la població estrangera en aquells anys.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 76

76 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

Pel que fa a la mostra, atesa la impossibilitat de tenir l’adreça de les persones a entrevistar, es va fer recorrent al sistema de quotes, estudiant primerament el col·lectiu a enquestar i establint un mapa complet de les seves diferències internes, que després serviran per
establir les quotes que explicaran els enquestadors. La base fou el Padró de 2003.
La fiabilitat estadística de les quotes és més baixa, diuen en l’estudi, que en els mostrejos fets a l’atzar.
El treball de camp es va portar a terme el darrer trimestre de 2004 i el segon semestre de
2005 per entrevistadors i entrevistadores immigrants de la mateixa regió d’origen dels entrevistats, pertanyents a trenta-sis països diferents.

Balanç
L’anàlisi de les dades obtingudes molt exhaustivament i reflectides en forma de gràfiques
i taules acolorides permet extreure conclusions entorn de tres qüestions:
1. Valorar la incidència de la immigració en la demanda d’habitatges i fer el pronòstic
a curt i mitjà termini de les perspectives.
2. Descriure les pautes residencials dels immigrants de països perifèrics en relació amb
els procedents de països centrals i amb la població autòctona.
3. Oferir una explicació de les principals diferències i itineraris dels migrants en qüestions d’habitatge.

1. Incidència de la immigració en la demanda d’habitatges
Entre 1998 i 2005, el saldo de població estrangera (3.187.000 immigrants nous d’origen
estranger) ha estat responsable del 77% del creixement demogràfic d’Espanya, i el 23%
restant correspon al saldo vegetatiu de la població resident. En el mateix període s’han
construït a Espanya 2,4 milions de nous habitatges, que s’han sumat als 20 milions existents.
Prenent com a referència la mida mitjana dels habitatges d’estrangers en el Cens de 2001
(3,1 membres), podem inferir que l’increment del nombre d’allotjaments degut a la immigració entre 1998 i 2002 va ser de 432.000 unitats. Encara que l’increment d’habitatges
demanats fos una mica més reduït, a causa de la tendència en les primeres etapes
migratòries a agrupar-se i augmentar el nombre de persones per habitatge, la pressió sobre
el parc immobiliari va ser important i es va orientar, principalment, cap al mercat de lloguer
(57%), i en menor mesura cap a la propietat (37%) i altres formes (5%). Cal destacar que
l’accés a la propietat és molt superior entre els estrangers procedents de països centrals
(66%) que entre els procedents de països perifèrics (27%).
Cenyint-nos a la població estrangera procedent de països perifèrics (2.874.800 persones
en el Padró de 2005), la situació canvia sensiblement. La mitjana de persones per habitatge puja a 4,4, que ocupen un total de 653.000 habitatges, el 78% de lloguer i el 13%
de compra, i un 9% resten en altres situacions.
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La rotació residencial dels immigrants procedents de països perifèrics és molt elevada en
els primers anys de ser a Espanya (el 44% dels enquestats tenia previst canviar d’habitatge en el decurs de l’any següent).
En general, s’ha estimat que per accedir a un habitatge de propietat cal tenir uns ingressos mensuals per sobre dels 1.700 euros, i per llogar-lo, per sobre dels 1.600 euros. Per
comunitats, els que més esperen comprar una casa són els residents a la Comunitat Valenciana (29%), mentre que a Catalunya i a Madrid tenen aquesta aspiració un 15 i un 13%,
respectivament. La mitjana dels ingressos mensuals a les llars dels immigrants de països
perifèrics és de 1.196 euros, i només el 27% supera la barrera dels 1.800 euros, amb la
qual cosa l’accés a l’habitatge de propietat està bloquejat per a una majoria.
La demanda futura d’habitatge dependrà, també, dels nous fluxos migratoris. El saldo mitjà
actual és de 365.000 persones procedents de països perifèrics, enfront dels 72.000 procedents de països centrals, anuals entre 1998 i 2005, i l’enquesta indica que en el 41%
de les llars hi havia plans de facilitar la vinguda de familiars l’any següent. Si es compleixen les expectatives, el nombre de persones procedents de països perifèrics s’incrementaria en unes 470.000 persones, amb la qual cosa la demanda d’habitatge s’incrementarà en uns 100.000 allotjaments.
En xifres totals, hi haurà una demanda d’uns 125.000 habitatges nous (el 30% dels acabats a Espanya l’any 2004).
A mitjà termini, el potencial de demanda de nous habitatges per part d’immigrants de països perifèrics continuarà depenent, d’una banda, de la tendència a aconseguir habitatges autònoms i, de l’altra, de la magnitud dels saldos migratoris de cada any. Al seu torn,
l’accés a nous habitatges estarà en funció del nivell de renda en aquestes llars i de l’evolució del preu de l’habitatge, però també dels tipus d’interès, dels terminis d’amortització
dels crèdits, de la legislació i les polítiques d’habitatge, de l’actitud de la població espanyola cap als seus veïns immigrants, etc. Serà decisiu l’accés que tinguin a plans, subvencions i ajuts dissenyats per a persones que no tenen capacitat d’adquirir un habitatge independent en el mercat lliure.

2. Precarietat residencial dels immigrants de països perifèrics
Es fa la distinció entre llars i habitatges, distinció que és útil davant el fenomen que fan emergir els immigrants de països perifèrics, però que pot afectar també els sectors socials precaris de la població autòctona. Així, mentre el mercat immobiliari es caracteritza per tenir
molts més habitatges (21 milions) que llars (14 milions), en el col·lectiu immigrant es produeix just el contrari, i les llars són gairebé el doble (1.150.000) que els habitatges ocupats (653.000). El desequilibri es deu al fet que el 47% d’aquests darrers estan compartits per diverses llars sota la fórmula del sublloguer.
Pel que fa a les característiques dels habitatges, s’han comparat els resultats de l’enquesta amb els obtinguts per al conjunt de la població espanyola en el Cens de 2001. En general, es constaten uns indicadors de qualitat residencial força inferiors amb relació a la superfície i als equipaments. A més, els immigrants mateixos avaluen negativament el seu
habitatge actual si el comparen amb el que tenien al seu país d’origen.
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• El 61% dels immigrants disposen de menys d’una habitació per persona, enfront del
36% dels autòctons.
• El 96% de la població immigrant té assegurats els serveis bàsics (electricitat, aigua
corrent, bany o dutxa, cuina i nevera), encara que sovint de manera compartida.
• El 5% no té rentadora, el 6% no té TV, i més del 60% no té telèfon fix ni ordinador.
• Una quarta part dels habitatges ocupats per immigrants no tenen finestres que donin
al carrer.
Es constata que hi ha una segregació espacial dels immigrants que provenen de països
perifèrics, sobretot a les grans ciutats, i aquesta es manifesta no tant amb l’aparició de
guetos com amb un model de segregació social difusa, amb diferències en el règim de
tinença, en la qualitat dels edificis, les condicions d’habitabilitat, etc.
Així, s’ha constatat que més de la meitat dels immigrants viuen en edificis amb una densitat intermèdia de població estrangera (almenys dos veïns, però menys del 50% de la finca); una tercera part viu en cases on són ells els únics estrangers, i la cinquena part ho fa
en finques amb una gran densitat d’immigrants. Així i tot, la concentració d’immigrants varia
segons el nivell social de la ciutat.

3. Diverses trajectòries residencials dels immigrants. Principals factors
explicatius
Si segmentem el col·lectiu estudiat en tres blocs segons el temps d’estada a Espanya,
observem que es produeixen importants canvis en les condicions d’habitatge.
• Menys de dos anys de residència: Comparteixen els espais comuns de la casa amb
altres llars. Es queixen de la manca de comoditat, tranquil·litat i intimitat i enyoren el
seu país. Els manca espai per rebre visites, i, quan en tenen, els veïns se’n queixen.
Volen viure independents amb el seu nucli familiar. Així, és en aquest període que es
produeix una més gran mobilitat geogràfica i residencial.
• Més de cinc anys de residència: Viuen en pisos independents, de lloguer o de compra en proporcions similars, han aconseguit la reunificació familiar, tenen més espai,
valoren positivament les condicions de comoditat, tranquil·litat i intimitat que tenen,
però encara enyoren el seu país. Se senten ben acollits i ben tractats pel veïnat autòcton. La mobilitat residencial disminueix molt.
• Els que fa entre dos i cinc anys que han arribat presenten una situació intermèdia en
tots els aspectes i sentiments.
En un esforç de síntesi, es poden reduir a quatre els factors bàsics que afecten tots els
immigrants: el nivell socioeconòmic, les relacions de família-gènere, l’estatut jurídic i les
xarxes socials. A més d’altres factors diferencials, com són la regió d’origen i la comunitat autònoma de residència, factors que també condicionen la situació residencial.
a) Nivell socioeconòmic
El nivell educatiu assolit, normalment al país d’origen, condiciona l’ascens social i laboral,
així com una acollida més favorable per part dels veïns autòctons; per contra, els immi-
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grants analfabets tendeixen a estabilitzar-se en ocupacions precàries, i són habitualment
víctimes de més prejudicis i maltractaments.
L’ocupació qualificada ofereix més estatus i més ingressos, incrementa la renda familiar i
la capacitat adquisitiva per accedir a un habitatge independent.
Pel que fa al nivell de renda de les llars, han demostrat que és una variable decisiva per
explicar tant la modalitat de tinença com la qualitat dels habitatges.
Sovint les famílies necessiten passar un quant temps a Espanya per reagrupar-se, fer
valer les seves capacitats laborals i incrementar la seva renda; així s’explica que la variació del nivell de renda mitjana de les llars variï molt segons el temps d’estada a Espanya (984 c, menys de dos anys; 1.271 c, de dos a cinc anys, i 1.744 c, si fa més de
cinc anys).
b) Relacions de família-gènere
S’inclou aquí el grau de reagrupació familiar, l’estat civil i el sexe, tres variables estretament relacionades. En processos migratoris expansius, com el que ha experimentat
Espanya en els últims anys, els immigrants pioners que tracten de preparar el camí a
la resta de la família constitueixen una part important del flux d’arribades, la qual cosa
explica que tan sols el 21% dels que resideixen a Espanya des de fa menys de dos anys
visquin en una llar amb nucli (parella i fills), situació que s’amplia al 37% entre els que
fa de tres a cinc anys que hi són, i al 58% entre els que hi resideixen des de fa més de
cinc anys.
La reagrupació de la família o la constitució d’una de nova es mostra com un factor molt
important a l’hora d’explicar els canvis d’habitatge; en haver-hi més membres adults a la
família, s’incrementen l’ocupació i els ingressos, i en haver-hi fills, augmenta la pressió per
dotar-los d’una llar autònoma i es deixen enrere les fórmules transicionals.
L’estat civil de cada persona, segons el grau de reagrupació familiar, condiciona la seva
posició i necessitats amb relació a l’habitatge: els solters capdavanters es mouen menys
condicionats i també amb més recances que els casats o separats amb fills. En aquest
darrer cas, és freqüent que supeditin les condicions actuals en pro del futur projecte de
reagrupament (subllogar per estalviar).
Pel que fa al gènere, dones i homes presenten distints trets diferencials en relació amb l’habitatge; en primer lloc, les dones l’utilitzen més intensament que els homes, no tan sols
perquè fan habitualment les tasques de la llar, sinó perquè hi passen més temps; en segon
lloc, les dones registren resultats més positius que els homes en gairebé tots els indicadors de qualitat i satisfacció en relació amb l’habitatge, fet que té a veure amb el patró
migratori dels dos gèneres, sobretot en el cas del col·lectiu africà, ja que són les dones
les qui s’incorporen al cicle migratori en una segona etapa, quan algun home de la família ja ha estat preparant el terreny.
I, en darrer lloc, hi ha les dones que viuen internes a la casa de la persona que els dóna
feina, una part de les quals estabilitza la seva situació renunciant a formar una llar independent.
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c) L’estatut jurídic
La política migratòria espanyola estableix un sistema d’entrades restrictiu combinat amb
periòdics processos de regularització, la qual cosa ha forçat més del 80% dels immigrants
de països perifèrics a passar una primera etapa d’estada a Espanya sense la documentació de residència en ordre. Aquesta situació introdueix la inseguretat en la vida quotidiana dels migrants i els impedeix gaudir de certs drets i de l’accés a determinats recursos,
condicionats a la situació de regularitat. En la mostra estudiada hi ha documentats el 24%
dels que fa menys de dos anys que són a Espanya, el 58% dels que fa entre dos i cinc
anys que hi són, i el 93% dels més antics (l’enquesta va ser feta abans de conèixer els
resultats del procés de regularització de 2005).
La manca de documentació debilita la capacitat de negociació dels immigrants en el mercat de treball, en no poder ni signar contractes ni reclamar drets laborals.
No els és possible subscriure hipoteques ni presentar nòmines en cas de lloguers. I això
els fa recórrer al sublloguer d’habitacions a casa de parents o amics.
El fet de no tenir la documentació en ordre és viscut pels immigrants com un peatge que cal
pagar per estar al país, una etapa que ja passarà mercès als processos de regularització.
d) Les xarxes socials
En general, s’ha observat que la densitat de xarxes socials s’incrementa a mesura que passen els anys. Pel que fa als veïns, cal dir que, passats tres anys, el 80% dels immigrants
ha establert una relació d’amistat amb algun veí.
Els locutoris són el principal lloc d’intercanvi en la primera etapa migratòria; és on més van
les persones que no tenen papers; per contra, els documentats freqüenten més les associacions. La meitat de les persones amb fills en edat escolar han aconseguit establir relació amb altres pares i mares de l’escola. Una altra via de relació social són els centres de
culte, on van el 44% de les persones enquestades.
Per accedir a l’habitatge, la via d’informació més utilitzada pels immigrants en una primera etapa són els amics; mentre que les persones cultes, amb ocupació qualificada i documents s’adrecen més a les agències immobiliàries.
Entre els motius d’elecció de l’habitatge actual, alguns al·ludeixen directament a l’interès
per viure amb altres paisans (29%) o viure només amb familiars (41%). Pel que fa a les dificultats, el 38% dels arribats fa menys de dos anys reconeix que la manca d’arrelament i
de coneixement de la ciutat van limitar les seves possibilitats d’accedir a un habitatge adient.

Perfils bàsics per regions d’origen
Les diferències en les pautes habitacionals segons les regions d’origen en què s’ha estructurat la mostra a fi d’obtenir resultats fiables (Europa de l’Est, Àfrica i Amèrica Llatina) s’expliquen per la combinació en cada cas dels quatres factors descrits fins ara. No obstant
això, hi ha un component ideològic que convé tenir en compte: la relació de la població
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autòctona amb els immigrants, que depèn estretament dels vincles històrics i de les imatges i els prejudicis associats a la diversitat ètnica, cultural i religiosa.
Els europeus de l’Est, majoritàriament de Romania i Bulgària, són el col·lectiu més recent
a Espanya (506.725 empadronats el 2005); la seva recent arribada explica que siguin els
que més visquin en règim de sublloguer, que hagin tingut menys mobilitat territorial i residencial i que tinguin una més gran proporció de persones sense papers. Per contra, presenten nivells més alts d’estudis, qualificació laboral i ingressos familiars, circumstàncies
que expliquen que tinguin habitatges més amplis i amb més serveis que els africans, que
se sentin més satisfets que els altres grups pel tracte rebut a Espanya, i que siguin els que
menys pensin a retornar al seu país. Reben a casa seva menys visites que la resta de grups,
i els veïns són dels que menys es queixen. Els homes de l’Europa de l’Est assumeixen en
major mesura de manera habitual les tasques domèstiques, encara que sempre en una
proporció més baixa que les dones; són l’únic grup que intensifica la seva participació en
accedir a un habitatge independent.
Els africans (la majoria, del Marroc) presenten en molts aspectes el revers del grup anterior: són els més antics d’Espanya (el 30% hi són des de fa més de cinc anys) i tenen el
nombre més alt de persones amb la documentació en regla; com que fa més temps que
són aquí, han experimentat més mobilitat geogràfica i residencial i han accedit a la propietat de l’habitatge amb un índex més elevat, un 19%, enfront del 13% dels europeus i
el 10% dels llatinoamericans. Per contra, tenen un nivell d’estudis més baix, així com menys
qualificació laboral i ingressos familiars, fets que expliquen que els seus habitatges estiguin ubicats a les pitjors zones de les ciutats, i tinguin a la vegada menys despeses de
manteniment domèstic però més problemes d’espai i menys serveis. Són, també, els que
més es queixen de l’elevat preu dels habitatges i de l’escassa oferta a preu assequible.
Coherentment amb el seu nivell adquisitiu i amb la seva regularitat administrativa, són els
que més recorren a l’Administració pública per aconseguir habitatges de protecció oficial
(el 6,3%, enfront del 2,7% de ciutadans de l’Europa de l’Est, i l’1,7% de llatinoamericans).
Malgrat la seva antiguitat a Espanya, són els que han aconseguit un menor índex de reagrupació familiar, la qual cosa, considerant que són el col·lectiu amb més plans per fer venir
els seus familiars a Espanya, sembla indicar que troben més problemes per creuar les fronteres (impermeabilització electrònica d’Andalusia i les Canàries i tanques a Ceuta i Melilla). Pel que fa al treball domèstic, els homes africans són els que menys el fan habitualment, i encara disminueix aquest grau de participació quan fan el reagrupament familiar i
van a viure en un habitatge independent.
El col·lectiu llatinoamericà ha crescut molt en els darrers anys, fins a suposar la meitat dels
immigrants de països perifèrics que hi ha a Espanya (segons el Padró de 2005, són 1,4
milions). En gairebé totes les variables bàsiques, se situen a mig camí entre els europeus
de l’Est i els africans. Els seus nivells d’estudis, qualificació laboral i renda familiar se situen
per darrere dels europeus de l’Est i a notable distància dels africans. És el grup que té un
més gran nombre d’habitatges en règim de lloguer independent, i queden en darrer lloc
en allotjaments de propietat. Les condicions d’habitabilitat (superfície per persona, serveis
i despeses de la llar) se situen sistemàticament a mig camí. De les diverses xarxes de relació, són els que més se serveixen d’amics espanyols (quatre vegades més que els altres
grups), segurament per l’idioma i pels lligams històrics amb Espanya. Pel que fa a les tas-
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ques domèstiques, els homes les assumeixen en la mateixa proporció que els europeus
de l’Est quan viuen subllogats, però transfereixen aquest rol a les dones quan fan el reagrupament familiar.
En darrer lloc, una de les diferències més importants entre regions que no s’expliquen prou
amb les variants descrites fins ara és la percepció que tenen de l’actitud dels espanyols vers
els estrangers. El col·lectiu africà experimenta rebuig o xenofòbia en una proporció força més
elevada que els altres grups: el 58% ha sentit dificultats o barreres especials en l’accés a
l’habitatge actual «pel fet de ser immigrants» (el 43% dels llatinoamericans i el 18% dels europeus); el 81% opina que el veïnat no acull bé els immigrants (el 40% dels llatinoamericans i
el 25% dels europeus), i el 38% diu haver patit personalment insults i amenaces per part de
veïns espanyols (el 31% dels llatinoamericans i els 13% dels europeus).
Aquesta consistència de percepcions negatives per part del col·lectiu africà es pot explicar, només en part, pels seus més baixos nivells d’estudis i de renda; però, fins i tot quan
s’igualen aquests paràmetres, la seva sensació de discriminació continua sent superior que
en els altres grups, per la qual cosa s’ha de recórrer a l’existència d’estereotips i prejudicis de l’opinió pública espanyola en relació amb el col·lectiu magribí i subsaharià, de
majoria islàmica, un fenomen que ha estat constatat tant per enquestes com per investigacions qualitatives. En aquest mateix sentit, sembla haver-hi una acollida més positiva
dels europeus de l’Est que la que es reserva als llatinoamericans.

Perfils bàsics per comunitats autònomes de residència
Els territoris en els quals s’ha aplicat l’enquesta (Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana) concentren el 59% de la població estrangera empadronada a Espanya i presenten
diferències en matèria d’habitatge, diferències que tenen a veure tant amb el context propi de cada comunitat com amb la tipologia d’immigrants que hi resideixen.
El mercat de l’habitatge de la Comunitat Valenciana es caracteritza, en primer lloc, per tenir
preus més barats que les altres comunitats: els pagaments mensuals mitjans dels immigrants per un habitatge independent són un 31% més econòmics que a Madrid i un 20%
més baixos que a Catalunya en el cas dels lloguers, i en proporcions semblants en el cas
de les hipoteques. En conseqüència, els immigrants residents a la Comunitat Valenciana
tenen un accés més fàcil als habitatges, i aquests són relativament amplis i de més bona
qualitat, i són valorats més positivament pel que fa a comoditat, tranquil·litat i intimitat. És,
també, la comunitat amb menys concentració d’immigrants als edificis. Si hi afegim que
s’hi concentra una més alta proporció d’europeus de l’Est, s’explica també que sigui la
comunitat en la qual es detecta menys rebuig cap als estrangers i on les relacions amb
els veïns i el barri són més intenses i satisfactòries.
D’altra banda, el mercat de l’habitatge valencià té molt pocs habitatges de lloguer (el 8%
del parc, davant del 17% de Catalunya i el 14% de Madrid), fet que explica el perquè de
les queixes sobre l’oferta escassa, la baixa proporció d’immigrants que han accedit a l’habitatge llogat, i l’alta proporció que han accedit a l’habitatge de propietat. El context laboral d’aquesta comunitat, amb alts índex de rotació i economia submergida més elevats
que les altres comunitats, facilita la inserció dels immigrants sense papers, i consideren
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en menor mesura la falta de documentació com un problema per accedir a l’habitatge.
Dels serveis existents, el més apreciat és el sistema de comunicació o transports amb la
resta de la ciutat.
La Comunitat de Madrid té el preu de l’habitatge més car, i aquest repercuteix en els costos mensuals de l’habitatge dels immigrants (398 c de mitjana; 257 c en sublloguer fins
als 687 c en els casos de propietat).
Entre els problemes per accedir a un habitatge és, amb diferència, el preu elevat el que
més impedeix l’accés a un habitatge independent al 68% dels immigrants de països
perifèrics.
Tant a Madrid com a Catalunya les queixes dels immigrants sobre la falta d’acollida per part
dels espanyols són més habituals que a la Comunitat Valenciana; però, mentre que a Catalunya les queixes genèriques són més freqüents, a Madrid hi ha més persones que han
estat víctimes d’insults i amenaces per part d’espanyols. En destacar la proporció de llatinoamericans en relació amb les persones d’altres comunitats, la seva proporció intermèdia en la majoria de variables bàsiques explica que Madrid presenti valors mitjans en molts
dels temes tractats. Entre els serveis públics existents al barri on viuen immigrants, els més
valorats en termes relatius són la netedat dels carrers i les zones verdes, mentre que el que
rep més crítiques és la manca de seguretat ciutadana o el descontrol de la delinqüència.
Catalunya té el mercat de lloguer més gran de les tres comunitats, la qual cosa explica
que sigui la que té una més alta proporció d’immigrants en règim de lloguer independent.
Pel que fa als preus, se situa per darrere de Madrid. La més gran concentració d’immigrants africans a Catalunya, amb nivells d’educació, qualificació laboral i renda familiar més
baixos que els altres grups, explica que la població immigrant de Catalunya presenti pautes diferencials en força aspectes. És la comunitat amb renda més baixa per llar (1.123
c/mes, un 23% menys que Madrid) i menys capacitat d’estalvi, i, malgrat això, és des d’on
s’envien més diners cap als països d’origen (147 c/mes). És, també, on es registra més
concentració d’immigrants als edificis i on hi ha més queixes sobre el tracte rebut pels
espanyols, tant en accedir a un habitatge com en la vida quotidiana. Un altre problema
que es dóna amb diferència a Catalunya són les queixes per enganys fets per les immobiliàries. També és on es demanen més avals, fiances i nòmines, que són motiu de queixa de dos terços dels immigrants. El servei públic que és més ben valorat és la seguretat
ciutadana, i el que menys, la manca de zones verdes.

Apunt final
Igual com passa en altres sectors de la societat espanyola, l’accés dels immigrants a l’habitatge és difícil a causa del seu limitat poder adquisitiu i de l’encariment continu dels preus
en el darrer cicle expansiu del sector de la construcció.
El baix poder adquisitiu s’emmarca en la creixent precarització d’amplis sectors del mercat laboral i en una gran polarització dels nivells de renda i patrimoni de les famílies.
Pel que fa a l’oferta, el preu dels lloguers ha anat pujant des dels anys vuitanta per sobre
de la inflació, i els preus de compra ho han fet un 79% entre 1998 i 2004.
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Per als immigrants que no han pogut accedir a un habitatge independent, aquesta és una
necessitat no satisfeta inscrita en la lògica de funcionament dels sectors socialment marginalitzats i que s’agreuja en els casos de desprotecció legal o davant les actituds xenòfobes de la població autòctona.
Quan la renda familiar millora, la tendència és a accedir a un habitatge de propietat, amb
l’elevat risc que suposen els tipus d’interès variables i l’allargament dels terminis d’amortització, una càrrega financera a molt llarg termini. Com més reduïda és la renda familiar,
més alta és la proporció d’ingressos destinats a l’habitatge a costa d’altres necessitats.
Tot això, afegit al llarg període d’eufòria econòmica que viuen els sectors immobiliari i inversionista, fa que l’evolució experimentada impliqui greus riscos, tant per al mateix sector
financer (aturada de la bombolla immobiliària, insolvència, etc.) com per als usuaris amb
una situació sociolaboral precària (cicles recessius de feina, pujada dels tipus d’interès,
etc.). I per això tenen tanta importància el sector públic i les polítiques que s’articulin per
facilitar a les famílies el dret constitucional a un habitatge digne, amb línies d’intervenció
que tractin de resoldre la precarietat laboral i la marginació social, a la vegada que controlen la lògica mercantil-especulativa aplicada a una necessitat bàsica, l’habitatge. Sembla necessari, doncs, fomentar polítiques laborals i de reequilibri de rendes més eficaces,
així com mesures que desincentivin l’adquisició d’habitatges amb finalitats especulatives,
tot potenciant l’oferta accessible als sectors amb menys recursos.
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Inmigración, género
y espacios urbanos
Los retos de la diversidad

Mary Nash, Rosa Tello i Núria Benach
(eds.)
Bellaterra: Edicions Bellaterra, 2005

Aquest llibre és la compilació d’un curs dirigit per Mary Nash, «Inmigración, género y espacios urbanos: Los retos de la diversidad», i organitzat en el marc del cicle «Els Juliols», de
la Universitat de Barcelona, l’estiu de 2003. I recull les ponències dels diferents participants
en el curs des d’una reflexió pluridisciplinària. La finalitat és reflexionar al voltant dels processos de construcció d’identitats urbanes en espais de contacte intercultural i, a la vegada, com es construeix el paper de les dones en aquests processos.
Mary Nash, «La doble alteridad en la comunidad imaginada de la mujeres inmigrantes».
L’autora pertany al Grup d’investigació consolidat «Multiculturalismo y Género», del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
Teun A. Van Dijk, «Nuevo racismo y noticias. Un enfoque discursivo». L’autor és professor
de la Universitat Pompeu Fabra.
Yolanda Onghena, «Dinámicas interculturales y construcción identitaria». L’autora és del
CIDOB.
Núria Benach, «Diferencias e identidades en los espacios urbanos». L’autora pertany al Grup
d’investigació consolidat «Multiculturalismo y Género», del Departament de Geografia
Humana de la Universitat de Barcelona.
Rosa Tello, «Espacios urbanos y zonas de contacto intercultural». L’autora pertany al Grup
d’investigació consolidat «Multiculturalismo y Género», del Departament de Geografia
Humana de la Universitat de Barcelona.
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Elisabetta Zontini, «Migraciones, género y multiculturalismo. Una perspectiva de Europa
meridional». L’autora és de la London South Bank University.
Asun García Armand, «El rol de las mujeres en el devenir de un barrio intercultural: El Raval
de Barcelona». L’autora pertany al Grup d’investigació consolidat «Multiculturalismo y
Género», de la Universitat de Barcelona.
Davide Però, «Gobernanza en contextos multiétnicos. El caso de Barcelona». L’autor és
de la University of Oxford.

La doble alteritat en la comunitat imaginada de les dones immigrants
L’autora analitza alguns elements del discurs periodístic sobre les dones immigrants a
Espanya entre els anys 1996 i 2004, i bàsicament analitza la imatge d’alteritat, imatge que
en el cas de les dones immigrants és una doble alteritat: d’una banda, la imatge de dona
i, de l’altra, la imatge d’immigrant.
La hipòtesi de sortida és «la doble condició de gènere i de diversitat cultural que condiciona la seva representació cultural i el tracte que se’ls dóna en els discursos periodístics».
La base teòrica per al desenvolupament d’aquesta hipòtesi es fonamenta en les aportacions de dos autors: l’un és Benedict Anderson (1993), que es fonamenta en el concepte de comunitat imaginada; i l’altre és Teun van Dijk (1997), que es fonamenta en la metodologia que desenvolupa d’anàlisi crítica del discurs. Així, el concepte de comunitat
imaginada es desenvolupa en dues vies: l’una, l’experiència de pertinença a un grup
determinat, i, l’altra, la creació de mecanismes d’exclusió d’altres col·lectius. L’anàlisi crítica del discurs es fonamenta en la hipòtesi que en la societat de la informació els mitjans
de comunicació tenen un clar predomini en com es forma l’imaginari col·lectiu.
Un cop establerta la base teòrica, l’autora fa referència als nombrosos estudis que ha establert el rol decisiu dels diaris en la transmissió d’estereotips de gènere, així com en la programació televisiva i en els anuncis. En tots aquests casos, s’utilitzen diverses formes que
operen en la discriminació de les dones i estableixen estereotips sexistes que dificulten la
consolidació de la idea d’igualtat i d’equitat de gènere.
D’aquesta manera, segons l’autora, aquestes deficiències en el tractament mediàtic de
les dones s’accentuen en el cas de les dones immigrants de societats no occidentals.
Així, la comunitat imaginada que la premsa construeix al voltant de les dones immigrants
s’edifica sobre discursos de doble alteritat: d’una banda, l’alteritat de gènere i, de l’altra,
l’alteritat cultural i ètnica; d’aquesta manera, el tractament de les dones immigrants es
basa en dos grans eixos: l’un, el pensament etnocèntric de signe postcolonial comú per
a homes i dones; i l’altre, el pensament androcèntric d’un discurs de gènere. Efectivament, hi ha, segons l’autora, una interacció constant entre la dinàmica de les relacions
de poder de gènere i l’articulació d’una experiència col·lectiva de les immigrants com a
minoria cultural.
En aquesta línia, l’autora constata, en els discursos periodístics anteriors a l’any 2004, un
dèficit de representació de les dones immigrants, incloent-hi el terreny de les dades quantitatives; tot i això, des de l’any 2004 hi ha una evolució cap a una més gran presència
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femenina en la imatge que es transmet de la immigració. Ara bé, la imatge d’aquesta evolució és una dona amb trets típicament musulmans, pròpia de la dècada dels 1990, encara que les dades de 2004 reflecteixen un predomini de la immigració procedent de l’Amèrica Llatina i l’Amèrica Central.
En efecte, tot i l’evolució de la imatge que es difon des de la premsa amb una més gran
presència femenina, s’ha continuat donant una imatge de les dones immigrants des del
prisma del discurs de la domesticitat, una imatge de la identitat de gènere en termes de
reproducció, espai domèstic, família i maternitat. I per això, segons l’autora, hi ha la deriva jurídica d’aquest estat de coses amb l’establiment del concepte de reagrupament familiar, concepte jurídic que ignora els itineraris plurals de les immigrants com a treballadores i que tot sovint són experiències migratòries encarades amb solitud.
Així doncs, l’autora mostra que en els discursos periodístics dels anys noranta hi ha una
preeminència d’un perfil d’uniformitat i homogeneïtat cultural al voltant de la dona immigrant: aquesta és musulmana i procedent del Magrib, tot i que les dades mostren un escenari més heterogeni. Les dones immigrants, amb aquesta representació cultural, es converteixen en símbol de la diversitat cultural i de la comunitat immigrant en conjunt; així, des
d’aquest esquema de la doble alteritat, es reforcen actituds convencionals sobre els
arquetips de gènere, es destaca la figura de la dona com a mare i, des de l’alteritat ètnica i diversitat cultural, es posa èmfasi en els vestits propis musulmans.
A tall de conclusió
D’aquesta manera, les dones immigrants per mitjà de la maternitat adquireixen una nova
dimensió i un cert reconeixement, una representació simbòlica que construeix un imaginari col·lectiu que traspassa el llindar de gènere per fer referència a una identitat comunitària de diversitat cultural; i, en convertir-se en símbol de la comunitat immigrant, actua
com a referent de l’imaginari col·lectiu de la comunitat imaginada immigrant, de manera
que es crea un codi interpretatiu que reforça l’homogeneïtzació cultural, la qual impedeix
el reconeixement de l’heterogeneïtat.
Les dones immigrants són, doncs, portadores del col·lectiu en tant que reproductores biològiques i simbòliques de la comunitat: una essencialització que comporta una homogeneïtat
cultural i de gènere que no permet veure les diferències i la subjectivitat pròpies de cada persona; una comunitat imaginada que es fonamenta en una alteritat cultural no incloent, aliena a la seva visió identitària en tant que els és assignada sense que hi puguin intervenir.

Nou racisme i notícies. Un enfocament discursiu
L’autor estudia en aquest article de manera crítica com les notícies de la premsa poden
contribuir al que anomena nou racisme, i ho fa examinant les estratègies i les estructures
complexes de les notícies tot relacionant-les amb el context social.
Es vol saber, doncs, quin és el paper dels mitjans de comunicació en la reproducció de la
desigualtat racial i ètnica a l’Europa occidental i l’Amèrica del Nord.
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El nou racisme és un terme oposat al terme racisme, entès com a linxaments, discriminació, sentiments de superioritat i menyspreu explícit. El nou racisme és típicament indirecte i subtil i no és propi només de les persones corrents, sinó també de les elits, i és per
això que moltes formes d’aquest són discursives, i semblen només paraules, però són tan
eficaces, a l’hora de marginar i excloure, com les antigues formes de racisme. Noves formes que, segons l’autor, potser són més perilloses perquè als qui es troben en aquest tipus
de discurs i interacció els semblen completament normals, naturals i plenes de sentit comú:
una forma d’hegemonia ètnica que es basa en ideologies i actituds aparentment legítimes
i acceptades per la major part de les elits.
El discurs com a pràctica social esdevé, així, la font principal de les creences racistes de
les persones, una mena de mitjancer entre la dimensió social i la dimensió cognitiva del
racisme; d’aquesta manera, el racisme s’aprèn mitjançant textos i maneres de parlar, i per
això les elits, en tant que controladores de l’accés i el control del discurs públic, tenen un
paper i una responsabilitat específics en aquestes formes de racisme discursiu.
Això és així perquè, segons l’autor:
– La majoria de les persones tenen poques experiències quotidianes amb les minories.
– La majoria de les persones tenen poques alternatives d’informació.
– Les actituds negatives vers les minories convenen a la majoria de persones.
– Les qüestions ètniques proporcionen una identificació positiva en termes de «nosaltres» i «ells».
– Els mitjans de comunicació emfatitzen aquesta polarització centrant-se en l’amenaça
cap a «nosaltres».
– Els grups minoritaris no tenen capacitat d’oposar-se a aquesta informació esbiaixada.
– És un discurs consensuat, i els dissidents tenen poc accés als mitjans; i, a més a més,
hi ha poc debat sobre el nou racisme.
Un cop establerts aquests paràmetres, l’autor analitza diferents fases en la producció del
discurs:
a. Producció de notícies: És la rutina de la producció allò a què les minories tenen menys
accés, ja que no controlen les fonts del discurs en les quals es fonamenta la producció de notícies: rodes i comunicats de premsa, reunions i tríptics informatius,
documentació, entrevistes, etc.
b. L’estructura de la notícia: Com que hi ha poques fonts d’informació alternativa, les
notícies a la premsa són la primera opinió i el primer fet i, a la vegada, la primera definició de la situació per part de les autoritats i les elits.
c. Temes: La majoria de temes sobre les minories fan referència a immigrants il·legals,
resposta política i polítiques, problemes d’acollida, problemes socials, resposta de
la població, de quina manera són diferents, caracterització negativa, interès en les
amenaces, i conflictes d’integració; a més, tots aquests temes tendeixen a prendre
una dimensió negativa.
d. Cites: Fins i tot en les notícies ètniques les minories s’esmenten amb menys freqüència que les majories i, si s’esmenten, se seleccionen les que confirmen les actituds
generals sobre el grup en qüestió, i poques vegades als representants de les mino-
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ries se’ls permet que parlin sols: és necessària la presència de persones del grup
majoritari que confirmi i expressi la seva opinió.
e. Significats locals: El nou racisme evita les etiquetes explícitament racistes i utilitza
paraules negatives per descriure les propietats o accions dels immigrants o de les
minories. Així, quan hi ha diverses opcions de lexicalització, el fet d’escollir una paraula o una altra o un seguit de frases respon a raons contextuals, i no pas a raons de
coherència del discurs, de manera que es fomenta la interpretació a partir de significats que no estan explícits, sinó implícits.
f. Forma, formulació i expressió: Aquestes formes o models de formulació poden
emfatitzar per si mateixos els significats. Així, per exemple, la violència i la delinqüència de les minories apareix en grans titulars, etc.
A continuació, l’autor exemplifica tot el que ha exposat en l’anàlisi d’una notícia concreta
de The Sun, a la qual no farem referència, ja que s’adequa exactament a l’anàlisi teòrica
que l’autor ha fet fins aquí.
A tall de conclusió
En general, el que es troba és una preferència pels temes que emfatitzen les males accions
de les minories i les bones accions de les majories, una estratègia general d’autorepresentació positiva i presentació negativa de l’altre. Això es porta a terme en diversos nivells
del discurs, i es desenvolupen mecanismes subjacents de materialització d’actituds i
estereotips ètnics, i a la vegada els pensaments dels receptors són dirigits per aquestes
estructures del discurs: una dinàmica que tendeix a afavorir l’endogrup i sovint a menysprear o problematitzar l’exogrup.

Dinàmiques interculturals i construcció identitària
L’autora ens proposa en aquest article apropar-nos a la construcció identitària i el seu significat des de la dinàmica intercultural, entesa, aquesta, com un concepte general que serveixi per identificar les complexes interrelacions culturals. Així doncs, «inter», la comunicació, ha de portar la càrrega del sentit de la cultura, i la hibridació ha de ser el nou context.
És, en aquest sentit, una anàlisi que per força ha de ser interdisciplinària, en tant que hi
ha una divergència de respostes a les preguntes sobre els processos formatius d’identitats, respostes fetes des de la ideologia, la religió, la nacionalitat, la política i l’economia.
Així, repensar la identitat en temps de globalització és repensar-la com una identitat multicultural amb múltiples cares, una identitat que pot desplaçar-se i reproduir-se com a identitat lluny d’on es va formar.
L’autora comença dient-nos que tota identitat és una identificació continuada, i tota identificació és un conjunt d’identitats que se succeeixen les unes a les altres; així, la identitat
és un estat de la persona en un moment determinat de la seva existència, i la identificació és l’instrument que li permet arribar a aquest estat. Per això, la identitat es pot definir
al marge de la referència temporal; en canvi, la identificació es refereix al procés que du a
aquest resultat; d’aquesta manera, la identitat en tant que procés finalitzat, consolidat, condueix al fonamentalisme.
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Les identitats són, doncs, construccions socials i no pas unes entitats que puguin existir
més enllà de les representacions culturals; la identitat té a veure amb el que és igual i el
que és diferent, amb el que tenim en comú amb algunes persones i el que ens diferencia
d’altres. Aquest nosaltres el construïm des de la inclusió, l’acceptació i la confirmació dels
seus membres, és un espai segur i aïllat de l’hostilitat de l’ells, un nosaltres que s’afirma
de manera positiva fent el que ha fet des de sempre, una crítica negativa i desvaloritzadora de l’ells. Un procés d’inclusió del nosaltres i d’exclusió de l’ells.
Així doncs, la identitat és conflictiva i complementària en la mesura que no podem dir que
tinguem una identitat determinada, i per això la identitat és contradictòria i no n’hi ha una
d’única que actuï amb una capacitat organitzativa local: tots els aspectes de la identitat
són contradictoris i complementaris a la vegada.
A tall de conclusió
La identitat és una cosa fràgil que té una relació difícil amb el temps. En efecte, què vol
dir seguir sent el mateix al llarg del temps? Fins i tot, com podem (re)construir i/o (re)interpretar la nostra història tenint en compte la presència de certes manipulacions identitàries? Però també és fràgil en tant que confrontació amb els altres, percebuts, aquests, com
una amenaça: aquest no-reconeixement total de l’altre, de qualsevol altre, significa una
idealització dels signes identitaris propis que ens incapacita per a qualsevol canvi. L’autora acaba amb una citació d’Eagleton (2000) que resumeix el que ha desenvolupat en el
seu article: «Fins a cert punt, el multiculturalisme no és més que un gir irònic posterior de
la mateixa història. Segurs de les seves respectives identitats culturals, els Estats nació
van crear subjectes colonials, i els descendents d’aquests després van ser adoptats com
a immigrants, cosa que ha posat en perill la mateixa unitat cultural que abans havia ajudat a crear un imperi.»
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Inmigración y procesos
de cambio
Europa y el Mediterráneo
en el contexto global

Gemma Aubarell i Ricard Zapata-Barrero
(eds.)
Barcelona: Icaria / Institut Europeu de la
Mediterrània, 2004
Pròleg d’Andreu Claret
(Antrazyt, 199)

Pròleg: El Mediterrani, laboratori de la globalització
Andreu Claret, director de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed.)
En aquest llibre sobre el fenomen migratori en l’espai del Mediterrani, es concep aquest
espai com un laboratori de la globalització. Així, les reflexions que s’hi desenvolupen tenen
una perspectiva regional per aconseguir una visió global del fenomen migratori; a més, si
a això hi adjuntem les polítiques que volen ordenar els fluxos migratoris i determinar la integració dels immigrants en les societats de destinació, ens trobem amb un llibre sobre el
fenomen de la immigració molt complet.
Ara bé, els moviments migratoris al Mediterrani no són una novetat; en canvi, sí que ho
és el fet que avui aquests moviments s’insereixen i són una manifestació de la mundialització de l’economia internacional; així, les migracions no només s’entenen com un fenomen exogen, pertorbador de l’estabilitat i la cohesió dels països d’acollida, sinó també com
un component principal de les transformacions que es produeixen en aquest espai, dels
reptes que planteja la seva gestió, i de les possibilitats de desenvolupament dels països
d’origen.
Avui, doncs, la immigració esdevé un actiu per a la construcció d’escenaris de futur
basats en la integració regional, la modernització política i el diàleg cultural: la immigració
com a solució de futur, una oportunitat, una palanca econòmica i humana que pot contribuir a l’edificació d’un Mediterrani millor.
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En fi, el Mediterrani és una regió on les disparitats tenen un valor més absolut i on la tendència a la polarització econòmica, política i social no ha cessat, de manera que s’han establert enormes disparitats entre països veïns. I és per això que és necessària una concepció de la immigració com un actiu, una nova definició de les polítiques de veïnatge entenent
la Unió Europea de manera extensa, una «Wider Europe».

Introducció: La dècada de la immigració
Ricard Zapata-Barrero, professor titular del Departament de Ciències Polítiques
i Socials de la Universitat Pompeu Fabra; director del Grup de Recerca sobre
Immigració i Innovació Política
Avui, la immigració és el motor d’una transformació social, política i cultural; des d’aquesta perspectiva, el debat ja no és «a favor» o «en contra» de la immigració, sinó
com gestionar políticament aquest procés sense contradir els nostres valors ni els nostres paradigmes democràtics: la immigració, doncs, ens fa replantejar els principis elementals que articulen la nostra societat i la seva organització política; més encara: el
debat estructural de la immigració té com a principal ancoratge la gestió de l’espai
públic.
En efecte, ens trobem davant de situacions noves, però les reflexions teòriques i les decisions polítiques que es prenguin aquí i ara tindran una importància cabdal, ja que el que
ara dissenyem és la societat política del futur.
Tot això ens situa en un debat estructural de la immigració com a resultat d’un triple procés: un procés històric, un procés global i un procés polític.
Un procés històric que té com a punt essencial la relació entre la immigració i la ciutadania vinculada a la nacionalitat, i d’aquesta manera la immigració ens obliga a fer-nos
replantejaments sobre la democràcia i els drets que tenen els ciutadans dels Estats
democràtics. Més concretament, com s’assoleixen aquests drets: d’entrada, està clar,
l’autor diu que aquests drets són fruit d’una sèrie de reivindicacions i lluites polítiques, no
pas de la benevolència dels Estats ni de l’atzar del naixement. En aquest procés històric,
la immigració ens fa replantejar el debat implicant-hi el bé de la ciutadania i el bé de la
democràcia.
Un procés global en el qual el debat se centra en la relació entre immigració, drets humans
i justícia distributiva global; d’aquesta manera, el procés migratori global és un assumpte
de drets humans; en efecte: d’una banda, l’opció de sortida del seu Estat que prenen algunes persones és forçada; i, de l’altra, el fet de sortir fa que disminueixin els seus drets
humans. Això és així perquè la gestió dels drets humans té com a marc de referència els
Estats.
Un procés polític en què el debat se centra a considerar la immigració com el principal factor de canvi estructural i, a més, com un factor generador de desigualtats. Així, en el marc
de la gestió política estem presenciant les dificultats per assumir i gestionar aquest canvi
i aquestes desigualtats.
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Objectiu del llibre
L’objectiu del llibre és mostrar que en el marc dels països mediterranis la gestió de la immigració té unes característiques pròpies, almenys des de quatre vessants, a saber: el primer, l’argument generacional, en tant que fem referència a democràcies joves que troben
en la immigració el seu primer gran desafiament; el segon, l’argument geogràfic, ja que
aquestes democràcies són situades com a fronteres geogràfiques de la Unió Europea, la
qual cosa les obliga a fer de policies d’aquestes fronteres; el tercer, l’argument del passat
colonial, atès que són democràcies sense passat colonial o amb un passat colonial de
fracàs, un tret que no ha permès tenir una llarga tradició d’immigració i de gestió colonial;
i el quart, l’argument del benestar, perquè en aquestes democràcies l’Estat de benestar
s’ha construït sense mà d’obra immigrant, la qual cosa predisposa al racisme, ja que els
ciutadans perceben que els immigrants gaudeixen d’uns beneficis que no han contribuït
a generar.
L’anàlisi d’aquestes quatre característiques conforma el marc de desenvolupament d’aquest llibre.

Part I: Els contextos de les polítiques migratòries
I. Globalització i immigració
Stephen Castles, director del Refugee Studies Centre, de la Universitat d’Oxford; exdirector del Centre for Asia Pacific Social Transformations Studies, de les universitats de
Wollogong i Newcastle, Austràlia
L’autor parteix de la hipòtesi que les noves formes de les relacions econòmiques, polítiques i socials emergents estan canviant les pautes de mobilitat i els processos d’assentament.
Així doncs, hi ha factors inherents a la globalització que van minant les maneres tradicionals de gestionar els fluxos migratoris i els canvis socioculturals resultants. En aquesta línia,
la integració global crea pressions democràtiques, econòmiques, polítiques, culturals i
socials vers les immigracions i, a més, incorpora zones remotes als circuits de mobilitat;
els Estats intenten minimitzar-ho reforçant els controls fronterers des d’un àmbit nacional
i multinacional: tot i que cada cop és més difícil diferenciar les formes de mobilitat essencials per al comerç i l’economia de les formes que es consideren indesitjables; a més,
aquests fluxos tendeixen a organitzar-se mitjançant xarxes transnacionals.
Ni més ni menys, la globalització ataca molts dels trets essencials de l’Estat nació, tal com
ens diu Manuel Castells, ja que suposa un canvi en l’organització espacial del món des
d’un «espai de llocs» a un «espai de fluxos» (Castells, 1996, cap. III). Així, la immigració
internacional encaixa en la lògica de la globalització, i per això és fàcil que fracassin les
estratègies de control basades en una lògica nacional antiquada.
Des d’un caire general, reflecteix les disparitats fonamentals entre països rics del Nord i
els menys rics del Sud; així, és inevitable que les grans diferències condueixin a la mobilitat. Aquesta causa general posa en dubte les que s’utilitzaven fins ara per explicar el feno-
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men; per contra, els moviments migratoris, un cop iniciats, desenvolupen la seva dinàmica i no és fàcil aturar-los.
Segons l’autor, mentre la globalització signifiqui la inclusió de certes àrees en la prosperitat econòmica i l’exclusió d’altres àrees, la immigració seguirà creixent, i per això la solució no està tant en els controls fronterers, sinó en canvis en les estratègies polítiques i econòmiques globals. Així, a curt termini, s’han d’eliminar les relacions econòmiques amb els
conflictes locals (per exemple, eliminar el comerç internacional d’armes petites, i el comerç
de petroli i de diamants a les zones de conflicte), i a llarg termini, la necessitat de canviar
els acords d’inversió, comerç i propietat intel·lectual que mantenen el subdesenvolupament i la pobresa.
Governs occidentals que treballin pels drets humans i per governs responsables; així, la
immigració no s’aturaria, però seria un qüestió d’elecció.

II. Migracions i desenvolupament al Mediterrani: Lliçons i perspectives
a la llum de l’Acord de Barcelona
Abdelkader Sid Ahmed, doctor en Ciències Polítiques; professor a l’IEDES de la Universitat Paris 1 Panthéon-Sorbonne; actualment, director de la programació científica de la
fundació italiana ISPROM
Segons l’autor, les pressions migratòries del sud i de l’est mediterranis cap al nord europeu s’accentuaran en la primera quarta part del mil·lenni; a més, un cop s’ha demostrat la ineficàcia de les mesures restrictives, cal trobar solucions a curt i llarg termini.
A curt termini, als països d’acollida hi ha un equilibri relatiu entre l’oferta i la demanda de
treball, i per això una interrupció del flux migratori crearia molts problemes a les seves
economies; en aquest sentit, els països d’acollida, si volen mantenir la relació entre persones actives i persones jubilades, necessiten un flux continu d’immigrants a l’any. Tot i
això, una immigració no controlada, sempre des d’un punt de vista de qualificació professional i que no tingui en compte les exigències de les economies d’acollida, no resoldria cap problema.
A més, si es vol una cooperació real euromediterrània, les polítiques de cooperació haurien de centrar-se a atreure fluxos migratoris compatibles amb el desenvolupament dels
països del sud, la qual cosa implicaria establir normes clares referents a l’oferta de la mà
d’obra que es necessita: és fonamental, doncs, una estratègia de cooperació en els sistemes de formació professional i d’investigació científica.
A llarg termini, s’han de trobar estratègies que permetin normalitzar els processos migratoris, objectiu dels Acords de Barcelona de 1995, que es fonamenten en la creació d’una zona de prosperitat compartida portant a terme les accions següents: creació d’una
zona de lliure canvi, implantació d’un partenariat euromediterrani i concessió d’assistència financera. En fi, la intenció era que en un futur no gaire llunyà les productivitats i els
ingressos a les dues ribes del Mediterrani convergissin; ara bé, també hi ha implicacions
importants per als governs del sud del nostre mar: en efecte, la necessitat de portar a terme el que s’anomena un «Estat desenvolupador», especialment impulsant les institucions
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apropiades que permetin aprofitar els esforços dels països del nord. És essencial, doncs,
que es produeixi un canvi en el concepte d’Estat dels països del sud del Mediterrani, ja
que, en bona mesura, d’aquests depèn la creació de les condicions que han de permetre portar a terme l’equiparació de les economies.
Així les coses, és necessari, per l’autor, instaurar un espai euromediterani real i creïble, que
permeti impulsar el sud per les vies d’un creixement sostingut i que, a la vegada, permeti la reabsorció de les pressions demogràfiques.

III. La questió migratòria en les relacions euromagribines
Mohamed Khachani, professor d’Economia Política a la Universitat Mohamed V
d’Agdal, Rabat; president de l’Association Marocaine d’Études et de Recherches
sur les Migrations (AMERM); coordinador del Group de Recherche et Études sur
les Migrations (GERM), de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la
Universitat Mohamed V
Tot el desenvolupament que fa l’autor es pot resumir en una frase d’Alfred Sauvy: «Si les
riqueses no van on són els homes, seran els homes els que aniran cap a on són les riqueses.» Així, el problema de la immigració reclama l’atenció dels països del Nord, en tant que
aquestes societats de benestar no poden mantenir la pobresa permanent lluny de les seves
fronteres mitjançant mesures reguladores. S’ha de donar, segons l’autor, un dimensió més
concreta a la solidaritat internacional i, en el cas que ens ocupa, a la solidaritat regional,
ja que la joventut dels països africans, com a conseqüència de la fam, la guerra i les epidèmies, mira cada cop més cap al Nord, ja sigui Europa o els països del Magrib, els quals
avui ja són països de trànsit d’immigrants.
Per sostenir aquesta tesi, l’autor assenyala dues paradoxes en les relacions euromediterrànies, a saber: la política migratòria europea, i el projecte euromediterrani de creació d’una zona de lliure canvi (ZLC).
Així, la política migratòria europea entesa com a control i tancament de fronteres per donar
prioritat a la seguretat pública prioritza la capacitat d’ocasionar molèsties dels veïns del
sud per sobre dels nombrosos interessos compartits; aquest enfocament ha mostrat les
seves limitacions i, a la vegada, ha produït uns efectes perversos. A saber:
• No ha contingut el fenomen.
• Ha generat el desenvolupament de xarxes mafioses.
• Ha contribuït a mantenir una imatge negativa de la immigració.
• És una font d’incomprensió entre les dues ribes del Mediterrani.
• La comunitarització de la política migratòria europea comporta el risc que sorgeixin
necessitats diferents en el si dels països de la UE i, a la vegada, exclou el plantejament del problema als països emissors.
Pel que fa a les paradoxes del projecte euromediterrani, d’entrada s’ha de dir que el projecte que considera el lliure canvi com a alternativa a la immigració només és viable a llarg
termini i en certes condicions. En efecte, considerar que el lliurecanvisme i les aportacions
significatives de capital exterior endegaran processos de convergència econòmica i que
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aquests reduiran les diferències de desenvolupament entre els països mediterranis és,
segons l’autor, tenir una confiança excessiva en el mercat, sobretot si es té en compte la
situació de les empreses d’aquests països, on totes vénen de règims molt proteccionistes i amb fortes deficiències en la gestió.
A més, també es noten aquestes carències a l’hora de valorar el Procés de Barcelona, on
després de sis anys s’han pogut observar les limitacions i els pobres resultats obtinguts:
• Retard en les negociacions i ratificacions dels acords d’associació.
• Un estancament en els indicadors d’integració comercial.
• Increment dels intercanvis comercials europeus cap a l’est d’Europa en detriment dels
països de sud.
• Escàs suport financer.
• Nivell baix d’inversions estrangeres als països del sud, fins i tot molt per sota de les
inversions europees en altres zones.
Tot això demostra, segons l’autor, que el que s’esperava de la liberalització de les economies no garanteix l’aparició d’efectes de reestructuració i que, com que no hi ha tampoc
un enfocament global de l’assumpte, als joves dels països del sud no els queda altre remei
que emigrar.

IV. Europa, Turquia i els seus immigrants: Unes relacions multiangulars
Isabelle Rigoni, doctora en Ciències Polítiques per la Universitat París 8; investigadora
(Marie Curie Research Fellow) del Centre for Research on Ethnic Relations (CREC),
de la Universitat de Warwick, Coventry
Un cop més l’autora, a l’igual dels textos precedents, constata que s’està produint una
evolució en les característiques de la immigració i que aquesta té com a conseqüència que
la problemàtica migratòria s’hagi convertit en una preocupació de primer ordre per als Estats
membres de la Unió Europea. En aquest context, Turquia té un paper important per a la
Unió Europea, des de tres punts de vista: el primer, Turquia és un país d’emigració que
ha donat molta mà d’obra als països europeus; el segon, Turquia és un país de trànsit dels
immigrants procedents del Pròxim Orient i d’Àsia; i el tercer, Turquia és un país candidat
a l’adhesió a la Unió Europea i per això s’ha d’adaptar a les exigències d’aquesta. Així,
l’autora conjuga aquests tres punts de vista amb la tendència que es va confirmar en el
Procés de Barcelona, a saber: la vinculació del desenvolupament econòmic, l’estabilitat
política i els controls migratoris.
En aquesta línia, el que ens mostra el cas de Turquia, i que molt es tem l’autora que sigui
extensible als països emissors, és que aquesta necessitat de desenvolupament polític i
econòmic només sigui entesa com una condició perquè els països del sud prenguin
mesures de «retenció migratòria»; és a dir, el que de veritat interessa als països del Nord
no és l’equiparació democràtica i de drets humans dels països del Sud, sinó que això és
moneda d’intercanvi perquè aquests aturin els fluxos migratoris.
A més, aquestes mesures d’ajut són semblants a les que imposa l’FMI, i a la pràctica es
converteixen en un important mitjà coercitiu per imposar i al mateix temps «subcontrac-
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tar» el bloqueig dels fluxos migratoris als països del Sud. El que constata l’autora, tot aportant dades del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, és que aquesta pressió
condueix a violacions dels drets humans i de les llibertats als països de les «zones de seguretat»; a més, tot i els nombrosos casos que arriben als tribunals, l’autora denuncia que
aquestes violacions Europa fingeix ignorar-les, la qual cosa les avala. En aquesta línia, l’autora també destaca que la construcció d’una tanca d’aquestes característiques per impedir l’entrada a l’espai europeu situa el problema migratori fora de l’abast del control
democràtic, i fomenta el que ja destacava l’autor anterior: la proliferació de màfies.
Segons el parer de l’autora, i tant si es fa referència als països receptors com als emissors, les migracions es plantegen únicament des de l’òptica de la repressió, sense tenir
en compte el seu vessant positiu. Efectivament, la lògica de la seguretat pública és present en tots els plantejaments, la qual cosa comporta veure els immigrants com a font de
la inseguretat i, com mostra l’autora per al cas turc, aquesta és una reacció tradicional des
del vessant històric. Però encara n’hi ha més: aquest plantejament beneficiós per als països del Nord, també té els seus beneficis per als països emissors, ja que aquests utilitzen
la problemàtica de la seguretat pública per poder controlar millor els seus ciutadans.
Tot i això, el dinamisme dels emigrants no es pot negar, ja que contínuament inventen noves
formes de participació sociopolítica i contribueixen a la renovació de les qüestions relacionades amb la nacionalitat i la ciutadania.

V. Les migracions internacionals en el diàleg euromediterrani
Catherine Wihtol de Wenden, doctora en Ciències Polítiques per l’Institut d’Études
Politiques de París; directora d’investigació en el Centre National de Recherches
Scientifiques (CNRS)
El punt de partida d’aquesta ponència són els efectes nefastos del tancament de fronteres i les relacions entre migració i desenvolupament. Fins aquí el plantejament no és gaire diferent dels altres autors, però l’autora sí que hi afegeix un punt diferent: en efecte, per
ella la mundialització tendeix a diluir el caràcter específic mediterrani dels fluxos tot barrejant migracions forçoses i migracions econòmiques.
Així, avui en l’àmbit mediterrani no estaríem tant davant de migracions forçoses com de
migracions econòmiques; per utilitzar paraules de la mateixa autora, és més el factor pull
d’atracció dels països del Nord que no pas el factor push de propulsió a l’exterior dels països del Sud, el que caracteritzaria la immigració entre països mediterranis. En aquesta línia,
les polítiques europees de dissuasió, per més importants que siguin, no podran fer-hi front
amb les imatges allunyades de la realitat, i més pròpies d’una pel·lícula de Hol·lywood, que
reprodueixen els mitjans de comunicació; a més, a aquesta imatge irreal s’hi han d’afegir
dos factors reals: l’Estat de benestar i la llibertat de costums.
D’aquesta manera, la immigració cada cop tindrà un paper més important en el diàleg euromediterrani, bàsicament per quatre raons, a saber:
• Pel potencial demogràfic.
• Pel gran nombre de països implicats.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 98

98 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

• Per la urgència de la col·laboració en el desenvolupament.
• Per la complementarietat que pot aportar al mercat de treball.
Ara bé, en aquest diàleg, si ha de representar alguna cosa més del que ha significat fins
avui, s’hi han de tenir en compte els drets humans, la transparència, els valors democràtics i el pes de la societat civil, és a dir, que no ha de ser únicament una qüestió de control dels fluxos mitjançant polítiques restrictives d’accés; això és, que aquest diàleg no ha
de ser exclusivament un diàleg socioeconòmic, diàleg que, com mostra l’autora, s’ha revelat insuficient, per no dir fracassat.

Part II: Polítiques d’admissió: El debat entre fronteres obertes i tancades
VI. Com transforma la immigració la ciutadania: Perspectives internacionals,
multinacionals i transnacionals
Rainer Bauböck, doctor en Sociologia (Ph. D. Universitat de Viena); politòleg i investigador en la Unitat d’Investigació per a un Canvi Institucional i Integració
Europea de l’Acadèmia de les Ciències d’Àustria
L’autor parteix del fet que la manera en què la immigració canvia la ciutadania depèn
en gran manera de com els Estats i els seus ciutadans perceben els immigrants, i com
els Estats i els ciutadans construeixen el significat del concepte ciutadania. Així, l’autor argumenta que la immigració es comprèn millor com un fenomen transnacional, i
a la vegada aquesta concepció es correspon amb un concepte pluralista de ciutadania.
En aquesta línia, i després de contrastar les perspectives internacional i multinacional sobre
immigració i ciutadania, l’autor troba raons suficients de caire normatiu per proposar no
utilitzar-les i, en el seu lloc, utilitzar l’expressió ciutadania transnacional. Ara bé, tot i que
al començament utilitza aquesta expressió com a negació de les dues primeres, més endavant ens diu que seria una extensió que té les seves arrels en les interpretacions liberals.
Arribats a aquest punt, no acabo d’entendre si l’autor és conscient que ens proposa un
desideratum amb ben poques possibilitats de connectar amb la realitat; és, doncs, més
que qualsevol altra cosa, un exercici conceptual; i això és així bàsicament per dues raons,
les quals sí que assenyala l’autor.
L’una fa referència als Estats: en aquests, les seves institucions estan completament vinculades a la perspectiva estatal i nacional, la qual cosa impedeix a la pràctica qualsevol
desenvolupament en la línia d’entendre la immigració de manera transnacional; de fet,
aquestes institucions estatals regulen la immigració des d’una òptica de construcció
nacional.
L’altra fa referència a les experiències i expectatives dels immigrants mateixos, dels quals
no és agosarat dir que la majoria tenen uns interessos lligats a territoris, Estats i nacions
específics; fins i tot, més enllà d’això, pel que fa als immigrants laborals i refugiats, la
pertinença a diversos Estats els fa ser dependents d’aquests Estats, i, fruit d’una situació precària, són més vulnerables i dependents respecte a la protecció de les institucions estatals.
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En fi, un desideratum que requereix una transformació no tan sols de les concepcions de
les persones immigrants, sinó també de la concepció de ciutadania vinculada als Estats
nacionals i, encara més, una transformació que s’hauria de donar tant en els governs receptors com en els governs d’origen; tot i això, sí que hi ha un cert punt de veritat quan s’insinua que aquest camí ja s’ha començat a emprendre, ja que la pluralització de pertinences fruit de la convivència de diverses comunitats particulars en àmbits receptors
d’immigració és un fet.

VII. Ciutadania: La gàbia de ferro per a la integració dels immigrants
Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política a la Universitat de
València; dirigeix des de 1990 el Grup d’Estudis sobre Immigració, Racisme i Minories
S’ha de començar, i així ho fa l’autor, definint com utilitza el terme «ciutadania», a saber:
com a condició de pertinença o qualitat de membre de la comunitat política, que suposa la titularitat de la sobirania i l’atribució de drets que van més enllà dels drets
humans fonamentals de caràcter civil, els drets lligats directament a la persona. Per
dir-ho ras i curt, l’atribució de drets polítics i l’atribució de drets econòmics, socials i
culturals.
Així, la qüestió que es vol tractar en aquest article és que la realitat dels fluxos migratoris
ens enfronta amb la necessitat de transformar la condició de ciutadania, perquè deixi de
constituir un instrument d’exclusió, un privilegi dels originaris d’un lloc, o perquè permeti
uns objectius d’integració política en termes igualitaris.
Per què encara no s’ha abordat aquest assumpte en els termes que planteja l’autor? Essencialment, per ell, perquè la visió dominant al voltant de la immigració l’entén des d’una òptica instrumental i, a la vegada, funcional des d’una concepció unitària de la política, concepció pròpia de l’Estat nacional, la qual cosa porta implícita una dicotomia entre l’ells i el
nosaltres. Això impedeix que es pugui plantejar la qüestió de la ciutadania com a contingut de la política migratòria i situant la política migratòria en l’àmbit del mercat de treball;
per això el contracte d’estrangeria, a diferència del contracte de ciutadania, és provisional, parcial i superficial. Heus aquí la màxima: admetem únicament el que necessitem.
És per això, en primer lloc, que s’ha d’abandonar la visió instrumental de la immigració, la
qual permet continuar plantejant la presència dels immigrants com un factor aliè i secundari al vincle social i al contracte de ciutadania. I, en segon lloc, la necessària transformació del
model excloent i monista (unitari, tancat, etc.) de ciutadania en un model plural i inclusiu, la
qual cosa porta implícita una redefinició del procés d’integració i del vincle de ciutadania.
Així, és fonamental remarcar que els drets són drets de tots, dels immigrants també: drets
civils, però també drets socials, econòmics, culturals i polítics; la clau està en quins i per
què d’entre els drets que constitueixen el triple contingut de la ciutadania (la seguretat jurídica, els drets socials i els drets polítics) poden ser donats en el nou contracte de ciutadania als residents.
L’altra qüestió és fins a quin punt la ciutadania europea permetria superar el concepte
de ciutadania dels Estats nacionals. D’entrada, no sembla que els europeus estiguin a
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favor d’estendre el triple contingut de la ciutadania; sembla que únicament es fa referència a les llibertats negatives, que són la garantia de la seguretat jurídica, i poca o nul·la
referència es fa als altres drets; i recordem en aquest sentit que el reconeixement dels
drets socials, per l’autor, és el test que verifica una noció de ciutadania inclusiva. Així,
segons la Carta de Drets Fonamentals de la UE, la UE no sembla estar gaire lluny de les
polítiques restrictives que es donen als seus Estats membres. Heus aquí la clau de volta de l’assumpte: la UE propicia una pèrdua de competències dels Estats, però no ofereix alternatives; així, aquesta desregularització de facto permet que campin com vulguin
els autèntics subjectes d’aquest projecte de globalització, les empreses transnacionals
i el capital financer.
Tot i això, l’autor vol destacar dos aspectes positius que té el concepte de ciutadania europea:
• La definició de la política d’immigració com a part del primer puntal, on es tracta la
situació de l’immigrant com a comparable a la dels ciutadans de la UE, encara que
no es parli d’equiparació; a més, es reconeix el respecte a la diferència cultural.
• La Comunicació 2000 (final) 757, de 22 de novembre de 2000, de la Comissió Europea, on es perfilen els elements d’una nova política d’immigració europea que permeti establir una ciutadania cívica: aquí es posa èmfasi en l’objectiu d’integració dels
nacionals de tercers països que vénen com a immigrants.

VIII. Processos migratoris i transformació dels drets de ciutadania
Giovanna Zicone, professora de Sociologia Política de la Facultat de Ciències Polítiques
de la Universitat de Torí
El punt de partida de l’article és la teoria de T. Marshall de l’any 1950, en què es desenvolupen dues hipòtesis: l’una, en les democràcies modernes l’estatut legal de ciutadà permet gaudir d’una gran quantitat de drets no tan sols civils i polítics, sinó també socials;
l’altra diu que la ciutadania com a dotació actua com a amortidor capaç d’alleugerir les
pressions de la inestabilitat econòmica i de les desigualtats socials generades pel capitalisme.
Per això, l’autora ens diu que, si volguéssim identificar on s’estan produint les transformacions de la democràcia moderna, i on sorgeixen els conflictes, ens hem de situar en les
dues hipòtesis de Marshall, ja que aquestes mostren signes de debilitament i generen conflictes polítics; de fet, els processos de canvi relacionats amb la immigració mostren les
respostes dispars que donen els diferents règims polítics europeus amb referència a les
dues hipòtesis de Marshall. Així, pel que fa a la primera hipòtesi, la qual relaciona la dotació de drets i la nacionalitat, el vincle, als països europeus, és més estret; per contra, en
la segona hipòtesi, que ens diu que els drets de ciutadania poden domar el capitalisme,
els resultats són més dispars.
En efecte, si seguim Marshall, el concepte de ciutadania com a pertinença a un Estat és
una condició prèvia de la ciutadania com a dotació; malgrat això, en l’actualitat la disparitat és cada cop més gran, ja que un gran nombre de drets no depenen del fet de ser
membre d’un Estat. I, a més, hi ha grans diferències entre els diversos sistemes polítics
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europeus, la qual cosa comporta l’existència d’un abisme entre els dos aspectes de ciutadania, de manera que molts residents estrangers continuen tenint pocs drets i poca protecció. Tot això afecta la segona hipòtesi; recordem que deia que la ciutadania com a dotació era un amortidor contra les dificultats i les desigualtats generades pel capitalisme, i es
dóna com a conseqüència de l’estat de la primera hipòtesi una inversió en la segona; en
efecte, l’autora mostra que s’ha produït una inversió dels rols, sent el capitalisme el que
està sent un antídot contra la ciutadania, fruit de la divisió entre nacionalitat i dotació, la
qual contribueix al debilitament de la ciutadania i de la seva capacitat per compensar els
riscos inherents al capitalisme.
En aquesta línia, la relació entre ciutadania com a dotació de drets i la ciutadania com a
nacionalitat té diferents formes als Estats europeus i s’enfronta, a més, amb una resistència en forma d’acció positiva a favor dels ciutadans originaris del país: és més, en alguns
països, com ara Itàlia i Àustria, s’ha retrocedit molt en l’ampliació de la ciutadania com a
dotació; i en altres països s’han introduït mesures amb l’objectiu d’impedir als immigrants
i als sol·licitants d’asil que s’aprofitin dels serveis socials: Alemanya, per exemple.
En fi, malgrat la creixent presència de no-ciutadans que tenen drets de ciutadania, malgrat que és més fàcil tenir accés a l’estatut de ciutadania, i malgrat la possibilitat de rebre
part dels drets de ciutadania encara que es tingui l’estatut d’immigrant il·legal, no s’ha produït una divisió total entre les dues dimensions de la ciutadania, la ciutadania com a dotació de drets i la ciutadania com a nacionalitat, la qual cosa es percep amb els casos exposats d’Itàlia, Àustria i Alemanya.
Tot això, el fet que continuï havent-hi residents i treballadors estrangers amb drets més
fràgils, representa un element de crisi en el principi de ciutadania com a dotació de drets,
almenys en dues línies. A saber: l’una ens remet a situacions del passat en què hi havia
un decalatge entre l’esfera política i la societat civil, entre la ciutadania i tota la comunitat
de persones que viuen en un país; i l’altra, la presència de treballadors sense els drets fonamentals redueix la capacitat de la ciutadania d’actuar com a antídot contra les desigualtats generades pel capitalisme, en tant que esdevenen una competència que genera una
espiral descendent amb conseqüències negatives per a tots els treballadors.

IX. Emigrants de països menys desenvolupats i de l’Europa de l’Est a Itàlia:
Estadístiques oficials i suggeriments per a una millor anàlisi territorial
Gian Carlo Blangiardo, professor de Demografia de la Facultat de Ciències
Estadístiques de la Universitat Milano-Bicocca
Aquest és un article molt tècnic i especialitzat, a més d’específic d’una realitat concreta,
i és per això que el que s’hi exposa és difícilment extrapolable a altres realitats. Així, no
considerem pertinent fer-ne la ressenya del contingut específic; ara bé, sí que considerem
pertinent ressenyar-ne la part que entenem que pot ser útil en qualsevol realitat.
En aquesta línia, el article ens mostra que les estadístiques oficials, malgrat que siguin una
font fonamental de dades, no haurien de ser la referència exclusiva per analitzar el fenomen migratori; de fet, en aquest article es mostra que es pot arribar a resultats interessants fonamentant-se en enquestes parcials i limitades a territoris locals i subpoblacions.
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Així, la contribució d’aquest estudi, centrat en l’àrea de Milà i després estès a la regió llombarda, aporta resultats interessants i no únicament referents a estimacions sobre la il·legalitat: en efecte, mitjançant vuit mil enquestes, en un període de cinc anys, realitzades a
estrangers en els seus àmbits locals, ens proporciona una imatge actualitzada i analítica
que, a la vegada, es pot fer extensa a la població estrangera, i s’hi descobreixen aspectes originals i innovadors sobre el fenomen migratori.
A més, aquest tipus d’apropament ens permet formar-nos una imatge concreta del fenomen migratori amb relació als trets més significatius dels perfils biodemogràfics, culturals,
religiosos, socials, economicolaborals i familiars; d’altra banda, també permet l’estudi
detallat segons país d’origen i província d’arribada dels immigrants, a més de factors com
ara les diferències de sexe i el nivell d’integració.
Finalment, també s’obté una sèrie d’indicadors que expressen el grau de maduresa del
fenomen migratori segons els principals països d’origen.
Calen instruments, doncs, que permetin adquirir un coneixement més gran de la realitat
territorial, instruments molt útils si s’imposa una visió centrada en la realitat de la immigració i no únicament en la seva administració; tot això ens planteja la necessitat d’una gestió descentralitzada del fenomen migratori.

X. El Mediterrani occidental: Un encreuament de gran mobilitat demogràfica
intercontinental
Pere A. Salvà, doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona, catedràtic de
Geografia Humana a la Universitat de les Illes Balears
En aquest article es desenvolupa un concepte nou que fins ara no s’havia tractat: el Mediterrani, i més concretament la seva riba occidental, és analitzat com a encreuament d’una important mobilitat poblacional en la qual conviuen immigrants rics i pobres, immigrants
laborals i immigrants jubilats, immigrants de caràcter empresarial o, fins i tot, moviments
migratoris de caire laboral i d’origen europeu que es dirigeixen a zones amb un elevat dinamisme econòmic i lligades a la indústria del turisme de masses. D’aquesta manera, ens
trobem amb una confluència de direccions migratòries, Nord-Sud i Sud-Nord, amb motivacions diferents, laborals, residencials i d’oci, i això porta a un fenomen del tipus «Nova
Califòrnia», perquè aquestes característiques són les que es van donar a Califòrnia.
S’ha de destacar, però, que la situació més delicada es la que pateixen els corrents SudNord, els quals es donen impulsats pels esdeveniments econòmics, socials i culturals dels
països d’origen.
En aquest encreuament que és el Mediterrani, l’autor se centra en el cas particular de
les illes Balears, que són un clar exemple d’aquesta complexitat. Això es pot veure en
la societat que hi resideix: és una societat complexa resultat de les diferents onades
migratòries que s’han donat des de l’inici del turisme de masses. El resultat final d’aquests
agregats migratoris, amb les seves diverses fases d’instal·lació, és l’existència de diferents categories de població: avui es dóna la coexistència de la població autòctona d’abans del turisme, la població immigrant procedent de la Península i la població immigrant
estrangera.
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Com era d’esperar, tot aquest contingent de població diferent ha generat una sèrie d’implicacions de caire demogràfic, econòmic, social i cultural sobre el territori i la societat; ara
bé, aquestes implicacions són diferents segons la tipologia del flux migratori: així, la societat de les Illes percep de manera diferent les migracions Sud-Nord que les migracions NordSud, les quals són majoritàriament europees.
De fet, pel que fa al corrent Sud-Nord, es comencen a manifestar les primeres incidències, les quals afecten les característiques de l’estructura de la població: el primer que es
nota és un rejoveniment de l’edat mitjana i una recuperació dels naixements; així, també,
des d’un punt de vista econòmic, aporten mà d’obra per a feines que no volen fer els autòctons. Per contra, des d’un punt de vista social, aquests col·lectius d’immigrants laborals
impliquen fenòmens d’aglomeració urbana, processos d’inestabilitat laboral, precarietat,
etc., amb l’afegit dels problemes de convivència que comporten actituds racistes i xenòfobes.
La situació, per contra, del corrent Nord-Sud és força diferent: d’entrada, és un procés
immigratori de caire residencial amb unes implicacions territorials i socioculturals específiques. Des d’una òptica territorial, destaquen els efectes sobre els canvis en els models
d’explotació del sòl i, sobretot, la seva incidència en el mercat immobiliari tot afavorint fenòmens especulatius. Des d’una òptica sociocultural, s’ha de destacar l’aparició de mecanismes del tipus gueto o d’enclavaments ètnics de nacionalitats determinades; a més,
aquests col·lectius fomenten una sèrie de xarxes de caire social que no contribueixen a
crear situacions d’integració o d’apropament cultural.
D’aquesta manera, es pot observar que els canvis socials que s’hi han produït han estat
ràpids; així, sense solució de continuïtat, s’ha passat d’una societat rural a una societat
urbana. Tot en conjunt comporta un mena de desorientació en la societat civil i en les institucions públiques a l’hora de donar resposta als reptes que planteja l’actual fenomen
migratori.

XI. Més enllà dels Estats nació: Societats, cultures i xarxes d’immigrants
al Mediterrani occidental
Alain Tarrius, professor d’Antropologia i Sociologia Urbana a la Universitat
Toulouse-le-Mirail
En aquests últims anys, s’ha donat un fenomen extraordinari: el naixement i el desenvolupament al Mediterrani occidental de nuclis de comerciants i empresaris emigrants, i tots
ells en una economia submergida: una altra mundialització, discreta, per baix, i que, a la
vegada, comporta transformacions. Immigrants que van estenent les seves xarxes d’economia submergida per tot el Mediterrani. Així, d’una banda, aquesta evolució va transformant la forma migratòria al Mediterrani occidental i, de l’altra, significa l’entrada del Mediterrani en la mundialització.
Aquestes xarxes són una mena de cap de pont, una mena de colònies esteses per tota
la franja mediterrània, des d’Itàlia, passant per França i tot l’est espanyol, però fins i tot
s’estenen cap a Bèlgica, Alemanya i la resta d’Europa. A més, en aquestes colònies es
produeixen les seves pròpies relacions socials i es creen, entre els mateixos immigrants,
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diferències significatives entre poblacions sedentàries i poblacions nòmades: la més significativa fa referència al poc sentit que tenen les jerarquies locals per a unes famílies o grups
socials que es despleguen al llarg d’aquestes xarxes mundials: el lloc d’origen continua
sent una referència única, però els itineraris europeus són una sèrie d’etapes i no llocs propicis a la integració.
En efecte, l’autor ens dibuixa una realitat en continu moviment, viva, en la qual l’oposició
entre ser d’aquí o ser d’allà és substituïda per una capacitat de ser d’aquí i d’allà a la vegada; així, esdevenen persones inserides en els territoris de circulació, la qual cosa els dóna
una identitat nòmada molt propera a la lògica de circulació de l’intercanvi comercial.
Ara bé, segons l’autor, el futur d’aquestes societats d’immigrants en xarxes internacionals
és incert, fruit de la barreja entre una certa presència civilitzadora d’aquests que estan en
continu moviment (s’ha d’entendre aquí només amb unes normes pròpies, però normes
al cap i a la fi) i les xarxes mafioses.
I, finalment, la seva acció «per sota» no és de cap manera insignificant; ben al contrari,
ens mostra una dimensió de la mundialització: no pas de la mundialització que defineixen
les jerarquies del poder polític, sinó una mundialització en la qual el desenvolupament del
lligam social fort imposa noves relacions socials, a la vegada ser d’aquí i ser d’allà, a la
vegada entrar i sortir. És per això que els responsables polítics, els quals triguen a establir mecanismes que puguin fer front al món de la mobilitat, han d’encarar aquest fenomen de la circulació de persones des del punt de vista d’una xarxa, i de la xarxa com a
territori per si mateix.

Part III: Polítiques de coexistència. El debat de l’acomodació
del pluralisme
XII. Immigracions i religions a Europa. Identitats individuals i col·lectives
en transformació
Stefano Allievi, doctor en Sociologia per la Universitat dels Studi di Trento; professor i
investigador de Sociologia a la Universitat dels Studi di Padova
La presència d’immigrants a les societats europees produeix i crea noves problemàtiques,
impulsa processos de relació i posa en evidència aspectes del conglomerat social que fins
aleshores restaven ocults; en aquest article es tracta un d’aquest aspectes, la presència
de la religió en l’esfera pública. Efectivament, amb l’arribada d’immigrants s’ha donat en
l’espai públic europeu una més gran presència i visibilitat de la religió i, amb ella, de l’actualitat de categories religioses que permeten comprendre el joc de les identitats individuals i col·lectives, les seves interaccions recíproques i les seves transformacions.
Així, ens trobem avui en la societat europea, des de l’òptica religiosa, una pluralitat d’oferta i una pluralitat de modalitats d’accés, i a la vegada una pluralitat i reversibilitat de
les trajectòries subjectives; i això és així perquè a Europa s’havien descrit tipus purs, i
en la realitat aquests interaccionen, se sumen o es contraresten; sigui com sigui, el cert
és que contribueixen a redefinir pertinences i identitats: en fi, ens trobem davant d’una
progressiva subjectivació de la relació amb la religió i, a més, com a conseqüència, davant
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d’una subjectivació dels processos de secularització, de privatització del fet religiós i de
pluralització. I això és possible perquè abans s’havia fet el camí a la inversa; és a dir,
que avui a Occident és factible un procés d’entrada i arrelament de noves religions perquè s’ha secularitzat la societat; en èpoques monopolístiques això hauria estat impossible.
Ens trobem, doncs, davant d’una realitat més articulada: en un mateix territori es barregen pobles, religions i moltes coses més.
En efecte, una d’aquestes religions és l’islam; ara bé, igual com afecten les religions a la
societat i els individus, aquesta també es veu afectada per la societat: així, la noció mateixa de comunitat islàmica, aquella idea de contraposició amb l’individu, s’acaba perdent
fruit de la interacció amb la societat europea; és més, comunitat i individu no són modalitats alternatives de ser musulmà, sinó formes concomitants. En aquest línia, no es pot
fonamentar el debat en termes de comunitarisme o integració individual, sinó que s’ha de
fonamentar en termes de comunitarisme i integració individual.
Ara bé, tot i que el mateix islam ha patit una evolució en el si de la societat europea, no
és menys cert que també s’han produït conseqüències en aquestes societats europees,
conseqüències que l’autor sintetitza en una sèrie d’interrogants:
• Quin és el nexe entre el concepte de democràcia i el territori.
• Com canvia la democràcia en una situació de desterritorialització d’una part de la seva
població.
• A qui representa la democràcia en situacions com les anteriors.
• Quin és el sentit en aquestes situacions del ius soli o ius sanguinis.
• Quins punts de referència s’han d’adoptar en l’aplicació dels drets.
Moltes són les preguntes que ens podria plantejar aquesta nova situació, però totes es
caracteritzen per modificar en profunditat el concepte mateix de l’espai públic europeu;
més concretament, tornem a descobrir que la religió té un lloc en aquest espai, i precisament amb l’islam, que aborda l’espai públic sense inhibicions teòriques, que no es deixa sotmetre per concepcions fonamentades en la secularització i la privatització del fet
religiós, o per concepcions fonamentades en la separació de les esferes del sagrat i el
profà.

XIII. Emigració i islam
Gema Martín Muñoz, professora de Sociologia del Món Àrab i Islàmic a la
Universitat Autònoma de Madrid
L’assumpte de la immigració, percebut com a problema i conflicte, ha tingut una gran notorietat a les societats europees en els últims anys, com a conseqüència de dos factors: l’un
ha estat la generalització i expansió dels mitjans de comunicació, i encara més si es té en
compte que aquests tenen un paper important en la formació d’actituds en matèria d’immigració; i l’altre, el fet que la qüestió migratòria s’hagi internacionalitzat amb la contenció
de la immigració com a part de l’agenda de la política interior i exterior dels països de la
UE. Amb aquests dos factors, la qüestió de la immigració sense papers, els il·legals, tindrà
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una gran sobredimensió, encara que la immigració irregular hagi existit sempre. D’altra banda, si adjuntem immigració sense papers i contenció del flux de persones, el resultat és ben
clar: la generació del negoci de la immigració al voltant de xarxes de tràfic il·legal de persones, les quals s’aprofiten de les dificultats a l’hora d’entrar als països receptors, i de la
desesperada situació de misèria i empobriment que es viu als països subdesenvolupats.
En aquest estat de coses, els Estats tracten de controlar els fluxos mitjançant rígids controls fronterers, encara que això no solucionarà aquesta dinàmica, ja que depèn d’altres
factors de caire internacional que, al seu torn, són produïts pels països del Nord. Efectivament, l’impuls dels moviments migratoris està estretament lligat a l’ordre econòmic i polític promogut pel procés de globalització, que es caracteritza per la creixent desigualtat entre
les diferents regions del planeta.
D’altra banda, als països europeus hi ha una demanda real de treball, en massa casos de
treball desregularitzat, la qual cosa posa sovint en evidència la política de control fronterer; de la mateixa manera, es posa en evidència el recurrent discurs que lliga immigració
amb delinqüència.
Tot això ens ha de conscienciar que s’ha creat un clima d’hostilitat cap a l’immigrant que
contradiu, constantment, les necessitats demogràfiques i econòmiques que tenen molts
països europeus. A més, hem de començar a assumir que no es tracta d’una mà d’obra
temporal que practica una cultura de la discreció; més aviat és una mà d’obra que formarà part plena de la nostra societat com a nous ciutadans.
Com es pot observar, el panorama és complex i té una multitud de dimensions que plantegen un repte social que avui només troba resposta des de la improvisació i els prejudicis; a més, contra això, la immigració islàmica, encara en un estadi incipient, no pot donar
una resposta clara perquè està molt desestructurada i desorganitzada, sense elits ni lideratges: es tracta, sobretot, d’una majoria silenciosa sense mecanismes de resposta davant
de la visió generalitzada que és incapaç d’integrar-se.
En fi, és preocupant, ens diu l’autora, que al nostre país, on encara no ha començat un
procés d’organització, visibilització i integració en la vida política i social dels musulmans,
ja hi hagi una sobredimensió del «fet musulmà», tot buscant amb lupa les seves imperfeccions i fent-ne notícia sensacionalista.

XIV. L’Estat, el mercat i la diversitat cultural
Marco Martiniello, doctor en Ciències Polítiques i Socials per l’Institut Universitari
Europeu de Florència; director d’investigació del Fons National de la Recherche
Scientifique (FNRS) de la Universitat de Lieja i director del Centre d’Estudis Ètnics
i de les Migracions (CEDEM)
L’autor constata que en el context actual l’Estat s’està alliberant de competències que
havia anat adquirint; així, l’àmbit de la cultura és una d’aquestes competències. Per contra, l’autor presenta una sèrie d’exemples per mostrar que pel que fa a la diversitat cultural el paper que pot tenir-hi l’Estat és fonamental en la línia de la creació d’una
democràcia i una ciutadania multicultural. Ara bé, no és menys cert que admetre que
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l’Estat hi hagi de tenir un paper significatiu no resol tots els problemes de la gestió pública de la diversitat cultural; fins i tot, la intervenció de l’Estat pot provocar efectes negatius no previstos.
Així, per exemple, la intervenció de l’Estat en l’àmbit de la cultura no ha de voler dir que
tots els individus ni tots els grups que reclamen un reconeixement, o bé que reclamen mitjans financers, hagin de ser reconeguts o ajudats. En efecte, en un escenari de recursos
escassos, s’han d’establir una sèrie de criteris per escollir quines formes culturals han de
ser reconegudes o ajudades. A més, ens diu l’autor que aquests criteris han de ser específics de cada context nacional: malgrat això, el respecte a la integritat física i psicològica
de la persona podria representar el mínim comú denominador que permeti apreciar la legitimitat de les reivindicacions culturals. Més enllà d’aquest mínim, és tasca de cada Estat
inventar el seu multiculturalisme en funció de la seva història, la seva població i les reivindicacions que aquesta expressi.
Entès d’aquesta manera, el multiculturalisme no és una andròmina per a immigrants, sinó
que és una cosa valuosa que s’inscriu en un debat global de societat al voltant de la
necessària renovació i reforç democràtic i de justícia social.

XV. La integració dels immigrants
Joseph H. Carens, llicenciat pel College Holy Cross (Worcester) i doctorat a la
Universitat de Yale; professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Toronto
La principal troballa que aporta aquest article és dir amb tots els ets i uts el que s’intuïa en
molts dels altres articles, a saber: els Estats liberals que acullen immigrants han d’adoptar
una sèrie de mesures per procurar que aquests no es quedin al marge de la societat.
Mesures, almenys, en quatre línies:
1. Se’ls ha d’adjudicar un paquet de drets legals que siguin essencialment els mateixos que els que es donen als ciutadans, menys el dret al vot i a presentar una candidatura per ocupar un càrrec públic elevat; com ja hem vist, molts dels autors anteriors no hi estarien gaire d’acord.
2. S’ha de concedir la ciutadania a tots els descendents d’immigrants que rebin una
part important de la seva formació social al nou país i proporcionar un accés fàcil a
la ciutadania a la primera generació d’immigrants, sent aquesta automàtica després
d’haver residit diversos anys al país.
3. S’ha de concebre una àmplia gamma de polítiques substantives que tinguin en compte la voluntat dels immigrants de tenir oportunitats econòmiques i socials semblants
a les que gaudeix la població autòctona, de tal manera que la societat receptora no
posi impediments als progressos dels immigrants.
4. Les societats receptores han de respectar els compromisos i les identitats culturals
que vulguin mantenir els immigrants.
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Conclusions: Globalització, Unió Europea i Mediterrani
Immigració, Europa i Mediterrani: Són possibles les polítiques sostenibles?
Gemma Aubarell, politòloga; directora de programació de l’Institut Europeu de la
Mediterrania
A tall de conclusió, l’autora planteja les següents qüestions:
• Ens trobem davant d’una crisi en la gestió de les polítiques migratòries a escala internacional?
• És viable un sistema de gestió mediterrani en un context global?
• Ciutadania i Estat: Quin marge queda per a la mobilitat?
• És possible negociar la diversitat?
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Manual de civismo

Victòria Camps i Salvador Giner
Barcelona: Ariel, 2001 (4a ed.)

Pròleg
Els autors volen desenvolupar al llarg del llibre el concepte de civisme i explicar quins són
els beneficis per a la llibertat i per a la democràcia; més encara, volen exposar la necessitat d’incloure aquest concepte en el desenvolupament de la convivència en les comunitats humanes.
Així doncs, el llibre gira entorn de la conducta cívica: en quins àmbits s’ha de desenvolupar, quines formes pot adoptar i, finalment, quina sèrie d’obligacions i deures ens forcen a sortir de nosaltres mateixos i pensar en els altres. Plantejat d’aquesta manera, el
civisme esdevé un dels ideals de vida en comú; en efecte, vivim amb d’altres, no estem
sols.
Potser el més rellevant del llibre és que mostra que el més important no és establir en què
consisteix el civisme, sinó fer ciutadans, això és, educar-nos, educar en el civisme, una
cosa semblant a la producció social d’éssers humans responsables.
D’aquesta manera, aquest elogi del civisme esdevé una ètica, una ètica laica, una ètica
de mínims assumibles per tothom davant les ètiques de màxims que, com s’ha pogut
observar, només condueixen al fonamentalisme i al xoc de cultures. En definitiva, una ètica amb una mínims compartibles per tothom qui vulgui participar en la vida col·lectiva. En
aquesta línia, el civisme està indissociablement lligat al concepte de responsabilitat, a la
necessitat de produir éssers humans responsables.
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I. Conviure
Viure és conviure. Ara bé, això no és automàtic perquè ho dictin els instints com en els
animals; en els humans això requereix la reflexió, l’enginy i destresa que exigeix qualsevol
art: els humans, doncs, som lliures. Per això la coexistència entre humans no és fàcil; de
fet, es pot dir que el conflicte és endèmic en l’espècie humana; però a la vegada tenim la
capacitat de superar-lo, ja que, si no fos així, la convivència seria impossible. D’entre aquestes solucions per superar el conflicte, els autors en destaquen les que permeten la convivència i que a la vegada exigeixen sacrificis mínims de la nostra llibertat. Sobre aquestes solucions es desenvoluparà aquest llibre.
Aquestes són les solucions pròpies d’una cultura de la convivència pacífica i solidària: el
civisme. Civisme en tant que conducta correcta i respectuosa entre propis i estranys, bones
maneres i bona educació. I també, civisme en tant que cultura pública de la convivència
per la qual s’hauria de regir una societat. Ara bé, el civisme no és només un conjunt de
normes o maneres de procedir, sinó que també té un contingut moral: efectivament,
expressa uns determinats valors morals i unes creences sobre la sociabilitat humana. Aquest
és, de fet, el recorregut que ens proposen els autors en el llibre.

II. La bona educació
Què són les «bones maneres»? Els autors, molt encertadament, utilitzen la definició que
en fa J. Swift: «Les bones maneres són l’art de fer que els altres es trobin bé amb un».
Sí, un art, però amb les seves regles, unes regles que són convencions, i ser «ben educat» implica acceptar aquestes regles, ja que no es pot conviure amb altra gent sense
acceptar unes regles comunes; ara bé, i això és propi dels éssers humans a diferència dels
animals, com dèiem en el capítol anterior, els éssers humans les poden canviar, ja que no
provenen dels instints. Així, els éssers humans som naturalesa i cultura, i som capaços
d’actuar civilitzadament.
En tot aquest procés civilitzador, els autors destaquen que el que s’ha buscat és l’autocontrol de les persones, tot matisant una mica més el control de les passions i dels sentiments espontanis. Efectivament, viure amb altres persones obliga a reprimir-se, la qual
cosa vol dir: no fer el que un vol en qualsevol moment, i el que es reprimeix són les emocions i els instints.
I heus aquí un dels salts conceptuals dels autors: quan es reprimeixen les emocions i
els instints, segons els autors, en el seu lloc sorgeixen la raó i la consciència moral. Llavors, de la raó i la consciència moral en resulta que un no fa el que vol, sinó «el que
s’ha de fer».
Tot i això, podem trobar, almenys, tres objeccions o crítiques ben fonamentades al que
s’ha exposat fins aquí, a saber:
• Són pràctiques repressives, traumatitzants i prohibitives.
• Perpetuen diferències anacròniques.
• Contribueixen al comportament fals i fictici.
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Encara que creiem ben identificades aquestes tres objeccions, no és menys cert que, des
de la nostra òptica, el desenvolupament que en fan els autors resulta una mica superficial. Així, un cop analitzades les objeccions, conclouen que «el respecte a una persona, a
la dignitat de tot ésser humà, és el principi de la moral, i és per això que les bones maneres no són més que la forma externa d’expressar aquest respecte degut a l’altre».

III. Drets i deures
Els autors comencen fent una constatació referent al principi que es considera el principi
de la justícia. «Tots els homes són iguals», constatació que mostra que aquest no deixa
de ser un principi al qual cal tendir, ja que les diferències encara són moltes. Tot i això, alguna cosa s’ha fet per anar-ho equilibrant: l’Estat de benestar, manifestació d’aquest intent,
el qual garanteix el respecte i el compliment dels drets socials, uns béns mínims per a tothom.
Ara bé, segons els autors, ser subjectes de drets ens ha fet oblidar la contrapartida que
hi ha implícita, a saber: els drets impliquen deures. I, per als autors, un deure fonamental,
un compromís que obliga el ciutadà d’una democràcia, té a veure amb no desentendre’s
del benestar i la felicitat de la resta de ciutadans.
Però això s’ha estimular per mitjà de lleis; de fet, han de ser les lleis, la ciutadania i els governs
els que han de crear les condicions perquè es produeixin la solidaritat i l’altruisme.
En aquesta línia, els autors identifiquen quatre obstacles que impedeixen que això es realitzi:
• L’existència de free riders de la vida social, aquells que no fan res per la comunitat,
però que sovint s’aprofiten dels esforços dels altres.
• Un ordre econòmic que equipara el sentit de la vida a comprar, consumir i competir.
Encara que la tendència a «ser» enfrontada amb la tendència a «tenir» també és pròpia de l’ésser humà, s’ha potenciat més en la nostra societat la tendència a tenir.
• La confusió que ha equiparat la llibertat amb concentrar-se en la pròpia vida i els interessos privats, la qual cosa implica una manca de compromís amb els afers de tothom.
• La sensació que formem part d’un tot que ens arrossega i ens condueix sense cap
possibilitat de controlar-lo ni contenir-lo, i això ha comportat una tendència cap al laisser-faire.
Ara bé, segons els autors, seguint diferents filòsofs, això poc té a veure amb entendre la
llibertat com el desenvolupament del poder humà: «el regne de la llibertat és el fi de la humanitat».

IV. Temprança i austeritat
Per això es podia entendre que el civisme es justifica per fer-nos a tots la vida més còmoda, per la seva utilitat; tot i que aquest és un vessant no negligible, s’ha de dir que no és
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l’únic, ja que, com a principi, va més enllà de les conveniències pràctiques de cada particular. En efecte, el civisme implica una sèrie de virtuts que li són indissociables, a saber:
la temprança i l’austeritat.
La temprança, tal com l’entenen els autors, és la subjecció dels nostres desitjos a la raó,
per respecte a nosaltres mateixos i als altres, la qual cosa ens faria portar un gènere de
vida adient amb el que necessita la humanitat, si aquesta ha d’afrontar els problemes actuals
d’escassetat de recursos. En efecte, per als autors, molts dels problemes de la humanitat avui tenen a veure amb la «desmesura». En aquesta línia, la temprança i la seva virtut
afí, l’austeritat, són maneres de viure que ens han de permetre superar aquests problemes propis de la desmesura.
És per això, doncs, que els autors advoquen per la necessitat de l’autolimitació com a cristal·lització de la temprança, de la moderació i de la mesura: no pretendre tenir molt o massa de tot, no malgastar, no voler exclusivament passar-ho bé sense pensar en les conseqüències.
De fet, ja avui s’estan imposant coactivament austeritat i renúncia quan les persones no
saben conduir-se com és degut. O bé quan les seves conductes s’han desmesurat.
Així, per als autors, el més greu del plantejament és que avui la temprança no sigui una
alternativa vàlida i s’hagi optat per la imposició dràstica de mesures coercitives quan les
conductes han oblidat la regla d’or: «Tractar els altres de la mateixa manera que voldries
que ells et tractessin a tu».

V. El treball ben fet
En aquest capítol els autors se centren en el treball com a activitat central de l’existència
humana, més encara, de la responsabilitat social i col·lectiva que implica treballar en el si
d’una comunitat; en aquesta línia, segons els autors, la responsabilitat professional és un
aspecte important de la cultura cívica, entenent-se per responsabilitat professional treballar bé, donar una imatge certa, guanyar-se un prestigi pel que un sap i fa i no pels diners
que un guanya o l’èxit social que obté.
Des d’aquest punt de partida, els autors constaten que aquesta idea del treball tant ha
servit per estar al servei de la societat promovent i millorant la convivència, com perjudicant-la o diluint la vida en comú. Efectivament, amb el treball un persegueix un interès
privat, però no és menys cert que, al mateix temps, posa al servei de la societat les seves
capacitats, intel·ligència i coneixements. És per això que els diners que es reben pel treball no haurien de ser l’única manera de valorar el treball, com avui en dia està succeint.
Així, de la mateixa manera com han fet fins ara, distingeixen dues facetes en l’activitat humana, a diferència de la dels animals: una de productiva i una de no productiva; la primera
es mesura pel seu producte material; però la segona, i característica de l’activitat humana, té un valor intrínsec, per si mateixa i independent del que es produeix. En aquest sentit, el professional no únicament s’ocupa d’una tasca rendible, sinó que en fer-ho repensa la seva feina des de la perspectiva de la vida en comú, tot donant un sentit al seu treball
i, el més important, ho ensenya als més joves i ofereix, d’aquesta manera, un model a seguir.
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VI. El repartiment del temps
Els autors comencen constatant que, si la vida activa és avui la vida laboral, això és una
simplificació, perquè no tot el que fan les persones ha de tenir un valor crematístic: en efecte, hi ha moltes activitats necessàries, encara que gratuïtes, activitats que es fan per l’activitat mateixa; però encara més: aquestes accions desinteressades no es pot dir que no
valguin res. Així, totes les accions referents a les cures no institucionalitzades (tenir cura
dels fills i filles, dels avis i àvies, etc.) són molt necessàries, però en el si de les famílies no
s’acostumen a pagar, i, encara més, és una injustícia afirmar que no valen res. En fi, el treball no remunerat és per definició el de les tasques domèstiques o del voluntariat; són tasques pròpies de les dones, dels joves i dels jubilats i jubilades.
Ara bé, la conseqüència d’aquesta divisió del treball és injusta, especialment per a les dones
que s’han vist privades i separades de la vida activa per fer-se càrrec d’unes obligacions
que no tenen per què ser únicament seves; així, aquestes obligacions són la causa fonamental de l’exclusió de les dones de la font del prestigi: la riquesa.
D’aquesta manera, podem dir que aquestes desigualtats impedeixen que tots els ciutadans puguin sentir-se i ser igualment lliures, la qual cosa, segons els autors, ens situa molt
lluny del civisme en tant que aquest es fonamenta en la igualtat i llibertat compartida dels
individus, lluny de l’ideal del civisme: a saber, el reconeixement mutu de la dignitat i, a la
vegada, el desenvolupament d’aquests valors. De fet, per poder respectar l’altre, per conviure-hi, per mantenir la pròpia dignitat i reconèixer la dignitat dels altres, s’ha de partir d’una igualtat mínima compartida; així, quan falta aquesta igualtat és perquè s’utilitza la llibertat per reprimir la llibertat dels altres.
Finalment, els autors destaquen que aquests deures necessaris cal compartir-los; és un
deure cívic fonamental i un deure de tothom, i no únicament de la part femenina de la societat; en aquesta línia, el repartiment de les tasques de la reproducció és la manera més efectiva d’educar en el civisme en el si de la família, ja que quina és la millor manera d’aprendre a tenir en compte el proïsme, a controlar-se un mateix, a sortir d’un mateix per pensar
en els altres, a respectar les diferències? Així, la família esdevé escola de civisme.

VII. La vida contemplativa
Els autors, al llarg del llibre, fan una constatació: «Tot conspira en el nostre món perquè
portem una intensa vida activa», fruit de l’elevació del treball a la més gran de les virtuts,
la qual cosa porta implícit entendre l’oci com una activitat, una activitat frenètica massa
vegades.
A partir d’aquí, per als autors, hi ha un dèficit en la concepció actual de la vida, ja que, per
a ells, una vida plenament humana és a la vegada activa i contemplativa, i la contemplació hauria d’esdevenir, no pas un contrari de l’activitat, sinó l’altra cara absolutament
necessària. En efecte, perquè es pugui anomenar acció, hi ha d’haver un significat per al
qui actua, és a dir, que l’acció ha de ser reflexiva i intencional. Per això l’acció humana ha
de tenir un component contemplatiu, i, a la vegada, la mera contemplació sense una conducta intencional lligada a la nostra vida i orientada als altres no té cap interès per a la cul-
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tura cívica: així, el civisme constitueix una cultura de respecte mutu en el qual la contemplació hi té una funció essencial.
Amb aquest plantejament arribem al moll del capítol: tot seguint el fil, els autors ens diuen
que per poder viure com a éssers lliures i, a més, com a ciutadans d’una comunitat política que vol ser justa, hem de saber discernir. I, potser, la cultura mediàtica en la qual
vivim, fonamentada en el que és sensacional i espectacular, en la seva tendència als
extrems, refusa constantment el civisme i malmet la qualitat de la nostra vida ciutadana.
En fi, els autors fan una aposta per saber combinar contemplació i acció. Saber valorar
un oci humanament rendible és una cosa que no s’improvisa ni s’aprèn de cop, és una
cosa que necessita voluntat i esforç, i això és el que no permet la cultura mediàtica en
la qual vivim immersos. Una cultura que fomenta el terror cap a una vida, suposadament
inactiva, que els autors han anomenat «contemplació», un terror que no és res més que
inclinació a evitar l’esforç i l’enfrontament amb un mateix. I resulta que és en la contemplació reflexiva on resideix la capacitat creativa, i el civisme necessita capacitat creativa
cada dia.

VIII. Dir no
Podria semblar que tot el que s’ha exposat fins aquí ens condueix a ser una mena de sants
màrtirs; res més lluny de la realitat, ja que, com bé diuen els autors, la part més significativa del civisme és la que ens permet diferir, discrepar i, fins i tot, oposar-nos a altres voluntats d’una manera civilitzada i eficaç: efectivament, conviure no és rendir-se a la voluntat
dels altres. És per això que des del primer capítol els autors ens van recordant que la vida
social és conflictiva, ja que no hi ha convivència sense desigualtats, opinions incompatibles,
etc.
És per això que els autors aposten per un civisme que no estigui renyit amb els principis
de cadascú, tot i que això ha d’anar lligat a l’exercici de la no-violència, encara que s’estigui sotmès a situacions injustes. I per exemplificar-ho els autors posen els casos de Luther King, Gandhi i les dones sufragistes britàniques, o bé avui Amnistia Internacional i Gesto por la Paz.
Per tot això, els autors troben arguments per defensar el que anomenen la «dissidència
cívica» en tant que actitud més civilitzada en mètodes i resultats que la seva contrària, la
violència.
En aquesta línia, si ens fixem en situacions de la vida quotidiana, observem que l’expressió ben educada de la nostra rebel·lia, quan no estem d’acord amb alguna cosa, també
dóna bons resultats.
Així, quan no hi estem d’acord, hem de discrepar per afirmar-nos i perquè no ens aniquilin: una mena de batalla intel·lectual per la nostra dignitat i el dret a ser i pensar diferent;
en efecte, els autors ens recorden Gracián, que va dir: «Practicar l’art de la prudència no
vol dir que aniquilem la nostra personalitat ni les nostres conviccions. Quan l’ésser i les
conviccions més profundes de cadascú exigeixen dir no, diguem-ho».
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IX. Pertànyer i participar
En aquest capítol, els autors continuen destacant les conseqüències del que han
exposat en el capítol anterior. Així, l’exigència de dir no: refusar, negar, censurar, mostrar desgrat, implica sempre prendre distància, marcar fronteres, límits, i això comporta un cert aïllament davant d’algú o alguna cosa. De fet, aquesta és la importància moral
de «dir no», ja que la nostra integritat pressuposa afrontar aquests inconvenients; però,
fins i tot, a més del fet del nostre dret a ser diferents, ens obliga, també, a cercar una
convivència civilitzada entre persones amb intencions divergents i interessos enfrontats, i, per fer això, no cal fer-ho innecessàriament. D’altra banda, això, que és propi
de les persones particulars, també es dóna en el si de la societat, on els interessos de
classe, grups, etc. estan en una contínua situació d’interessos enfrontats; segons els
autors, no hi ha una solució perfecta, però sí una fórmula política que fa que la nostra
convivència sigui menys cruenta del que podria ser: els autors parlen de la democràcia.
Des d’aquest plantejament, la democràcia esdevé una via cívica per a la convivència, un
lloc d’enfrontament pacífic entre interessos divergents. Així, civisme i democràcia es troben íntimament lligats; encara més, segons els autors, la democràcia és l’expressió política del civisme, i aquest floreix millor en democràcia que en cap altre ambient polític conegut. A més, tot i no ser perfecta, és la millor fórmula per dirimir tendències contradictòries
de la vida social, la tendència altruista i la tendència egoista, o d’una altra forma, la tendència comunitària i la competitiva, o fins i tot una altra, la tendència d’identificació i la tendència de separació.
I això ens porta a un altre ideal de civisme, a saber: el que ens obliga a reconèixer la nostra pertinença a una comunitat d’éssers humans, la idea de fraternitat, una mena d’«imperatiu de la solidaritat». D’aquesta manera, el civisme es relaciona amb una actitud bàsica
de la solidaritat ciutadana: la de no ser indiferents al proïsme ni inhibir-nos davant dels mals
d’altres membres de la societat. Així, el civisme ens fa participar dels afers de tothom, requereix que siguem ciutadans actius; encara més, la democràcia esdevé, d’aquesta manera,
un àmbit que reclama la nostra participació, i així expressem la nostra pertinença a una
comunitat moral d’homes lliures.

X. Una vida de qualitat
Només és possible viure una vida de qualitat si s’adopta el punt de vista de l’univers, un
cop ens parlen els autors d’una mena de objectivitat serena, a més de tenir en compte la
vida dels altres. Per això, l’acumulació de riqueses i el creixement econòmic (que són cecs
a l’hora de donar sentit i qualitat a la vida) no aporten qualitat de vida; només ens aporten una explosió de les necessitats, les quals, per la seva mateixa dinàmica interna, estan
esdevenint una seriosa amenaça per a les condicions de supervivència del planeta.
Un cop més, d’aquesta manera no millorarem les nostres formes de vida, sobretot si tenim
en compte les dues condicions bàsiques perquè això succeeixi: l’una, els béns materials
no són suficients per viure bé; i l’altra, el punt de vista per a un desenvolupament i creixement de qualitat no pot ser individual, sinó universal.
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La qualitat de vida així formulada té molt a veure amb el civisme, almenys en la línia de
l’adquisició d’hàbits destinats a crear una vida que ens convingui a tothom, a crear una
consciència més pendent del futur.
En aquesta línia, els autors destaquen dos perills inherents a aquest plantejament: l’un té
a veure amb mercantilitzar aquesta preocupació per la vida de qualitat, per exemple, amb
la proliferació de productes ecològics que, com ja s’està mostrant en molts casos, no són
res més que operacions de màrqueting; i l’altre té a veure amb oblidar que, si necessitem
formar-nos cívicament i respectar els altres i el nostre entorn, és perquè som capaços de
veure les coses des d’una perspectiva humana, i això vol dir que són les persones les que
tenen dret a la llibertat, a la igualtat i a unes condicions de vida en un medi ambient de
qualitat, i mai això no fa referència a animals, vegetals o minerals, i des de cap perspectiva aquests han de competir en drets amb les persones.

XI. Individus responsables
La democràcia necessita ciutadans actius i responsables. De fet, les actituds cíviques que
s’han desenvolupat al llarg del llibre tenen un denominador comú: la responsabilitat. Així,
tot el que s’ha desenvolupat fins aquí es pot resumir dient que viure de manera responsable com a ciutadans significa sospesar i valorar les conseqüències que pot tenir per a
la convivència el descontrol sobre un mateix.
En aquest punt s’ha de fer una constatació: els principis són insuficients, i també ho són
les normes i les lleis; a més, ho són perquè no tot es resol legislant, ni tan sols la millor
manera de fer que funcioni una comunitat de ciutadans madurs, autònoms i responsables
és mitjançant les lleis. De fet, el que cohesiona una comunitat són els costums i la responsabilitat de les persones davant d’aquests; així, amb Montesquieu, cal dir que, quan
un poble té bons costums, les lleis són senzilles.
Finalment, cal destacar que només la responsabilitat de les persones pot compensar o
suplir la insuperable vaguetat de certes normes, tot portant al límit el sentit de la paraula
responsabilitat; ser responsable vol dir ser capaç de respondre d’alguna cosa davant d’algú i voler fer-ho; d’aquesta manera, la responsabilitat està íntimament lligada a la llibertat,
i aquestes són les característiques essencials dels éssers humans.

A tall de conclusió
Potser la millor conclusió d’aquest llibre sigui el títol que un il·lustre lector de Hegel va posar
a la seva exegesi del filòsof alemany: «Del jo al nosaltres». Aquest és el camí que ens proposen Victòria Camps i Salvador Giner, un camí cap a una cultura cívica, la qual implica
una responsabilitat vers els altres i els afers propis de la comunitat; ara bé, aquesta cultura no s’assolirà sense una certa dosi d’autolimitacions, una mena de rebuig d’un mateix.
Efectivament, els autors, en aquest manual de civisme, ens proposen que tot el que
caracteritza les vides de les persones s’ha de repensar des de l’òptica de la vida en comú;
així, per exemple, el treball ben fet hauria de ser el fi d’un bon professional, que es deu no
tan sols a si mateix, sinó també als altres.
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Mary Nash és catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i directora del grup d’investigació Multiculturalisme i Gènere.
La tesi que l’autora utilitza com a punt de partida és que les representacions culturals són
uns processos dinàmics que tendeixen a transformar-se en contextos culturals i socials
concrets. En aquesta línia, en el llibre es destaca un fet, per a l’autora cabdal en els anys
noranta: el context de la immigració, que representa per a Espanya un canvi de concepció, ja que passa de ser un país d’emigració a ser un país d’acollida d’immigrants, la qual
cosa suposa una conversió real i a la vegada simbòlica del concepte de país.
D’aquesta manera, al voltant d’aquest canvi de concepció fruit de la consolidació dels fluxos migratoris, es van generant una sèrie de discursos mediàtics sobre les persones immigrants, una mena de construcció discursiva de l’alteritat oberta i, a la vegada, dinàmica.
Així, com tot procés obert i dinàmic, la premsa va anar articulant un procés cultural paral·lel
que va anar prenent forma gràcies a la insistència que es feia en els mitjans de comunicació d’aquesta visió determinada sobre la immigració.
Aquest treball, doncs, està en la línia d’altres estudis, com els de Teun Van Dijk, en els quals
s’analitza que la manera com s’anomena les persones és decisiva a l’hora d’invocar la identitat i la percepció que els altres tindran d’aquesta identitat; així, l’impacte dels mitjans de
comunicació fou, segons l’autora, crucial en el procés de consolidació d’un discurs normalitzador, discurs que estructura l’imaginari col·lectiu i els valors culturals de les persones del país d’acollida.
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En fi, aquest estudi no tematitza la relació entre pràctiques socials i discurs, però sí que
s’hi destaca la importància de les representacions culturals generades en la creació d’unes creences compartides per la gran massa social, ja que aquestes poden influir, i de fet
han influït, en les pràctiques socials.
Així doncs, l’objecte d’aquest llibre és mostrar els processos de construcció del discurs
periodístic sobre la immigració a Espanya, objecte que s’aborda amb la definició de pautes definitòries de la immigració des de l’òptica de l’altre; així, s’hi destaca, en la manera
com s’anomena l’altre, l’immigrant, l’existència molt arrelada de l’alteritat cultural, és a dir,
que es destaquen per sobre d’altres trets les diferències culturals. Efectivament, la premsa és un vehicle decisiu en la formulació d’un discurs públic dominant, i els seus plantejaments reforcen els tòpics, recondueixen visions massa simplistes o negatives en visions
positives més complexes. Així, a mitjan anys noranta es van establir les bases del discurs
sobre la immigració a Espanya, i sobre aquestes es va articular una percepció de les persones immigrants en termes dels altres, amb clares connotacions negatives i simplificadores d’una realitat plural i complexa.
Arribats a aquest punt, ja podem destacar algunes de les principals troballes de l’estudi,
a saber:
• Els discurs periodístic sobre la immigració i, sobretot, la manera com s’hi anomenava les persones immigrants van enfortir creences compartides en termes de subalternitat.
• En el discurs periodístic destaca la transmissió de representacions culturals negatives tot incidint en estereotips sobre elles, les quals van estigmatitzar les persones immigrants que arribaren a Espanya a mitjan anys noranta.
Així doncs, aquest és el marc de sentit del treball; a continuació, i per arribar a aquesta
conclusió de caràcter general, en l’estudi s’identifica un ampli reguitzell de mecanismes
de transmissió de valors culturals negatius respecte als immigrants. En destacarem uns
quants, els més significatius, tot i que tots són d’allò més suculents:
• Les categories definitòries més rellevants en el discurs periodístic exemplifiquen un
prototip negatiu i deshumanitzador de les persones immigrants i, a més, s’hi llegeix
una condemna explícita de les comunitats immigrants.
– Aquestes categories van tenir un impacte visual enorme en la imatge que se’n va
fer la societat d’acollida, fruit de la contínua reiteració, i van provocar una visió homogeneïtzadora dels grups d’immigrants.
a. La conseqüència, que encara avui patim, és la tendència a anul·lar la diversitat de les experiències personals i professionals i la diversitat de les procedències.
b. A més, l’organització del discurs i les representacions culturals que s’hi projectaven amb les categories ja esmentades van generar un procés d’invisibilització de
les dones immigrants, ja que aquestes no eren considerades actores del procés
migratori.
Efectivament, a tall d’exemple, queda demostrat de sobres, des del nostre punt de vista,
que en la utilització reiterada del terme pastera en l’estructura dels arguments dels discurs periodístic, aquesta embarcació substitueix les persones que la utilitzen per creuar
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l’estret de Gibraltar; així, assistim impassibles, fins i tot avui encara, a una cosificació de
les persones, la qual cosa, almenys des dels ensenyaments de l’escola de Frankfurt, ens
hauria de posar en estat d’alerta.
El mecanisme discursiu és clar:
• Si associem les persones amb el mitjà de transport, ja no parlem de persones, això
és, ja no parlem de l’experiència ni de la humanitat d’aquestes persones, simplement
els identifiquem amb coses: una estratègia discursiva de cosificació, un mecanisme
de subalternitat.
– Així es porta a terme una estratègia discursiva consistent a fer invisible la dimensió humana d’aquest procés.
• En aquesta línia, els mots que hi predominen, en el discurs periodístic de l’època, tenen
un caire despectiu cap a les persones implicades, i aquest caire despectiu crea referents universals de fàcil identificació per a la majoria de les persones de la societat
d’acollida:
– D’aquesta manera, es reforça un imaginari col·lectiu de dependència, d’inferioritat, de subordinació del col·lectiu immigrant.
• D’altra banda, tot i les dades que presentava la premsa mateixa, es reiterava contínuament la imatge de l’allau de persones que venien, tot exagerant l’impacte dels fluxos migratoris cap a l’Estat espanyol:
– Un cop més, d’aquesta manera, amb la utilització de mots com ara allau, hordes,
invasions, etc., va predominar el discurs de la por, de manera que es va crear una
cultura de l’amenaça exterior, tot i que aquesta visió no coincidia amb la realitat del
país.
• Pel que fa a la perspectiva de gènere, la situació era encara, si fos possible, pitjor; de
fet, s’hi aplicava tot el que s’ha exposat fins aquí però, a més, cal destacar que les
immigrants no eren subjecte del discurs:
– Les dones immigrants eren tractades des de l’òptica de la victimització, el menysteniment dels seus motius i la passivitat, de manera que se’ls negava la intencionalitat en les seves decisions i la subjectivitat dels seus actes: un mecanisme
d’anul·lació del valor de les seves raons.
En fi, un mecanisme que, tant si es mira des de la perspectiva de gènere com des de la
perspectiva de la diferència cultural, es fa palès en la formulació d’imatges i representacions culturals que transmetien creences de signe negatiu que, a la llarga, van ser compartides per la majoria de la societat d’acollida en els discursos referents als altres amb
un caire clarament discriminatori.
A més, i com a conseqüència del que s’ha exposat fins aquí, en el discurs periodístic de
l’època no s’hi troben recursos pedagògics capaços de conformar un imaginari de comprensió i d’enteniment de la comunitat immigrant; no hi havia un interès en les raons explicatives dels fluxos migratoris, la qual cosa dificultava la formació d’una opinió pública positiva cap als immigrants i, sobretot, com destaca l’autora, la formació d’una opinió pública
que fes referència a la potencial aportació del col·lectiu immigrant a la societat d’acollida.
En efecte, la dificultat a l’hora de conformar un imaginari col·lectiu de comprensió i d’enteniment va ser una conseqüència clara de l’homogeneïtzació cultural i discursiva del per-
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fil de l’immigrant, la qual cosa va dificultar, i encara avui ho patim, el reconeixement dels
seus drets i la construcció d’una ciutadania col·lectiva incloent.
En aquesta línia de construcció negativa de l’altre, de l’immigrant, es destaca en el discurs periodístic la ubicació d’aquest en l’univers de la conflictivitat social i el delicte i, com
en els punts anteriors, aquesta ubicació afecta el conjunt de la comunitat immigrant; de
fet, s’hi produeix un efecte pervers en tant que la normalitat i la legalitat no són objecte
de notícia i la gran quantitat d’immigrants que viuen en la normalitat no apareixen en els
mitjans de comunicació; només són objecte de la notícia els fets que estan fora de la normalitat.
Tot i això, no seria just afirmar que tot el discurs periodístic del final dels anys noranta al
voltant dels immigrants fos homogeni en la línia exposada fins aquí: també cal destacar
un discurs alternatiu: un discurs centrat en la diversitat cultural i en els valors positius de
la immigració. Aquest era una crítica contínua al biaix negatiu de la immigració i als impactes dels procediments discriminatoris, i especialment se centrava en les implicacions deshumanitzadores de la reiterada utilització de categories com ara il·legal, pastera, etc. El
problema d’aquest discurs, per a l’autora, era la poca ressonància que tenia, ja que no
tenia ni prou espai de difusió, ni l’impacte necessari per ser una alternativa real a l’altre discurs.
Un cop establerts aquests mecanismes que fan referència al conjunt dels immigrants, a
partir del capítol VI es porta a terme una anàlisi similar, però ara des de la perspectiva de
les dones immigrants.
En aquesta línia, s’hi mostra que amb referència a les dones immigrants el discurs periodístic, a l’igual del que fa referència a tot el col·lectiu immigrant, és un discurs de l’alteritat i de la subalteritat, un discurs que fa referència a la subordinació, la dependència i la
inferioritat; a més, si analitzem el discurs que fa referència a les dones immigrants, també
s’hi han d’incloure dues coordenades imbricades en les anteriors: l’una, el discurs de gènere, i l’altra, la diferència cultural.
D’aquesta manera, des de l’òptica de gènere cal destacar els mecanismes propis de cada
cultura a l’hora de fer-les invisibles; així, tot i que les dades dels anys noranta ja ens parlaven de la creixent feminització de la immigració, a la premsa es reiterava la negació de
la presència de les dones immigrants com a agents en la construcció d’identitats migratòries i, fins i tot, com a agents en la transmissió de valors integradors.
A tot això, s’hi ha d’afegir la permanència d’un model eminentment masculí a l’hora d’informar sobre el fenomen migratori, tot negant-hi la diversitat de gènere; d’aquesta manera les dones, per al discurs periodístic, no són subjectes dels fluxos migratoris i, a més,
en són excloses. Segons l’autora, això explica en part la manca de perspectives específiques de gènere en les polítiques públiques d’integració.
Així doncs, hi ha un clar biaix androcèntric en la manera com la premsa tractava el tema
de la immigració en els anys noranta, que es caracteritzava per:
• Implicació de la comunitat immigrant en un univers simbòlic que negava el protagonisme a les dones,
• o bé, si les considerava, era supeditades a projectes col·lectius.
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• I, a la vegada, les etnicitzava en termes culturals.
• Fins i tot, el desfasat discurs de la dona a casa, que ja no s’aplicava a les dones espanyoles, es va tornar a recuperar com a model interpretatiu identitari de les dones immigrants.
En fi, un discurs, si pot ser, una mica més subaltern, més dependent que el que feia referència al conjunt del col·lectiu; ara bé, en el cas de les dones la conseqüència va ser la transmissió d’una imatge de profunda dependència, de manca de projecte vital propi. I, per contra, el que s’ha pogut veure amb el pas del temps ha estat una imatge d’unes dones soles,
emprenedores i clares agents dels seus projectes vitals; a més, profundament implicades
en la societat d’acollida. De fet, les dones immigrants, més enllà del discurs periodístic i
de la realitat que no les reconeix com a tals, han esdevingut agents econòmics autònoms
i de cap manera des de la subalternitat que ens mostraven els mitjans de comunicació.

A tall de conclusió
Tot i que avui s’ha avançat molt en aquest procés de revisió del que l’autora en diu pràctiques discursives al voltant dels immigrants, els últims estudis d’especialistes en la matèria continuen destacant-hi pràctiques discriminatòries, sigui per qüestions de gènere o per
qüestions d’homogeneïtzació cultural: així, com a exemple, s’esmenta l’estudi de deu
diaris l’últim trimestre del 2000, ja que en aquest estudi es destaca que el 62,60% de les
notícies referents a immigrants eren de caire negatiu, i només el 13,50% eren de caire
positiu.
És per això que cal repensar tots aquests mecanismes que tornen invisibles la diversitat
cultural, la religiosa, l’ètnica i la de procedència amb una clara intenció d’homogeneïtzar
els immigrants. És més, segons l’autora, cal repensar aquestes imatges de l’altre/a i qüestionar els mecanismes culturals que simplifiquen els nostres coneixements d’aquestes realitats complexes, siguin culturals o de trajectòria vital.
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La gestió de la diversitat
en el mercat de treball

Projecte Elionor
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2005

La veritable civilització consisteix no només a respectar i reconèixer que l’altre existeix, sinó a fer un pas més: veure l’altre com si
fos imprescindible.
A. Malraux

El Projecte Elionor, seleccionat en el marc de la iniciativa comunitària Equal, té com a objectiu general promoure mesures efectives per a la inserció sociolaboral dels col·lectius inactius,
amb la supressió de les barreres creades pels prejudicis socials, amb la creació i l’experimentació de sistemes destinats al foment de l’autonomia i l’activació ocupacional i amb l’acostament de les persones cap a l’activitat laboral. En aquest marc, la Diputació de Barcelona encarrega un estudi sobre la gestió o el tractament de la diversitat. Aquesta proposta d’estudi es
presenta per part de Proyecto Local i amb la col·laboració de Territoris i Organitzacions.
Aquest estudi preveu:
• L’anàlisi de la diversitat des dels serveis municipals, amb èmfasi en el col·lectiu femení d’immigrants, però també en el col·lectiu de joves i de persones amb discapacitats en el vessant d’ocupació i mercat de treball.
• L’anàlisi del tractament de la diversitat en el món empresarial en particular i laboral en
general.
• Una síntesi final i criteris per afavorir l’elaboració de propostes noves des de les
administracions locals per al tractament de la diversitat en el món laboral i en els serveis d’ocupació.
L’estudi s’emmarca en l’actual context en què el mercat de treball es caracteritza per una
distribució desigual del treball, la segmentació, la rellevància del sector serveis, les altes
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taxes d’atur, les diferències regionals i la importància de l’economia submergida. La distribució desigual del treball es manifesta en el fet que tant les dones com la gent jove tenen
una taxa d’atur superior a la mitjana.
Les polítiques públiques s’enfronten amb el fenomen d’una complexitat creixent amb
relació a les persones i les organitzacions; és a dir, pel que fa a la gestió de la diversitat en un sentit ampli, i amb el repte de coordinar polítiques socials i polítiques econòmiques.
La nombrosa incorporació de les dones al mercat del treball, el descens de la natalitat,
l’envelliment de la població, la globalització, les migracions i les noves tecnologies, entre
altres factors, augmenten la diversitat social i atorguen noves característiques a l’oferta de
mà d’obra. Els grups de treball i les persones usuàries de serveis són cada vegada més
diversos quant a edat, gènere, cultura, religió, experiència laboral, classe social, ideologia, formació, etc.
La diversitat genera riquesa, innovació i més possibilitats d’intercanvi, però també reptes
superiors amb relació als grups homogenis i, potser, més conflictes d’intolerància ètica,
religiosa i/o cultural, per a la superació dels quals la gestió de la diversitat pot ser un instrument important.
El reconeixement d’aquesta diversitat implica la noció de diferència respecte del que es
considera propi. També es tracta de la identitat de la seva significació en un món de relacions cada vegada més pluricultural i poliètnic. Aquest reconeixement no és gens fàcil, posa
en qüestió la cohesió del grup per iniciar-lo en un procés de redefinició de si mateix. Malgrat això, és imprescindible una unitat formal per mantenir la pluralitat i no caure en
diferències que poden portar al gueto i a la fragmentació. Unitat i diversitat no són incompatibles. També implica el reconeixement dels estereotips, dels prejudicis i del risc de caure en l’exclusió i la discriminació. En tot cas, però, aquest reconeixement és un pas ineludible per a la bona gestió de la diversitat.
En el món laboral, aquesta diversitat pot ser avantatjosa, però requereix una inversió inicial, una planificació i, principalment, l’impuls d’una nova cultura de la tolerància i la justícia social que canviï, sobretot i lentament, l’imaginari col·lectiu, les representacions simbòliques que condemnen els «diferents».
La gestió de la diversitat afecta en diferents àmbits: en l’actitud dels qui treballen des dels
serveis municipals, en el tractament dins les empreses (responsabilitat social), en la creativitat i la innovació i en la resolució de conflictes; tot això, en un marc de polítiques estatals i locals que tinguin en compte aquest tractament. La diversitat representa un principi
bàsic de ciutadania que garanteix a cadascú el desenvolupament del seu talent i les seves
potencialitats.
Aquest estudi respon, doncs, a la inquietud manifestada des de la Diputació de Barcelona per aprofundir i reflexionar sobre aquesta realitat de la diversitat que té actualment el
mercat de treball.
Les persones que han fet aquest estudi han format un equip divers, i la mesura del condicionament que aquesta circumstància hagi pogut produir en les persones que han estat
entrevistades és difícil de mesurar. És possible que l’experiència de treballar en diversitat
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faci que aquest estudi no oculti les contradiccions, les dificultats i la complexitat del tema
en qüestió.
El document es presenta dividit en tres grans blocs, a saber:

1. Marc conceptual
En la primera part es desenvolupa el concepte de diversitat, les tendències històriques; la
gestió de la diversitat i la cultura de les organitzacions; la igualtat d’oportunitats, l’acció
positiva i la gestió de la diversitat; ciutadania i diversitat, i les polítiques d’igualtat i de diversitat.
En la segona part se segueix desenvolupant el marc conceptual, però fent una aproximació a les dimensions de la diversitat (immigració i minories ètniques; gènere; edat i discapacitats físiques i psíquiques) tot exposant, de cada apartat, les tendències, els estereotips, prejudicis i discriminacions, i la valoració i gestió de la diversitat amb relació a cada
apartat.
La tercera part és un glossari terminològic que permet, juntament amb tot el marc conceptual desenvolupat, fixar criteris i generar un marc teòric per a l’anàlisi.

2. Apunts metodològics
El treball de camp d’aquest estudi ha consistit en entrevistes a nou empreses i a set actors
del mercat de treball: empreses de treball temporal, empreses intermediàries en el món
laboral, una Oficina de Treball de la Generalitat i associacions que treballen amb persones
immigrants, així com a cinc ajuntaments, a quatre entitats públiques locals i a un consorci de municipis.

3. Anàlisi i síntesi general
Per fer l’anàlisi i part de la recollida d’informació sobre el tractament de la diversitat en les
accions municipals s’han fet contactes amb ajuntaments i altres entitats locals i s’han consultat publicacions especialitzades. L’apartat d’anàlisi del tractament de la diversitat en el
món empresarial recull informació sobre el reconeixement i tractament de la diversitat a
les empreses. S’ha recollit una mostra d’empreses grans, mitjanes i petites, i s’hi han entrevistant tant empresaris com treballadors i treballadores. En l’apartat de síntesi i valoració
es recullen les principals idees de l’anàlisi, tant de la realitat dels ajuntaments i entitats locals
com de les empreses i altres entitats i persones vinculades a l’àmbit laboral.

Tractament de la diversitat des dels serveis municipals
• Els ajuntaments intervenen de manera incipient en l’abordatge de la igualtat d’oportunitats i la gestió de la diversitat.
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• Es constata una tendència d’actuació en funció d’àrees, departaments o serveis directes a les persones que pertanyen a grups o col·lectius exclosos o discriminats. Cal
aprofundir en l’aplicació de criteris transversals.
• S’intervé des d’una òptica de millora «de la representació» (enfocament demogràfic)
dels col·lectius discriminats, però no es visualitzen estratègies efectives de gestió de
la diversitat social i cultural a la ciutat.
• Hi ha un sobreesforç dels i les professionals implicades, que han d’intervenir, al seu
torn, en un context feble en directrius, criteris clars i recursos pel que fa al tractament
de la diversitat.
• La manca d’una anàlisi renovada sobre la situació i l’evolució de la diversitat al territori redueix molt les possibilitats d’eficàcia i d’èxit.
• El fenomen de la immigració extracomunitària ocupa (i preocupa) com a assumpte
prioritari de les intervencions locals, en la mesura que afecta i posa en qüestió la convivència en la ciutat diversa.
• L’escàs tractament d’assumptes vinculats a l’edat i, especialment, de la diversitat per
motius «d’edat avançada».
• Els ajuntaments haurien de reforçar el lideratge. No són capdavanters en el tractament de la diversitat, i no promouen gaires pactes ciutadans o d’associació amb
agents socials, econòmics i públics per tal d’establir un compromís amb la bona gestió de la ciutat diversa i en contra de la discriminació.
• Cal enfortir les xarxes intermunicipals, de cooperació i d’intercanvis per augmentar
les possibilitats d’aprenentatge i la capitalització de coneixements.
• Un escàs interès en la seva pròpia diversitat; és a dir, en l’estructura i composició diversa de la plantilla municipal i en l’anàlisi de les relacions internes i de la seva gestió.

Tractament de la diversitat en el món empresarial
• Les empreses del nostre entorn immediat viuen una forta presència dels grups de diversitat.
• El tractament de la diversitat a les empreses és incipient i parcial.
• El marc general en el qual s’allotja la cultura cooperativa expressa un concepte restringit de cultura.
• Els prejudicis i estereotips amb relació als grups de diversitat emergeixen amb dificultat del discurs analitzat.
• Ambigüitat entorn dels conceptes de discriminació i igualtat i discriminació invisible
o encoberta.
• La majoria de les empreses entrevistades no disposen de codis, ni de documents
escrits que recullin directrius i/o normatives per al tractament de la diversitat.
• Cal instrumentalitzar la formació pel que fa al tractament de la diversitat per a tot el
personal de les empreses en totes les seves categories, així com accions de sensibilització dirigides als clients.
• Les diferències envers els grups de diversitat són presents en els criteris de selecció
i contractació.
• El grup de diversitat més esmentat en el discurs de les empreses, i que sembla ser el
centre d’atenció i preocupació, és el de la diversitat per origen geogràfic i per etnicitat.
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• L’escàs domini dels codis lingüístics i socioculturals és un impediment per a la bona
inserció laboral de les persones treballadores immigrants.
• Les dones i les persones joves immigrants pateixen una doble discriminació.
• La Llei d’estrangeria no afavoreix la contractació de persones immigrants.
• Els canvis que han provocat la més gran presència de la dona a les empreses són
assumits principalment per les dones.
• Les dones tenen menys oportunitats de concretar la igualtat de resultats i ocupar llocs
de presa de decisions.
• Les empreses desaprofiten el capital humà (intel·lectual i d’experiència) que suposa
la població de més de quaranta-cinc o cinquanta anys.
• Les empreses infravaloren, en general, les aportacions que la població més jove (de
menys de vint-i-cinc anys) pot fer a la productivitat, la responsabilitat i la motivació en
el lloc de treball.
• Les empreses desaprofiten el potencial d’interacció que ofereixen equips de treball
amb membres de diferents edats.
• Les persones amb discapacitats tendeixen a ser invisibles en el mercat de treball.
Finalment, un apartat d’orientacions i recomanacions per afavorir l’elaboració de propostes noves des de les administracions locals per a la gestió de la diversitat en el món laboral i en els serveis públics d’ocupació.

I. Orientacions i recomanacions per promoure la gestió de la diversitat
als municipis
Recomanacions pel que fa a la representació, a la participació i al lideratge
• Promoure que les diverses minories estiguin progressivament representades al consistori municipal i que aquesta representació sigui proporcional a la seva presència
entre la població.
• Incrementar la formació en diversitat de tots els càrrecs electes.
• Promoure la participació ciutadana diversa i escoltar les seves necessitats.
• L’alcaldia i les regidories han de ser portaveus del missatge de gestió de la diversitat
a la ciutat.
• Normes, ordres, sancions i regulacions clarament establertes i transparents. Codis i
responsabilitat social corporativa.
• Enfocament estratègic del tractament de la diversitat i enfortiment de la xarxa
local.
• Coalicions i coordinacions amb actors locals per influir en la diversitat de les organitzacions locals.
• Promoure el reconeixement i valoració de la bona gestió de la diversitat a la ciutat.

Recomanacions pel que fa als serveis i programes municipals
• Promoure i assegurar que les polítiques d’igualtat i de diversitat han estat introduïdes
i assumides en tots els serveis (treball transversal),
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• Definir els serveis i adequar-los no tan sols a les necessitats dels usuaris i usuàries
actuals, sinó també en funció dels potencials.
• Mesura d’assoliments en l’aplicació de les polítiques d’igualtat i de gestió de la diversitat en programes i serveis. Disposar d’indicadors.
• Avaluació obligatòria de resultats i una responsabilització efectiva dels i les caps d’àrea en aquest àmbit.
• Implantar programes subjectes a l’avaluació, opinió i punt de vista de tota la ciutadania, principalment de les minories existents a la ciutat.
• Organitzar els serveis i flexibilitzar formes d’atenció i horaris en funció de la diversitat
de la ciutat.
• Assegurar l’atenció adaptada a la diversitat: codis lingüístics i culturals.
• Incloure les polítiques d’igualtat i de diversitat en la planificació de totes les àrees, incloent-hi les infraestructures i urbanisme, la cultura, la sanitat, l’educació, els esports,
etc.
• Disposar de la informació estadística segmentada per a minories i crear un observatori sobre discriminacions, prejudicis i denúncies més usuals a la ciutat.
• Programes i serveis per a la promoció econòmica i l’ocupació que incloguin la gestió de la diversitat.
– Coneixement i anàlisi de la diversitat al mercat de treball i de l’atur, segons grups i
minories.
– Introduir les dimensions de la diversitat en els observatoris locals del mercat de treball.
– Promoure pactes per l’ocupació que considerin la gestió en la diversitat a les
empreses, i acords per a l’eliminació de prejudicis i discriminacions al mercat de
treball i a l’interior de les empreses.
– Sensibilització de les empreses i dels sindicats en els assumptes de diversitat.
– Treballar amb les empreses locals els codis de responsabilitat social.
– Formació en termes de diversitat entre el personal tècnic de promoció econòmica
i inserció laboral.
– Impulsar projectes pilot i experimentals de la diversitat.

Recomanacions pel que fa a l’estructura de l’organització municipal
i del personal
• Adequació del perfil del personal públic a la diversitat de la «clientela» i de la població del municipi.
• Analitzar i introduir els canvis corresponents que assegurin una promoció interna sense discriminacions per a grups de diversitat.
• Sancionar les discriminacions del personal. Establir nous mecanismes.
• Aprofitar plenament el potencial de totes les treballadores i treballadors de l’ajuntament.
• Valorar la diversitat.
• Formar el personal públic en la gestió de la diversitat.
• Assegurar que els professionals i el funcionariat estableixen les seves accions «orientades a la clientela» tenint en compte la diversitat social de la ciutat.
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• Establir els mecanismes que assegurin un ambient de treball amigable i saludable i
promoure les mesures que afavoreixin la conciliació entre la feina, la vida familiar i el
desenvolupament personal dels qui treballin a l’ajuntament.
• Publicar i fer transparent a la ciutadania els objectius i assoliments en la gestió de la
diversitat dins de l’ajuntament.

II. Orientacions i recomanacions per promoure la gestió de la diversitat
en el mercat de treball i a les empreses
Recomanacions pel que fa a la cooperació entre agents economicosocials
i institucions a escala local per potenciar la gestió de la diversitat i
les polítiques d’igualtat
• Les institucions públiques de diferent nivell, en col·laboració amb sindicats, organitzacions empresarials i altres organitzacions de la societat civil, haurien de dirigir
aquestes campanyes de sensibilització a les empreses i la societat en conjunt de cara
a una conscienciació o «canvi en l’estat d’opinió» amb relació a la necessitat de tractar i gestionar la diversitat en l’ocupació i a l’interior de les empreses.
• Regular les polítiques i mesures d’igualtat i de gestió de la diversitat en els convenis
col·lectius entre empreses i sindicats. La introducció d’acords pactats entre empreses i sindicats sobre la gestió de la diversitat en els convenis col·lectius tindria una
gran força a l’hora d’avançar en aquesta direcció.
• Introduir les mesures de gestió de la diversitat en els pactes locals per l’ocupació tot
establint-hi mesures específiques per ser impulsades als territoris dels pactes.
• Utilitzar com a «efecte demostració» l’experiència de les empreses i de les organitzacions capdavanteres o pioneres en aquest camp, tot creant espais de valoració i
de reconeixement, com premis, reconeixements o publicació de rànquings.
• Arribar a acords amb universitats i escoles de negoci perquè s’introdueixi la gestió
de la diversitat en les carreres o especialitats vinculades a la gestió de recursos
humans. La gestió de la diversitat hauria de ser un component més de les assignatures vinculades als estudis de gestió de recursos humans.
• Promoure una reestructuració de les bases estadístiques dels organismes públics i
dels observatoris del mercat de treball, en el senti d’introduir criteris de diversitat a
l’hora de fer la presentació de dades de població activa.
• Cooperar entre organitzacions empresarials, sindicats i administracions públiques per
establir serveis de proximitat (de cura a persones i altres), així com de sistemes d’incentius per utilitzar-los per a la millora de la conciliació de l’activitat laboral amb el treball domèstic i la cura de persones dependents.

Recomanacions pel que fa a la gestió de la diversitat a les empreses
• Promoure els diagnòstics i auditories a les empreses referides a la seva situació amb
relació a la gestió de la diversitat, tot introduint indicadors que permetin mesurar-la i
referits a les diferents dimensions de diversitat que afecten el personal de les plantilles. Les empreses haurien de poder disposar de recursos tècnics, professionals i per-
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sonal adequat per fer-ho, així com fer mesures periòdiques i contínues d’aquests indicadors.
• Establir codis de gestió de la diversitat com a referència corporativa de la gestió dels
recursos humans de l’empresa. Els codis haurien de regular el comportament i les
pràctiques de les empreses, tant pel que fa a les normes de contractació com a les
de promoció interna i de no-discriminació dins de l’empresa, així com estar presents
en l’estratègia empresarial.
• Formació de les persones treballadores i directives en gestió de la diversitat i en polítiques d’igualtat. La formació ha d’anar encaminada cap a l’anàlisi d’estereotips i prejudicis arrelats.
• Establir normes i regles per a l’ús d’un llenguatge no discriminatori i de pràctiques que
no afavoreixin la discriminació per raons d’origen, gènere, discapacitat o edat dins
les empreses.
• En els processos de selecció, establir procediments transparents que permetin
demostrar que no s’han utilitzat criteris discriminatoris a l’hora de la contractació.
• Promoure l’anàlisi interna i el disseny de polítiques de gestió de la diversitat a les empreses, bo i singularitzant accions en funció de les diferents dimensions de la diversitat.
A títol indicatiu, apuntem les següents com a prioritàries, fet que no implica desconèixer que n’hi ha moltes més:
– Gestió de la diversitat per raons d’edat (més grans de cinquanta anys).
– Gestió de la diversitat per raons de gènere.
– Gestió de la diversitat de discapacitats físiques.
– Gestió de la diversitat per origen estranger o etnicitat.
– Gestió de la diversitat per raons de minoria d’edat dels treballadors.
• Establir sistemes de conciliació amplis entre l’activitat laboral i l’activitat personal, per
mitjà de la flexibilització d’horaris, la reducció del temps de treball, etc., més enllà de
les obligacions legals i tot considerant les necessitats i motius de tots els grups de
diversitat presents a la plantilla.
• Les empreses que avancen en la gestió de la diversitat haurien de controlar la gestió de la diversitat en els seus proveïdors i en totes les cadenes productives en les
quals participen.
• Promoure l’adaptació pel que fa al personal divers de l’empresa a la diversitat de la
seva clientela.
• Assegurar que les persones directives i gerents estan compromeses amb la gestió
de la diversitat i que ho transmeten com a valor estratègic de l’empresa.
• Promoure l’existència i el funcionament regular d’equips de treball diversos i que no
es produeixin segregacions de minories dins l’empresa.

Recomanacions pel que fa a la promoció de la igualtat i la diversitat
en la intermediació del mercat de treball i en els serveis d’ocupació
• La preparació de professionals amb qualificació en gestió de diversitat i polítiques d’igualtat. Aquestes persones haurien de ser enquadrades en diverses organitzacions
que intervenen en el mercat de treball, incloent-hi serveis locals d’ocupació, entitats
no lucratives, sindicats, etc.
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• Les empreses o altres entitats de col·locació, com ara les ETT, haurien d’establir normes i requisits d’obligat compliment per evitar discriminacions d’accés, incloent-hi les
més subtils que poguessin haver-hi en les demandes de personal realitzades.

III. Referències d’interès sobre la gestió de la diversitat
• Igualtat per a tothom a Liverpool.
• La ciutat de Mont-real davant la immigració.
• Birmingham: L’estratègia corporativa per a la igualtat de gènere.
• Roma: Pla per a la integració i polítiques multiètniques.
• Regne Unit: Comissió Auditora sobre la Igualtat i Diversitat als Ajuntaments.
• Plans d’igualtat a les empreses de la ciutat de Barcelona.
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La immigració a debat:
Immigració, urbanisme
i habitatge

Fundació Jaume Bofill. Debats a Can
Bordoi. Aula Provença
2 de novembre de 2005

Aquest llibret és un resum de les idees i reflexions sorgides al llarg dels debats. Els debats
es van agrupar en tres blocs temàtics, a saber: «L’accés a l’habitatge de la població immigrant», «L’ús de l’espai públic i l’habitatge: Convivència veïnal» i «L’anàlisi d’un cas. L’impacte de la immigració als barris obrers». Tots tres blocs es van plantejar seguint el mateix
patró: diagnòstic, possibilitats d’intervenció i prevenció de les diferents problemàtiques
detectades.

1. L’accés a l’habitatge de la població immigrada
Diagnòstic de la situació
Introducció a càrrec de Gerardo Pisarello, professor de Dret Constitucional a la UB
Ens enfrontem amb un problema estructural, l’augment de preus dels habitatges tant de
lloguer com de compra, més una política ineficient, han derivat en un problema especialment greu per als col·lectius desafavorits.
La problemàtica dels demandants immigrants amb dificultats econòmiques, legals, etc.
és una problemàtica diferent de la que presenta la població resident.
G. Pisarello n’assenyala els factors:
• Procés de valoració mercantil experimentat per l’habitatge, entès com un bé econòmic d’inversió.
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• L’habitatge ha passat de ser un dret a ser un producte econòmic més.
• A l’esborrany de la Llei de l’habitatge elaborat recentment per la Generalitat de Catalunya hi diu que en casos extrems de desús de l’habitatge i davant la demanda social
existent, l’explotació d’aquests habitatges estarà legitimada per la funció social que
s’estableix a la Constitució espanyola.
Pel que fa a les causes de l’exclusió de la població immigrada de l’accés a l’habitatge, Pisarello assenyalava les relacionades amb la discriminació per raó de ciutadania, ja que les
persones estrangeres no són ciutadans de ple dret. La segona és la discriminació per raó
de vulnerabilitat social i cultural, la qual es produeix com a conseqüència de la precarietat laboral més accentuada d’aquestes (contractació irregular, feines mal remunerades, temporalitat, etc.). La vulnerabilitat cultural és conseqüència de les diferències culturals entre
el país d’origen i el d’acollida, del desconeixement inicial del funcionament de la societat
d’acollida.
Aquestes vulnerabilitats tenen un efecte negatiu sobre l’accés a l’habitatge de la població
immigrada (racisme immobiliari, no llogar o vendre, fer-ho a preus més alts, segregació residencial, etc.).
Pisarello també aborda el tema del maltractament institucional, que es tradueix en traves
administratives.
L’existència de més demanda de serveis i ajuts per part de la població immigrada complica l’accés a l’habitatge i el dret a aquest per part de la població autòctona, que se sent
perjudicada mentre no es portin a terme polítiques públiques que augmentin els recursos
a mesura que augmenta la demanda.
Les eines a desplegar per mitigar la problemàtica exposada són els següents:
• Clàusules de protecció del consumidor.
• Polítiques de protecció pública (mediació social i ajuts a l’accés o foment de l’habitatge protegit).
El debat posterior va girar entorn dels problemes sorgits en la fase d’acomodació, a
saber:
• Manca de disponibilitat d’un capital familiar per part de l’immigrant.
• Lloguer d’habitacions, sobreocupació i preus abusius.
• Barraquisme invisible, tant urbà com rural.
Al llarg del debat, també van sorgir altres modalitats de discriminació que pateix el col·lectiu immigrant:
• Discriminació immobiliària (recança a llogar a estrangers o, si es fa, es demanen avals
i fiances molt alts).
• Discriminació bancària (establiment de condicions difícils de complir a l’hora de concedir hipoteques).
• Discriminació institucional (es demana regularitat legal, empadronament i certes condicions a complir per concedir ajuts).
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L’accés a l’habitatge és un dret per a les persones residents, i per tant també els ajuts per
accedir-hi. Els immigrants en situació administrativa irregular queden exclosos dels ajuts.
El marc legal i el paper de la Llei d’arrendaments urbans (LAU): Aquesta Llei, segons dels
debatents, perjudica els arrendataris i, més específicament, el col·lectiu immigrant (només
cinc anys de contracte afegits a les traves abans exposades creen inestabilitat).
Les dificultats generalitzades d’accés a l’habitatge posen sobre la taula que el ventall de
categories socialment discriminatòries no deixa de créixer.
Els efectes sobre la població immigrant es concreten en:
• Lloguer d’habitacions en pisos compartits.
• Mancances d’habitabilitat en l’habitatge, amb conseqüències sobre la vida social dels
barris i ciutats.
• Impacte sobre la salut mental i el benestar psicològic.
Possibilitats d’actuació per part de l’Administració i els agents socials
Introducció a càrrec de Roser Plandiura (tècnica de IUHAL)
• Necessitat d’un marc competencial. La política d’immigració i habitatge estatal estableix que només els estrangers residents tenen drets en aquest àmbit, i això suposa
de facto una restricció per a Catalunya. La Generalitat ha presentat el projecte de Pla
pel dret a l’habitatge, que deixa la porta oberta a una més gran igualtat, amb l’únic
requisit de l’empadronament.
Heus aquí les línies bàsiques de la nova política a Catalunya:
• Ús de la mediació entre propietaris i inquilins per augmentar el parc d’habitatges de
lloguer.
• Més control sobre l’habitatge protegit per aconseguir més transparència i agilitat.
• Diferents tipus d’ajuts a l’Administració local.
• Creació de la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió per a la població en condicions extremes
d’exclusió social.
• Intent de tractar la sobreocupació i l’habitabilitat.
Així, el nou reglament ofereix noves competències a l’Administració local que permeten
certa influència en la regulació de fluxos migratoris i capacitat d’intervenció en matèria d’habitatge (elaboració per part dels ajuntaments d’un informe que certifica que l’habitatge posseeix les condicions per al reagrupament familiar). Per fer aquest informe, l’Administració
disposa de dues eines: la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’empadronament. En aquest
camp, les mesures que s’han anat prenent són les següents:
• El procés de renovació del Padró l’any 2005.
• Un Decret del 2003 que aborda la sobreocupació en relació directa amb l’habitabilitat.
La limitació del nombre de persones que poden empadronar-se en un habitatge no és competència dels ajuntaments.
El debat posterior va girar entorn de:
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Valoració de les eines d’actuació exposades
Dificultat de localitzar la persona immigrant sense permís de residència permanent, per informar-la de l’obligatorietat de renovar l’empadronament.
Dificultats i manca de mitjans administratius per atendre el gran volum de sol·licituds rebudes.
La no sempre transparent actuació d’alguns notaris quan fan els informes d’habitabilitat.
El sistema de mediació
Borsa d’habitatges de lloguer per a joves i per pal·liar la discriminació que pateixen alguns
immigrants.
Es valora positivament, per fer front a la discriminació i a les reticències d’alguns propietaris, el fet que l’Administració garanteixi el pagament del lloguer, assumeixi les despeses
de gestió i garanteixi un ús correcte de l’habitatge, accions que poden generar dinàmiques de més gran acceptació de l’immigrant com a llogater.
L’actitud de la societat davant les polítiques i actuacions en matèria d’habitatge per als
immigrants i la idoneïtat de les polítiques de discriminació positiva
Des de les administracions municipals s’intenta tractar totes les persones igual, però
hi ha una pressió creixent per part d’alguns sectors polítics que demagògicament afirmen que es fa una política de discriminació positiva amb la població immigrada, i això
fa que des dels ajuntaments es portin a terme accions amb la màxima discreció possible.
Les polítiques de discriminació positiva van ser rebutjades per la majoria dels debatents.

2. Ús de l’espai públic i ús de l’habitatge
Diagnòstic
Una de les conseqüències més visibles de l’arribada de la immigració estrangera al nostre país, i a la vegada la més visible, és la transformació de la composició social de l’espai. Ha suposat un canvi en la vida social d’algunes zones i en ocasions ha creat tensions
socials amb la població autòctona.
El diagnòstic que es fa de l’ús de l’espai púbic passa per definir el terme espai públic com
a espai reglamentat legalment i normativament, lloc on no hi ha una reserva del dret d’admissió, lloc per on tothom té dret a passar, lloc on conflueix gent, font d’interaccions, de
coneixement mutu i de conflicte.
Molts problemes que es generen a l’espai públic són fruit de raons subjectives: es confon el que les persones són amb el que les persones fan.
Sovint no és l’ús que fan els immigrants de l’espai públic el problema, sinó que hi ha un
discurs social que el problematitza (un exemple el trobem amb els parcs infantils).
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Els recels que mostra aquesta població es relaciona amb l’anomenada síndrome de
Nimby (Not in my back yard, ‘No al pati de casa meva’) envers les persones que no ens
agraden. Les raons d’aquesta actitud poden ser diverses: des de les més psicològiques
(temor al desconegut) fins a les estrictament econòmiques (por que els seus habitatges
perdin valor) o a les socials (senyal de degradació urbana).
El debat va girar entorn de les tres qüestions següents:
a) Conflictes de convivència a l’espai públic:
Els conflictes d’identitat, intraidentitaris no interculturals. La població autòctona s’ha anat
retirant de l’espai públic (privatització i mercantilització de l’oci, transformació demogràfica, falta d’espais privats i culturals), i els immigrants tendeixen a fer un ús més intensiu
dels llocs col·lectius, i això fa que siguin molt més visibles.
La manca d’espai a l’habitatge (sobreocupació) provoca que els immigrants passin més
temps als espais públics.
La mercantilització de l’oci provoca que els espais gratuïts siguin usats per la població que
té menys recursos.
D’altra banda, l’oferta de continguts de l’oci no sempre respon als interessos de la població immigrada.
Aquest ús més intensiu per part dels immigrants entra en conflicte amb el sentiment de
propietat de l’espai públic que té la població autòctona. Per part dels immigrants, és una
manera de fer-se visibles en una societat a la qual acaben d’arribar, i veuen l’espai públic
com un lloc d’integració i d’interacció amb la societat d’acollida.
b) El paper del comerç ètnic:
L’aparició d’un nou tipus de comerç regentat per immigrants ha permès als immigrants
tenir un espai per refermar la seva identitat.
L’impacte en la definició de l’espai públic és indiscutible, i sovint la visualització de col·lectius d’immigrants, les concentracions i els fluxos creen tensions.
Alguns debatents assenyalen que els comerços creen lligams de proximitat entre l’altre i
el jo, generen convivència (per exemple, a Nou Barris), i en aquest cas ha suposat el retorn
al comerç de proximitat.
Els punts de conflicte rauen, d’una banda, en el respecte a la legalitat pel que fa als horaris i, de l’altra, es qüestionen les condicions laborals dels treballadors.
c) La funció de la memòria històrica:
La referència a la memòria històrica de la població immigrada és constant. La immigració
actual s’instal·la als barris on als anys seixanta ho va fer la immigració espanyola, i en
aquests conflueixen ara els problemes, les queixes, les actituds i els comportaments que
ja es van donar en aquells anys; per això, en pro d’una millor convivència, es fa referència constantment a la recuperació de la memòria històrica.
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La intervenció i la mediació en el territori
Introducció a càrrec d’Elena Carrasco (tècnica de l’Ajuntament de Mataró)
Definició d’un model de convivència d’acord amb la realitat social i migratòria del territori. Una
de les seves característiques principals és el dinamisme i la capacitat d’adaptació, és a dir,
que tant el model com les eines han de ser sensibles als canvis de la realitat migratòria.
Per dissenyar el model cal tenir en compte:
• La mediació, com a mitjà per facilitar la comunicació, dóna elements per entendre i
comprendre l’altre.
• La convivència requereix voluntat de conviure.
• Entendre el territori com a lloc de residència de tothom, sense exclusions.
La metodologia per a la definició del model es basa a seguir l’esquema realitat –anàlisi–
reflexió i retorn.
En el debat posterior, es va tractar sobre «La funció de la mediació i a qui competeix realitzar-la», i bàsicament tots els debatents van estar d’acord en la importància que té la
mediació. El punt que va aportar una gran diversitat de parers va ser el del model de mediació; institucionalitzada, professional i ben coordinada, o seguint el model de Nou Barris Acull,
que aposta més per la mediació de les associacions i entitats del mateix barri pel coneixement de l’entorn que tenen, enfront de la d’un mediador professional.
Va sorgir el tema de la mediació formalitzada (agents formats, legitimats i identificats) i la
mediació informal (via associacions). En tots dos casos, es van valorar positivament; totes
dues són vàlides i complementàries. El fet que el mediador sigui de la mateixa nacionalitat o col·lectiu ajuda a comprendre més la posició de l’immigrant.
La responsabilitat social i la mediació quotidiana
Si bé la mediació és considerada com una eina útil per fer front als problemes de convivència al territori, també pot generar dinàmiques negatives. La societat també té responsabilitat en el manteniment de la convivència.
L’escenari ideal seria aquell en què cada ciutadà fos un mediador intercultural, sense necessitat de la intervenció de tercers.
La mediació quotidiana o «mediació invisible», segons Núria Benach, té a veure amb la
necessitat d’espais de trobada i comunicació. La interacció social a l’espai públic, el
comerç, els equipaments, etc. entre nous i vells veïns crea lligams socials i coneixement
mutu, bases per a una bona convivència.

3. L’impacte de la immigració als barris obrers i a les zones d’exclusió
social
Introducció a càrrec de Lourdes Ponce (membre de l’associació Nou Barris Acull)
L’impacte de la immigració és més gran als barris obrers començats al final dels anys cinquanta en el període de desenvolupament industrial, i als barris antics o més despoblats
de les ciutats mitjanes i grans.
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Els trets principals de l’exposició del cas de Nou Barris (Barcelona) es poden resumir en
els següents:
Barri obrer creat en el decurs dels anys seixanta i setanta. Va acollir immigració espanyola. En els seus inicis hi havia barraquisme, condicions insalubres i sobreocupació.
El fet d’haver-hi sòl disponible va fer sorgir ràpidament grans blocs de pisos petits (actualment amb aluminosi). La manca d’equipaments, de transport públic, de clavegueram o
d’enllumenat eren alguns dels problemes d’aquell barri en creixement.
Fruit de les reivindicacions veïnals, es van fer realitat moltes de les reivindicacions per aconseguir un barri en condicions.
La crisi econòmica dels anys vuitanta va tenir com a conseqüència l’augment de l’atur, la
presència de drogues i la marginalitat social.
Arribats els noranta, la generació del baby boom arriba a l’edat d’emancipar-se i cerca i
troba allotjament no pas al seu mateix barri, sinó a la perifèria metropolitana; la conseqüència lògica es va produir: l’envelliment del barri i dels seus habitants.
L’entrada en els anys 2000 s’afronta amb un barri envellit, amb edificis amb problemes
d’aluminosi i d’habitabilitat i amb l’arribada de la immigració estrangera.
Les conseqüències són el rejoveniment del barri, l’increment del dinamisme social i de l’ús
dels espais, juntament amb una reactivació del comerç. Gent de diferents nacionalitats amb
formes de comportament diferents.
S’ocupen els edificis públics construïts tres dècades enrere sense que hagin experimentat reformes importants. El poc espai del qual es disposa per a l’àmbit privat provoca un
ús més intensiu de l’espai públic per part dels joves immigrants, la qual cosa provoca alarmisme per part de la població autòctona davant la presència de joves que són identificats
(en certa manera) com a membres de bandes juvenils.
En resum, els principals problemes que ha suposat l’arribada de la immigració estrangera amb una condició legal i socioeconòmica precària al barri són els següents:
• Males condicions d’habitabilitat dels habitatges.
• Especulació dels mercat immobiliari.
• Convivència entre les diferents comunitats.
• Segregació espacial respecte de la ciutat.
Aquest darrer aspecte no sempre és percebut negativament, ja que algunes persones indiquen que la concentració de connacionals afavoreix l’assentament del nouvingut, i per la
via de les solidaritats comunitàries es facilita l’accés als recursos bàsics.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 140

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 141

La mediación y sus contextos de aplicación. | 141
Una introducción para profesionales e investigadores

La mediación y sus
contextos de aplicación
Una introducción
para profesionales
e investigadores

Karen Grover Duffy, James W. Grosch
i Paul V. Olczak
Barcelona: Paidós, 1996

1. Els inicis
La naturalesa i la resolució del conflicte (Stephen Worchel i Sharon Lundgren)
En aquest capítol els autors, partint d’un exemple de conflicte aparentment poc significatiu, defineixen el conflicte en tots els seus vessants. En primer lloc, aborden el conflicte
intrapersonal, el qual es pot definir com l’estat d’un individu quan està motivat per donar
dues o més respostes mútuament incompatibles. Els autors assenyalen que aquest conflicte, de fet, es dóna cada cop que un individu s’enfronta amb una decisió. Seguidament,
els autors aborden el tema principal del capítol: el conflicte entre persones o interpersonal. El defineixen, citant Raven i Kruglanski, com la tensió entre dues o més entitats
socials (individus, grups o organitzacions) que prové de la incompatibilitat de respostes
reals o desitjades. Els autors distingeixen els conflictes entre persones que són del tipus
suma zero —en els quals el qui guanya ho guanya tot, i l’altre ho perd tot— dels conflictes que no són d’aquest tipus de suma zero, i assenyalen que molts cops els conflictes
interpersonals no són del tipus suma zero. Aquests conflictes tenen un ventall de solucions
més enllà de la dicotomia perdre-guanyar. Ara bé, els conflictes que no són del tipus suma
zero s’hi poden convertir si les parts se centren en els mitjans i no pas en les finalitats. Així
mateix, els autors posen èmfasi en els múltiples nivells de conflicte: intrapersonal, interpersonal i intergrupal; en els casos de conflicte real, molts cops hi estan implicats diversos nivells alhora.
Seguidament els autors analitzen el desenvolupament dels conflictes. Ens mostren que
moltes vegades els conflictes comencen per una causa concreta però evolucionen cap a
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una qüestió d’autoestima de les parts enfrontades. S’entra en una espiral d’amenaces en
la qual cap de les dues parts no vol cedir per no donar una imatge de debilitat. Els autors
destaquen que cada part del conflicte tendeix a demonitzar la part contrària i a desconfiar-ne profundament. Tot plegat fa que el conflicte sigui com una bola de neu que creix a
mesura que va rodolant pendent avall. Davant aquesta tendència natural del conflicte a
créixer, el procés de mediació té com a objectiu reduir-lo. Però els autors posen en relleu
que l’objectiu de la mediació no és només resoldre el conflicte, sinó resoldre’l de tal manera que no deixi a cap part la sensació que l’altra part ha rebut un avantatge injust. Finalment, els autors descriuen els diferents processos genèrics que generalment cal abordar
per reduir el conflicte i acostar-lo a una resolució duradora. En primer lloc, cal posar en
contacte les parts, ja que aquestes tenen tendència a aïllar-se i no escoltar els arguments
de l’altra. Un altre objectiu és reduir les amenaces de les parts per no alimentar el creixement del conflicte. Cal, també, despersonalitzar el conflicte per mitjà de l’aplicació de normes acceptades per les diverses parts. Finalment, cal abordar la negociació entre les parts
amb l’ajuda de la mediació i l’arbitratge d’una tercera part no implicada en el conflicte i
que sigui acceptada com a mitjancera per les parts en conflicte.
Introducció als programes de mediació comunitària: Passat, present i futur (Karen
Grover Duffy)
Entenem per mediació la intervenció en un conflicte d’una tercera part neutral que ajuda
les parts oposades a gestionar i resoldre la seva disputa. Aquesta tercera part neutral és
el mediador, que, per mitjà de diverses tècniques, ajuda les parts a arribar a una solució
consensuada, i de cap manera el mediador no pot forçar o imposar la solució. En aquest
sentit, la mediació és diferent de l’arbitratge, ja que l’àrbitre pren una decisió d’obligatorietat jurídica sobre el conflicte que pot no satisfer cap de les parts. L’autora també diferencia l’arbitratge de l’apel·lació als tribunals per resoldre el conflicte, ja que en el cas dels
tribunals és un jutge el qui pren la decisió, i s’atén a les lleis i la jurisprudència per dictar
sentència; en canvi, l’àrbitre se centra en altres aspectes, a més dels estrictament jurídics,
com ara els factors psicològics.
Seguidament l’autora analitza la breu història de la mediació als EUA. Els seus orígens els
trobem en la mediació laboral del final del segle XIX i principi del XX, però destaca les diferències entre la mediació comunitària i la laboral. Situa el naixement del moviment de mediació comunitària en els anys seixanta del segle XX com a conseqüència de la reacció a fets
històrics com ara la guerra de Vietnam i el cas Watergate i com a resposta a la voluntat
d’autogovern de part de la societat nord-americana. En la dècada dels vuitanta, els programes de mediació comunitària es van estendre i van rebre finançament i impuls de diverses fonts. L’autora proposa que els programes actuals es poden classificar de la manera
següent: basats en el sistema judicial, basats en la comunitat, i compostos. Els tipus de
conflictes amb els quals s’enfronten els programes de mediació són molt diversos, i van
des de casos criminals fins a disputes civils.
Finalment, l’autora analitza si els processos de mediació són realment efectius, i per fer-ho analitza els diversos treballs d’investigació sobre el nivell de satisfacció de les parts en conflicte,
dels mediadors i de parts no implicades directament. Tot i que és difícil avaluar el conjunt de
programes de mediació, l’autora conclou que són una eina efectiva per resoldre disputes.
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Tècniques i trampes de la investigació de les ciències de la conducta aplicades: El cas
de la mediació comunitària (Frank Y. Wong, Craig H. Blakely i Stacie L. Woesham)
En aquest capítol, els autors ofereixen una visió dels mètodes d’investigació de la ciència
conductual aplicada amb l’objectiu de permetre als lectors apreciar les diverses qüestions
relacionades a l’hora d’avaluar un programa de mediació concret. En primer lloc, els
autors fan una reflexió sobre els dilemes ètics que presenta una investigació d’aquest tipus.
En tot moment cal plantejar-se si la investigació que es pretén abordar suposa un perill
per al benestar dels participants i si respecta la confidencialitat de les dades que proporcionen els participants. Seguidament els autors ofereixen una panoràmica general dels diferents tipus de mètodes d’investigació que es poden aplicar a la mediació comunitària. Els
mètodes son: l’experimental, que consisteix a analitzar si hi ha una relació causal entre les
variables dependents i independents; el mètode quasi experimental, que consisteix a
analitzar si una variable independent no controlada del tot per l’investigador afecta una variable dependent; i, finalment, el mètode correlacional, que consisteix a intentar determinar
si dues variables estan relacionades però sense establir relacions de causa-efecte. Un cop
triat el mètode per a la investigació, cal analitzar la validesa interna i la rigorositat del disseny. Finalment, els autors posen un exemple complet de desenvolupament d’una investigació seguint el procés de formular les preguntes pertinents, establir el mètode, obtenir
les dades i analitzar-les.
Avaluació de les necessitats de resolució en les disputes comunitàries (Joseph Folger)
En aquest capítol, l’autor ens presenta els resultats d’un estudi realitzat per ajudar al desenvolupament d’un programa de mediació comunitària patrocinat per un tribunal per a la resolució alternativa de disputes. L’estudi es basava en l’anàlisi de l’abast i la naturalesa de les
disputes dins una comunitat i en l’avaluació de les opcions alienes al tribunal per solucionar aquests conflictes. El mètode principal de l’estudi eren entrevistes en profunditat realitzades a persones clau per tal d’obtenir informació detallada sobre la manera en què es
tractaven les disputes dins la comunitat. D’aquesta manera s’aconsegueix delimitar i avaluar les necessitats de la comunitat pel que fa a la resolució de conflictes per altres vies
que la judicial. L’autor destaca que l’estudi va contribuir al desenvolupament dels programes de mediació comunitària, ja que en el procés de consulta amb les persones i els organismes comunitaris clau es reforça el coneixement del programa de mediació per part d’aquests. Així, l’avaluació de necessitats es converteix per si mateixa en una manera efectiva
de vincular el programa de mediació comunitària a la comunitat que pretén servir.
La mercadotècnia dels programes de mediació (Lisa Hicks, Letitia J. Rosenthal
i Lynne Standish)
Les autores parteixen del fet que la mediació és una eina molt útil per tractar els problemes interpersonals, però que, si les persones que n’han de fer ús no la coneixen i no n’entenen el funcionament, es pot tornar completament inútil. En aquest sentit, proposen la
mercadotècnia o màrqueting com a eina efectiva per donar a conèixer els programes de
mediació i mitigar la incertesa associada al desplegament de la mediació comunitària en
zones on no hi ha experiències anteriors en aquest camp. En aquest capítol, les autores
ofereixen una visió àmplia dels diversos passos que cal seguir, des de la perspectiva dels
mediadors, per tal de donar a conèixer i explicar els continguts de la mediació comunità-

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 144

144 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

ria a la població receptora dels serveis de mediació. Una de les principals consideracions
de les autores és que la disposició de diners i de temps per invertir en la mercadotècnia
són escassos i que, per tant, cal intentar maximitzar els efectes minimitzant els recursos
econòmics i humans que s’hi destinen des de l’equip de mediació. En aquest sentit, les
autores repassen les principals tècniques de difusió i explicació de la mediació comunitària, que van des de l’accés als mitjans de comunicació fins als contactes amb persones
clau, passant per aprofitar les xarxes de relacions informals dins la comunitat.

2. El procés de mediació
Realitzar la mediació (Melinda Ostermeyer)
L’autora d’aquest capítol se centra en les característiques principals del procés de mediació comunitària. En primer lloc, aclareix que hi ha diferents tipus d’aproximacions a la
mediació, tant des del punt de vista formal com de continguts, però que en essència tots
comparteixen uns principis bàsics. El primer pas en el procés de mediació és l’admissió
del problema que presenta una de les parts i la derivació d’aquesta cap a alguna instància de mediació comunitària. Un cop derivada, es procedeix a informar la part demandada de la situació, i en aquest moment es pot sol·licitar a les parts que presentin documentació sobre la seva disputa si es creu convenient. Un dels objectius principals de la
mediació és trencar les barreres d’incomunicació entre les parts en conflicte i establir un
diàleg que contribueixi a abordar el problema de manera que la solució pugui satisfer les
dues parts. En aquest sentit, el procés de direcció de la mediació és clau per identificar
els elements subjacents a la disputa i crear el clima idoni entre les parts per abordar l’etapa de negociació.
L’autora posa molt èmfasi en la necessitat de tenir cura dels aspectes formals de les reunions amb totes les parts, tot establint unes normes acceptades per tothom sobre la dinàmica de funcionament del procés de mediació. En les diverses trobades amb les parts, el
mediador ha de recollir informació sobre la disputa i intentar reformular els comentaris negatius de cada part en termes més positius. Així mateix, el mediador ha d’intentar trobar els
elements subjacents de la disputa per tal de fer-los explícits i poder abordar una solució.
Un cop reunida la informació i definits els interessos de cada part, l’objectiu de la mediació es converteix en la generació d’opcions de solució de la disputa. En aquest procés,
les parts tenen el paper protagonista, però el mediador també pot aportar-hi opinions i possibles solucions que contribueixin a fer avançar la negociació. Finalment, cal abordar el procés de redacció de l’escrit d’acord que subscriuran les dues parts; en aquesta fase el
mediador ha de vetllar per tal que l’acord assumit sigui aplicable a la pràctica, i és aconsellable establir què passarà si alguna de les parts no respecta l’acord.
Les parts del conflicte: les seves característiques i percepcions (Gary L. Welton)
Les disputes considerades més apropiades per ser resoltes a través de la mediació comunitària són les que impliquen parts amb una relació contínua i que estan dotades pràcticament del mateix poder. En cas que una de les parts tingui molt més poder que l’altra,
aquesta parteix amb un clar avantatge. En aquest sentit, l’autor proposa que els casos en
què es manifesti una clara desigualtat entre les parts, caldrà derivar-los a altres procedi-
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ments de solució de les disputes, o almenys fer que la mediació sigui una part complementària d’altres formes més tradicionals de litigi.
En el marc d’un conflicte, les parts implicades desenvolupen percepcions negatives de l’altra part que són molt difícils de canviar, la qual cosa dificulta molt el procés de diàleg i entesa. Així doncs, una de les principals tasques del mediador és vèncer aquestes percepcions negatives, perquè l’efectivitat de la mediació depèn en bona part de la millora de les
relacions interpersonals de les parts enfrontades. En el desenvolupament del procés de
resolució d’una disputa, és molt important la percepció que tenen les parts sobre la justícia d’aquest procés. Així doncs, és important que les parts percebin el mediador com a
neutral, ja que, si no, la justícia del procés es posaria sota sospita. En aquest sentit, el mediador ha de demostrar la seva preocupació d’arribar a una solució justa que beneficiï les dues
parts. Finalment, l’autor se centra en la imparcialitat percebuda del resultat de la mediació. L’acord final és el resultat d’una sèrie de compromisos i d’una recerca d’alternatives
creatives que permetin solucionar la disputa. Per tant, és molt important que les dues parts
percebin com a justa i equilibrada la solució final per tal que efectivament la compleixin.
La conducta i l’efectivitat del mediador en la mediació comunitària (Peter J. Carnevale,
Linda L. Putnam, Donald E. Conlon i Kathleen M. O’Connor)
En aquest capítol, els autors descriuen diversos estudis recents que han examinat el
comportament del mediador i la resolució de les disputes. Fan una revisió de l’estructura
del comportament del mediador posant èmfasi en les diferents estratègies i tàctiques que
adopten. Analitzen, també, les contingències en el comportament del mediador considerant diferents tipus de disputes, així com diferents tipus de resultats de la mediació. Un
dels principals objectius és determinar els comportaments associats a una mediació definida com a satisfactòria per les parts. En aquest sentit, els autors afirmen que les dades
amb què treballen posen en relleu que hi ha alguns comportaments del mediador més probables d’estar associats amb una resolució de la mediació satisfactòria que altres comportaments; tot i això, afirmen que no poden fer afirmacions de relacions causals.
Destaquen que els comportaments que semblen associats a una satisfacció més gran són
el desenvolupament de bones relacions amb les parts, mantenir les negociacions basades en les qüestions importants i no en aspectes personals, expressar interès en l’avanç
de les negociacions, evitar prendre part en les qüestions importants en les sessions conjuntes i debatre els interessos de totes les parts afectades per la disputa. Finalment, els
autors destaquen que les dades d’alguns estudis mostren que els mediadors de gènere
diferent utilitzen tàctiques de mediació diferents. Els mediadors masculins tendeixen a
emprar tàctiques més enèrgiques i pressionants que els mediadors femenins. Ara bé, els
autors afirmen que calen més estudis per determinar aquest aspecte i l’assenyalen com
un tema futur d’investigació.
Factors que afecten el resultat de la mediació: el comportament de la tercera part i del
disputador (Neil B. McGillicuddy, Dean G. Pruitt, Gary L. Welton, Jo M. Zubek i Robert
S. Peirce)
En aquest capítol, els autors analitzen les dades recollides en dos projectes a gran escala dirigits pel seu equip d’investigació. La voluntat dels autors és analitzar les dades posant
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l’atenció en els aspectes rellevants per als mediadors, de tal manera que els resultats puguin
ser aplicats a la pràctica de la mediació comunitària. Les dades van ser recollides pel Research Project for the Investigation of the Dynamics of Social Conflict, de la Universitat de
l’Estat de Nova York. Els dos estudis implicaven una observació directa de les audiències
de mediació. El primer estudi va aportar dades sobre la fortalesa i la debilitat relatives del
mediador i dels diferents tipus de poder que aquest exerceix en el procés. També va aportar resultats interessants respecte a les circumstàncies que van portar a les sessions caucus (reunions privades entre el mediador i una de les parts) i la manera en què aquestes
sessions es diferenciaven de les sessions conjuntes en què són presents les dues parts i
el mediador. El segon estudi es va centrar a analitzar els antecedents i les característiques
de les sessions caucus; en aquest mateix estudi s’examinen, també, els antecedents d’èxit a curt termini i a llarg termini de les mediacions, així com les diferències entre els ofesos (les parts que realitzen les acusacions originals) i els ofensors (les parts que responen
a les acusacions).

3. Qüestions en la mediació comunitària
La resistència a la mediació: Una anàlisi socioclínica (Paul V. Olczak)
La mediació comunitària ha demostrat ser una tècnica de resolució de disputes que té molt
a oferir respecte als procediments judicials tradicionals de confrontació per a una diversitat de casos. El nivell de satisfacció dels usuaris, el més gran compliment dels acords i
una probabilitat reduïda de nous litigis entre els participants en són bons indicadors. Ara
bé, no es pot obviar que la mediació té dificultats de procediment. En aquest capítol, l’autor analitza el plantejament resistent o contrari al procés de mediació d’alguna de les parts.
L’autor relaciona aquest fenomen amb el fenomen clínic de la resistència del pacient a sotmetre’s a un tractament o de no treballar en la direcció que el terapeuta considera un camí
dirigit a l’objectiu. Durant el desenvolupament del capítol, l’autor va mostrant les diferències i les grans similituds entre el fenomen de resistència en la mediació i en el tractament
clínic. En l’àmbit de la mediació, la resistència està molt relacionada amb els processos
comunicatius entre el mediador i les parts i entre l’ofensor i l’ofès. En aquest sentit, el mediador ha de preveure la resistència d’alguna de les parts prenent-la com un desafiament més
que com una amenaça, i afrontar-la de manera creativa. Així mateix, és molt important,
per minimitzar la resistència, que totes les parts implicades en la mediació entenguin el
seu paper i el dels altres dins el procés.
Factors que influeixen en l’acceptació pública de la mediació (Ellen S. Cohn
i Mae Lynn Neyhart)
Per tal que la mediació sigui utilitzada àmpliament, cal que el públic en general en conegui l’existència i n’entengui el seu funcionament. En aquest capítol, les autores se centren
en els factors que afecten la probabilitat que el públic accepti la mediació i en les estratègies per fomentar-ne l’atractiu. En aquest treball, les autores amplien el treball de Peachey
sobre aquest tema i segueixen el seu plantejament d’utilitzar les teories psicosocials per
tal d’explicar els problemes i limitacions a l’hora de convèncer el públic sobre el valor de
la mediació.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 147

La mediación y sus contextos de aplicación. | 147
Una introducción para profesionales e investigadores

Els factors que afecten l’acceptació de la mediació són quatre: la falta d’informació, els
conceptes profans sobre el sistema legal, les diferències individuals, i els biaixos d’atribució (prejudicis). Pel que fa al primer factor, les autores assenyalen que, a més de la ignorància sobre la mediació, hi ha una àmplia creença que els judicis amb jurat condueixen a la
veritat en lloc de menar a la resolució del conflicte. A la pràctica, el resultat de la mediació pot ser més semblant al dels judicis amb jurat que el que el públic percep. Per fer front
a aquest problema, les autores plantegen que la mediació ha d’estar més vinculada al sistema de justícia criminal tradicional. Pel que fa a l’orientació de les persones profanes respecte als participants en el sistema legal, les autores assenyalen que els profans tenen
tendència a preocupar-se més pel resultat del procés que per la justícia del procés. Per
fer front a aquest problema, cal convèncer el públic de la importància dels procediments
justos a l’hora de dirimir disputes. Referent a les diferències individuals, les autores afirmen que les persones amb una forta creença en un món just tenen tendència a ser poc
compassives amb les víctimes i a no creure en el procés de mediació, i per fer-hi front les
autores proposen intentar encaminar aquestes persones cap a estratègies racionals que
no eliminin la possibilitat de confrontació entre les parts en la mediació. Finalment, les autores assenyalen que per combatre els prejudicis cal donar a les parts de la mediació més
informació sobre la situació i el paper de tots els actors que intervenen en el procés, i aconsellen imposar un període d’espera abans de començar la mediació per tal que els adversaris tinguin més d’una oportunitat d’entendre els factors situacionals que poden explicar
la font del conflicte.

El sistema legal descobreix noves eines: Les tècniques de resolució de disputes
(Larry Ray)
En aquest capítol, l’autor, que pertany a l’Associació d’Advocats Nord-americans (AAA en
les sigles en anglès), ens ofereix una visió global de les tècniques alternatives de resolució
de disputes des del punt de vista de l’estament legal. L’autor reflexiona sobre el fet que, fins
no fa gaire, la confrontació entre les parts era l’única eina de la qual disposaven els membres del sistema legal (advocats, jutges i jurats) per tal de dirimir disputes. Això els limitava
a l’hora d’atendre les necessitats dels usuaris, ja que l’heterogeneïtat de casos i de situacions personals a les quals han de fer front requereixen un ventall de possibilitats que el sistema legal clàssic no proporciona. En aquest sentit, les tècniques alternatives de resolució
de disputes basades en la mediació comunitària són eines molt valuoses que proporcionen
alternatives molt eficients per afrontar determinats tipus de casos i situacions personals.
L’autor destaca que els programes de mediació comunitària s’han anat estenent pels EUA
en els últims anys i relata alguns casos de programes de mediació consolidats. Tot i això,
dins de l’estament legal, encara hi ha reticència a adoptar aquestes noves formes alternatives de resolució de disputes. Aquestes reticències provenen tot sovint del desconeixement parcial dels aspectes legals de la mediació comunitària. L’autor destaca que les
associacions d’advocats tenen un paper important en l’extensió d’aquestes tècniques.
Finalment, l’autor fa un repàs detallat de les preguntes legals i jurídiques que normalment
fan els jutges i els advocats respecte a les tècniques alternatives de resolució de conflictes i les contesta detalladament.
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Com assegurar serveis de mediació d’alta qualitat: La qüestió de l’acreditació (Albie M.
Davies)
En aquest capítol, l’autora reflexiona sobre els factors que permeten oferir serveis de mediació d’alta qualitat. Concretament, se centra en l’acreditació externa dels mediadors.
Aquesta qüestió genera molta polèmica entre els mediadors, ja que bona part d’aquests
conceben la mediació comunitària com una eina per apartar els conflictes dels denominats experts (advocats i jutges) i acostar-los a les persones involucrades en el conflicte.
El fet d’acreditar externament els mediadors podria suposar la conversió d’aquests en un
altre tipus d’experts, la qual cosa podria significar tornar a allunyar la resolució del conflicte dels seus protagonistes. L’autora reconeix que, com a persona que fa molt de temps
que treballa en programes de mediació comunitària, no és neutral en aquesta polèmica,
però potser per això mateix la seva opinió i la seva perspectiva són de gran valor. Ara bé,
l’autora es mostra cauta a l’hora de treure’n conclusions, ja que els programes de mediació comunitària són relativament recents i evolucionen de manera molt ràpida. Tot i això,
defensa el paper dels voluntaris en el procés de mediació, sense desmerèixer la necessitat de realitzar plans d’estudi de nivell universitari i legislacions nacionals que acreditin els
coneixements dels mediadors.
Processos paral·lels en la mediació i la psicoteràpia (Samuel G. Forlenza)
En aquest capítol l’autor presenta un examen dels possibles processos paral·lels entre les
especialitats de la mediació i la psicoteràpia o l’assessorament (counseling) des de la perspectiva d’un mediador en qüestions familiars. L’autor posa èmfasi en el fet que la mediació i la psicoteràpia són processos paral·lels en diverses dimensions però tenen objectius
diferents. La mediació s’assembla a la psicoteràpia i en certes ocasions pot ser indistingible de la teràpia. Comparteix aspectes amb les teràpies psicodinàmiques tradicionals,
així com amb els enfocaments conductuals. Les tècniques i les estratègies d’aquestes teràpies poden transferir-se de manera efectiva a la mediació.
Cadascun d’aquests processos es basa en una relació interpersonal d’ajuda. Però l’autor destaca que cal evitar les relacions duals amb els clients: la mateixa persona no pot
ser alhora mediadora i terapeuta. El mediador format en aspectes clínics i procedent de
la psicoteràpia pot trobar el procés de mediació més estressant que la teràpia, ja que el
mediador s’enfronta constantment amb el conflicte, amb la ira, amb el ressentiment i amb
l’hostilitat de les parts. La figura del terapeuta/mediador aporta coneixements i experiències valuoses al marc de la mediació. El desafiament és integrar els seus antecedents personals i professionals i les seves habilitats terapèutiques en el procés de mediació sense
perdre de vista l’objectiu diferenciat de la mediació i sense permetre que la mediació es
converteixi en una forma distorsionada de tractament psicològic.

4. Més enllà de les disputes veïnals: Les extensions de la mediació
Dilemes en la mediació familiar: Aplicacions pràctiques (Elsje H. van Munster)
En aquest capítol, s’analitza l’àrea de ràpida extensió de la mediació familiar en termes dels
dilemes fonamentals que afronten els mediadors d’aquesta àrea a partir de l’anàlisi d’estudis de cas. L’autor destaca que la mediació en l’àmbit familiar és útil en molts casos però
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no en tots, i que, en tot cas, ha d’anar associada a procediments legals per tal que sigui
completament satisfactòria. Seguidament destaca els quatre problemes principals que sorgeixen en la mediació familiar.
En primer lloc, decidir entre la mediació i l’arbitratge, ja que és freqüent que les parts recorrin als programes de mediació familiar i demanin que una altra persona prengui les decisions sobre la resolució de la disputa. En aquest sentit, cal animar-los a no perdre el control sobre el seu propi futur i desestimar l’arbitratge per seguir amb la mediació. En segon
lloc, un cop la mediació acaba satisfactòriament, cal enfrontar-se amb el problema de si
signar els acords o no. Aquest problema deriva de la relativa indefinició legal del document
final resultant de la mediació. Aquest document no obté l’estatus de document legal fins
que els advocats de les parts no hi donen el vistiplau. En tercer lloc, hi ha el problema de
si les parts han de tenir assessorament legal durant el procés de mediació. L’autor indica
que aquest problema dependrà en gran mesura de les especificitats de cada cas. Finalment, hi ha el problema de si el cas en concret és apte per a la mediació familiar; cal analitzar les arrels de la disputa per saber si la mediació familiar pot ser una eina efectiva per
a la resolució. Alguns casos requereixen que sigui el sistema legal tradicional el que s’ocupi del conflicte.
La resolució del conflicte en marcs educatius: Avaluació de l’impacte dels programes
de mediació paritaris (Michael van Slyck i Marilyn Stern)
En els últims anys, s’ha produït un interès creixent en els programes de mediació paritària. El marc educatiu proporciona un bon exemple de mediació paritària, ja que molts dels
aplicats es basen en la formació d’estudiants en les tècniques de resolució dels conflictes per tal que actuïn de mediadors en les disputes entre altres estudiants. En aquest capítol, els autors revisen el desenvolupament dels programes de mediació paritària. Indiquen
que les finalitats d’aquests programes poden dividir-se en dues categories. D’una banda,
les finalitats globals i a llarg termini se centren a produir millors ciutadans i un món més
harmoniós. I, de l’altra, les finalitats a curt termini i pragmàtiques se centren a produir estudiants més compromesos i a crear un ambient disciplinari més positiu. Els autors assenyalen que aquestes últimes finalitats són més fàcils d’observar i mesurar que les primeres.
En aquest context, els autors revisen les investigacions existents sobre la mediació paritària. Constaten que, ara per ara, aquestes investigacions tenen limitacions per defectes metodològics i no permeten la inferència i la generalització. Per això els autors indiquen els passos necessaris per tal d’assegurar el rigor metodològic en investigacions futures. Tot i això,
les dades i experiències recollides fins avui són bastant coherents i assenyalen un impacte real i positiu dels programes de mediació paritària en el que fa referència a les finalitats
que han definit com a pragmàtiques i a curt termini. Al llarg del capítol, els autors posen
èmfasi en la necessitat d’establir objectius nítids, observables i mesurables com a base
per avaluar els programes de mediació paritària.
Els programes de reconciliació víctima-ofensor (Stephen Woolpert)
Els programes de reconciliació víctima-ofensor (VORP en anglès) es fonamenten en la reconciliació dels conflictes criminals per mitjà de la indemnització acordada i realitzada de mane-
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ra personal entre la víctima i l’ofensor. Aquests programes de reconciliació tenen objectius comuns amb tots els programes de mediació, però d’altres són exclusius respecte al
context de justícia criminal. En primer lloc, els VORP milloren la capacitat de resoldre conflictes dels implicats en el conflicte, ja que són ells els qui tenen un paper protagonista en
la resolució. En segon lloc, les víctimes aconsegueixen una compensació material per les
seves pèrdues; però, a diferència dels programes de compensació que tenen el suport
de l’Estat, la indemnització mediata permet a les mateixes parts determinar els mètodes
apropiats pels quals el culpable pot contribuir de manera personal al benestar de la víctima. En tercer lloc, la indemnització té un efecte reformador sobre els ofensors: aquests
programes donen l’oportunitat als criminals d’assumir la responsabilitat de les conseqüències de les seves accions i fer rectificacions; d’aquesta manera es mitiga la culpa i es fomenta l’autoestima. Finalment, aquests programes prevenen problemes posteriors en aconseguir la reconciliació en lloc de centrar-se només en el càstig.
L’autor examina detalladament el paper dels components en el programa de reconciliació víctima-ofensor: la víctima, l’ofensor i el mediador. Finalment, analitza la relació entre
els VORP i el context social en què funcionen, és a dir, els sistema de justícia criminal i la
comunitat en conjunt. Finalment, l’autor conclou que els principis de justícia restauradora i de responsabilitat del criminal sobre els quals es basen els programes de reconciliació víctima-ofensor representen una sortida significativa de les filosofies dissuasives del càstig que han guiat tradicionalment les sancions criminals. Els VORP representen un moviment
allunyat de les regles categòriques i uniformes d’imparcialitat; se centren en una noció de
justícia emmarcada en un context de diàleg entre la víctima i l’ofensor. L’autor acaba reflexionant sobre el fet que els VORP tenen un impacte global poc significatiu en el conjunt
de la justícia criminal i afirma que el seu desenvolupament en els propers anys serà un bon
indicador de la seva utilitat com a alternativa al sistema tradicional.
Mitjançar en les queixes dels consumidors (Arthur Best)
Fer possible la mediació i permetre que funcioni satisfactòriament per a la resolució de disputes entre compradors i venedors serviria per aconseguir alguns objectius importants.
En primer lloc, faria la mercadotècnia més eficaç, ja que els problemes irresolts del consumidor minen la disciplina de competència honesta que estimula els productors i venedors a fer productes ben dissenyats i accessibles a preus que reflecteixin el seu valor. En
segon lloc, ajudaria els compradors individuals a treure més rendiment dels seus diners.
Finalment, contribuiria a reemplaçar la força bruta per la justícia, ja que tot sovint les disputes entre compradors i venedors no aconsegueixen resoldre’s de cap manera a causa
de les desigualtats de poder presents en la relació típica entre comprador i venedor.
En aquest capítol, l’autor descriu algunes de les qualitats típiques dels problemes del consumidor que afecten la conveniència de ser tractats per mitjà de la mediació. L’autor destaca que els problemes del consumidor poden ser més difícils de tractar mitjançant la mediació que altres tipus de problemes perquè les parts poden no mostrar cap interès a mantenir
una relació contínua, i també per la desigualtat de poder entre comprador i venedor. Tot i
això, la mediació en aquest camp pot aportar els beneficis descrits més amunt en alguns
casos en concret. Cal tenir en compte, però, que no és un procediment que es pugui aplicar a tots els casos de manera satisfactòria. Seguidament, l’autor identifica les forces i les
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debilitats potencials de la mediació entre comprador i venedor en el context d’un estudi
del cas d’un programa de mediació entre compradors i venedors a gran escala realitzat
per l’empresa General Motors. L’autor conclou que en el cas estudiat es poden apreciar
alguns beneficis del procés de mediació, com ara la reducció de despeses i, de manera
menys clara, l’increment de la satisfacció del comprador. Tot i això, el programa desenvolupat per la General Motors va fracassar en l’intent d’implicar-hi un nombre elevat de
compradors, molts dels quals no es van acollir al programa o el van abandonar. La dificultat d’establir un balanç global per a aquest programa de mediació mostra la complexitat de la mediació aplicada a la resolució de conflictes entre els compradors i els venedors.
Tractament dels conflictes mediambientals i altres tipus de disputes públiques
complexes (Susan Carpenter)
En aquest capítol, l’autora exposa l’ampli ventall de problemes als quals es pot aplicar la
mediació. Ho il·lustra a través dels intents per resoldre les disputes mediambientals i altres
tipus de conflictes públics. La disputa d’aquest tipus de conflicte ha canviat en els últims
anys: l’opció de buscar una tercera part neutral és cada cop més atractiva per la complexitat i la varietat d’interessos que implica un conflicte públic. A més, cal tenir en compte
que els conflictes d’aquest tipus impliquen una gran complexitat tècnica que el mediador
ha de dominar per poder realitzar la seva tasca, i que el component emocional també és
molt fort, ja que estan en disputa qüestions que els protagonistes del conflicte consideren d’importància vital.
L’autora assenyala que les disputes públiques no es presten al tipus de procediment normalitzat i formal que s’associa amb altres tipus de mediació a conseqüència de la naturalesa complexa d’aquestes disputes i de la presència de molts grups d’interès rivals.
Basant-se en els seus anys d’experiència en aquest camp, l’autora descriu els temes i les
decisions difícils que ha d’afrontar el mediador quan gestiona una disputa pública. L’autora conclou que aplicar els procediments de mediació a les disputes comunitàries complexes no requereix només tenir un coneixement de la mediació, sinó també estar familiaritzat amb els aspectes tècnics, el context polític i els procediments per treballar amb
grups petits i grans. A mesura que més comunitats optin per l’ús de la mediació com una
alternativa a les controvèrsies públiques prolongades, el cos de coneixements sobre la
mediació en les disputes públiques es normalitzarà, perquè fins ara no hi ha prou experiències per poder extreure’n generalitzacions satisfactòries.

5. Compendi
Cap a una síntesi: L’art i la ciència de la mediació comunitària (Karen Grover
Duffy, James W. Grosch i Paul V. Olczak)
En aquest capítol final, els autors revisen breument les parts principals del llibre. Destaquen que la voluntat d’aquest treball ha estat fomentar el diàleg entre els científics i els
practicants de les tècniques alternatives de resolució de disputes, especialment la mediació. En la primera part, es presenta als lectors la informació general bàsica sobre el conflicte, la mediació, la investigació aplicada, l’avaluació de necessitats i la promoció dels pro-
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grames de mediació. En la segona, s’exposen l’art i la ciència del procés de mediació, amb
capítols sobre les etapes de la mediació, les parts de la disputa i els mediadors. En la tercera, tant practicants com investigadors examinen les qüestions rellevants per als dos grups
a qui va dirigit el llibre. Entre els temes tractats, figuren la resistència a la mediació, les percepcions dels professionals del sistema legal, les acreditacions i l’ús dels professionals de
la salut mental en els marcs de mediació. I, finalment, en la quarta part es descriuen les
possibles aplicacions de les tècniques alternatives de resolució de conflictes a les disputes familiars, escolars, de consumidors, de víctima-ofensor i a les disputes públiques
complexes. Tot seguit, els autors comenten qüestions relacionades amb els interessos dels
practicants de la mediació i dels investigadors.
Qüestions relacionades amb els practicants: Les qüestions relatives a la pràctica de la
mediació s’han tornat més complexes a mesura que l’especialitat s’ha anat acceptant com
un mètode legítim de resolució de conflictes. En aquest apartat, es fa un repàs per les principals qüestions a les quals han de fer front els mediadors i els responsables dels programes de mediació. En primer lloc, s’analitzen els temes referents al procés de mediació,
com ara l’admissió de casos i l’elecció del mediador més adequat a cada disputa. En segon
lloc, s’analitzen els temes externs al procés, però que l’afecten de manera directa, com
ara l’acreditació dels mediadors, els dilemes ètics, la necessitat de donar a conèixer la
mediació i la possibilitat d’ampliar els serveis de la mediació a altres finalitats.
Qüestions relacionades amb els investigadors: En el camp de la investigació de les tècniques alternatives de resolució de disputes, cal aprofundir i millorar els treballs que s’han
fet fins ara. Els autors indiquen els eixos que han de seguir les investigacions en el futur.
En primer lloc, cal millorar els criteris i el volum de treballs sobre avaluació dels programes
de mediació. En segon lloc, cal avaluar els resultats del procés de mediació posant-lo en
relació amb el desenvolupament mateix del procés per tal de poder determinar quins elements del procés influeixen en el resultat final. Finalment, proposen que cal estrènyer els
lligams entre els investigadors i els practicants de la mediació.
A l’últim, els autors conclouen que la col·laboració entre investigadors i practicants és una
de les claus per comprendre millor els processos de mediació i garantir uns serveis de qualitat. Destaquen, però, que s’han donat casos de conflicte entre investigadors i mediadors
i entre mediadors de diferents especialitats. Tot i això, es mostren convençuts que els professionals interessats en la resolució del conflicte no cauran ells mateixos en una disputa
estèril i que cooperaran de manera harmoniosa per millorar els objectius de la seva professió.
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Mediació i resolució
alternativa de conflictes
als municipis

Barcelona: Documents Pi i Sunyer, 1999
Coordinació: Joan Sendra i Montes
Revisió de textos: Eva Garrido Juan
Composició: Ester Villanueva Morales

Aquest és el vuitè document de la sèrie Documents Pi i Sunyer, que recull un conjunt de
textos al voltant de la mediació i de les vies alternatives per a la resolució de conflictes.
Des de fa anys, la Fundació ha treballat en temes com ara la justícia local i altres fórmules per a una gestió més pròxima dels conflictes. En aquesta tasca, han comptat amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Prevenció i de
la Direcció de Serveis Jurídics, i també a través de la Federació de Municipis de Catalunya.
El present document agrupa, doncs, textos molt diferents, extrets de fonts diverses, que
presenten aproximacions teòriques i experiències pràctiques en matèria de mediació.
S’han seleccionat els materials no publicats sobre el tema, així com un extracte de l’informe sobre justícia.
Creuen que als nostres municipis i ciutats hi ha una multitud de conflictes mal resolts principalment de caràcter veïnal i comunitari, i també en àmbits com ara el vandalisme, la
petita delinqüència, la família, l’escola o el comerç, que reclamen l’atenció dels ajuntaments. Estan convençuts que la mediació pot oferir instruments per resoldre certs conflictes urbans i millorar, així, la qualitat de vida dels ciutadans, la convivència i la cohesió
social.
Aquest recull s’ha fet amb l’objectiu de mostrar algunes de les experiències i treballs d’enfocament pràctic que es duen a terme a Catalunya i que han utilitzat d’una manera o altra
el terme mediació per definir els seus programes i actuacions.
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1. Ciutat i justícia: Les propostes de Barcelona, Direcció de Serveis de
Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona
Les ciutats europees, en els darrers anys, han donat resposta als conflictes a partir de l’optimització dels recursos i de la sostenibilitat de la resposta.
Les polítiques d’intervenció cal que tinguin en compte la proximitat en què es produeixen
els conflictes i on s’han de posar els recursos públics i privats per resoldre’ls. Es planteja, doncs, d’una banda, l’estructuració d’una justícia municipal molt més propera als ciutadans que respongui a les demandes que se li fan en termes d’equitat, justícia, rapidesa i oportunitat. I, d’altra banda, el desenvolupament d’una cultura a la ciutat de tolerància
del conflicte i d’acceptació de mesures alternatives a la punició com ara la mediació, la
conciliació i la reparació. A llarg termini, aquestes mesures han de perseguir descriminalitzar determinades tipologies actualment tipificades en els codis, extreure-les de l’Administració de justícia i tornar la resolució a la comunitat mateixa.

El medi urbà i la justícia
La percepció de seguretat que els ciutadans tenen de la seva relació amb el medi urbà
altera la demanda que es fa a l’Administració de justícia.
En l’estat actual de la seguretat a les ciutats, s’hi aprecien situacions recents, ja que en
els darrers anys han emergit noves tipologies (violència de predació dirigida envers un estil
de vida que enalteix la propietat dels béns de consum al mateix temps que és incapaç de
protegir-los).
Heus aquí els aspectes que influeixen en la percepció de seguretat: la incorporació de les
capes mitjanes a l’autoria de les noves formes de violència, el fet que moltes tipologies
delictuoses o transgressores s’instal·len dins el mateix sistema, i la competència per l’apropiació del territori i de l’ús que se’n fa. A la vegada es reprodueix una monetarització
de la seguretat i de la justícia degudes a la diferències en el seu accés.

Noves demandes
Cal cercar sistemes alternatius a la punició actual; la pena ha de retrobar els seus aspectes socialitzadors i pedagògics, especialment quan hi ha joves implicats.
L’Administració de justícia està instal·lada en una ambivalència entre la defensa de l’àmbit privat envers el que és públic i col·lectiu, i una tolerància desresponsabilitzadora envers
els actes dels propis (fills) i una forta intolerància envers els actes dels aliens (els violents
són els altres); és per tot això que la justícia ha d’ajudar a trobar respostes que ajudin a
modular les actituds de la població, perquè les actituds existents, sovint amb el suport dels
poders mediàtics, que influeixen molt en l’acumulació d’impactes informatius de valors i
models de comportament aliens a la pròpia cultura, amb la consegüent dificultat, sobretot per als joves, per rebre paràmetres socials oposats als propis; d’aquesta manera es
consolida l’emigració cultural permanent i la preponderància de la tècnica per sobre de
valors humanístics i filosòfics.
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Tot això està portant l’Administració de justícia camí del col·lapse, i això comportarà desprotecció i desconfiança dels ciutadans envers les institucions.

Les ciutats i la justícia
El coneixement que tenen els governs municipals de les necessitats dels ciutadans i de
les limitacions dels serveis públics pot ajudar a recompondre la relació entre ciutadania i
Administració de justícia.
Els governs de les ciutats han d’establir polítiques capaces de preveure el conflicte i, si
aquest es produeix, gestionar-lo, tot donant resposta a problemes derivats de la sobrejudicialització de la vida de les ciutats, de la derivació de l’Administració de justícia dels conflictes nimis, de la saturació de l’Administració, de l’emergència de nous fenòmens asocials delictuosos, de la manca de confiança en el fenomen i de les limitacions de les actuals
respostes del sistema judicial.
Les ciutats creuen que l’Administració de justícia no pot renunciar a implicar-se en la vida
social i política.
Els autors del text present creuen que és possible desenvolupar polítiques de:
• Apropament de l’Administració al territori.
• Promoció de la justícia de la pau.
• Estructuració d’un sistema de mediació o conciliació de conflictes en l’àmbit comunitari.
• Impuls de la participació social i de la coresponsabilització.

La justícia de proximitat
Per justícia de proximitat s’entén:
• Un sistema globalitzador, amb resposta pública a la resolució de conflictes (estructures de l’àmbit judicial i extrajudicial).
• Un sistema no orgànic que hauria d’intervenir en l’àmbit dels conflictes que es generen a les ciutats.
Les ciutats han de treballar per:
• Avançar en el coneixement de diferents sistemes de resolució de conflictes.
• Establir un sistema de resolució d’acord amb el territori.
• Ampliar la intervenció abans d’entrar en la jurisdicció ordinària dels menors i joves.
• Advocar per la mediació, la conciliació i la reparació o els treballs en benefici de la
comunitat.
El compromís col·lectiu ha d’ajudar que les administracions públiques es decideixin a utilitzar els recursos que permet la legislació en l’àmbit de les mesures alternatives i a la presa de consciència social que el conflicte forma part de la ciutat i que és la ciutat qui pot
responsabilitzar-se de la resolució de molts dels seus propis conflictes i qui ha de fer-ho.
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2. Les vies alternatives a la justícia
Lluís Caballol, Ramón Mullerat, Consol Martí, Gerald C. Escala, Àngel Garcia Fontanet,
Francesc Casares i Pascual Ortuño

El fenomen de les formes alternatives de resolució de disputes
En els darrers anys, s’aprecia un increment de l’interès pels mecanismes de solució de
conflictes al marge de la justícia ordinària. La saturació que pateixen els tribunals és la causa principal d’aquest fenomen, però també hi han contribuït la internacionalització i la massificació de l’economia, la necessitat de disposar d’un marge en la gestió dels litigis que
no ofereix el procés judicial, i l’aspiració de permetre la presentació de reclamacions que
no solen formular-se davant els tribunals.
Davant d’aquesta situació, els països de cultura anglosaxona han estat capdavanters en
el desenvolupament de mitjans alternatius en tots els camps de l’ordenament jurídic. Les
Alternative Dispute Resolutions (ADR) tenen allí manifestacions difícils d’imaginar en una
cultura com la nostra, de gestió primordialment judicial dels conflictes jurídics.
Al nostre país, aquest fenomen s’ha concretat amb la modernització de lleis com ara la
d’arbitratge i amb la previsió, en moltes altres normes, de la possibilitat de recórrer als mitjans alternatius. També s’han creat institucions orientades a desenvolupar aquestes tasques tant en l’àmbit públic com en el privat.

Concepte
Les formes alternatives de resolució de disputes són tècniques a les quals es recorre
voluntàriament per aconseguir la resolució vinculant jurídicament d’una disputa al marge
del procés judicial tipus.
Requisits que demanen les ADR: voluntarietat, vinculació jurídica dels protagonistes i
compromís de tornar a la justícia ordinària si aquelles fracassen.

Avantatges i limitacions
Molts dels avantatges de les ADR tenen la seva raó de ser en el fet que es poden adaptar a les particularitats del litigi d’una manera que no pot fer el procés judicial: la rapidesa,
el cost, la confidencialitat, l’especialització i els beneficis recíprocs que poden obtenir els
litigants (win/win).
Les ADR també tenen o poden tenir limitacions o inconvenients que cal valorar i prevenir
en acollir-s’hi. La manca de cultura sobre la qüestió pot generar expectatives errònies. La
llibertat de formes també presenta el risc de caure en una manca de garanties o en una
barreja d’actuacions poc aclaridora per als litigants. El darrer aspecte limitador és el fet
que no tots els conflictes són aptes per ser resolts mitjançant les ADR.
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Classes
Les ADR, segons el paper que hi té el consentiment de les parts, es classifiquen en:
a) Modalitats de composició
• L’autocomposició (només hi intervenen els litigants):
– Unilateral: renúncia i conformitat.
– Bilateral: negociació i transacció.
• L’heterocomposició (hi intervé un tercer):
– Mediació.
– Conciliació (juntes arbitrals d’arrendaments urbans, conciliació judicial, junta arbitral de consum).
b) Mitjans d’heterotutela (un tercer coneix i resol el litigi de manera vinculant sense que
calgui l’assentiment dels litigants):
• Arbitratge.
Les ADR, segons l’executivitat o no de la resposta:
a) Mitjans amb resolució executable judicialment:
• Laude arbitral.
• Transacció aprovada judicialment.
• Conciliació judicial.
b) Mitjans amb resolució no executable:
• Mediació, conciliació i transacció no judicials.
Altres classificacions:
a) Segons l’objecte del litigi (matèries dispositives o no dispositives).
b) Segons la intervenció o no del jutge i de la seva funció:
• El jutge presideix les actuacions.
• El jutge és un mer supervisor.

Sistemes alternatius de disputes als Estats Units
Engloben l’arbitratge, l’adjudicació, la negociació, la mediació o la conciliació, tots amb
gran èxit als EUA i amb un alt creixement previst en el futur, ja que es considera que les
despeses globals generades pel sistema judicial són excessives.
Actualment, a les facultats ja s’estudien les ADR, s’han creat oficines territorials de resolució de disputes, s’han creat seccions als col·legis d’advocats, etc.
Hi ha nombroses organitzacions i associacions dedicades a organitzar i facilitar els procediments ADR, i augmenta la seva popularitat entre els empresaris com a forma per resoldre els conflictes.

Sistemes alternatius de disputes a Europa
Les ADR sempre han existit, però el seu desenvolupament en forma organitzada i professional és més tardana que als EUA.
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Les matèries que amb més freqüència són objecte d’ADR són les relatives al dret de la
família, els procediments penals i els de drets relatius al consum.

Sistemes alternatius de resolució de disputes a Catalunya
Mecanismes de col·laboració i substitució en la jurisdicció civil:
a) Arbitratge
La Llei 36/1988, de 5 de desembre, va ser el revulsiu per a la utilització d’aquest mitjà.
L’arbitratge en l’àmbit civil se sol desenvolupar sense deixar pràcticament rastre de la seva
celebració. Malgrat això, diversos laudes protocol·litzats, formalitzacions judicials instades,
sol·licituds de mesures cautelars, etc. sí que es poden comptabilitzar, i se’n detecta un
augment.
• L’arbitratge ad hoc és una modalitat segons la qual els litigants se sotmeten a l’arbitratge d’una persona o més a les quals designen. A Catalunya, el Decret 3/1997, de
7 de gener, de funcionament del Consell Audiovisual de Catalunya, li atribueix funcions arbitrals.
• L’arbitratge institucional: els litigants atribueixen a una persona jurídica l’administració de l’arbitratge al qual se sotmeten. La institució no fa funcions d’àrbitre, només
administra.
– Arbitratge institucional genèric: el que és administrat per centres arbitrals creats a
l’empara de l’article 10 LA sense cap mena de limitació temporal, territorial, material o subjectiva.
Sense caràcter exhaustiu, es coneixen nou institucions d’aquest caràcter a Catalunya, en la major part de les quals tenen una intervenció important els col·legis d’advocats.
Prenent com a mesura aquests nou centres, el que ha administrat més arbitratges
és el Tribunal Arbitral de Barcelona, amb 1,5 expedients d’arbitratge setmanals
en els dos darrers anys, un percentatge ínfim davant la conflictivitat judicial a Catalunya.
El nivell d’utilització dels serveis d’administració d’arbitratges prestats pels centres
arbitrals permanents existents a Catalunya està en funció de les quatre variables
següents:
a. El prestigi social i professional del centre arbitral.
b. L’adequació de la legislació a les peculiaritats de l’arbitratge institucional.
c. El coneixement social i professional de l’arbitratge, en general.
d. La conveniència de l’arbitratge en funció de l’objecte litigiós.
L’arbitratge institucional, doncs, tot i el seu caràcter incipient a Catalunya, es troba en una situació que requereix alguna modificació legislativa i també un impuls
de les administracions públiques.
– Arbitratge institucional especialitzat: és la modalitat en què la institució té limitada
l’administració de certs litigis per raó de la matèria. Per exemple, l’arbitratge en matèria de cooperatives i en matèria esportiva.
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Aquest arbitratge es caracteritza per comptar amb una pluralitat d’institucions i per
tenir previstos mecanismes de solució de qüestions de competència que puguin
sorgir. La competència per crear aquest sistema és de l’Estat i n’ha creat dos, el
de Consum i el de Transport, tots dos gratuïts i amb l’exempció de protocol·litzar
el laude notarialment.
Catalunya no té atribuïda la facultat d’autoritzar la creació de juntes arbitrals de consum malgrat tenir competència exclusiva en aquesta matèria.
Sol·licituds d’arbitratge en els darrers tres anys (1995, 3.461; 1996, 2.377; 1997,
2.954).
L’arbitratge de consum és la modalitat ADR que coneix més assumptes, encara
que el seu import econòmic és més reduït. Pel que fa al termini de resolució, la mitjana és de prop de dos mesos.
b) Mediació
En general, és un mètode de resolució de conflictes en el qual intervé un tercer imparcial,
prèviament sol·licitat i acceptat per les parts i que té l’objectiu d’ajudar i facilitar a les parts
l’obtenció per si mateixes d’un acord satisfactori.
A Catalunya, la mediació entronca amb l’antic «parlem-ne».
Als EUA, els tribunals federals permeten al jutge compel·lir les parts a mediació; el mediador ha de ser advocat, amb un mínim de cinc anys d’experiència, títol de mediador o formació professional. Si el jutge remet el cas a mediació, se suspèn el procés durant seixanta dies; si s’arriba a un acord, aquest es formalitza en el tribunal.
A Catalunya, la mediació familiar és la més coneguda, però també es fa servir amb èxit
en conflictes de consum, en els d’àmbit comunitari, escolar, en justícia juvenil i en conflictes de caràcter mercantil.
La mediació dins la justícia de menors. A Catalunya, l’any 1990 es va endegar el Programa de mediació i reparació de la Direcció General de Justícia Juvenil, Llei 4/1992, per a
més grans de dotze anys i més joves de divuit. El programa demana la participació
voluntària i activa del menor infractor o de la víctima. La Llei admet la reparació a la víctima en dos moments: com a alternativa al procés judicial, o com a suspensió de la mesura judicial un cop desenvolupat tot el procés judicial.
c) Transacció
El contracte transaccional de l’article 1809 i següents del Codi Civil recull la transacció judicial i l’extrajudicial i les dota d’una força que no té cap altre contracte del mateix Codi. La
transacció esdevé cosa jutjada entre les parts. La transacció judicial acaba amb el procediment que s’havia iniciat, independentment de la seva situació processal, i obre la via de
l’execució de l’acord de manera directa.

Mecanismes de col·laboració i substitució en la jurisdicció penal
Avui és preferible una resposta legal que integri la reparació dels danys a la víctima amb
una solució o acord entre aquesta i l’actor del delicte que condueixi a la conciliació.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 160

160 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

Els pactes processals són acords entre parts amb intervenció activa del tribunal o sense, i que
tenen com a objectiu simplificar els tràmits del judici o bé assolir una sentència de consens.
Pel que fa a la reparació de les víctimes en el procés penal, s’exposa que el Codi Penal
de 1995 no podia mostrar-s’hi indiferent: el rescabalament dels perjudicats per part de l’autor del delicte.

Mecanismes de col·laboració i substitució en la jurisdicció contenciosa
administrativa
a) La conciliació, la mediació i l’arbitratge en el procés administratiu
La conciliació és l’acte realitzat abans o durant el procés amb l’objectiu d’evitar o solucionar la controvèrsia per acord entre les parts. Aquesta tasca es pot atribuir al mateix jutge
del procés, sol o formant part d’una comissió conciliatòria.
La mediació consisteix en un procediment en el qual un tercer neutral contribueix a la resolució d’un conflicte inter partes mitjançant una composició dels seus interessos.
L’arbitratge és una via resolutiva de controvèrsies, sorgida en matèries de disposició lliure, en la qual les parts acorden sotmetre’s, voluntàriament, a la decisió d’una persona o
unes quantes, a les quals se sotmeten.
Aquests mitjans tradicionalment no han gaudit de gran predicament en el dret administratiu espanyol. La raó es troba en la necessitat que les qüestions que s’hi sotmetin hagin
de ser matèria de disposició lliure de les parts, circumstància que no s’aprecia en totes
les actuacions administratives que són presidides pel principi de legalitat.
Els procediments de la conciliació i la mediació s’haurien d’inspirar en els que regulen les
conciliacions civil i laboral, el de l’arbitratge, el que conté l’esmentada Llei de 5 de desembre de 1988, i igualment els seus efectes, impugnació i execució. La utilització d’aquests
mitjans suprimiria, en determinats casos, la via judicial, mentre que en d’altres en limitaria
l’àrea de coneixement.
b) Vies prèvies de resolució de disputes
Els clàssics recursos administratius de naturalesa jeràrquica poden ser substituïts per altres
mitjans impugnatius, previs al recurs judicial, de caràcter obligatori, per resoldre per part
de juntes, comissions, consells o tribunals administratius compostos per persones expertes i imparcials, en un procediment antiformalista, ràpid i poc costós.
Aquests organismes haurien de ser independents de l’Administració de gestió; les seves
facultats serien resolutòries o de simple proposta de decisió dotada d’autoritat moral. És
oportú aquí portar a col·lació el Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona com a model
per tenir en compte.
c) Les administracions independents
Es tracta de persones jurídiques independents, és a dir, no sotmeses a l’autoritat governativa, les decisions de les quals estan prestigiades per la seva competència tècnica, fet
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que redunda en el nivell de garantia dels drets dels administrats. L’objectiu és evitar la via
judicial fent-la innecessària.
El Banc d’Espanya, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, l’Agència Estatal de Protecció de Dades o el Consell de Ràdio Televisió Espanyola són exemples d’aquestes administracions independents.
d) Les fórmules convencionals de l’article 88 de la Llei 30/1992
Es tracta d’introduir tècniques convencionals reguladores de les relacions entre Administració i administrats, en substitució de les tradicionals vies representades per actes d’autoritat unilateral de l’Administració.
Amb la utilització d’aquestes tècniques s’aconsegueix, o si més no s’intenta, evitar la futura litigiositat mitjançant la implicació de voluntats inherent a aquelles.
e) Els acords processals en el recurs contenciós administratiu
Possibilitats que es troben avui reflectides en l’article 77 del Projecte de llei de la jurisdicció contenciosa, en tràmit parlamentari al Senat. S’hi preveu el fet que el jutge o tribunal
sotmeti a la consideració dels intervinents la possibilitat d’arribar a un acord que posi fi a
la controvèrsia quan el judici es promogui sobre matèries susceptibles de transacció i, en
particular, quan versi sobre estimació de quantitat.

Mecanismes de col·laboració i substitució en la jurisdicció social
En la Llei de procediment laboral es troben recollides en forma dispersa i no sistemàtica
normes relatives a aquests mitjans de solució extrajudicial, segons el que veurem a continuació. Igualment, en l’Estatut dels treballadors hi ha preceptes que legitimen la possibilitat d’establir mitjans de composició voluntària.
a) Conciliació
Compareixença obligatòria o facultativa de les parts davant l’autoritat designada per l’Estat o d’un òrgan constituït segons les regles dictades per ell, per tal de solucionar el conflicte que els separa.
Sistema d’autocomposició que es resol en un contracte de transacció.
b) Arbitratge
L’any 1994, l’Estatut dels treballadors s’enriqueix amb noves disposicions que estimulen i faciliten l’arbitratge pactat per convenis interprofessionals o per convenis col·lectius
(art. 81, 91 i 85.1).
c) Mediació
El tercer, el mediador, té la funció d’intentar l’avinença de les parts litigants. La mediació
escau en conflictes de caràcter col·lectiu.
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Els sistemes alternatius de resolució de disputes vistos des de la judicatura
La tradició de considerar la via jurisdiccional com l’única via de resolució de controvèrsies implantada al nostre país des del racionalisme de la Il·lustració i potenciada pels sistemes autoritaris que han regit la vida pública en els dos últims segles, tret de períodes
molt curts de temps, ha sobredimensionat quantitativament i qualitativament la funció de
la jurisdicció, i ha carregat damunt seu matèries que no li són pròpies en un enteniment
recte del mandat jurisdiccional que assigna als jutges la missió de jutjar i fer executar el
que s’ha jutjat.
Les solucions ideades per adaptar la vella maquinària judicial a les noves demandes no
han aconseguit pal·liar el dèficit estructural, fet que ha despertat l’interès cap als sistemes
alternatius de resolució de conflictes, també des de la judicatura, en especial considerant
les experiències similars en altres països del nostre entorn cultural.
El Llibre blanc de la justícia recentment elaborat pel Consell General del Poder Judicial s’adreça cap a l’obertura de nous mètodes de resolució de conflictes ja experimentats en altres
països. Si els processos judicials es reservessin als casos que realment necessiten una
resposta jurisdiccional, la qualitat del treball dels tribunals es veuria reforçada enormement.
Cal no oblidar que ja Plató, en el cèlebre diàleg de Sòcrates sobre Eutifró, posava en boca
d’aquest el consell que no s’hauria de litigar sobre el que sigui susceptible de ser pesat,
comptat o mesurat, ja que n’hi ha prou amb un instrument de mediació racional perquè
la controvèrsia sigui resolta.
En el darrer punt, es fan una sèrie de recomanacions pràctiques amb relació a l’arbitratge, el dret penal i l’administratiu.

3. Accions cíviques i mediació en la comunitat
Xavier Jiménez Terrer, Ajuntament del Prat de Llobregat

Marc social i legal. Objectius
Hi ha un cert nombre d’infraccions a les ordenances municipals que, sense ser greus, sí
que per reiteració originen incidents de manera continuada. I la sanció econòmica no arriba a tenir l’efecte desitjat. A més a més, en determinats casos els infractors formen part
de famílies febles socialment i econòmicament.
Per aquestes raons, però sobretot pel fet d’entendre que suposa un efecte d’ampli valor
educatiu, l’Ajuntament del Prat de Llobregat es planteja la proposta de commutar les sancions econòmiques per mesures educatives, amb resposta responsabilitzada dels fets.
1.1) Referents legals
L’article 9.2 del text constitucional assenyala que «Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals
s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans [...]».
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L’article 25.2 estableix que «Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social».
En el text de la Llei 8/1995 del Parlament de Catalunya s’assenyala que «L’Administració
podrà mitjançar (conflictes entre pares, fills i altres)».
1.2) Commutar sancions econòmiques per accions cíviques
En el moment de l’actuació infractora, el subjecte (i molt més si és adolescent o jove) entra
en conflicte amb la comunitat, i aquest conflicte quedarà definit per la resposta social institucional. En aquest sentit, l’Ajuntament del Prat, commutant les sancions econòmiques
per accions cíviques, pretén crear consciència cívica entre la població i situa el municipi
en la concepció de ciutat educadora. Modificant l’esquema tradicional de relació no dialogada entre autor i Administració. En aquest sentit, és, també, un programa amb caràcter mediador.
Es parteix del principi que «la defensa de la convivència és tasca col·lectiva i responsabilitat individual» i «es pretén l’acceptació d’un codi de vida social, fonamentat en la interiorització de la cultura de la convivència i el civisme, en lloc de la transgressió».

Fonaments socioeducatius
Es parteix de la concepció de l’educació com un procés de canvi que implica un intercanvi; així mateix ha d’implicar millora, no tant adaptativa, com de desenvolupament d’actituds i valors (J. Vilar, 1997).
Considerem aprenentatges significatius els que són fonamentals en la interacció activa amb
el medi. Tota significació té conseqüències per al subjecte i per al seu entorn.
Crear un temps actiu, reflexiu i creatiu del grup de joves. Un espai de reflexió individual i
col·lectiu.
Són rellevants les fórmules d’intervenció a partir dels conflictes que es generen. La mateixa intervenció-mediació genera convivència entre el jove i el medi sociocultural.
En darrer lloc, el concepte d’aprenentatge cooperatiu a l’aula (K. Grover, 1974) indica que
les experiències cooperatives fomenten un més alt èxit acadèmic i social.

Servei amable
És el que és sensible i té com a objectius escoltar, delegar, afavorir l’expressió de sentiments, cordialitat, donar confiança i facilitar la comunicació.
Es parteix de la idea que la crítica, els valors i les normes es descobreixen millor mitjançant
l’anàlisi, la reflexió i el diàleg sobre fets controvertits que no pas a través dels mecanismes
instructius convencionals.
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Destinataris
El programa va dirigit a la població del Prat, principalment joves, que prèviament han estat
objecte d’un expedient sancionador i que voluntàriament estan disposats a corregir les conductes infractores, bo i assumint en tot moment la responsabilitat dels fets. En el cas dels
menors, es fa amb l’autorització dels pares.

Tècniques i mètodes utilitzats
Classificació de valors, discussió de dilemes, resolució de conflictes, joc de rol, comprensió crítica, habilitats de diàleg i procediments de neutralitat activa.

Metodologia específica per a grups
Fases: 1) Classificació dels propis valors i davant de situacions presentades. 2) Classes
de fets especialment afectats per la definició dels valors. 3) Procés de diàleg en la discussió de dilemes; com a tècnica bàsica, utilitzen la discussió de dilemes, que és un mètode
d’educació cívica.
Són cinc sessions de dues hores en grup, vint-i-cinc hores de curset, quatre entrevistes
de seguiment i una entrevista familiar.

Seguiment posterior
Dels noranta-vuit nois i noies que han finalitzat el programa, seixanta-sis no han fet cap
infracció posterior, i onze n’han fet només una.

Classificació de problemàtiques
Van des de causar molèsties i fer bretolades, furtar ciclomotors, orinar a la via pública, causar desperfectes en el mobiliari, aparcar sobre la vorera, etc., fins a generar malestar relacionat amb l’àmbit familiar o l’escolar, sorolls en espais públics, o malestar en les comunitats de veïns.

Tipus de programes aplicats
Cursos d’educació viària, retirada de cartells, col·laboració en el muntatge d’escenaris i
acomodació de persones, enquestes sobre drogues, recollida d’informació sobre drogodependències, demanar disculpes, escrits i redaccions, etc.

4. El síndic personer de Mollet del Vallès
Oriol Fort, regidor de Relacions Ciutadanes i Institucionals i de Cultura, Ajuntament de
Mollet del Vallès
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Antecedents en altres institucions
Defensor del Pueblo (Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril)
«El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado per éstas
para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo
efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley».
Síndic de Greuges (Llei 14/1984, de 20 de març)
«El Síndic de Greuges és la institució que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut, té per missió defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Amb aquesta
finalitat supervisa l’actuació de l’Administració pública de la Generalitat i de les autoritats
i del personal que en depenen o afectes a un servei públic. Supervisa, també, l’actuació
dels ens locals de Catalunya en tot el que afecta les matèries en què l’Estatut atorga competències a la Generalitat.
»El Síndic de Greuges compleix les seves funcions amb independència o amb objectivitat
investigant i resolent els expedients iniciats d’ofici i les queixes formulades a petició de part.»

Antecedents en la institució municipal
En el document de 15 de setembre de 1771 consta l’existència del Síndic Personer a Mollet
del Vallès, conjuntament amb els diputats del Comú, tots dos càrrecs creats el 1766.
El Síndic Personer ha estat l’única figura trobada que en l’àmbit municipal exercís les funcions de defensor del poble i de síndic de greuges, i cal assenyalar que es tracta d’un càrrec
municipal que podem considerar com una conquesta popular democratitzadora després
dels decrets de Nova Planta.
Síndic Personer: càrrec municipal electiu de durada anual, introduït el 1766 en tots els ajuntaments de la monarquia pel Consell de Castella, amb veu però sense vot i amb l’obligació de defensar els interessos del públic, proposar coses útils i denunciar la corrupció; la
manera d’elegir-lo i els requisits del càrrec eren com els dels diputats del Comú. El càrrec
va desaparèixer cap al 1835, amb la submissió dels municipis al règim constitucional; en
les regulacions següents figuren l’alcalde, els tinents d’alcalde i els regidors.

Quin Síndic Personer a Mollet del Vallès
L’article 118 del Reglament orgànic municipal de Mollet del Vallès, que introdueix el títol V,
indica:
«El Síndic Personer és la institució que té com a missió la defensa dels drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.»
»El Síndic Personer compleix les seves funcions amb independència i objectivitat i investiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici com les queixes formulades a petició de part».
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El text continua amb algunes reflexions, preguntes obertes entorn de la figura, les seves
funcions, el sistema d’elecció...

5. Mediació intercultural a Ciutat Vella
Projecte Xenofília
Les activitats que integren el Programa d’acció en la mediació intercultural i foment de la
participació comunitària són una continuació del treball desenvolupat pel Projecte Xenofília en el seu vessant comunitari d’intervenció social amb la població immigrada i els i les
professionals dels serveis públics i privats. Les activitats dutes a terme fins ara s’han desenvolupat en tres nivells: un de creació i desenvolupament d’un servei de mediació intercultural; un altre de formació a persones immigrades, com a mediadors o mediadores, i, finalment, l’habitatge i la participació comunitària.
El 1994, Xenofília va posar en funcionament el Servei d’Atenció i Acompanyament a la
població immigrada (SAAI), que a partir de 1996 va passar a dir-se Servei d’Atenció i Mediació Intercultural (SAMI). Actualment, el SAMI està compost per dues persones mediadores interculturals, una de cada sexe, pertanyents a la comunitat magribina, i per una treballadora social, i està coordinat amb l’equip d’habitatge i participació comunitària.
La mediació intercultural actua per a la prevenció de conflictes culturals, tot afavorint el
reconeixement de l’altre diferent, l’apropament entre les parts, la comunicació i la comprensió mútua, l’aprenentatge i el desenvolupament d’estratègies de participació comunitària, i la convivència intercultural.
El text recull una breu descripció de cada servei SAMI, el Servei de Suport al Lloguer d’Habitatges, la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements i Habilitats de Ciutat Vella i la Fira Mercat
Boig. De cadascun, se’n detallen els objectius, els usuaris destinataris, els professionals
implicats i els suports rebuts.

6. Prevenció de conductes violentes en joves a Barcelona
Gemma Rosas, directora de l’Escola d’Educadors de Creu Roja Joventut
Creu Roja Joventut és una associació integrada per infants i joves, l’acció de la qual es
dirigeix principalment a aquest mateix col·lectiu sense descontextualitzar-lo dels sectors
de la comunitat en els quals es troba immers.
Un dels objectius prioritaris dins el projecte global és el treball en el camp del foment de
la pau i la no-violència entre els individus, les cultures i els pobles. La seva tasca se centra en la implantació de processos educatius i d’acció dirigits a la prevenció d’actituds violentes entre els joves i la consolidació d’actituds no violentes per facilitar, d’aquesta manera, la resolució de conflictes de forma pacífica.

Idees generals: Filosofia de CRJ
La no-violència és un element imprescindible per a l’entesa i el diàleg entre persones, grups,
col·lectius i pobles. Mitjançant el seu ús contribuïm especialment a la resolució pacífica dels
conflictes existents en qualsevol àmbit.
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El treball en la no-violència
Identificar i analitzar les situacions violentes, reflexionar sobre la informació que ens arriba, mostrar nous models de resolució de conflictes que potenciïn les habilitats socials i
de comunicació, ajudarà molts joves a afrontar els problemes de manera positiva, sense
necessitat d’utilitzar la violència.

Mostra d’activitats
Des que s’ha iniciat el Programa de prevenció de conductes violentes en joves, Creu Roja
ha basat l’activitat en el treball, en l’àmbit de l’educació formal i no formal, en diferents centres de tot Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

La llavor per a nous projectes: Mediadors urbans
Creu Roja Francesa ha iniciat el curs de «Mediadors urbans» per formar voluntariat jove
de barris especialment conflictius a les grans ciutats com ara Lilla, Marsella o París; tot
donant, a la vegada, una sortida laboral a la joventut d’aquestes zones exposades a la marginalitat.

7. Mediació escolar: Propostes
Resum de ponències: Núria Villanueva Rei, ACDMA
Mercedes Monjo va dir que la mediació escolar va més enllà de ser una simple tècnica de
gestió de conflictes i de prevenció de la violència a les escoles. Cal considerar-la dins del
projecte educatiu i tenir-la en compte com a part integrant del currículum de cada centre,
ja que ajuda els alumnes a desenvolupar capacitats i habilitats que els permetran integrarse en la societat en què viuen i entendre millor el món que els envolta.
D’altra banda, Ramon Alzate va destacar que introduir programes de mediació entre
companys està justificat per les importants repercussions en les actituds i els comportaments dels estudiants, així com per la millora del clima escolar.
La resta de ponents han insistit en les qüestions ja mencionades.

8. La mediació comunitària a Barcelona: Un model integral
Propostes de treball. Direcció de Serveis de Prevenció, Ajuntament de Barcelona

Quin model?
Pel que fa al significat del concepte mediació, diversos professionals mantenen postures
divergents respecte a què és i què no és la mediació, i si aquesta ha de resoldre conflictes, o senzillament gestionar-los, o bé si és un instrument per a la comunicació; o si les
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pràctiques actuals d’intervenció en conflictes són mediació estricta, o es tracta de pràctiques d’arbitratge. Debats sobre la formació del mediador; mil i una qüestions que fan que
el debat sobre la mediació estigui d’actualitat.
Després de recollir la definició de la Fundació Pi i Sunyer i la de l’Institut de Mediació de
Barcelona, els autors entenen que l’àmbit d’intervenció que pertoca a l’Ajuntament són
els conflictes comunitaris entre parts, referents a temes no específicament legislats i, en
general, conflictes de convivència extrajudicials.
La posada en marxa d’una oferta en mediació descarrega les autoritats administratives o
judicials d’una bona part de casos que no li són propis.
L’experiència acumulada en el desenvolupament de programes de mediació pot crear una
cultura organitzativa idònia que serveixi de referent per fer més planer el pas pel qual ben
aviat Barcelona es doti d’una justícia de pau pròpia.

Percepcions ciutadanes del conflicte
La manca de confiança en la justícia, la seva lentitud en donar resposta i solució als litigis,
sumades a la saturació dels jutjats, ajuden a reforçar la percepció negativa per part de la
ciutadania.
Fins que no es posi en funcionament la justícia de proximitat es fa palesa la necessitat de
trobar altres vies complementàries i la mediació podria ser ben bé una d’aquestes.

L’oferta de mediació
S’entén com a molt positiu el fet que es concreti una oferta de serveis de mediació que,
a força de sumar voluntats, contrasti amb el criteri mecanicista de «creació d’un servei municipal de mediació», que a la llarga voldria dir la creació de nous centres de cost, rutines i
desvirtuació del que les pràctiques de mediació poden aportar.
L’actual model municipal, basat en les polítiques integrades, i el model de participació, basat
en l’existència als districtes dels consells de participació, fan possible que de manera consensuada i responsable els ciutadans puguin trobar noves formes de gestió i resolució de
conflictes.

Experiències
S’ha optat per la cautela fins a tenir ben desenvolupat el marc teòric, formats els mediadors i més treballat el canvi de la cultura del litigi vers la cultura de la gestió dels conflictes.
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La mediació en altres àmbits municipals
La Junta Arbitral de Consum del mateix Ajuntament de Barcelona ha incorporat la mediació abans del procés arbitral.
L’Oficina per a la No-discriminació, de Drets Civils, incorpora la mediació en la seva metodologia.
Es participa i s’organitzen congressos relacionats amb el tema.

Suport i col·laboració amb altres organitzacions
Col·laboració amb el Programa de mediació intercultural Xenofília de Ciutat Vella i amb la
Xarxa Catalana de Mediació Comunitària.

Les experiències al territori
Les experiències en mediació són poques i poc conegudes, i per això cal crear instruments
per identificar-les i per possibilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements. És per aquest
motiu que s’ha creat la Xarxa Virtual per a la Mediació.

Projectes en curs
a) Xarxa Virtual i Mediació: un BBS o butlletí electrònic de notícies.
b) Trobada sobre mediació i resolució alternativa de conflictes als municipis.
c) Experiència pilot al territori, amb la finalitat que l’experiència en un districte serveixi
de pauta per a altres possibles actuacions futures.
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Negocios étnicos
Los comercios de los
inmigrantes no comunitarios
en Cataluña

Carlota Solé i Sònia Parella
Barcelona: Fundació CIDOB, 2005

Introducció i objectius
Aquest llibre tracta sobre el comerç ètnic entès com el comerç regentat per persones d’origen estranger extracomunitari, independentment de les característiques del servei o producte que s’hi comercialitza i de la distribució geogràfica d’aquests establiments. Així,
aquest és un terme descriptiu que només vol identificar un tipus d’establiments comercials que es distingeixen de la resta per l’origen geogràfic dels seus propietaris. L’objectiu és, doncs, discernir quins són els trets distintius que els diferencien de la resta d’establiments i, sobretot, si aquests trets existeixen.
D’aquesta manera, comerç ètnic és tota activitat comercial desenvolupada per determinats grups ètnics amb la finalitat de satisfer necessitats pròpies de la seva comunitat. Tot
i això, en aquest estudi s’utilitza ètnic únicament com a indicador de la procedència de la
persona que regenta el comerç.

Context econòmic en el qual sorgeixen els negocis ètnics: la globalització i la internacionalització de l’economia
D’entrada, els treballadors d’origen immigrant tenen una posició marginal dins les economies occidentals com a conseqüència de les transformacions que aquestes han patit en
les últimes dècades. En aquest context, alguns treballadors han reaccionat davant d’aquesta situació creant els seus propis negocis; en aquesta línia, no podem dir que es tracti d’un fenomen conjuntural, ni d’un fenomen propi de l’economia nord-americana.
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Així, a les ciutats globals les dades ens diuen que hi ha uns importants nínxols ocupacionals per als treballadors immigrants, això sí, en els graons més baixos de l’estructura laboral. Efectivament, podem concloure que els processos de deslocalització cap a
les zones perifèriques transformen l’oferta de llocs de treball, de manera que es produeix
una terciarització de l’economia dels països receptors de mà d’obra immigrant; així
doncs, es polaritza l’estructura ocupacional amb un increment dels professionals qualificats amb rendes altes i molts llocs de treball amb salaris baixos. I és en aquesta proliferació del sector serveis que necessita mà d’obra poc qualificada on s’insereix la necessitat de treballadors immigrants, sent aquí on proliferen l’autoocupació i els petits negocis
no declarats.
En aquesta línia, l’estudi mostra que l’autoocupació de la població d’origen immigrant ha
deixat de ser un fenomen estrany a Espanya; a més, aquesta forma d’«incorporació laboral» adopta formes diverses i heterogènies; al mateix temps, l’estudi també posa de manifest la necessitat d’utilitzar el terme ètnic en referir-nos aquest tipus d’iniciatives, ja que
disposen de recursos i estratègies distintives per enfocar els problemes dels seus negocis, i que expliquen els diferents usos que fan dels recursos ètnics.

Els comerços regentats per immigrants com a exponent de l’«economia
ètnica». Aclariments terminològics
El 1980, Bonacich i Model són els primers a treballar el concepte d’economia ètnica: aquí
el terme engloba els empresaris i els seus treballadors coètnics, siguin remunerats o
membres de la família no remunerats.
El 2000, Ivan Light i Steve Gold entenen per economia ètnica el fet que un considerable
nombre d’immigrants treballi per a altres immigrants, fent referència només al sentit que
els posseïdors del negoci pertanyin a un grup ètnic, el mateix al qual pertanyen els seus
treballadors.
El 1980 Wilson i Portes, el 1989 Portes i Böröck, i el 1990 Portes i Rumbaut utilitzen el
terme d’enclavament ètnic per fer referència a la concentració d’un nombre rellevant
d’empreses ètniques en un espai físic determinat; aquests autors entenen per empresa
ètnica tota firma de mida diversa propietat d’alguna minoria ètnica o nacional que, a la vegada, dóna feina a una proporció significativa de treballadors del mateix grup ètnic o nacional. Per això els autors distingeixen tres modes possibles d’incorporació laboral depenent
dels factors de recepció: l’un, la inserció en el mercat laboral primari; l’altre, la inserció en
el mercat laboral secundari, moltes vegades en situació irregular i inestable; i l’últim, els
enclavaments ètnics. En aquesta línia, els enclavaments ètnics presenten dues característiques: l’una, la concentració geogràfica dels negocis; i l’altra, el fet que els immigrants
propietaris de negocis contractin treballadors coètnics. Així, per als autors, tots els immigrants disposen d’una economia ètnica, però només alguns grups formen un economia
d’enclavament ètnic.
Així doncs, pot semblar que l’enclavament suposa clars avantatges per als seus membres,
però avui aquesta concepció ha estat posada en qüestió, sobretot quan s’han introduït
en l’anàlisi les diferències de classe. En efecte, s’ha pogut constatar que els empresaris
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que regenten negocis ètnics guanyen més diners que els que guanyarien en l’economia
general, però no és així en el cas dels seus treballadors, que en guanyen menys que en
l’economia general.
Podem dir, doncs, centrant-nos en treballs com els de Sanders i Nee (1987) i Yuengert
(1995), que l’enclavament ètnic:
• Per als empresaris, facilita la promoció d’una classe mitjana ascendent.
• Per als treballadors, no els representa cap procés de mobilitat.
En aquesta línia, darrere la «solidaritat ètnica» s’amaguen relacions d’explotació i relacions
de desigualtat en termes d’estatus d’ocupacions i d’ingressos.
Tot i això, també s’ha de tenir en compte que treballar en un enclavament ètnic pot ser
l’alternativa a l’atur o a la subocupació; per això, altres autors (Massey et al., 1998; Riesco, 2004), més enllà de les comparacions amb els treballadors de l’economia general, hi
destaquen les possibilitats futures d’obrir noves empreses ètniques com a conseqüència
que les relacions entre empresaris i treballadors es fonamenten en la solidaritat ètnica:
• S’hi afavoreix la reducció de conflictes en els llocs de treball.
• S’hi potencia la identificació amb l’empresa (vinculació simbòlica).
• Es pot convertir en una plataforma per poder establir el propi negoci.
D’aquesta manera, i més enllà de relacions d’explotació, que hi són, els treballadors dels
enclavaments ètnics tenen mecanismes de mobilitat inexistents en el mercat secundari;
a la vegada, permet als treballadors treballar més hores (flexibilitat), i també permet l’evasió d’impostos (economia informal).
Com s’ha pogut observar, no hi ha gaire consens sobre el significat de l’economia
d’«enclavament ètnic»; el que sí que queda clar és que no és el mateix que l’economia
ètnica; és per això que en el desenvolupament següent l’autora utilitzarà els termes de
negoci ètnic, empresari ètnic o economia ètnica amb la finalitat d’incloure els treballadors
immigrants que s’insereixen en el mercat de treball mitjançant l’autoocupació, i els seus
treballadors, encara que la seva clientela no sigui coètnica i no estiguin en un mateix espai
geogràfic.

Característiques dels negocis ètnics
A més, les dificultats per obtenir finançament formal propi dels negocis ètnics, no tant perquè siguin un estrat discriminat com perquè el finançament formal no està acostumat a la
manera d’operar d’aquestes empreses, redueixen la contribució de l’economia formal en
aquest sector. Les característiques dels negocis ètnics, seguint Jones, Barreto i McEvoy
(1992), els hem d’analitzar basant-nos en dues tipologies: les empreses ètniques no tan
sols es distingeixen per l’orientació ètnica dels seus productes, sinó també per la seva base
geogràfica local o no local; així, de l’encreuament de les dues se n’obtenen quatre tipus
de negocis ètnics:
• negocis locals i ètnics, amb una escassa diversitat sectorial i amb una clientela reduïda;
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• negocis locals i no ètnics, que són establiments sectorialment diversos, encara que
la seva expansió resta reduïda al barri;
• negocis no locals i ètnics, que són negocis especialitzats en productes dirigits a una
clientela ètnica, però sense restriccions d’espai;
• negocis no ètnics i no locals, que són negocis dirigits al mercat en general, sense cap
limitació de caire ètnic ni geogràfic.
Per seguir amb aquest repàs de la teoria sobre els negocis ètnics, és útil la classificació
d’Ambrosini (1996):
• típicament ètnics, empreses en les quals s’ofereixen productes i serveis de la comunitat immigrada;
• intermediàries, empreses en les quals es dispensen productes no típicament ètnics,
però destinats als consumidors connacionals;
• exòtiques, empreses que tenen productes específics de l’origen dels immigrants, però
per a un públic heterogeni;
• obertes, empreses que acostumen a estar poc identificades amb el grup ètnic i que
ofereixen finançament i serveis en general;
• refugis, empreses difícils de catalogar per la diversitat dels productes i serveis que
s’hi ofereixen, a la vegada, en una situació marginal.
A l’últim, l’autora repassa una altra classificació que es fonamenta en l’evolució dels negocis ètnics a partir de dues dimensions:
• l’una, el grau d’especialització dels negocis; i
• l’altra, el grau de concentració residencial de la clientela.
A partir d’aquestes dues dimensions, Waldinger, McEvoy i Aldrich (1990) els classifiquen
en quatre possibles situacions:
• Una primera fase, en què els immigrants d’un mateix origen es concentren en zones
urbanes deprimides, disposen de poc capital, però tenen la motivació necessària per
iniciar activitats empresarials; i més encara si en aquesta primera fase hi ha un projecte migratori de retorn.
• Una segona fase, l’anomenat nínxol ètnic; en aquesta zona, amb el pas del temps
el volum d’immigrants augmenta, i així augmenta la clientela potencial, la qual cosa
fa que sigui viable l’aparició de negocis ètnics; paral·lelament, hi ha un procés de
reemplaçament dels empresaris autòctons, que abandonen uns determinats establiments.
• Una tercera fase es dóna quan els empresaris ètnics comencen a desenvolupar
habilitats, contactes i capital amb la finalitat de dirigir els seus negocis cap al mercat general; en aquests casos, els negocis es caracteritzen per llargues jornades
laborals i pocs beneficis, la qual cosa els fa poc atractius per a l’empresari autòcton.
• L’ultima fase és l’anomenada d’assimilació econòmica; a mesura que el negoci es
dirigeix a la població general i va abandonant la clientela ètnica, perd la seva identitat i va adoptant pautes residencials de la societat receptora; i els comerciants
també van adoptant pautes i estils de vida cada cop més semblants al conjunt de
la població.
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Aproximacions teòriques a les economies ètniques
Segons l’autora, podem trobar tres grans línies d’aproximacions teòriques en els estudis
que s’han desenvolupat als Estats Units, a saber:
• l’una són les teories de caràcter etnicocultural;
• una altra analitza el sorgiment dels negocis ètnics com a conseqüència directa dels
desavantatges dels immigrants en la seva inserció al mercat de treball; i
• l’última, més interactiva, se centra en les estructures d’oportunitat, recursos de classe i recursos ètnics.
Cal destacar, en aquesta línia, que en el context europeu, a més de seguir les anàlisis americanes, també s’ha analitzat el fenomen a la llum de la teoria de mixed embeddedness,
que és una cosa semblant a barreja d’incrustacions, un concepte que és de Kloosterman
(1996).
Si fem referència als factors etnicoculturals:
• els estudis nord-americans posen èmfasi en el capital social i les xarxes ètniques; així,
diferències qualitatives o quantitatives en l’activitat empresarial, o fins i tot diferències
entre els grups ètnics, s’expliquen per referència als recursos ètnics (pràctiques etnicoculturals, ideologies ètniques, xarxes socials i institucions ètniques, etc.).
– En aquesta línia, s’ha de fer notar que els plantejaments culturalistes estan perdent
rellevància pel seu caràcter unidimensional, encara que les variables culturals continuen incorporant-se en les diferents anàlisis, sobretot per explicar quins són els
elements que permeten distingir les diferents comunitats ètniques en el procés de
creació d’aquests negocis o per explicar els elements que diferencien els negocis
ètnics dels negocis de les persones autòctones.
Si fem referència a les estructures d’oportunitats, anàlisi estructuralista: no són suficients
les explicacions de caire cultural que es fonamenten en la importació des dels països d’origen de tradicions comercials i culturals; en aquesta línia, els autors que fan referència a
l’estructura d’oportunitats fonamenten les anàlisis en el capital social de la comunitat
immigrada, però el concepte de capital social és massa difús per ser utilitzat com a única variable i no permet entendre per què hi ha uns grups que tenen recursos ètnics més
desenvolupats que d’altres. Per aquest motiu, s’han desenvolupat anàlisis per explicar per
què determinats grups ètnics que pateixen més discriminacions són els que tenen un percentatge més elevat de persones amb negocis de la seva propietat. Tot i això, aquests
estudis no són una alternativa als treballs culturalistes, sinó més aviat estudis complementaris; d’aquesta manera podem emmarcar el context dins del qual operen els negocis ètnics,
però no acaben d’explicar totes les seves manifestacions, especialment les diferents taxes
d’autoocupació entre els col·lectius.
Si es fa referència a l’anàlisi interaccionista: com ja havíem vist, les dues classes d’anàlisis no eren suficients per explicar el fenomen dels negocis ètnics, i per això des dels anys
noranta s’han anat desenvolupant unes anàlisis centrades en la interconnexió entre els
recursos interns dels quals gaudeix la comunitat i l’estructura externa d’oportunitats. Així,
Portes i Zhou (1992) fan referència al concepte de solidaritat ètnica, que sorgeix com a
resposta a la situació de discriminació en el mercat de treball i que afavoreix la creació d’em-
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preses i de xarxes d’ajut mutu entre empresaris i treballadors connacionals; d’aquesta
manera, els enclavaments poden satisfer les seves necessitats de força de treball i, a la
vegada, els proporciona una bossa de clients coètnics disposats a consumir els seus productes i serveis. A més, segons Light i Rosenstein (1995), aquest partenariat va acompanyat d’una revaloració dels símbols nacionals comuns; tot plegat, una mena d’etnicitat
reactiva que explica l’empresarialitat immigrant com a reacció d’aquests grups a la seva
situació de subordinació com a grup; fins i tot mitjançant la gènesi d’una solidaritat grupal o ètnica es mobilitza l’etnicitat, i això tindrà un paper clau per configurar les xarxes socials
dels immigrants i la mateixa economia ètnica.
Tot i això, segons Rath i Kloosterman (2000), l’aproximació als negocis ètnics s’ha de fer
des de diferents nivells en què la imbricació de cadascun amb els altres ens dóna la base
del mixed embeddedness:
1. S’ha de veure l’empresari ètnic com un actor individual preguntant-nos: Per què es
creen els negocis ètnics? En quina mesura es mantenen? Fins a quin punt són empresaris innovadors?
2. S’ha d’estudiar el capital social dels empresaris, ja que operen dins de xarxes
socials, i s’han de saber la distribució i la densitat d’aquestes xarxes.
3. S’han d’estudiar les relacions i els vincles entre els negocis ètnics, a més de les transformacions de les estructures econòmiques urbanes en les economies avançades.
4. S’ha de revisar el marc polític i institucional per estudiar quines relacions hi ha entre
aquest marc i els empresaris immigrants.
5. S’han de fer comparacions internacionals sistemàtiques basant-nos en els punts
anteriors.
Tot i això, la majoria d’aquests estudis es fonamenten, o bé en les característiques del grup
ètnic o bé en l’estructura de la societat d’acollida; però cap d’aquests estudis no s’ha fonamentat en les disparitats estructurals i en la varietat i el tipus d’empresaris ètnics que es
produeixen entre ciutats o regions. Encara més, Rekers i Van Kempe (2000) ens diuen que
els processos concrets que es donen a les ciutats petites no es poden explicar ni pel model
integrador, ni per les teories de la globalització i la internacionalització de l’economia. S’han
de considerar altres factors, a saber:
1.
2.
3.
4.

grau de desenvolupament econòmic de la societat receptora;
canvis en l’estil de vida de la població general;
característiques del context urbà;
polítiques locals.

Un cop establertes les bases teòriques, l’autora les utilitza per portar a terme un estudi
dels negocis ètnics a Espanya i a Catalunya; aquest estudi es desenvolupa en els capítols 8, “Els negocis ètnics a Espanya i a Catalunya. Algunes dades quantitatives”, i 9, “Les
estratègies dels comerços ètnics a Barcelona i Tarragona. Dades qualitatives”.
Potser el més rellevant de l’estudi a casa nostra és constatar que:
• L’autoocupació de la població d’origen immigrant ha deixat de ser un fenomen anòmal
i que aquesta forma d’incorporació laboral adopta a casa nostra, igual com s’ha ressenyat en els estudis d’aquest fenomen a l’estranger, formes molt diverses i heterogènies.
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• La conveniència d’utilitzar el terme ètniques per fer referència a algunes estratègies
que segueixen aquests establiments, ja que, com s’ha mostrat en el repàs teòric, disposen de recursos i tàctiques distintives per solucionar els problemes que tenen als
seus negocis i, a la vegada, expliquen l’ús que s’hi fa dels recursos ètnics en l’estructura de les oportunitats.
• La imatge dels negocis ètnics com a activitats que ocupen posicions perifèriques, amb
un escàs potencial de creixement fruit dels seus trets preindustrials, no s’ha pogut
mostrar d’aquesta manera; de fet, l’estudi constata justament el contrari (per exemple, la voluntat dels comerciants d’invertir els guanys a millorar, modernitzar, ampliar
i expandir el negoci).
• El treball de camp també ha permès mostrar que la transitorietat dels projectes
migratoris no és un tret distintiu de les persones immigrants que opten per establir el
seu propi negoci.
Fins aquí, si només ens fixem en aquests punts, podria semblar que els negocis ètnics no
presenten trets diferencials amb els negocis de les persones de la societat d’acollida, la
qual cosa faria inoperant parlar de negocis ètnics segons la definició que en fa Ma Mung
(1992), a saber: les activitats empresarials que utilitzen recursos de solidaritat ètnica per
aconseguir finançament, subministrament de productes, reclutament de personal i que,
a la vegada, dirigeixen els seus productes i serveis específics cap als membres de la seva
comunitat. També faria inoperant el concepte d’estratègies ètniques, a saber: les tècniques que permeten explicar l’ús que fan els immigrants emprenedors dels recursos ètnics
en una estructura d’oportunitats determinada.
En aquest sentit, l’estudi ens mostra que:
• Els recursos de classe dels immigrants són un factor clau per determinar la predisposició a muntar un negoci, no tan sols perquè han estat socialitzats respecte al treball autònom i per tenir una formació sobre el funcionament del món empresarial, sinó
perquè l’ajut econòmic de la família és fonamental.
• La ubicació dels negocis també respon a una estratègia comercial, ja que això respon a les dinàmiques de les xarxes migratòries, als recursos ètnics de caire informal.
• L’edat mitjana dels empresaris ètnics és significativament superior a la resta de la població immigrada, ja que hi ha una necessitat de recórrer als estalvis propis a causa de
la reticència dels bancs a concedir-los finançament.
• S’han detectat, a més, relacions d’explotació dins del mateix col·lectiu, tot i que el
benefici que obté l’empresari de la força de treball no és pas a canvi de res, ja que
és el mateix empresari el qui els proporciona instrucció, aprenentatge i informació a
uns assalariats que en un futur passaran a treballar pel seu compte.
• S’ha constatat que la majoria dels entrevistats tenen un nivell educatiu mitjà o superior, la qual cosa mostra el caràcter selectiu de l’empresariat ètnic, i contradiu les tesis
de Kloosterman ja exposades.
En fi, totes aquestes experiències tenen en comú:
• La no excessiva necessitat de coneixements especialitzats i de finançament econòmic inicial.
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• Molts d’aquests negocis són la continuïtat de negocis que ja existien abans regentats per persones autòctones que els han abandonat.
• Són un tipus de comerços que no responen tant a una especialització professional
voluntària, com a mecanismes d’entrada forçada en els que són poc remunerats i
rebutjats per les persones autòctones.
– Són, per tant, poc rendibles i intensius en força de treball.
– Se’n distingeixen tres tipus:
a. els mercats ubicats en nínxols marginals,
b. els mercats de productes exòtics, i
c. els mercats de productes segmentats.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 179

Ètica per a una convivència. Pensar la immigració. L’islam a casa nostra | 179

Ètica per a una
convivència
Pensar la immigració.
L’islam a casa nostra

Mohammed Chaib
Barcelona: L’Esfera dels Llibres, 2005
(Biblioteca d’Actualitat)

Mohammed Chaib va ser fundador, l’any 1994, de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta;
membre del Fòrum per a la Integració dels Immigrants; també ha format part del Consell
Assessor d’Immigració de la Generalitat de Catalunya

Pròleg: A propòsit d’Ètica per a una convivència
En aquest llibre sobre el fenomen migratori en el segle XXI, se’ns diu que aquest serà un
dels temes més importants i prioritaris per poder donar respostes clares i efectives als ciutadans dels països d’acollida i als ciutadans que hi arriben. Pretén, doncs, ser una aportació efectiva per entendre el funcionament i les realitats de la immigració a casa nostra;
més que mai, la ciutadania reclama instruments i arguments pràctics per afrontar els canvis que s’estan donant al barri, a la feina, a l’escola, etc.
La tesi de l’autor és que a Catalunya i a Espanya la convivència amb la immigració és més
que possible. Ara bé, fan falta instruments polítics clars i saber cap a on es vol anar, i proposa dues vies:
• Establir lleis i normes que ajudin a estabilitzar la vida dels que ja són aquí.
• La interrelació dels nouvinguts i dels autòctons, tot fomentant espais de trobada.
Des d’aquest plantejament, la concepció de l’autor ja es veu que és bidireccional; implica, en el procés d’integració: la societat d’acollida, amb les seves institucions, ha de fer
un esforç i ser generosa; i els altres, els immigrants, han de posar tota la seva dedicació
a conèixer el país, respectar-ne les lleis i les normes, aprendre’n la llengua, etc.
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A més, l’autor també tracta de l’assumpte de les comunitats musulmanes. Un cop més,
les seves propostes tenen dos vessants: l’un fa referència al Govern central, que ha d’ajudar perquè es puguin fer canvis profunds en l’organització i la gestió de l’islam per part
dels musulmans residents, i tot això modificant-ne l’estructura antiquada, que allunya les
concepcions musulmanes i cristianes; i l’altre vessant fa referència als musulmans, els quals
han de deixar de banda l’actitud de victimisme i explicar el missatge pacífic de l’islam i, a
la vegada, treballar perquè la generació següent gaudeixi d’una integració plena amb les
mateixes oportunitats que els autòctons.
L’autor també repassa els fets de l’Onze de Març. Per ell, és fonamental involucrar els
imams com a líders religiosos, i a la vegada els mateixos musulmans han de rebutjar
els radicals que no volen la integració. És aquesta una tasca fonamental, ja que els qui
van cometre els atemptats eren joves que vivien entre nosaltres amb tota normalitat;
llavors és feina de tothom aconseguir transformar aquest odi i canalitzar-lo d’una
manera més positiva.
Finalment, el llibre ressenya l’aportació de la immigració a l’economia espanyola tot donantli flexibilitat, més activitat i més consum intern; s’ha d’incidir en aquest fet i fer-lo arribar a
la ciutadania per poder generar una imatge positiva de la immigració.
En fi, som davant d’un repte i d’una oportunitat per fer que el mosaic de cultures sigui un
benefici per a tothom, i això no serà possible sense l’esforç de tothom.

I. Claus per entendre el procés migratori
Parlar de les causes que fan que la gent emigri és retòrica, ja que aquestes són ben
conegudes i, de fet, fins i tot països com el Marroc són avui lloc de pas de persones
de les àrees subsaharianes camí d’Europa; d’aquesta manera, les persones saben que,
un cop creuat l’Estret, els milloraran les condicions de vida. Per això, marxar a l’estranger s’ha convertit en una qüestió de prestigi. Ara bé, no totes aquestes causes tenen
a veure amb la fam; de fet, en un país com el Marroc, de fam no se’n passa; més aviat
som en un context en què el que fa que la gent marxi té molt a veure amb les expectatives de les persones.
Radiografia de la immigració
D’entrada, s’ha de dir que la immigració més nombrosa que arriba a Espanya i a Catalunya és la comunitat marroquina, tot i que avui comença a haver-hi un increment important de la comunitat llatinoamericana; a més, Catalunya és la comunitat autònoma amb
més immigració.
És fonamental entendre, com remarca l’autor, que darrere les xifres hi ha persones. Ara
bé, aquestes persones, encara que la imatge que en tenim les associï amb les pasteres,
la realitat ens diu que la gran majoria entren pels aeroports, amb visats de turista, i s’acaben quedant aquí; tot i això, no s’ha de menystenir el fet que n’hi d’altres que arriben pels
circuits marcats per les màfies, pagant molts diners i amb perill de la pròpia vida. La situació és complexa, però l’autor ho té clar: la solució no passa per blindar les fronteres europees, encara que els fluxos sí que s’han de regular; més aviat s’hauria de promoure un
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desenvolupament econòmic i social dels països d’origen, o no s’acabarà de resoldre mai
l’assumpte.
Per això, la gestió de la immigració en aquest context global hauria de tenir molt clara la
necessitat de compartir les responsabilitats, a més d’una veritable actuació de la Unió Europea vers aquests països: l’objectiu ha de ser una tendència cap a la convergència econòmica, política i institucional.
Catalunya i Espanya. Terra d’acollida
D’un quant temps ençà, Espanya i Catalunya s’han convertit en llocs de prestigi per als
immigrants, ja que les possibilitats de regulació són més evidents i, sobretot, el nivell econòmic i social ha millorat molt. Així, tant Catalunya com Espanya s’han convertit en una destinació seriosa per als immigrants en tant que els poden oferir les expectatives de millorar
que dèiem més amunt, i a la vegada implica que aquests territoris han de fer un apropament seriós al Marroc, i també als altres països emissors; però fonamentalment al Marroc,
perquè és el país d’on provenen més immigrants.
Un apropament econòmic i institucional perquè ens interessa a tots que aquests països
vagin bé; ja que, si no és així, si no cooperem amb ells, als joves d’aquests països no els
quedarà altre refugi que la religió, només els quedarà el convenciment que l’única manera de fer país és per mitjà de la religió. Quan es produeix aquesta barreja tan forta entre
política i religió, és molt difícil protegir una cosa i l’altra al mateix temps; de fet, en aquests
països hi ha avui un creixement dels partits polítics religiosos radicals, el quals es converteixen en els aglutinadors de les esperances dels joves de millorar el futur.
D’altra banda, també és fonamental fer al nostre país un debat real sobre la immigració;
fins ara aquest no ha estat possible, ja que ha estat un debat en termes negatius tot vinculant la immigració amb la idea d’una amenaça.
L’obstacle de la regularització
Comença l’apartat constatant que hi ha una qüestió pendent de resoldre: la contractació en origen. I això és fruit del que dèiem més amunt: la poca col·laboració entre els països emissors i els països d’acollida. Aquest fet ens dóna una imatge del desgavell que
ha estat fins ara la qüestió de la immigració des del vessant de la contractació; en aquesta línia, el procés de regularització (2005) normalitzarà la situació de vuit-centes mil persones que així sortiran de la foscor administrativa, i es donarà visibilitat a l’economia submergida.
Ara bé, si no volem repetir els errors que ens han portat a aquesta situació i haver d’engegar nous processos de regularització cada certs anys, haurem de posar fil a l’agulla en
l’assumpte de la contractació en origen. És, doncs, el millor sistema perquè la gent arribi
a Catalunya amb les millors condicions, sense viure malament, i que puguin començar una
nova vida.
L’arribada al barri i al municipi
La qüestió de l’arribada està canviant: ja no és exclusivament l’home el qui primer arriba,
sobretot si ens fixem en el col·lectiu dels immigrants llatinoamericans; primer arriba la dona,
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i després, el marit i els fills. Tot i això, independentment de qui sigui el primer a arribar, la
realitat ens ha mostrat que qui fa un veritable procés d’integració als barris són les dones:
són elles les que exploren l’entorn, que busquen les escoles, que tenen cura de fer millorar la família, etc.
Un cop aquestes primeres necessitats estan cobertes, comencen a buscar-se relacions
amb les persones del mateix país o de la mateixa religió, en el cas dels musulmans, i és
a partir d’aquí que comencen a alçar-se els murs de les diferències. A Catalunya, trencar
aquestes dinàmiques de l’«ells» i el «nosaltres», dinàmiques que dificulten l’apropament,
el coneixement i la participació de tots plegats als barris i als municipis, és la veritable assignatura pendent.
En aquest llibre s’enumeren alguns punts que s’haurien de tenir en compte si es volen trencar aquestes dinàmiques:
• No seguir parlant d’«ells» i «nosaltres».
• Tots plegats hem de construir el barri i el municipi.
• No s’hauria de lligar l’estatut de ciutadà al fet de tenir feina o no tenir-ne.
• Lleis que permetin parlar dels immigrants com a ciutadans amb drets i deures.

II. Les necessitats culturals al barri i al municipi
En aquesta línia, com dèiem més amunt, els immigrants, un cop satisfetes les necessitats
bàsiques, i com no podria ser d’una altra manera, es comencen a preocupar de les
necessitats religioses i culturals. Ara bé, les diferents maneres que troben, o que se’ls permet trobar, de satisfer aquestes necessitats són en molts casos el germen de la desconfiança entre els immigrants i la societat autòctona. En aquest apartat, l’autor intenta respondre a la qüestió següent: “Com podem trencar aquests murs a fi de treballar el diàleg,
la participació i la convivència amb les diferents comunitats?”
Així doncs, no es pot negar que hi ha unes necessitats, però tampoc no es tracta, com
bé es diu, que quan hi ha un problema sempre s’hagi de recórrer a l’àrea social de l’ajuntament de torn; de fet, és així com s’alimenta la imatge que els immigrants abusen i s’aprofiten dels serveis socials.
La feina dels barris i dels municipis
S’ha de començar entenent que els immigrants no necessiten ni privilegis ni paternalisme; per contra, necessiten ser considerats com a ciutadans, amb drets i deures,
necessiten poder dirigir-se al consistori i que aquest estigui preparat per poder atendre’ls amb normalitat; això és fonamental perquè els immigrants puguin adaptar-se i
integrar-se.
És, doncs, fonamental en el procés d’integració i en qualsevol àmbit al qual puguem fer
referència que els immigrants siguin considerats com un més i que això no sigui l’excepció, sinó la normalitat. Quan diem que això és l’excepció, no diem que no s’estigui fent
feina, però s’està posant èmfasi en el fet que resta molta feina per fer fins a arribar a reconèixer els immigrants com a ciutadans de ple dret.
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Per trencar aquests murs de separació, és fonamental fomentar una comunicació real entre
els immigrants i els autòctons, i no són suficients, tot i que necessàries, les festes de la diversitat que es fan en molts municipis un cop l’any; però, encara més, cal no oblidar que és
responsabilitat de tothom, immigrants i autòctons, trencar aquestes barreres de separació.
Les associacions de veïns i de botiguers
Seguint el que s’ha exposat fins aquí, és fonamental la tasca dels botiguers i de les associacions de veïns per facilitar la participació i la convivència, tot i que en aquest moment
les associacions de veïns encara no estan del tot obertes als immigrants, perquè hi ha una
certa por i algunes reticències, per les dues parts, a l’hora d’apropar-se i parlar.
A la vegada, també es donen aquestes reticències entre els comerciants autòctons i els
nous comerciants; la queixa que més sovinteja és que els immigrants no respecten els horaris. Cal, en un primer moment, que l’Administració faci pedagogia amb aquests nous comerciants explicant-los quines són les normes bàsiques que s’han de complir per poder obrir
un comerç; s’hauria de tendir a fer que tots els comerciants tinguin les mateixes condicions, perquè els drets i els deures siguin els mateixos per a tothom.
S’ha de treballar perquè les coses siguin el més normals possible, perquè els comerciants
immigrants estiguin dins de les associacions de comerciants, i llavors els problemes que
sorgeixin es podran parlar en el si de les associacions.
La llengua. Vehicle de convivència
Sens dubte, aprendre l’idioma i la cultura del país d’acollida és sentir-se com un ciutadà
més i sentir-s’hi bé. L’idioma és, doncs, un element bàsic per poder adaptar-se a la societat d’acollida; l’idioma és un vehicle de convivència i, en aquesta línia, cal destacar l’experiència de les parelles lingüístiques, un bon model d’intercanvi intercultural.
En aquesta línia, l’autor distingeix tres qüestions importants:
• Si parlem de la primera generació d’immigrants, molts cops a aquestes persones els
costa aprendre la llengua, ja que la majoria no tenen estudis.
• Si fem referència a la segona generació, els fills dels immigrants que ja han nascut a
Catalunya, cal dir que parlaran la llengua sense cap problema.
• Si ens referim als joves que vénen a Catalunya quan tenen entre divuit i trenta anys,
alguns amb estudis i d’altres sense, aquí rau el problema, segons l’autor, ja que a
aquests sí que se’ls ha de demanar que tinguin una voluntat expressa d’aprendre la
llengua, i és el grup en el qual s’ha de posar més esforç.
Des d’aquesta òptica, la immigració no té per què suposar un problema per a l’ús social
del català; ara bé, aquesta, la immigració, no és homogènia i s’ha de distingir clarament
a quin grup dirigim els esforços públics, ja que, com mostra l’autor, aquests esforços no
han de ser iguals per a tothom.

III. La convivència amb l’islam i els musulmans
Comença el capítol fent referència a la incidència dels atemptats de l’11 de setembre de
2001 als EUA en la relació d’Occident amb el món islàmic, de la mateixa manera que hi
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ha un abans i un desprès de l’11 de març de 2004 en la concepció del món islàmic a Espanya.
De fet, segons l’autor, la incidència d’aquests fets ha estat més significativa perquè abans
no s’havia fet un tasca real d’apropament entre les dues comunitats; a tots ens ha faltat
comunicació i diàleg entre les dues comunitats.
La gestió de l’islam a Catalunya i a Espanya
Una altra constatació: la gestió al nostre país ha estat caòtica i catastròfica, com a conseqüència de la política del govern anterior, que pretenia fer-ho de la mateixa manera que
feia deu anys.
D’aquesta manera, tot i les bones intencions del començament, cap a l’any 1992, el que
és indiscutible és que aquell plantejament era bo per a una realitat que avui ja no és la mateixa, i després dels atemptats ja no es fa un esforç per entendre i incorporar aquesta nova
realitat.
Per exemple, tot i que la Llei d’estrangeria permet regularitzar les persones que fan una
tasca religiosa o científica al país d’acollida per mitjà d’un permís de residència excepcional, la realitat ens diu que a Espanya la situació administrativa de molts imams era d’irregularitat.
En aquesta línia, l’autor remarca que la manera com s’ha gestionat tot això deixa de banda la realitat d’avui, les noves persones que arriben al país, tots els oratoris que s’estan
obrint, els imams que els dirigeixen; tot això s’obvia i no es fa un esforç per comprendre
i incorporar aquests nous reptes, els quals constituiran el futur.
És per això que ja fa uns quants anys que diversos membres de la comunitat musulmana de Catalunya han intentat fer veure al Govern la necessitat de començar a treballar amb
els col·lectius musulmans per tirar endavant projectes d’integració als barris i als municipis: també el col·lectiu musulmà estava preocupat pels moviments de pensament procedents de fora i aliens a la doctrina islàmica, la qual cosa feia trontollar la convivència dins
del col·lectiu entre els immigrants de la primera generació i els joves.
Tot això posa en relleu que, si bé els acords als quals es va arribar l’any 1992 eren prou
satisfactoris: ensenyament de la religió a l’escola, llibertat de culte i registre d’oratoris i imams
que els dirigeixen, la realitat ens diu que de tot això res no ha estat defensat per l’autoritat competent. L’embolic, en aquesta línia, ja està servit en tant que no hi ha voluntat política per dur-los a terme: un cop més, es mostra la dèbil interrelació entre la comunitat musulmana i l’autòctona, i es posa de manifest el fracàs en matèria de política de gestió de l’islam
a Espanya.
El Consell Islàmic i Cultural de Catalunya i el paper dels imams
Els imams en la cultura musulmana són les persones que dirigeixen els oratoris i, a la vegada, fan de consellers dels assumptes socials i religiosos de la seva comunitat. Per això és
necessari reconèixer-los el paper d’elements organitzadors del col·lectiu musulmà; en
aquest sentit, segons l’autor, és fonamental parlar amb els imams per engrescar-los a seguir
un projecte d’integració, un projecte de treball en comú, tot aprofitant el paper que tenen
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per arribar a la comunitat musulmana. Efectivament, és essencial que el Consell Islàmic
de Catalunya reconegui oficialment la figura de l’imam, la qual cosa seria un primer pas
per facilitar la integració dels musulmans a Catalunya. Per això és molt preocupant constatar que una gran quantitat d’imams no tenen resolta la seva situació administrativa. A
més, els imams són els primers interessats a esdevenir visibles i voler que la seva tasca
sigui reconeguda com les persones properes que treballen per la integració dels musulmans, persones amb drets i deures.
És per això que l’autor destaca quins són els temes que estan sobre la taula del Consell
Islàmic de Catalunya referents als imams:
• la situació laboral dels imams,
• la qüestió de l’idioma i els imams, i
• la formació dels imams des del coneixement de la llengua i la cultura del lloc on viuen.
En aquest final del capítol es continua fent un repàs del que l’autor anomena la criminalització dels musulmans a Europa. Potser el més determinant és la sensació que es té des
del món musulmà que la consideració vers les altres religions s’està perdent, que qualsevol persona pot atacar l’islam i els musulmans impunement i que, a sobre, tothom ha de
callar; i, compte, amb això l’autor no diu que no hi hagi aspectes de la religió musulmana
susceptibles de ser criticats o debatuts, només fa un incís en una necessitat de respectar les creences dels altres.
En aquesta línia, acaba el capítol fent-nos unes propostes.
Propostes de futur per a una Europa de tothom
Comença reconeixent que no sap per on passa el futur, però ens diu que necessitem propostes que ens ajudin a tots plegats a dibuixar una nova geografia de convivència.
Ens suggereix uns quants punts:
• Hem de parlar dels immigrants que arriben, de la regularització dels fluxos migratoris, però no ens podem oblidar de les persones que ja són aquí, i aquests s’han d’incorporar a la plena ciutadania.
• S’ha d’involucrar els immigrants en la construcció dels barris i els municipis, tot considerant-los com a ciutadans.
• Cal que els immigrants entenguin que, independentment de la seva religió i la seva
cultura, ells i els seus fills són membres d’aquesta societat.
• Els hem de fer partícips de les decisions que es prenguin als municipis i als ajuntaments, siguin qüestions socials, culturals o polítiques. En aquest sentit, la reclamació del dret a vot és fonamental perquè puguin sentir-se uns ciutadans més.
• Hem de lluitar pel reconeixement de la realitat dels nostres barris i municipis amb la
presència de persones que tenen diversos llocs d’origen, i valorar-ne la cultura i la religió com a patrimoni de tots. I així, fins i tot, que els oratoris als municipis es puguin convertir en llocs no només dels musulmans, sinó en espais oberts a tota la ciutadania.
• Hem de continuar treballant els valors democràtics i de respecte als drets humans
universals, i incorporar amb normalitat tots els immigrants en aquest procés, no perquè siguin persones que vénen de fora, sinó perquè tots aquests valors formen part
de la humanitat.

Vint resenyes.qxp

16/5/07

10:25

Página 186

186 | Vint ressenyes de bibliografia bàsica sobre immigració

• Hem de rebutjar qualsevol classe de violència. No importa l’origen de la persona que
comet un acte violent, vingui d’on vingui. El que compta és que la societat refusi totes
aquestes actituds perquè tots ens considerem ciutadans emparats per unes normes
i unes lleis que s’han de complir.
• Hem d’aconseguir que tots els ciutadans puguin desenvolupar lliurement la seva religió i la seva cultura, sempre respectant els altres i l’entorn on es viu, però al mateix
temps amb una voluntat d’apropament a la societat. Això implica que un musulmà
que viu a Catalunya no pot pretendre ser un musulmà que viu al Marroc; la societat
és diferent. Però això també fa que la societat catalana no hagi de rebutjar d’entrada la cultura i la religió d’aquestes persones. L’entesa ha d’estar per damunt de tot.
• Hem de lluitar perquè les persones puguin escollir si volen ser catalanes i musulmanes a la vegada. No és incompatible. Que se’ls tingui en compte com a ciutadans,
no perquè siguin musulmans, sinó perquè són, per sobre de tot i primerament, ciutadans que viuen a Catalunya i que practiquen la religió musulmana.
• Hem de recordar que només des d’aquestes visions podrem pensar a construir una
Catalunya forta, pròspera, justa i solidària per a tothom.
Arribats a aquest punt del desenvolupament de la ressenya, i fruit bàsicament del fet que
al voltant de tots els temes que tracta a continuació l’autor es van desenvolupant el mateix
tipus d’arguments molt simples, si així es vol, però d’una clara rotunditat i eficàcia, per acabar aquesta ressenya ens centrarem en l’apartat de les conclusions i propostes de futur:
un altre cop es repeteixen els mateixos arguments, però tenen la virtut d’estar posats en
connexió els uns amb els altres.

Conclusions i propostes de futur
Al llarg del pròxims quinze o vint anys, el fenomen migratori cap a Catalunya i Espanya es
mantindrà estable de manera certament important. Potser tindrà lloc des d’uns països més
que des d’uns altres, però el que és obvi és que els fluxos migratoris no es frenaran, ja
que les regions d’on procedeix la immigració —l’Amèrica Llatina, l’Europa de l’est i el nord
i el sud d’Àfrica— encara han de fer grans reformes i canvis interns perquè s’hi pugui produir un desenvolupament i millorin les condicions econòmiques i socials dels seus ciutadans, a fi que les persones no tinguin la necessitat de sortir a buscar una vida millor en
altres llocs.
Val a dir que la immigració provoca un abandó familiar i cultural dramàtic, i més si tenim
en compte que en moltes ocasions els que emigren són els cervells productius del país i
que la seva partença provoca la pèrdua de la gent més preparada i amb més potencial
per tirar-lo endavant.
Volem una immigració a casa nostra que visqui amb dignitat i que també faci el trajecte
migratori amb dignitat i en condicions de respecte dels drets humans. Els immigrants no
han de perdre la vida al mar o pagar quantitats desorbitades a les màfies després de vendre tot el que tenen. És en aquest sentit que s’ha d’actuar amb gran intel·ligència i no fer
polítiques migratòries pensades més des d’una visió partidista d’atac contra qui governa
en aquell moment, ja que és un tema cabdal per mantenir una bona convivència entre tots
els ciutadans del país. L’autor es refereix, sobretot, al fet que les línies mestres de la polí-
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tica migratòria (Llei d’estrangeria, processos de regularització, etc.) s’han d’acordar entre
tots els partits polítics i pensant en el futur del país. Tot i que això pot sonar a utopia, l’autor creu que és absolutament necessari.
En tot cas, m’agradaria incidir en un conjunt de propostes de futur que caldria incorporar
a una política d’immigració coherent perquè ens poden ajudar enormement a crear cohesió social i una convivència entre els immigrants i els autòctons:
• Regular els fluxos migratoris en cooperació amb Europa i els països d’origen, fer funcionar els acords ja establerts i treballar l’agilitat en matèria de contractació en origen com a element real d’entrada al país. Tot i que el procés de normalització anterior era més que necessari, l’autor creu que no s’han de mantenir els processos de
regularització, que obren grans i eternes expectatives en origen, com un instrument
per solucionar la mala gestió en les polítiques migratòries.
• Treballar per tenir una Llei d’estrangeria que doni més estabilitat a les persones que
ja disposen de permís de residència, de manera que no es deixi l’immigrant en situació d’expulsió perquè no disposa de contracte de treball en un moment determinat,
és a dir, quan el Govern ja li ha donat el permís i en moltes ocasions també li ha donat
la possibilitat de reagrupar la seva família. L’immigrant es pot quedar sense feina, com
qualsevol autòcton, i cal que no oblidem que ells són els primers a voler-ne tenir per
continuar tirant endavant la família. Així mateix, els fills han de disposar de totes les
facilitats per obtenir un permís de residència i de treball, a fi que no pensin que, tot i
haver nascut o haver arribat de molt petits al país, els continuen considerant immigrants. Són molts els qui no demanen la nacionalitat ateses les dificultats que troben
per obtenir-la. El sentiment de pertinença al país depèn de si la igualtat d’oportunitats també els ha arribat a ells (pel que fa als estudis, a la feina, als barris, en matèria de salut, etc.) i als seus pares.
• Creure plenament en la integració dels immigrants residents i donar-los totes les oportunitats perquè siguin ciutadans amb tots els drets i deures propis de qualsevol altre
ciutadà autòcton. Els immigrants i els autòctons han de fer un esforç d’apropament
i coneixement mutu, a fi que la integració sigui bidireccional.
• Defensar el model intercultural als barris i municipis tot creant espais de participació
i convivència que respectin la cultura d’origen i la incorporin amb tota normalitat a la
diversitat ja existent. Dotar els municipis dels recursos que calen perquè tots els ciutadans, autòctons i immigrants, amb necessitats socials siguin atesos amb igualtat,
de manera que els primers no vegin els immigrants com una amenaça.
• Respectar des de la laïcitat la llibertat de culte que marca la Constitució espanyola, i
que l’Estat i els governs autonòmics i locals s’erigeixin en garants d’aquest dret perquè els immigrants puguin tenir una igualtat de condicions amb els ciutadans autòctons. Només així es podrà reivindicar la incorporació normalitzada dels immigrants als
barris, de manera que no se sentin rebutjats i discriminats per les seves institucions.
És impossible pensar en una integració si no solucionem aquestes qüestions. L’experiència en altres països europeus així ens ho demostra.
• Apel·lar als mitjans de comunicació perquè tractin la qüestió de la immigració com
una qüestió de país i que la tractin en positiu a fi de mantenir la convivència.
• Actuar amb rotunditat contra qualsevol brot de discriminació, xenofòbia o racisme.
• Evitar tota assimilació entre immigració i delinqüència, ja que la delinqüència no té
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nacionalitat. Les actituds delictives han de ser competència de la Justícia, i hem de
confiar que actua adequadament.
Només des de la col·laboració de tothom, administracions, immigrants i autòctons, podrem
fer de la immigració una oportunitat en lloc d’un problema. Cada vegada es veu més la
importància de la immigració per al manteniment de l’Estat de benestar i del desenvolupament econòmic. L’autor creu i confia que la convivència és més que possible i que, si
ho sabem fer bé, ho veurem com una realitat d’aquí a pocs anys, amb els fills. L’autor espera que les administracions (central, autonòmica i local) se’n surtin cadascuna en el seu àmbit,
que siguin valentes i que prenguin decisions importants en matèria de política migratòria,
com les que s’han comentat. Que ajudin la societat catalana i l’espanyola a demostrar que
es pot viure com a ciutadans, en prosperitat, pau i dignitat i respectant-se els uns als altres,
independentment de l’origen, del color de pell, del cognom o de la religió. Per sobre de
tot som ciutadans amb drets i deures.
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Pràctiques de civisme
des del meu barri

Alfons Barceló
Barcelona: Icària Milenrama, 2005

Aquest llibre és un recull de textos breus que l’autor va escriure per al moviment veïnal de
casa nostra, tal com ell mateix ho diu, un material que no ha envellit, en donem fe, i que
té un valor considerable com a exemples força pràctics de solidaritat i de convivència: un
recull d’història pràctica del moviment social a casa nostra.
Són, doncs, un sèrie de textos que tenen un fil conductor: el moviment veïnal, sigui en el
seu origen o en el seu destí; aquests són els textos que formen el gruix del llibre, però també s’hi inclouen aquells «en els quals ha participat (poc o molt) Barceló».

I. Associacions i participació ciutadana
En la introducció a aquest capítol, l’autor afirma que «les bones pràctiques han de recolzar sobre una cama de teoria i una cama de valors».
Així, la intenció del recull que compon aquest primer capítol és explicitar els requisits que
conformen la participació i el civisme.
S’hi reuneixen, doncs, reflexions que són orientacions bàsiques per connectar les associacions de ciutadans amb les administracions públiques: el concepte que lliga i dóna
sentit a tot aquest primer capítol és el de participació, fonamentada en un sistema de valors en què el valor fonamental és el civisme. La darrera part del capítol tracta d’aquest
valor.
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L’autor ens diu que «la democràcia no s’aprofundeix ni es consolida si no es practica».
Per això, la participació política i ciutadana representa un paper important a l’hora de mantenir les institucions en bon estat de forma; a la democràcia, doncs, li és essencial anar
provant noves formes de participació, perquè sigui una cosa ben viva i no pas una cosa
rovellada i poc dinàmica. De fet, una democràcia viva requereix una tensió permanent entre
els representats i els representants, i per això una democràcia com cal no ha de ser únicament representativa, sinó també participativa.

II. El pols de la ciutat i missatges a la FAVB
Un cop establerts, en el primer capítol, els conceptes bàsics del fer i del ser ciutadà, en
aquest segon capítol l’autor ens proposa un camí pel territori que ens envolta. Un territori que estarà conformat pel territori en el sentit literal del terme, el territori geogràfic, i per
un territori associatiu, un territori més humà: així, el territori entès com a barri forma part
de la ciutat, i el territori entès com a associació de veïns forma part de la FAVB; aquesta
serà una constant en tot el recull del llibre: la persona en tant que membre d’una associació, l’associació en tant que membre d’una federació, i tots plegats en tant que membres
d’una comunitat.
És concepció de l’autor que per entendre alguna cosa s’ha d’examinar l’entorn, i això és
el que pretén en el recull d’aquest capítol: són, ens diu, reflexions a partir d’experiències
viscudes i de lectures disperses; o bé intervencions puntuals arran d’esdeveniments ciutadans amb un cert ressò. Finalment, s’hi recullen uns quants comentaris i suggeriments
que l’autor va dedicar a la FAVB arran d’alguna acció o inacció de la Federació.
La idea que dóna sentit als comentaris sobre l’entorn geogràfic es pot resumir de la
manera següent: «Si apostem pels barris com a àmbits per viure-hi, i no per patir; llocs de
convivència, i no per tenir por dels cotxes o dels desconeguts; territoris on trobar zones
de lleure i ofertes de serveis, i no terrenys inhòspits amb oasis exclusius, on cada família
es construeix la seva gàbia daurada particular; en breu, espais acollidors, i no indrets perillosos o incòmodes; doncs bé, aleshores cal una política urbanística orientada solidàriament i que de debò combini principis científics, tecnologies eficaces, participació democràtica i control ciutadà.» En fi, tota una declaració d’intencions que resumeix la filosofia que
hi ha darrere els altres articles del capítol, sigui quan fa referència a les actituds incíviques,
a la inseguretat ciutadana o a la venda ambulant al carrer.
En aquest capítol, també dedica alguna estirada d’orelles als seus veïns no organitzats:
els fa notar que no tenen prou visió estratègica, ja que només semblen estar preocupats
per la netedat, l’ordre, la seguretat ciutadana i la revaloració del pis si és de propietat, i no
manifesten cap demanda per serveis actius o demandes solidàries.

III. El barri, dia a dia, mes a mes, any rere any
El capítol comença fent una caracterització del barri de Sant Antoni: d’entrada és un barri
amb una població estable, benestant i envellida; a més a més, té una important xarxa associativa, que ajuda a consolidar nous i vells costums comunitaris. En aquest apartat, fa
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referència a les festes populars; per l’autor, l’Associació de Veïns ha tingut un paper
important a l’hora de consolidar aquestes festes populars i tradicionals. Però també, a més
del caire ludicofestiu, l’Associació de Veïns ha posat a prova noves formes d’acció col·lectiva en el seu àmbit. De tot això van els articles recollits en aquest tercer capítol.
Cal destacar que en aquest recull es veu clarament allò que dèiem al començament de la
implicació en la vida de la comunitat; així es comprova que l’Associació de Veïns és el pal
de paller de la Comissió de Festa Major del barri; no tot ha de ser participació política; tot
i això, fa notar que la Comissió és totalment autònoma i agrupa prop de quaranta entitats
i serveis del barri.
De fet, aquest capítol té un personatge central, com diu l’autor, el barri de Sant Antoni i la
quantitat d’activitats que s’hi desenvolupen durant l’any, «un clar exemple de dinamisme
i implicació veïnal»; més enllà d’això, és un dels capítols en què els reculls estan menys
articulats, de manera que constitueix un recull d’instantànies de la vida al barri. Tot i
aquest caire d’enumeració que té el capítol, l’autor no s’està de dir: «Tot i mantenint sempre, com a criteri general, que els escrits aquí reproduïts puguin tenir algun valor com a
experiències alliçonadores per al moviment veïnal del nostre país». De fet, és aquest el fil
argumental de tots els capítols.

IV. Coses de la «Soci»
L’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni, que aviat complirà quaranta anys, té una
llarga història. Com dèiem al començament, aquest llibre és una bona mostra d’aquesta
vitalitat i trajectòria. En aquest capítol es recullen alguns aspectes puntuals del que és la
vida associativa, aspectes sobre els quals l’autor ens diu que hi ha intervingut, i alguna
referència puntual a aquells en què l’autor no ha col·laborat. És per això que en aquest
capítol l’autor aprofita per recordar que els escrits que s’hi recullen tenen dues característiques: l’una, escrits en els quals hi hagi una implicació seva; l’altra, «que puguin ser considerats d’alguna manera pràctiques de civisme útils per a persones interessades a conèixer les peripècies del moviment veïnal».
Què és una associació de veïns?
• Una entitat sense ànim de lucre.
• Una entitat independent.
• Una entitat d’interès general que es fonamenta en el treball voluntari.
Amb els objectius següents:
• Afavorir la cooperació i la solidaritat entre els veïns.
• Promoure la participació ciutadana en tots els àmbits.
D’altra banda, i de cara a les administracions, canalitzen reclamacions i protestes, plantegen reivindicacions i suggereixen pautes d’actuació per millorar els serveis, l’atenció o
el benestar dels veïns i veïnes.
Finalment, i per exemplificar quines són aquestes pràctiques de civisme de què tracta
aquest llibre, reproduïm un fragment d’un escrit recollit en aquest quart capítol: «[...] Una
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peça important d’aquest projecte és l’Associació de Veïns. Volem una Associació amb molts
socis, amb una pila de gent engrescada a promoure activitats de tota mena, disposada a
fer-se ressò de les reivindicacions i reclamacions dels veïns, ocupada a millorar la convivència ciutadana en tots els seus vessants. [...]: hi seràs ben rebut i hi trobaràs companys que
creuen que el treball voluntari i solidari dignifica les persones i enriqueix l’experiència
humana.»

V. Memorials de greuges i consells de barri
Els escrits aplegats en aquest capítol tenen, ens ho diu l’autor, un gust agredolç. En
efecte, en el recull es veu l’interès del moviment veïnal per fer-se escoltar i per connectar amb els seus representants electes; i, a la vegada, també s’hi veuen els esforços
de l’Administració local per apropar-se als veïns i satisfer les seves demandes. Ara bé,
«no es veu que les coses hagin acabat rutllant bé»: no es tracta d’una parella ben avinguda.
Les causes d’aquesta poca entesa són complicades; en ressenyem algunes que l’autor
identifica:
• manca d’una tradició arrelada de bones pràctiques,
• horaris discrepants,
• ritmes temporals diferents,
• objectius tàctics divergents.
Tots aquests factors conflueixen perquè la bona entesa entre veïns, d’una banda, i polítics més tècnics municipals, de l’altra, continuï sent avui un ideal al qual no s’ha arribat,
encara que el que sura en el recull és que és un ideal al qual es tendeix.
Malgrat el que ha exposat fins aquí, l’autor recalca que no és aquest el lloc ni el moment
d’anar al detall de la qüestió, i més encara ens diu que ell no és qui per fer una anàlisi seriosa i establir un diagnòstic per recomanar un tractament; diu que n’hi ha prou deixant
constància d’un conjunt de documents que són com un conjunt de casos clínics: «És evident que conèixer experiències conforma una manera escaient de desembolicar la troca
dels fets.»
Per aquest motiu, la pretensió que té amb aquest recull és «superar bloquejos i afinar la
punteria en el futur»; si més no, té la intenció que aquests documents «serveixin per
demostrar que algunes persones van prendre algunes iniciatives i van engegar algunes
actuacions per tal de millorar la convivència veïnal». És més, constata que se’ls pot acusar de no fer-ho bé, de no saber-ne prou, «però ningú podrà afirmar que no ho han intentat».
Cal destacar, però, que els textos d’aquest capítol poden semblar en molts casos les «cartes als Reis», cartes que es van repetint un cop i un altre amb continguts molt similars o
exactes; ja ens adverteix l’autor que «aconseguir certes reivindicacions sense morir en l’intent requereix emular la paciència de Job».
Som, doncs, davant d’un capítol que mostra, a força de ser recurrent, «un determinat nivell
de consciència col·lectiva i d’aspiracions insatisfetes».
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VI. L’epopeia inacabable: aconseguir un centre de dia
i una residència assistida
Comença el capítol fent una referència al llibre de Nolasc Acarín El cerebro del rey: Vida,
sexo, conducta, envejecimiento y muerte de los humanos (Barcelona: RBA, 2002): els
éssers humans són els primats amb més llarga gestació i amb més alta esperança de vida.
Ara bé, mentre que arribar a l’ancianitat abans era una experiència excepcional viscuda
per poca gent, ara constitueix un fet prou corrent. Però, com que els anys no perdonen,
les limitacions físiques i el debilitament de les facultats cognitives es converteixen en processos inevitables que afecten un percentatge creixent de població dels països rics.
Per fer front a aquest problema, doncs, cal desenvolupar noves qualificacions laborals, nous
serveis socials, nous medicaments i nous hàbitats. També són indispensables les xarxes
de suport familiar, comunitari i públic, prou flexibles i variades per encarar situacions molt
desiguals i canviants.
En aquest camp s’han centrat, els últims anys, les activitats de la Comissió Social de l’Associació de Veïns, amb uns resultats pràctics, cal dir, poc satisfactoris.

VII. L’ensenyament i la cultura al barri
Som en aquest capítol davant d’un collage sense un fil conductor, perquè dues qüestions
operen com a vertebradores: l’ensenyament i la cultura.
Pel que fa a l’ensenyament, cal dir que tothom reconeix i està d’acord que l’educació és
un dels camps principals d’intervenció social; ningú no discuteix que la formació intel·lectual, professional i cívica de les noves generacions és una tasca immensa, la responsabilitat de la qual no se sap ben bé a qui pertoca, i s’entra en el vessant legal, l’Estat, la família, però s’obliden els nens i nenes que passen hores i hores sols davant el televisor
engegat.
L’escola és una institució important, però l’educació és el resultat de la conjunció de
molts factors.
En aquest capítol, es fa una clara incidència en la importància de l’educació preescolar i
en algunes de les velles reivindicacions de l’escola pública.
En el segon bloc, l’immens territori de la cultura, cal destacar un parell de notícies referides a una acció, el Concurs Literari engegat per l’Associació de Veïns, amb la seva primera edició l’any 2004.
Aquesta acció concreta ens revela que determinades iniciatives estan en situació de perill
i risc d’extinció si no hi ha equips humans disposats a agafar el relleu del grup fundador.
Malgrat això, cal valorar positivament el fet que l’empenta individual pot fructificar de
manera satisfactòria quan està emparada per un col·lectiu que simpatitza amb el projecte.
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VII. El projecte de reforç escolar i integració social
El Projecte Reis, nascut al començament de 2001, l’any 2005 es pot afirmar que està consolidat i que la seva evolució no ha anat a sotragades.
Aquest pla d’integració microsocial ha reeixit mercès a diversos factors que cal esmentar; d’una banda, la ferma direcció, l’esforç dels voluntaris amb una dedicació molt especial a la seva pròpia captura i sosteniment espiritual, i la realitat dels infants del barri, que
tenien la necessitat de la supervisió pedagògica i de l’entorn familiar.
Pel que fa als polítics i tècnics, es deixa clar que la seva implicació en el projecte rep la
qualificació d’aprovat ras.

IX. El Pla comunitari de Sant Antoni
Aquest capítol està format per diversos documents que expliquen l’evolució d’un projecte alliçonador sota molts aspectes. Iniciat al final de 2001, va morir —però no pas de mort
natural— al final de 2004.
Essencialment es planteja que defensar una democràcia participativa no significa pas rebutjar la democràcia representativa, sinó propugnar que s’eixamplin les vies d’intervenció dels
ciutadans respecte dels problemes del poder polític i de la convivència.
El Pla havia començat en ser escollit el barri per uns experts de la UB per fer un treball
d’apropament dels veïns a l’Administració, i a l’inrevés; és a dir, posar a prova noves formes d’acció col·lectiva aptes per estimular la participació ciutadana, millorar la convivència i ajudar a prioritzar els objectius de les administracions.
Jornades formatives, seminaris i creació de comissions van derivar en la consolidació de
l’estructura orgànica del Pla i en el desplegament d’accions (punt d’informació de la gent
gran, taller de grafits, etc.); la coordinació entre l’Associació de Veïns i tècnics de l’Administració funcionava. S’arriba, doncs, al 2004 amb el Pla com a experiència viva; ha atret
nous voluntaris, ha reforçat lligams i ha millorat molt la col·laboració entre tècnics i veïns;
va ser mereixedora de premis i reconeixements, etc. I és en aquest punt que, amb el trasllat forçat d’un dels coordinadors del projecte i davant la indignació de tothom, es dissol
el Pla comunitari de Sant Antoni.

X. Clams contra les guerres (i el terrorisme)
La pau perpètua era i continua sent, ara com ara, un ideal mític. Per tant, és fàcil denunciar les guerres des del barri i a partir de les vivències quotidianes de la gent del carrer,
mentre que és força difícil trobar línies d’intervenció que frenin les carnisseries bèl·liques.
Cal insistir en el fet que la vida social no respon a un principi únic, sinó que és una barreja de cooperació i de competició, d’ajuda mútua i de conflictes, entre individus, entre grups
i entre comunitats de diferents grandàries. I, centrant-nos en les persones, hem d’afegir
que actuem sempre combinant rutines, egoisme, altruisme, sentiments morals i un res-
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pecte temorenc a les penalitzacions socials. Per tant, no hi ha receptes senzilles per
entendre els esdeveniments humans.
«Un garrofer pot donar molt poc fruit, o fins i tot morir-se, però no farà mai tomàquets»;
una metàfora prou esclaridora.

XI. Pràctiques teòriques cíviques
Aquest capítol agrupa escrits diversos pel que fa a intencionalitat i procedència.
El primer és un breu assaig sobre ecologisme i economia, en el qual s’exposa el fet que
cada dia moren de fam al món uns quants milers de persones i desapareixen un grapat
d’espècies, a la vegada que s’afebleixen qualitativament i quantitativament les condicions
de vida de les futures generacions, per causa de la degradació del medi ambient, la minva de recursos naturals no reproduïbles i el risc, segons l’autor, d’un holocaust nuclear,
químic o bacteriològic.
L’autor considera que aquests fets tan dramàtics no alarmen gairebé ningú i que, per passar de la bandera de la denúncia a projectes i programes responsables, cal impulsar processos d’interacció entre disciplines científiques i aquest nou sistema de valors, a fi d’augmentar la racionalitat i el realisme d’aquesta ideologia.
L’autor ressenya breument el paper que hi poden fer l’ecologia i les ciències socials relacionades amb l’economia. L’autor considera que des d’una visió ecologista es poden plantejar crítiques profundes a la visió econòmica convencional, i incidir en un canvi d’orientació que ajudi a millorar tots els camps del coneixement.
La segona part d’aquest capítol és una breu bibliografia bàsica segons l’autor.
En la tercera part, titulada «Disseny de civisme», del Centre d’Estudis Joan Bardina, s’exposa com vertebrar unes futures relacions socials al voltant del pal de paller d’una nova
institució econòmica, a saber, «la moneda telemàtica», dipositària d’uns atributs fantàstics.
Els autors del projecte, emparats en les reflexions de Kuhn, consideren que les seves propostes no seran ben rebudes en els àmbits acadèmics; ens referim a propostes com: per
reduir l’atur, cal repartir el treball; menys hores cadascú per treballar més hores en conjunt. Una altra proposta és la del salari mínim vital, per a tothom qui el vulgui, sense necessitat de treballar. Propostes curioses, si més no, les que s’exposen en aquest darrer apartat del capítol.

Epíleg
Manuel Castells
Les ciutats les fan els ciutadans. Evidentment no sols, ja que són dependents d’una trama d’interessos i d’actors, i perquè situen les seves reivindicacions i els seus projectes en
el context espacial, cultural i polític en el qual viuen. Però, en l’essencial, són els ciutadans
els qui formen i conformen el seu hàbitat. Això és el que fa temps que va ser demostrat
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per una investigació acadèmica i el que també se sap en la memòria col·lectiva de les societats. I en aquest sentit, Barcelona és un cas paradigmàtic, perquè la força de les associacions de veïns, i del moviment ciutadà en el seu conjunt, en els anys setanta, va generar
una cultura urbana que va estar a la base de la transformació de la ciutat. Així va sorgir, a
través d’una gestió municipal democràtica originàriament inspirada en el moviment social
i associatiu, l’anomenat model Barcelona d’innovació urbanística, política d’equipaments
i descentralització municipal, que avui dia s’estudia a les facultats d’arquitectura i urbanisme de molts països.
Amb el pas del temps, però, les formes d’associació i mobilització típiques de la transició
democràtica es van anar esgotant, al mateix temps que molts dels seus actors es van anar
integrant en les institucions del govern local. I, malgrat que les associacions de veïns segueixen vives, la participació ciutadana en la gestió local va anar passant a un segon pla de
l’atenció pública. Tot això, sense que la vida, els problemes ni les demandes s’aturin.
D’aquí que als barris de Barcelona, allunyats de la bullícia mediàtica, ha continuat, al llarg
dels anys, una intensa vida associativa, una eclosió de projectes i idees, una afirmació de
drets i un descobriment de les noves formes de relació amb els gestors delegats del poder
local.
Aquest llibre, com s’ha ressenyat, és una crònica documentada i reflexiva d’aquest pols
viu de la ciutat en un dels barris més actius, conscients i organitzats de Barcelona, el barri
de Sant Antoni. L’opció presa per l’autor ha estat deixar parlar els documents generats
pels veïns mateixos i en el qual ha participat com a subjecte actiu, veí i dirigent associatiu. És, doncs, una finestra privilegiada a l’eixida de la ciutat, amb les seves reivindicacions,
propostes, frustracions, projectes i somnis. És una visita a la Barcelona real, més enllà dels
tòpics del model Barcelona.
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Veinte años de inmigración
en España
Perspectivas jurídica y
sociológica (1985-2004)

Eliseo Aja i Joaquín Arango (eds.)
Fundació CIDOB, 2006

Introducció. L’evolució de la normativa sobre immigració (Eliseo Aja)
Durant els segles XIX i XX, l’Estat a Espanya es basava en la teoria de la sobirania nacional. Aquesta teoria estableix una distinció radical entre els ciutadans nacionals, titulars de
drets, i els estrangers, l’estatus dels quals depenia completament de cada govern. Durant
aquests segles, la tendència ha estat d’anar conferint drets als ciutadans estrangers,
però amb alts i baixos. La Constitució de la Segona República va suposar un important
avenç en aquest sentit, però l’etapa franquista, en negar la titularitat de drets fins i tot als
ciutadans nacionals, va suposar un retrocés. La Constitució de 1978 va tenir una influència directa en la regulació de la immigració, però els seus efectes es van anar notant a mesura que es desenvolupaven lleis sobre immigració i que els tribunals Suprem i Constitucional establien jurisprudència sobre la regulació de la immigració. L’autor fa un repàs
exhaustiu de les lleis, els reglaments i la jurisprudència que afecten la regulació de la immigració des dels anys vuitanta fins a l’actualitat:
La Llei orgànica d’estrangeria de 1985: Aquesta llei sobre els drets i llibertats dels estrangers va recollir fidelment la doctrina majoritària dels drets tal com va establir el Tribunal Constitucional. Va reunir en un sol text les disperses lleis i sentències que fins aleshores hi havia
en matèria d’estrangeria. Aquesta llei no feia cap referència als drets dels estrangers en
matèria de drets humans bàsics; només feia referència als drets que presentaven limitacions respecte als autòctons (llibertat de circulació, dret d’associació, de reunió, de sindicació i d’educació). Aquesta llei va generar polèmiques en no assegurar els drets constitucionals bàsics als estrangers, i finalment el Tribunal Constitucional va establir que els
drets dels estrangers no podien dependre de les lleis i tractats.
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La regularització de 1991 i el reglament de 1996: Al principi dels noranta la immigració va
augmentar i es va posar de manifest la insuficiència de les lleis establertes fins al moment;
cal destacar l’increment de l’entrada d’estrangers en situació irregular. Això va portar a fer
una regularització extraordinària el 1991 i en els anys posteriors es va incrementar el nombre de regularitzacions. La insuficiència de la llei de 1985 va obligar a fer un nou reglament
per tal d’intentar combatre la creixent irregularitat dels estrangers que venien a treballar a
Espanya.
Llei orgànica 4/2000: Aquesta llei reformava la de 1985 i tractava dels drets i les llibertats
dels estrangers i la seva integració social. La tramitació va ser conflictiva, ja que es va aprovar contra el criteri del Govern del PP, que no tenia majoria al Congrés dels Diputats. Pel
que fa al contingut, aquesta llei va introduir canvis profunds en la legislació vigent; per exemple, va establir un estatut clar dels drets dels estrangers, va estendre el principi d’igualtat
en àmbits fonamentals de la vida dels immigrants i va establir mecanismes de sanció per
a qualsevol mena de discriminació dels immigrants.
Llei orgànica 8/2000: Aquesta llei va ser promoguda pel Govern del PP després d’aconseguir la majoria absoluta a les Corts. Retallava dràsticament la llei anterior i va ser interpretada com una contrareforma. Ara bé, el temps ha demostrat que no va suposar una
substitució total de la llei anterior, ja que va mantenir l’estructura normativa general introduïda per la Llei 4/2000. El punt més polèmic va ser la negació als immigrants en situació irregular dels drets polítics i sindicals.
Les últimes lleis i reglaments: L’autor posa de manifest que al principi del segle XXI hi ha
hagut un creixement accelerat de la immigració sense una normativa adequada per garantir els drets i la integració social dels immigrants.
En aquest capítol, l’autor analitza l’evolució de la regulació de la immigració posant-la en
relació amb els canvis en intensitat i composició de la immigració i amb les estratègies dels
diferents actors i agents socials (Administracions, partits polítics, ONG, associacions d’immigrants, tribunals, etc.) que han influït d’una manera o altra en l’establiment del marc vigent
de regulació de la immigració. Finalment, l’autor conclou que, tenint en compte el gran
volum d’immigració existent, cal plantejar una estratègia molt més complexa que l’existent fins ara per tal de regular la immigració, especialment per tal de desincentivar la immigració il·legal.

1. Entrada i residència
L’ evolució del sistema de control migratori d’entrada a Espanya (David Moya)
Quan s’analitza l’evolució del sistema de control migratori d’entrada a Espanya, cal tenir
en compte que des de 1980 fins a 2005 més de un milió i mig de persones estrangeres
han entrat a Espanya per establir-hi la seva residència legal. En aquests vint-i-cinc anys,
el col·lectiu de persones estrangeres s’ha multiplicat per deu. Actualment la població
estrangera constitueix el 6% de la població total. Cal recordar que en aquestes xifres no
s’hi reflecteix la població immigrant en situació irregular. Aquestes dades posen de manifest la dimensió del fenomen i ens ajuden a entendre les dificultats amb què s’enfronta l’Estat a l’hora d’intentar controlar l’entrada d’immigrants.
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L’autor analitza els mecanismes de control d’entrada utilitzats per l’Estat i com han anat evolucionant per tal d’augmentar l’eficàcia del control. L’autor posa en relleu que tot el sistema
de gestió de migratòria depèn, en gran part, del bon funcionament d’aquests mecanismes.
En primer lloc, l’autor analitza el marc jurídic dins el qual s’insereix el sistema de control de
la migració i, en segon lloc, fa un repàs sintètic de l’evolució dels mecanismes de control creats en els últims anys. Seguidament analitza els mecanismes de control i gestió referents a
la immigració regular, per passar a analitzar els mecanismes de control sobre la immigració
irregular i sobre el tràfic d’immigrants. Finalment, l’autor analitza el procés d’informatització
i introducció de les noves tecnologies en el control d’entrada d’immigrants, que és un dels
elements més destacats en l’evolució dels mecanismes de control en els darrers anys.
L’autor conclou que els mecanismes de control de la immigració han millorat molt des de
1985; el control administratiu és molt més eficaç i s’hi han incorporat les garanties constitucionals i internacionals que ens posen al nivell dels altres Estats europeus. Però l’autor posa de manifest que actualment això ja no és suficient per a Espanya ni, en general,
per als Estats de la Unió Europea. Les dades suggereixen que els fluxos migratoris no es
reduiran en els propers anys, la qual cosa implica que caldrà posar a prova les evolucions
recents dels mecanismes de control d’entrada d’immigrants. L’autor posa èmfasi en el fet
que cal assegurar que els drets i les garanties constitucionals de les persones immigrants
no quedin en un discret segon pla. Hi ha el perill de centrar-se només en els mecanismes
de control d’entrada, els quals potencialment limiten els drets dels ciutadans estrangers.
Evolució de les xifres d’estrangers amb targeta o autorització de residència en vigor
(M. Isabel Carvajal)
En aquest capítol, l’autora ens ofereix una anàlisi quantitativa de l’evolució de les xifres de
ciutadans estrangers residents a Espanya en situació regular desagregats per característiques sociodemogràfiques (edat, sexe i lloc de procedència). Les xifres estan extretes del
Registre Central d’Estrangers de la Direcció General de Policia. Aquesta font, a diferència
del cens i del padró municipal, s’actualitza diàriament i fa referència als estrangers que disposen de documentació de residència en vigor. Per tant, queden fora d’aquestes xifres
els estrangers en situació irregular.
A la fi de l’any 2004, hi havia 1.977.291 estrangers amb targeta de residència en vigor a
Espanya. Segons el règim de residència, 1.305.041 estrangers (66%) estaven inclosos en
el Règim General, i 672.250 (34%), en el Règim Comunitari. Segons la nacionalitat, els
col·lectius majoritaris eren el marroquí (386.958 persones), l’equatorià (221.549), el colombià (137.369), el britànic (128.283), el romanès (83.372), l’italià (72.032), el xinès (71.881),
el peruà (71.245), l’alemany (69.719), l’argentí (56.193) i el portuguès (50.955). Les persones d’aquestes onze nacionalitats representen el 65,71% del total d’estrangers. Segons
la comunitat autònoma de residència, Catalunya (462.046 estrangers regulars), Madrid
(412.367), el País Valencià (227.103), Andalusia (222.773) i les Canàries (125.542) agrupaven el 73,41% del total d’estrangers en situació regular. Segons el sexe, el 54,07% dels
estrangers regulars eren homes, i el 45,93% dones. Finalment, segons el grup d’edat,
268.880 estrangers (el 13,6% del total) eren més joves de setze anys, 1.601.615 (81,01%)
tenien entre setze i seixanta-quatre anys, i 106.606 (5,39%) eren més grans de seixantaquatre. La mitjana d’edat dels estrangers regulars era de trenta-quatre anys.
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El tractament jurídic de l’estranger en situació regular (Miguel Ángel Cabellos
i Eduard Roig)
El debat sobre la política d’estrangeria a Espanya ha girat al voltant de la qüestió de l’accés a la regularitat dels estrangers que pretenen entrar o dels que ja es troben al país en
situació irregular. L’atenció quasi exclusiva a l’accés a la regularitat ha deixat en un segon
pla els aspectes referits a l’estatut de l’estranger en situació regular i als problemes derivats de la possible pèrdua de la situació de regularitat un cop s’hi ha accedit. La recaiguda en la irregularitat és un dels factors explicatius de l’alt percentatge d’immigrants en situació irregular a Espanya.
Els autors examinen detalladament la política tradicional de renovació de permisos a
Espanya, referida tant als requisits normatius d’accés com a la pràctica de la gestió.
Aquesta política s’ha basat fins ara en el fet que l’estranger ha d’estar efectivament integrat en el mercat laboral, sigui a través d’un lloc de treball vigent o d’una oferta de treball.
Els autors posen de manifest les mancances d’aquest criteri, ja que no considera altres
variables d’integració social i no té en compte la gran temporalitat i inestabilitat del mercat laboral espanyol. Això fa que una part important dels estrangers que aconsegueixen
el permís de residència inicial no el puguin renovar i tornin a caure en la irregularitat. En
aquest sentit, els autors proposen seguir l’exemple dels països anglosaxons, els quals tenen
unes regles d’accés a la regularitat més rígides, però faciliten molt l’estabilitat dels estrangers que aconsegueixen el permís de residència inicial.
Els immigrants en situació irregular: Drets, expulsió i regularització (1990-2004)
(Pablo Santolaya)
L’autor proposa que el procés normatiu que regula la política d’immigració en el tractament de les situacions d’irregularitat pot ser descrit com el progressiu abandonament
de l’estrangeria com a forma d’abordar els fenòmens migratoris i la lenta aproximació
cap a un model, encara no aplicat, de Llei d’immigració. Aquesta Llei ha de regular qui
té dret a entrar i a establir-se al país i qui n’ha de ser expulsat, però també ha de regular les condicions de convivència dels autòctons amb un nombre creixent d’immigrants
estables.
Pel que fa als drets dels immigrants en situació irregular, la legislació i la jurisprudència
espanyoles estableixen una triple classificació en relació amb la seva titularitat i exercici:
els drets fonamentals que comparteixen espanyols i estrangers (dret a la vida, a la intimitat, etc.); el dret a participació en afers públics, que continua reservat als ciutadans espanyols amb algunes excepcions; i, finalment, hi ha un grup de drets que pertanyen o no als
estrangers segons el que disposen els tractats i lleis, la qual cosa permet diferenciar els
estrangers en situació irregular dels que estan en situació regular; entre aquests drets hi
ha el d’associació, manifestació i reunió. La tendència és a equiparar els immigrants regulars amb els espanyols pel que fa a aquests drets, però els immigrants en situació irregular queden en una situació poc definida legalment. L’autor posa de manifest que hi ha marge, dins el marc de la necessària Llei d’immigració, per tal d’atorgar drets com ara
l’educació i l’assistència mèdica als immigrants irregulars. L’autor assenyala que, de fet,
ja s’ha començat a legislar en aquest sentit, però que encara queda camí per recórrer. Finalment, l’autor analitza els mecanismes d’expulsió i de regularització dels immigrants irre-
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gulars, tot posant èmfasi en la necessitat de crear legislació global sobre immigració i no
limitar-se estrictament als criteris d’estrangeria.

2. Accés al mercat laboral
L’entrada per raons laborals i el treball dels estrangers. El progressiu desenvolupament
d’un sistema ordenat d’entrada laboral (Marco Aparicio i Eduard Roig)
La política d’entrada de treballadors estrangers s’enfronta amb el repte de combinar elements i objectius de la política d’immigració, condicionats per la pressió migratòria i per
la capacitat d’integració de nous immigrants, i d’altres de política laboral, centrats en la
necessitat de cobrir vacants en uns determinats sectors econòmics. Aconseguir un equilibri entre aquestes dues polítiques no sempre és fàcil perquè depèn de factors com ara
la percepció de la immigració en la societat d’acollida o l’estructura del mercat laboral. Els
autors d’aquest capítol fan un repàs dels diversos models d’entrada de treballadors
estrangers des de 1985 fins a l’actualitat.
Un sistema sense ordenació global (1985-1990): L’origen del sistema d’entrada per motius
laborals és el mateix que la política d’immigració global: la renúncia a una ordenació
expressa. La Llei d’estrangeria de 1985 estableix el «règim general» com a única forma
d’entrada regular de treballadors estrangers. Es parteix de la premissa que l’Administració no ha d’intervenir en la regulació de l’entrada per raons laborals; es pretenia aconseguir l’equilibri sobre la base de la lliure concertació entre treballadors estrangers i empresaris. Aquest model provoca inseguretat en els treballadors estrangers i incentiva l’entrada
i el treball irregulars.
La política dels anys noranta: Tot i no canviar la legislació en matèria d’estrangeria, el
Govern i el Parlament espanyols van impulsar les regularitzacions extraordinàries per tal de
fer front a la creixent situació d’irregularitat dels treballadors estrangers. També estableixen
una convocatòria de contingent de treballadors estrangers per cobrir vacants en el mercat
laboral espanyol per intentar que els treballadors que entrin a l’Estat espanyol ho facin en
situació regular. Aquestes mesures no aconsegueixen fer front al creixent nombre de treballadors estrangers en situació irregular.
Les reformes de l’any 2000: S’emprenen reformes legislatives per intentar ordenar l’entrada laboral d’estrangers. L’Administració assumeix un paper més actiu en l’establiment
de les necessitats del mercat laboral i en el control de l’entrada de treballadors. El principal objectiu era oferir-los una via d’entrada regular, ja que fins llavors l’entrada irregular era
l’única via pràctica. El resultat global va ser que les vies d’entrada regular eren inexistents
a la pràctica i el nombre de treballadors estrangers que entraven en situació irregular no
parava de créixer.
El reglament de 2004: S’estableix un sistema complex que pretén articular totes les vies
d’entrada regular (arrelament, contingents i regularització ordinària). Com que l’aplicació
d’aquesta nova normativa encara no s’ha plasmat, els autors es mostren cauts a l’hora
de fer valoracions.
Finalment, els autors analitzen el règim d’aplicació de l’autorització per treballar, posant-lo
en relació amb l’autorització de residència i amb la possible limitació a sectors o territoris.
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Els immigrants en el mercat laboral a Espanya (1996-2004) (Lorenzo Cachón)
A mitjan anys vuitanta, Espanya va passar de ser un país d’emigració a tenir un saldo positiu en el flux migratori. A partir del 2000, es comença a institucionalitzar la immigració com
un fet social o, més concretament, com un problema social. En aquest procés, el mercat
laboral i les transformacions socials hi tenen un paper molt important. Durant els últims
anys, el mercat laboral s’ha segmentat, tot creant, d’una banda, llocs de treball qualificats
i, de l’altra, llocs de treball molt poc qualificats, amb poca remuneració i amb poc prestigi social, que els autòctons no volen cobrir. Això genera un «efecte crida» per als treballadors estrangers. L’aportació dels treballadors estrangers a l’economia espanyola i al
benestar del conjunt de la societat és molt important, ja que l’estructura productiva quedaria desequilibrada si els treballadors estrangers no cobrissin els llocs de treball que els
autòctons no volen assumir; però, en canvi, el tracte que reben aquests treballadors en la
societat d’acollida és discriminatori.
Després de presentar la situació global, l’autor analitza detingudament les característiques més destacades dels immigrants en el mercat laboral espanyol. Destaca que són
una població jove amb una taxa d’activitat més alta proporcionalment que la de la
població autòctona. En canvi, en analitzar l’estructura del mercat laboral, l’autor assenyala que els treballadors immigrants ocupen les categories laborals més baixes. Finalment, analitza els mecanismes de discriminació que operen sobre els treballadors immigrants, i conclou que estan en una situació de fragilitat que els converteix en un
«subproletariat» que ha de competir i compartir amb les capes més baixes de la població autòctona els llocs de treball, serveis socials i d’assistència, etc. Aquesta competència genera tensions socials i és un element clau per entendre la conversió de la immigració en un problema social.

3. Drets i prestacions socials
Els drets dels immigrants i les seves garanties (1990-2004) (Laura Díez)
La regulació dels drets dels estrangers a Espanya es caracteritza per la indefinició constitucional en aquesta matèria. Això ha fet que siguin els tribunals, el Parlament i els diferents governs els qui han anat establint el marc dins el qual s’estableixen els drets dels
immigrants. Des d’un punt de vista formal, podem fer una triple classificació pel que fa al
reconeixement dels drets dels immigrants:
– Drets dels immigrants regulars: La tendència és d’equiparar els drets d’aquests immigrants amb els de la població autòctona, amb l’excepció del dret a la participació
política.
– Drets dels immigrants empadronats: Des de l’aprovació de la Llei 4/2000, els
estrangers inscrits al padró d’un municipi gaudeixen del dret a la sanitat en igualtat de condicions amb els espanyols. Això ha suposat un gran avenç en el drets
dels immigrants, ja que estableix un criteri de vinculació amb el territori i facilita la
integració.
– Drets dels immigrants irregulars: La Llei 4/2000 va suposar greus retallades en els
drets dels immigrants irregulars. La vigent llei d’estrangeria limita els drets de reunió, manifestació, sindicació, vaga i associació dels immigrants irregulars. L’auto-
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ra destaca que els drets de reunió, manifestació i associació estan molt propers
als drets humans bàsics, com el de la llibertat d’expressió. Per tant, és discutible
que des del punt de vista legal es puguin negar aquests drets als immigrants irregulars.
Finalment, l’autora analitza les garanties de drets i les mesures contra la discriminació dels
estrangers en l’àmbit jurídic espanyol. L’autora destaca que en els àmbits locals i autonòmics les institucions poden intervenir per regular i ampliar els drets socials dels immigrants,
tot i que, fins ara, aquestes institucions no han intervingut gaire més enllà de normatives
sectorials vinculades al dret a l’educació.
L’accés de l’estranger als serveis públics i a les prestacions socials (Concha Carrasco i
Gregorio Rodríguez)
En aquest capítol, els autors analitzen l’evolució històrica de la política social espanyola
referida als estrangers no comunitaris residents al país. Després d’analitzar l’accés de la
població immigrant a diferents aspectes de la protecció social com ara la Seguretat Social,
la sanitat, les prestacions d’atur i l’assistència social, els autors conclouen que hi ha un
baix nivell d’inserció dels immigrants estrangers no comunitaris en l’Estat de benestar
espanyol. Argumenten que les causes principals són, d’una banda, la inestabilitat intrínseca del mercat laboral espanyol, la qual fa que molts immigrants no puguin contribuir de
manera regular amb les cotitzacions socials i, d’altra banda, el paper important que tenen
les iniciatives privades en la prestació de serveis assistencials. Això fa que moltes vegades els immigrants depenguin d’iniciatives de la societat civil per poder rebre assistència
social. Finalment, els autors destaquen que la població immigrant fa una contribució més
gran a l’erari públic que no pas els beneficis dels quals gaudeixen.
El dret a l’educació dels immigrants. Principals normes i polítiques públiques de l’Estat i
les comunitats autònomes (M. Jesús Larios)
L’educació és un dels factors més importants d’integració de la població immigrant. Els
immigrants escolaritzats accedeixen a la llengua del país i adquireixen coneixements i habilitats, però també estableixen una dinàmica de convivència amb els autòctons. Per això
és molt important que la població immigrant accedeixi a l’escola i, a més a més, que hi
accedeixi en condicions d’igualtat. L’autora fa un repàs de les xifres estadístiques de l’alumnat immigrant a Espanya i destaca que al cap de deu anys (des del curs 1993-1994
fins al curs 2003-2004) el nombre d’alumnes estrangers ha crescut. En aquesta dècada,
hi ha hagut un creixement del 506% d’alumnat estranger.
Seguidament, l’autora repassa l’evolució del reconeixement normatiu del dret a l’educació dels immigrants. Tot i que la Constitució espanyola i els tractats internacionals estableixen el dret a l’educació com un dret bàsic de les persones, les legislacions d’estrangeria i d’educació de la dècada dels vuitanta i principis dels noranta no garantien la igualtat
dels immigrants respecte dels autòctons pel que fa a l’educació. No va ser fins a mitjan
anys noranta, i en les posteriors reformes de la Llei d’estrangeria, que els immigrants queden formalment equiparats als autòctons en matèria d’educació, tot establint el dret i el
deure d’accedir a l’educació obligatòria de manera gratuïta i de poder optar en igualtat a
les beques i ajuts del sistema públic.
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A continuació, l’autora analitza les mesures compensatòries sobre els alumnes immigrants
que, per diverses raons, com ara el desconeixement de la llengua o les diferències curriculars dels seus països d’origen, poden trobar-se en una situació de desigualtat respecte als
autòctons. En primer lloc, l’autora analitza l’evolució de la normativa estatal tot destacant el
fet que s’han anat perfilant les necessitats de l’alumnat immigrant en les successives lleis
d’educació. A la LOGSE només es feia referència als alumnes amb necessitats especials,
la qual era una figura més pensada per als alumnes amb deficiències físiques o psíquiques
que no pas per als alumnes immigrants; a la LOQE ja es tracten de manera diferenciada els
alumnes immigrants dins la categoria d’alumnes amb necessitats educatives especials; i,
finalment, a la LOE se separa la categoria dels alumnes amb necessitats especials i es crea
la figura de l’alumne amb una integració tardana al sistema educatiu espanyol. Tot seguit,
l’autora analitza les polítiques d’educació compensatòria a les comunitats autònomes; en
aquest àmbit, les principals actuacions han estat de fer front a les dificultats idiomàtiques o
de coneixements a través de plans d’acollida, programes d’aprenentatge de la llengua, formació de professorat especialitzat i polítiques pensades per garantir la participació de les
famílies en el procés d’integració escolar dels alumnes immigrants.
L’autora destaca que un dels principals problemes per a la integració dels alumnes immigrants és la concentració en algunes escoles públiques enfront de la seva escassa presència en centres concertats. Aquest fenomen no tan sols és perjudicial per a la integració
dels alumnes immigrants, sinó que també dificulta en gran manera el funcionament de les
escoles amb un elevat nombre d’aquests alumnes. Cal destacar que la Llei estableix que
el criteri de proximitat al centre escolar ha de ser el principal element per assignar els alumnes als diferents centres educatius, i que totes les escoles que reben diners públics han
d’acceptar qualsevol alumne sense fer discriminació de cap mena. Però les escoles concertades han trobat maneres de seleccionar els alumnes, normalment per vies econòmiques. L’autora destaca que aquestes pràctiques, encara que corrents, vulneren la legislació vigent.
Finalment, l’autora analitza el tractament de la diversitat religiosa i cultural a l’escola com
a element essencial per a la integració de l’alumnat immigrant en el sistema educatiu espanyol. L’autora conclou que l’arribada d’alumnes immigrants ha suposat un gran canvi a
les escoles i per al sistema educatiu. En la situació actual, en què s’han equiparat els drets
dels alumnes immigrants amb els dels autòctons, cal treballar les polítiques compensatòries i d’integració. En aquest sentit, l’autora afirma que, des del punt de vista dels continguts, aquestes polítiques es poden considerar adequades, però que cal destinar-hi més
recursos perquè siguin del tot efectives.
Els alumnes immigrants a l’escola espanyola (Julio Carabaña)
El sistema educatiu espanyol s’ha fixat com a objectiu tractar amb igualtat els immigrants i
els autòctons; així doncs, les escoles han de tractar les necessitats específiques de cada grup.
En aquest capítol, l’autor analitza les necessitats específiques dels immigrants en el marc del
sistema educatiu. Seguidament l’autor analitza els dispositius de les escoles per fer front a
aquest repte i, finalment, intenta avaluar el grau d’eficàcia aconseguit en aquest propòsit.
L’autor determina que les necessitats dels immigrants respecte al sistema educatiu estan
afectades per tres factors: la llengua, el nivell de coneixements i la distància cultural. Els
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dos primers factors tenen una rellevància acadèmica immediata. Pel que fa a la llengua,
els nens i nenes que tenen el castellà com a llengua materna no tenen problemes per adaptar-se al sistema, ni tan sols a les comunitats on hi ha presents altres llengües a més de
la castellana. Els nens i nenes que no coneixen cap de les llengües de l’Estat tenen molta facilitat per aprendre-les sempre que ingressin en el sistema educatiu a una edat no gaire avançada; això és degut a la facilitat dels nens i nenes d’assimilar noves llengües. Les
escoles tendeixen a reforçar l’aprenentatge de la llengua amb classes de suport i amb professors dedicats específicament a cobrir la necessitat d’aprenentatge de la llengua vehicular per als alumnes immigrants. L’autor destaca que aquestes mesures s’han mostrat
efectives i que hi ha molts estudis que ho demostren.
Pel que fa al nivell de coneixements amb els quals accedeixen a l’escola, només és important si l’alumne s’incorpora a una edat relativament avançada (més de deu anys), però en
tot cas la possibilitat de repetir curs es mostra efectiva per acomodar els alumnes nouvinguts als nivells del sistema educatiu espanyol. Finalment, el tema de la distància cultural
requereix més atenció, ja que és difícil avaluar fins a quin punt afecta la capacitat d’integració dels alumnes immigrants en el sistema educatiu. L’autor proposa, recolzat en estudis empírics, que aquesta qüestió no té una rellevància acadèmica directa, però que afecta les relacions dels pares i els alumnes immigrants amb l’escola.
L’autor conclou que les escoles estan resolent bastant bé els problemes pedagògics i organitzatius que plantegen els immigrants, la qual cosa no significa que no hi hagi tensions i
efectes no desitjats. Així doncs, el procés d’integració dels alumnes immigrants en el sistema educatiu espanyol normalment acaba bé, però amb una certa inferioritat mitjana dels
immigrants respecte dels autòctons en l’aprenentatge. Aquesta inferioritat, de vegades molt
petita, és conseqüència, en part, de l’esforç d’aprenentatge d’una nova llengua, de les deficiències en l’escolarització en els seus països d’origen, i de les característiques culturals
singulars pròpies dels immigrants.

4. L’activitat de l’Administració autonòmica i local
en matèria d’immigració
Evolució de la distribució territorial i de la mobilitat geogràfica de la població estrangera
a Espanya (Joaquín Recaño i Andreu Domingo)
Durant la dècada dels vuitanta i començament dels noranta, Espanya es va convertir en
un país eminentment immigratori. Durant els anys finals dels noranta i principis del segle
XXI, s’ha consolidat aquest caràcter. En el període 2000-2004, el 93% del creixement de
la població s’ha degut al saldo migratori; al començament de 2005, el 8,4% de la població era d’origen estranger. Els autors d’aquest capítol analitzen la distribució territorial i la
mobilitat geogràfica de la població estrangera a partir de les dades del Padró continu de
població des de 1998 fins a 2005. La distribució dels immigrants sobre el territori no és
homogènia: a les comunitats autònomes de Madrid, Catalunya i el País Valencià hi resideixen el 58% de la població estrangera empadronada. Així mateix, en sis de les comunitats autònomes els immigrants representen més del 10% de la població (Illes Balears,
Madrid, Múrcia, País Valencià, Catalunya i la Rioja).
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Pel que fa a la mobilitat geogràfica de la població estrangera, els autors assenyalen que
no hi ha gaires estudis fets per al cas espanyol, a diferència d’altres països amb més tradició de ser receptors d’immigració. Posen en relleu que la població immigrant té una mobilitat interna molt més elevada que la població autòctona. En aquest sentit, proposen que
la mobilitat de la població immigrant s’ha convertit en un fenomen estructural de les migracions internes a Espanya, ja que un de cada cinc canvis de municipi està protagonitzat
per aquest col·lectiu. El fet que els immigrants tinguin més inestabilitat en el camp laboral
i més dificultats d’accés a l’habitatge es perfila com una de les causes d’aquesta elevada mobilitat; els autors assenyalen, però, que altres factors com ara les dinàmiques familiars i la durada de la residència regular també contribueixen a explicar aquesta alta mobilitat interna del col·lectiu immigrant.
Immigració i comunitats autònomes (José Antonio Montilla)
Quan es van aprovar la Constitució espanyola i els estatuts d’autonomia, el fenomen de
la immigració era quasi inexistent a Espanya. El legislador va assignar el control de la immigració com a competència exclusiva de l’Estat. Posteriorment, sobretot a partir de la dècada dels noranta del segle passat, la immigració per raons econòmiques va augmentar considerablement i, com és lògic, va influir directament en la prestació de serveis socials
(educació, sanitat, assistència social, etc.). Els serveis socials són, de manera exclusiva o
compartida amb l’Estat, competència autonòmica. Per tant, ha calgut tornar a delimitar
les competències en matèria d’immigració; l’Estat conserva la competència exclusiva
sobre la situació juridicoadministrativa dels immigrants, però les qüestions d’integració social
corresponen, encara que no exclusivament, a les comunitats autònomes. Aquesta separació de competències ha generat problemes i disfuncionalitats en el procés d’integració
social dels immigrants.
L’autor analitza detalladament les competències autonòmiques relacionades amb la integració dels immigrants. Posa en relleu els condicionaments estatals en l’exercici autonòmic de competències, especialment en el reconeixement de nous drets als immigrants.
Destaca, també, la necessària col·laboració entre l’Estat i les comunitats autònomes per
millorar el procés d’integració. Seguidament, l’autor analitza la participació autonòmica en
la definició de la situació juridicoadministrativa dels immigrants; en aquest apartat es destaca que fins ara les polítiques de l’Estat han estat elaborades sense la participació de les
comunitats autònomes.
Com a conclusió, l’autor destaca que la política d’immigració ha de ser una tasca compartida per les diferents administracions per tal que el procés d’integració dels immigrants
sigui satisfactori. En aquest sentit, fa un conjunt de propostes per tal de millorar les polítiques actuals. En primer lloc, cal crear un lloc de trobada de les diferents administracions
que tingui facultats competencials en matèria d’immigració. En segon lloc, cal plantejar
mesures específiques de participació autonòmica en la gestió de la situació administrativa dels immigrants, que permeti aplicar adequadament les polítiques d’integració social.
Finalment, l’autor destaca que el fenomen migratori és molt complex i, per tant, no permet establir una taxativa divisió de competències entre l’Estat i les autonomies. La cultura de col·laboració entre institucions és el camí a seguir per millorar la integració social dels
immigrants.
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Les polítiques locals en l’àmbit de la immigració (Miguel Pajares)
Els governs locals perceben la importància d’afavorir la integració social de la població immigrada perquè es tracta de l’Administració més propera a les persones. Les zones urbanes són la principal destinació de la immigració i, per tant, són els llocs on es produeix un
més gran impacte del procés migratori, que dóna lloc a desajustos i posa en relleu la necessitat de nous serveis i actuacions. En altres països europeus amb més tradició de ser receptors d’immigració, els ajuntaments han desenvolupat un paper clau en les polítiques d’integració social. A l’Estat espanyol, pocs municipis han desenvolupat aquest tipus de
polítiques i ho han fet des de fa relativament poc temps (a partir de l’any 2000). Només
determinades comunitats autònomes, com ara Catalunya, han desenvolupat plans per tractar el fenomen de la immigració des de la perspectiva de la integració social, però altres
comunitats estan seguint aquest camí.
Seguidament, l’autor analitza els principals dilemes que es plantegen des de la perspectiva de l’actuació local per a la integració dels immigrants. En primer lloc, destaca que la
concepció d’integració no deixa de ser polèmica: hi ha la concepció culturalista i la cívica. La primera posa èmfasi en l’adaptació cultural, i la segona, en l’equiparació de drets.
Els ajuntaments han anat assumint progressivament la concepció cívica de la integració
social. L’autor destaca, també, la necessitat que el procés d’integració sigui bipolar, és a
dir, que l’adaptació no tan sols l’han de fer els immigrants, sinó que la població autòctona també s’ha d’adaptar a la nova realitat. Per tant, cal que els plans d’integració vagin
dirigits a la població immigrant i, també, a la població autòctona. Seguidament, l’autor planteja el dilema entre l’assimilació cultural i la interculturalitat. Les visions culturalistes sobre
la immigració, que aposten per l’assimilació, han anat deixant pas a la valoració positiva
de la diversitat cultural i a plantejaments més propers a la interculturalitat. Seguint amb els
dilemes, l’autor planteja la necessitat de fer actuacions específiques sobre la població immigrant, o la tendència a incloure dins les polítiques d’assistència tota la població. Finalment,
l’autor analitza algunes de les polítiques locals que fins ara s’estan portant a terme a l’Estat espanyol. L’autor conclou que l’experiència acumulada fins ara demostra la necessitat de desenvolupar plans integrals d’immigració com a eina per desenvolupar la política
local en matèria d'integració social. Molts ajuntaments van començar a tractar la immigració des de determinades àrees com ara els serveis socials, però sempre s'ha posat en
relleu la necessitat de definir un pla per donar coherència i coordinar les diferents actuacions locals en aquesta matèria. A més a més, aquests plans integrals han de comptar
amb un finançament clar i definit per tal de poder garantir l'actuació de l'Administració i
que el pla no quedi només en una declaració de bones intencions.

