Joves d'una Barcelona Intercultural
•

Joventut intercultural. Parlem de joventut enlloc de joves per a fer referència a tota la
població i no a un col·lectiu/grup concret. El concepte inclou joves nascuts aquí i a fora, amb
família estrangera o no...

Catalunya actualment és un context multicultural: en aquest entorn, també s'han de tenir en
compte l'impacte dels 6 milions de turistes anuals, l'estructura de teixit associatiu de la ciutat (de la
resta de l'Estat i de fora) i plantejar-se si és un context, també, intercultural.
Quanta més globalització, es produeix més parcialització de les persones. La Globalització ens
porta cap a la homogeneïtzació; i és aquí on surten grups i col·lectius que lluiten pel
reconeixement de la diferència.

Hem d'entendre la JOVENTUT com a:
• Persones amb capacitat lliure de diàleg
• Interlocutors vàlids per a la gestió del context
Està influenciada per 3 aspectes que condicionen els i les joves (especialment amb família d'origen
migrat, encara que portin 2 o 3 generacions establertes en un lloc):
1. Família
2. Origen: la influència de la família del país d'origen i el possible retorn
3. Acollida: la influència de la situació socioeconòmica i laboral de la unitat familiar. La societat
d'acollida exigeix -segons la seva cosmovisió- l'adaptació de les persones a la seva cultura de
manera etnocèntrica (que és legítim). És aquí on les persones hem de saber quin és el pes de
cada cultura en nosaltres mateixes i identificar quines imatges socials tenim assumides com a
membres socials d'una cultura.
Les famílies no són capaces de gestionar les diferències socioculturals: ser/sentir-se d'una
cultura i voler ser feliç en una altra sense traicionar els propis valors i creences. La família es
pot convertir en un territori de tensió i conflicte per a qualsevol jove, especialment per als
estrangers. Davant això, cal assumir que es poden trobar davant de:
• Una família en origen amb la que es manté en contacte i per tant, els canvis familiars
del país d'origen afecten la unitat familiar d'aquí. Existeix, constantment, una mirada
qüestionadora de la família d'allà cap a la que no viu allà.
• Una ruptura del contacte. Pot implicar -es pot viure- una traïció a la cultura i a la
família, un conflicte en la bi/triculturalitat de la jove.
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Hem d'entendre l'ARRELAMENT com a:
• Concepte obsolet en un món globalitzat
Cal canviar el concepte i avançar cap a «sentiment de pertinença», entenent que una persona té
múltiples pertinences. Donar importància al barri (entorn més proper del i la jove) tot i que és un
àmbit que poc a poc es va difuminant ja que les joves no troben en el barri una cobertura de les
seves necessitats. Existeixen, per exemple, comunitats virtuals que generen més sentiment de
pertinença -i cal tenir-ho en compte per entendre l'arrelament-.
Hem de treballar i crear des del BARRI: és un lloc fonamental i s'han d'esgotar totes les possibilitats
d'aquest per crear pertinença. Però no és l'únic entorn ni els seus agents eines socioculturals per
arrelar al jove a la societat.
Cal entendre l'univers del o la jove, no només una part (que seria l'ara i l'aquí):
1. Sentir-se integrat en un espai, col·lectiu o comunitat
2. Treballar per la cohesió social a través de la participació (sentir-se part de...)
◦ Ocupar i preocupar per l'entorn -genera cohesió
◦ Inventar nous canals i mètodes de participació
◦ Oci: el grup és la solució a totes les necessitats de l'adolescent o jove
◦ Evitar les ETIQUETES i donar importància a les múltiples diferències de les joves:
multiplicitat de pertinences i visibilització d'aquestes
Cal tenir una mirada àmplia que ajudi a visibilitzar totes les pertinences del jove, perquè és en
aquest espai on podem buscar i promoure la cohesió i els punts de trobada amb el seu entorn. A
més, tenir en compte la interseccionalitat com a part de la personalitat dels i les joves.

Entitats que poden donar-nos suport:
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació Candela: gènere i migracions
Associació El Parlante: comunicació i tallers de sensibilització (trencament d'estereotips)
Servei Solidari: Projecte Rossinyol i Exposició itinerant en diversos idiomes
ACATHI: biblioteca vivent de persones transexuals migrades
BocaRàdio: antiracisme
Diversitas: formació i assessorament
La Xixa teatre
Espai Núpura
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