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1.
Idees prèvies.

 Cultura, etnocentrisme, universalisme, missió?



La complexitat de la cultura pensada com un arbre:

Les branques = Pràctiques 
concretes: comportaments; 
costums; formes de vestir; 
alimentació; expressions 
lingüístiques; arts; tecnologia; 
etc.

El tronc  = Les institucions: Família; 
política; economia; sistema jurídic; 
educació; religió; etc.

Les arrels  = Creences i valors: 
Cosmovisió; concepció del temps; i 
l’espai; espiritualitat; etc.



El mite del progrés…



Subdesenvolupades

(països africans)

Primitives

(tribus)

Endarrerides  
(països Amèrica  
del Sud)

Avançades  

(països  

occidentals)



Subdesenvolupades

(països africans)

Primitives

(tribus)

Endarrerides  
(països Amèrica  
del Sud)

Avançades  

(països  

occidentals)

Països amb un  
nivell econòmic I  
tecnològic similar  
o superior (Catar)

Països amb un nivell  
econòmic i tecnològic  
menor (Marroc, Argélia)

Països amb un nivell econòmic  
i tecnològic menor i cultures  
que es perceben com a  
amenaçants (Afganistan i  
Yemen)



Elements de la Cultura Occidental



Etnocentrisme
L'etnocentrisme és l'actitud o punt de vista pel qual s'analitza el  món d'acord amb els 
paràmetres de la cultura pròpia. L'etnocentrisme sol implicar la creença que el grup 
ètnic propi és el més important, o que alguns o tots els aspectes de la cultura  pròpia 
siguin superiors als d'altres cultures.



Universalisme

Idea o creença en l'existència d'una veritat universal,  objectiva i/o eterna, que 
ho determina tot, i que per tant, és i  ha d'estar present igualment en tots els 
éssers humans. Un  pensament universalista assegura la veracitat d'una forma  
única o específica de veure, explicar o organitzar les coses.

Lligat amb el binarisme



Missió



                                   2. Perspectiva decolonial
Transformar l'estructura institucional, sacsejar-la del seu pes colonial i re-fundar-la des d'a baix perquè  realment reflecteixi i 

representi la diversitat de pobles, de cultures, de processos històrics.

La colonialitat del poder.
Establiment d'un sistema de classificació social basada en una jeràrquica racial i sexual, i en la formació i  distribució 

d'identitats socials de superior a inferior.

La colonialitat del saber
El posicionament de l'eurocentrisme com la perspectiva única del coneixement, la que descarta l'existència  i viabilitat 

d'altres racionalitats epistèmiques i altres coneixements que no siguin els de els homes blancs  europeus o 
europeitzats.

La colonialitat del ser
És la que s'exerceix per mitjà de la inferiorització, subalternització i la deshumanització: al que Frantz  Fanon (1999) 
es refereix com el tracte de la «no existència». Apunta la relació entre raó-racionalitat i  humanitat: els més humans 

són els que formen part de la racionalitat formal.

La colonialitat de la madre naturaleza i de la vida mateixa.
La que troba la seva base en la divisió binària naturalesa/societat, descartant el màgic-espiritual-social, la  relació 
mil·lenària entre mons biofísics, humans i espirituals, incloent el dels ancestres, la que dóna sustent  als sistemes 

integrals de vida i a la humanitat mateixa.



Dinàmica: “El vent bufa per....”



CONCEPTES:
Integració
Assimilació

Multiculturalisme
Interculturalitat

Estereotip
Prejudici

Discriminació
Racisme
Rumor



3.
Què és la interculturalitat?



3.
Què no és la interculturalitat?



Models de gestió de la  diversitat:

➔Assimilacionisme.

➔Multiculturalisme.

➔Interculturalisme.



La diversitat cultural no es basa en el binomi “cultura local VS 
cultures de fora”...

...sinò que dins de la “cultura local” també ens trobem amb 
innumerables diferències. Cap societat es culturalment 
homogènia.



  Exclusió                    Segregació                     Integració                    Inclusió (?)
                                                                                                           (Interculturalitat) 

Els models de convivència social:



Multiculturalitat   amb   Interculturalitat

No confondre…



La interculturalitat consisteix en una interacció respectuosa i 
horitzontal entre les diverses cultures presents en un mateix 
context...
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... en oposició a la imposició de una cultura sobre altres. 
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Reconeixement  
la diversitat Igualtat / equitat

Interacció positiva

Els principis de la interculturalitat:



Igualtat / equitat:

- Consciència crítica respecte a la tendencia assimilacionista.
- Lluita contra l'exclusió i la discriminació
- Igualtat de drets.
- Igualtat d’oportunitats.
- Igualtat de deures / responsabilitats.



I al nostre barri, centre, projecte..?
Preguntes sobre la Igualtat de drets, deures i oportunitats

• Què vol dir participar? Tothom participa igual? 
• Quines formes diferents hi ha de participar? Són igualment vàlides? 
• Ens podem adaptar, unes i altres, per fer coses conjuntament? Com?
• Què fem per facilitar que les persones puguin participar?
• Facilitem l’accés? Facilitem les condicions?
• Estem disposades a canviar les condicions? 
• En quins aspectes canviem?
• Quin paper hi juga la desigualtat en la participació?
• Tenim dret a la diferència? Llengua i llenguatge, horaris, suport, ponts, continguts, 

metodologies 
• Incorporem la perspectiva de gènere lligada a la interculturalitat – interseccionalitat?



Reconeixement de la diversitat:

- Celebració de la diversitat.
- Aprofitament de la riquesa de la diversitat.
- Entendre i acceptar allò que és diferent a un/una mateix/a.
- Respecte actiu (VS tolerància passiva).
- Distanciament crític i autoanàlisi de la pròpìa cultura.



I al nostre barri, centre, projecte..?
Preguntes sobre el Reconeixement de la Diversitat

• Què vol dir reconeixement? Què implica conèixer-nos? 
• Creem espais i escenaris perquè la gent pugui conèixer-se?
• Quin valor li donem a la gran diversitat de formes de viure entre veïns i veïnes?
• Com posem en valor aquesta diversitat? 
• Com la visibilitzem?
• Quines actituds de rebuig/acceptació, inclusió/exclusió... es posen en joc?
• Existeix una joventut intercultural? 
• Són interculturals només les persones joves de família que ha migrat? 
• Tenen una identitat específica?
• I les dones? Tenim en compte la perspectiva de gènere creuada amb la perspectiva 

intercultural?



Interacció positiva:

- Diàleg.
- Coneixement mutu.
- Èmfasi en els aspectes que les diferents parts tenen en comú.
- Colaboració / aliançes / cooperació
- Gestió de conflictes.



I al nostre barri, centre, projecte..?
Preguntes sobre la Interacció Positiva 

• Què tenim en comú? Interessos, drets, necessitats, valors, espais, identitats
• Com i on compartim?
• Com fem perquè veïns i veïnes puguin sentir-se arrelades al barri i a la comunitat?
• Des d’on creem un sentiment de pertinença al barri? 
• Com definim l’arrelament en un mon global i interconnectat? 
• Què ens poden aportar els nostres veïns i veïnes de diferents orígens? Què aprenem 

d’elles?
• Com fem per aconseguir que entre tots i totes  puguem fer coses conjuntament per 

millorar la vida del nostre barri i de la nostra comunitat?



No sempre treballem cada aspecte en la mateixa proporció. 
Cal sempre detectar la realitat puntual a transformar.


