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RESUM  
 

Aquesta recerca pretén aprofundir en el procés d'acollida i d'estada de dues dones immigrades en 
un centre d'educació per a persones adultes. Partint de les seves veus miro de descobrir quins han 
sigut els elements més importants per a elles.  L'interès d'aquesta investigació neix de la meva 
pròpia experiència com a mestra de persones adultes, a través de la qual es va establir la relació 
educativa amb les dues protagonistes de la recerca. Les preguntes que han guiat la meva 
investigació són: Com va ser el seu procés migratori? Com van viure el procés d'acollida al nou 
país? Quins sentiments, desitjos, inquietuds i contradiccions van experimentar? Quina importància 
donen a l'escola d'adults i a tot el que allà van viure? A través d'una metodologia qualitativa  
intento resoldre totes aquestes qüestions relacionant les seves pròpies vivències amb les 
aportacions de grans autors i els sabers que he anat adquirint al llarg de la meva trajectòria 
acadèmica i professional. 
 
Aquesta recerca està orientada a descriure, comprendre i interpretar la història d'aquelles 
persones  que venen a un nou país i que decideixen apuntar-se a un centre de formació de 
persones adultes. A través d'ella intento aportar sabers que ajudin als diferents professionals de 
l'educació social a conèixer quina és la realitat que poden viure algunes persones immigrades, com 
també oferir idees que ajudin a facilitar la seva acollida.  
 
Paraules clau: Educació de persones adultes, dones immigrades, procés migratori, relació 
educativa, educació social. 
 
 
ABSTRACT 
 
This project focuses on the reception process and stay of two immigrant women who live in an 
educational centre for adults. By means of analysing their voices, I try to discover which are the 
most important elements for them. The interest in such an issue comes from my own experience 
as a teacher of adult people, which allowed me to establish a teacher-learner relationship with the 
two women this research talks about. The questions that served me to somehow guide my 
research are: How was your migratory process?? How did you live the reception process in the new 
country? What feelings, wishes, contradictions or concerns did you experience? How important do 
you think it is an Adult School and all the things you lived? Through a qualitative methodology I try 
to answer all these questions, relating their own experiences to the knowledge I have been 
acquiring during my academic and professional experience,  based on the great authors and 
personal experiences. 
 
This research is aimed at describing, understanding and interpreting the history of those people 
who come to a new country and decide to sign up for an educational centre for adults. My 
intention is to provide with some knowledge and help those education professionals to be aware 
of the real situation some immigrant people may have to face, as well as to give some ideas so as 
to facilitate their integration. 
 
Key words: education for adults, immigrant women, migratory process, educational relationship, 
social education. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

A través d'aquest treball vull mostrar quins són alguns dels aspectes més importants que 

m'emporto del Grau d'Educació Social: què és el que he après, què és el que més m'ha cridat 

l'atenció i per tant, què és allò en el que vull aprofundir per tal de crear nous coneixements i 

aportar quelcom nou al món de l'educació social. 

 

Són molts els camins que ens han obert en aquests quatre anys, molts els temes que m'han 

interessat i que m'han cridat l'atenció fins al punt de voler saber-ne més i més, però; quin serà el 

més adequat? Degut a la gran quantitat de dubtes que voltaven pel meu cap, vaig optar per 

centrar-me en el present, en el moment més actual, el meu dia a dia: sóc mestra d'educació 

especial i actualment treballo a una escola d'adults a Granollers. A hores d'ara puc dir que la meva 

professió m'apassiona; a més, tinc la sort de poder aplicar els diferents continguts treballats al 

Grau a la meva pràctica diària, ja que, encara que sembli estrany, als estudis com a mestra no vaig 

tractar res que estigués relacionat amb l'educació per a persones adultes. En canvi, al Grau 

d'Educació Social sí que ens han donat algunes nocions, tot i que la figura d'aquest últim no quedi 

contemplada en cap centre específic per a l'ensenyament d'adults. 

 

Per això actualment em qüestiono: quina és la tasca d'un/a educador/a social a una escola de 

persones adultes? És compatible amb la feina d'un/a mestre/a? A través d'aquesta recerca miro de 

reflexionar sobre la meva pròpia pràctica com a educadora, i per portar a terme aquesta reflexió, 

em dedicaré a rescatar les veus de dues dones immigrades que han assistit a les classes de castellà 

que he impartit durant el curs 2012-2013 al CFA Vallès.  

 

Per comprendre les realitats de les persones amb les que treballava, per conèixer els sabers que 

han anat construint i mobilitzant al llarg de les seves experiències migratòries, he decidit utilitzar la 

recerca qualitativa. A través dels seus entramats de vida intentaré rescatar quins han sigut els 

elements més importants per elles durant aquesta estada a l'escola d'adults: Què és el que han 

trobat de significatiu en aquell espai (l'aula de l'escola d'adults)? Com s'han sentit? Què recorden? 

Com ho expliquen? Com han percebut les relacions que s'han establert?   

 

El treball consta inicialment d'una part més teòrica on em dedico a destacar les diferents 
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aportacions dels principals autors que han escrit sobre les temàtiques centrals de la meva recerca: 

en primer lloc tracto l'aspecte més general: la immigració, per després concretar què és el que hi 

ha escrit sobre les dones musulmanes i els moviments migratoris i per últim, destaco quins són els 

principals arguments sobre l'educació per a persones adultes.  

 

A continuació explico quina ha estat la metodologia que he utilitzat al llarg del treball, com també 

les eines d'investigació que he fet servir. En el camí de la meva recerca explico tot el procés que he 

anat seguint, què és el que em vaig planificar i com finalment ho vaig dur a terme. A l'apartat 

següent parlo sobre la ètica del meu treball, sobre quins són els principis, valors i actituds en els 

que m'he basat a l'hora de fer aquest projecte. 

 

Seguidament, exposo els diferents resultats d'aquesta investigació, és a dir, a través de les diferents 

entrevistes, analitzo els elements més significatius per reflexionar i aportar les meves pròpies 

conclusions.  Amb la finalitat de sintetitzar l'apartat anterior, he inclòs el punt de: Extraient algunes 

conclusions, en el que destaco els aspectes més importants de tota la investigació. 

 

Al següent apartat, explico de quina manera podria compartir aquests sabers que he anat creant al 

llarg de tot el procés d'investigació, per tal que els diferents professionals de l'educació en puguin 

fer ús. A continuació parlo de les principals problemàtiques que m'he trobat a l'hora de realitzar 

aquest treball, quines són les limitacions que han dificultat, d'alguna manera, el procés. 

 

Al final del document es troben totes les fonts bibliogràfiques que m'han servit al llarg de tot el 

treball per documentar-me sobre aquells aspectes clau dels que tracto. I per últim, als annexos 

aporto aquells documents que m'han servit en l'elaboració d'aquesta recerca però que no veia 

necessari que estiguessin dintre del treball. 
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OBJECTIUS 

 

A través d'aquesta recerca miro de reflexionar sobre el procés d'acollida i d'estada de dues dones 

immigrades en una escola de persones adultes. A través de les seves veus intento descobrir quins 

van ser els elements més importants per a elles. Les preguntes que han guiat la meva investigació 

són les següents: 

 

-Com va ser el seu procés migratori?  

-Com van viure el procés d'acollida al nou país?  

-Quins sentiments, desitjos, inquietuds i contradiccions van experimentar?  

-Quina importància donen a l'escola d'adults i a tot el que allà van viure? 

 

D'acord amb aquest plantejament, em proposo els següents objectius: 

 

-Conèixer com van experimentar el seu procés migratori. 

-Analitzar quins elements van ajudar en l'acollida al nou país. 

-Explicitar quins sentiments, desitjos, inquietuds i contradiccions poden experimentar 

-Analitzar els aspectes que elles conceben com a més importants en la seva estada a l'escola de 

persones adultes. 

 

L'objectiu final de la meva recerca és:  

 

-Aportar eines, qüestions, sabers, idees o aspectes que ajudin als diferents professionals de 

l'educació social, per tal que puguin portar a terme un acompanyament a dones immigrades que 

assisteixen a un centre de formació per a persones adultes. 
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FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

 

La immigració1: una aproximació al context espanyol 

 

Segons la Organització Internacional de Migracions (OIM), definim la migració com: “un 

movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su 

subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas”2. Tal i com va explicar Luis Miguel Narbona  

a les primeres jornades d' Immigració i Societat3: fins l'any 1990, Espanya era un territori de pas per 

les persones que anaven d'Àfrica a Europa amb la finalitat de cercar un nou projecte de vida, però 

aquesta situació va canviar, ja que al voltant dels anys 90, aquells estrangers venien per quedar-s'hi 

i cercar, aquí, una vida millor. Aquest fet està relacionat, com diu Mohamed Chaib (2004), d'una 

banda, amb el progrés econòmic i social que s'ha produït durant gairebé els trenta anys  d'evolució 

després de la transició democràtica, i de l'altra, amb el tancament de les possibilitats de 

regularització de la immigració a gran part d' Europa. 

 

Segons les dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) contrastades al març del 

2012, Espanya té 5.294.710 estrangers que viuen al país, una dada que representa el 12 % de la 

població total.  Els principals països de provinència són: Romania, Marroc, Equador, Colòmbia, 

Gran Bretanya, Itàlia, Bulgària, Xina i Bolívia. I les comunitats autònomes que tenen un major 

nombre de persones immigrades empadronades són Catalunya, Madrid i Andalusia, concretament 

és a Barcelona i a Madrid on més es concentra el fluxe migratori. 

 

Catalunya s'ha convertit així en una comunitat formada a partir de la constant arribada de les 

noves poblacions i la població autòctona que ja hi residia. Sense dubte, aquesta convivència ha fet 

                                                 
1
 Parlar d' immigració és molt complex. Són moltes les persones que s'engloben en aquesta connotació; cadascuna 

d'elles té una història de vida particular, té pors i somnis diferents. Les característiques i situacions que aquí expresso 

són tretes de diferents estudis i fonts bibliogràfiques, però de cap manera defineixen a la totalitat de la població.  

2
 Definició extreta del portal: OIM: Organización Internacional para las Migraciones. [Data de consulta: 23 de Juliol de 

2013] 

http://www.spain.iom.int/ 

3
 Narbona, L.M. (2003). Les polítiques d'immigració. Ponència presentada a les 1eres Jornades sobre Immigració i 

Societat. 8, 9 i 10 d’octubre de 2003, Universitat de Vic, pp.31-34. [Data de consulta: 15 de Març de 2013] 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf 

 

http://www.spain.iom.int/
http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf
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necessari el replantejament de les polítiques d'immigració i la legislació encarregada de regular i 

garantir els drets de totes les persones nouvingudes al nostre país. No em dedicaré a analitzar la 

legislació actual pel que fa a la matèria d'immigració, ja que podria dedicar tot un treball sobre 

això, però sí m'agradaria destacar una de les frases que s'inclouen al preàmbul de la llei d'acollida 

de les persones immigrades a Catalunya4: “Catalunya s'ha anat fent en el decurs del temps amb les 

aportacions d'energies de moltes generacions, de moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una 

terra d'acollida (...)”. Parlem d'una terra d'acollida quan, com diu Victòria Camps5, primen els 

valors de convivència i solidaritat, on la justícia assegura els drets fonamentals en igualtat 

d'oportunitats i on hi ha un sentit de ciutadania. La gent no pensa només en l'interès i el benefici 

propi, sinó que també pensa en els altres, en els béns públics, en allò que s'ha de respectar i que és 

de tothom. Però, s'ajusta aquesta utopia a la realitat? S'acull realment a la població immigrada?  

 

Segons Enrique Santamaría (2001), hi ha un discurs generalitzat pel que fa a la immigració, el qual 

fa que s'associï aquesta població a una gran quantitat de problemes socials: d'ordre públic, 

educatius, urbanístics, de convivència... Aquesta visió fa que se'ls exclogui i se'ls consideri com a 

“etnias peligrosas (...) como una figura ajena, distante, cuando no desigual, al propio 

agrupamiento sociopolítico en el que están instalados y del que forman parte.”  

 

Com diu Victòria Camps (2003), aquesta visió ve donada sobretot pels mitjans de comunicació, 

concretament per la televisió, que és la via per la qual la majoria de persones s'assabenten del que 

passa al món. La gent coneix la immigració pels problemes i conflictes que provoca, són molt 

limitats, per no dir inexistents, els aconteixements positius que ens mostren de la població 

immigrada, i això, a la llarga, va creant un clima que fa que es creï un lligam entre inseguretat i 

delinqüència i immigració, fet que dificulta d'una forma molt notòria la convivència. 

 

A més, també destaca un altre aspecte que considero molt important, i que em porta a pensar en 

                                                 
4
 Parlament de Catalunya: Llei d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Llei 10/2010, 

del 7 de maig [Data de consulta: 20 de Maig de 2013] 

http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL111.pdf 

5
 Camps, V. (2003). Participació, convivència, Interculturalitat. Ponència presentada a les 1eres Jornades sobre 

Immigració i Societat. 8, 9 i 10 d’octubre de 2003, Universitat de Vic, pp.47-51. [Data de consulta: 15 de Març de 2013] 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf 

http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL111.pdf
http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf
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un dels conceptes que va crear el gran sociòleg Zygmunt Bauman,  i és el de la Modernitat líquida6; 

l'home està inmers en una societat consumista, que busca satisfer les seves necessitats de manera 

ràpida. Necessita portar roba a la última moda, els aliments de les millors marques, les últimes 

tecnologies...objectes que avui hi són, y demà ja estaran desfassats i caldrà renovar. Aquesta 

necessitat de comprar és la que determina la teva pertinença a la societat, una societat capitalista-

consumista, on els valors que primaven anys enrere han passat a un segon terme.  Ara ja no vals 

pel que ets, sinó pel que tens.  

 

Vivim en una societat on l'economia és la predominant i la principal encarregada de formar bons 

consumidors i no bons ciutadans. La població immigrada, davant aquest egoisme i la necessitat de 

consumir, es sent incòmode, ja que no pot permetre's aquest nivell de vida. No cal que faci una 

distinció entre persones immigrades amb més o menys recursos, ja que quan parlem 

“d'immigrants”, tenen una connotació “adherida” i és la de tenir un nivell adquisitiu baix, en 

definitiva, ser pobres. Quan ens refereim a l'immigrant ric, directament li canviem el nom i li diem 

“estranger”. Amb això es posa de manifest que les connotacions negatives que reben les persones 

immigrades no són relacionades tant amb el racisme o la xenofobia, sinó que el problema principal 

que veu la gent autoctona és la seva pobresa, característica que poden relacionar amb accions que 

els hi poden perjudicar a ells i a la societat. Es tracta de prejudicis, d'un classisme selectiu. 

 

Montserrat Soler7 també destaca una altra problemàtica actual relacionada amb els recursos i les 

persones immigrades, ja que, com que tenen problemes econòmics, una gran part de les ajudes 

van destinades a aquest col·lectiu. D'aquesta manera, podem dir que, sense adonar-se'n, la 

població autòctona amb dificultats ecnonòmiques ha pujat un esglaó en l'escala social, ja que es 

troba que hi ha gent que està pitjor que ells, fet que genera molt problemes de competitivitat pel 

que fa als recursos. 

 

Per aquests motius, i per d'altres que comentaré a continuació , la migració es converteix en una 

situació dramàtica i de difícil superació. El doctor Joseba Achotegui (2008) ens parla del Síndrome 

del Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises. Aquest nom fa referència a les 

                                                 
6
  Bauman, Z. (2005). La modernidad líquida. Argentina: Fondo de cultura económica. 

7
 Soler, M. (2003). Les polítiques d'immigració. Ponència presentada a les 1eres Jornades sobre Immigració i Societat. 8, 

9 i 10 d’octubre de 2003, Universitat de Vic, pp.38-40. [Data de consulta: 15 de Març de 2013] 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf
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adversitats i perills amb que es va trobar l'heroi grec, Ulises, lluny de la seva familia, i que d'alguna 

manera es pot semblar a la situació que pateixen moltes persones que immigren actualment al 

nostre país. 

 

M'agradaria rescatar una dada ja analitzada anteriorment, ja que crec que s'ha de tenir especial 

consideració i és que el col·lectiu marroquí és dels més nombrosos dins el territori español, crec 

que és important tenir-ho en compte, sobretot a l'hora de parlar sobre la diversitat cultural i la 

integració social de la població immigrant per la parcularitat que això comporta. Basant-me en 

aquesta realitat, trataré de descriure quins són els síntomes i les causes que originen el ja citat 

Síndrome. 

 

Soledat, por, desesperança... Aquests són alguns dels sentiments que pateixen les persones 

immigrades en arribar al nou país. El fet de veure's obligats a separar-se de les seves famílies, 

alguns deixant fills petits o familiars malalts, els hi comporta un gran sentiment de tristesa. A més, 

tenen una doble responsabilitat, han d'aconseguir que tot funcioni tal i com ho tenien previst, si no 

és així se sentiran doblement fracassats, d'una banda per haver abandonat la seva família en 

moments tan delicats i d'altra per no haver pogut tirar endavant. 

 

Les persones immigrades, molt sovint, provenen de cultures en les que les relacions familiars són 

molt més estretes que com les percebem nosaltres. Des que neixen fins que moren conviuen amb 

la totalitat de la pròpia família extensa amb la qual comparteixen un gran vincle de solidaritat. 

Aquest fet ens fa pensar que la migració encara se'ls hi fa molt més dura, ja que han d'abandonar 

les seves arrels deixant un gran buit afectiu. 

 

En moltes ocasions el que tenen en arribar al nou país no és el que s'imaginaven. Alguns comencen 

la seva aventura abans d'arribar, durant el trajecte s'hi juguen la vida, creuen l'estret en pasteres o 

amagats sota els camions, entrant al nou país de manera il·legal. Si tenen la sort de que no els 

agafen, aquest fet “només” s'haurà convertit en un moment traumàtic de les seves vides, però al 

cap i a la fi ho hauran aconseguit, si els agafen s'haurà acabat tot allò amb el que havien somniat. 

 

La situació es complica quan se n'adonen que han estat enganyats, sovint arriben al nou país i es 

veuen endinsats en màfies o en xarxes de prostitució, les quals els hi amargaran la seva existència. 
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Si han tingut la sort de sobreviure a tot el que he esmentat abans, arriba el moment de començar 

la gran aventura per la pròpia supervivència: sovint els hi resulta molt difícil poder arribar a cobrir 

les seves necessitats bàsiques. Si tenen la sort de trobar una feina o d'aconseguir tenir algun tipus 

d'ingrés, la seva pròpia satisfacció passarà a un segon pla per cobrir les carències de la família que 

ha deixat al seu país. Intenten estalviar el màxim de diners possible per poder enviar-lo als seus 

éssers estimats, fins a tal punt que no es preocupen de la seva alimentació o de la cura del seu cos. 

Aquest fet deixa entreveure un altre cop quin és el nivell de generositat i la intensitat dels seus 

vincles familiars. 

 

Degut al preu abusiu dels immobles, es veuen obligats a viure en pisos pastera; pisos petits amb 

nou o deu habitants que no acompleixen les condicions sanitàries mínimes ni de convivència. No 

tenen intimitat, ni higiene, a més, es troben que els veïns es queixen del soroll i del moviment que 

es genera a la comunitat.  

 

A tot això s'ha d'afegir la por amb la que viuen per si la policia els hi para pel carrer i els denuncien 

o amenacen amb expulsar-los del país. 

 

Tots aquests elements són els que composen el dol migratori. Un dol8 que es produeix en arribar a 

un nou país deixant enrere una família, uns éssers estimats, una llengua, una cultura, una terra, un 

estatus social i una relació amb el propi grup de pertinença. Totes aquestes pèrdues  impliquen un 

seguit de riscos que posen en perill la pròpia integritat física.  

 

Quan diem que una persona immigrada té el Síndrome d'Ulisses, parlem d'una persona que viu en 

soledat, sense papers, sense poder portar a la família ni poder tornar. Se senten fracasades per no 

haver aconseguit el que s'havien proposat. Pateixen un estres prolongat per causes molt diverses 

que a més són incapaços de poder afrontar perquè la seva situació no depen d'ells. Acostumen a 

mostrar-se com a persones tristes, però no depressives perque volen continuar lluitant,  molt 

nervioses i amb problemes d'insomni i d'altres dolències físiques que associen amb la mateixa 

ment. (Hi ha una creença general que diu que la ment i el cos estan intimament relacionats, i que 

per tant, si una de les dos no està en bon estat, l'altra tampoc ho estarà). 

                                                 
8
 Segons Joseba Achotegui (2008) , el dol és el “Proceso de reorganización de la personalidad que tiene lugar cuando  

 se pierde algo significativo para el sujeto”. 
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Tal i com diu Ismael Palacín9, quan una família ha pres la decisió d'emigrar, d'aquest projecte vital 

se'n diu projecte migratori, “perquè té un sentit molt concret: algún, en un determinat moment, ha 

decidit deixar els seus amics, el lloc on era, el seu estatus i la seva seguretat per construir el seu 

projecte vital d'una manera molt concreta.” Per aconseguir que aquesta etapa sigui satisfactoria  i 

per arribar a tenir una bona integració cal cuidar totes les etapes per les quals ha de passar la 

persona estrangera, la primera i que, personalment considero com a més important, és el moment 

de l'acollida. Tal i com ho descriu el Departament de Benestar Social i Família10: “La primera 

imatge, el primer contacte, les primeres relacions que una persona rep de la societat d'acollida 

condicionen la visió que pren del lloc on ha arribat”. 

 

Jordi Moreras11 també va comentar a les primeres jornades sobre immigració i societat la 

necessitat de garantir que les persones immigrades elaborin un balanç positiu sobre el que està 

sent la seva estada, destacant sobretot el paper de la societat, de la gent. Una societat basada en 

els compromisos i responsabilitats democràtiques, on es creen identitats compartides mitjançant 

els valors creats comunitariament: “La integració social no només és qüestió de recursos i 

atencions específiques, és també quelcom que té a veure amb la satisfactòria reconstrucció de les 

pròpies identitats”. 

 

Alain Touraine  (1997) creu en una societat multicultural, una societat on “ se elabora el mayor 

número posible de vidas individuales, y donde se consigue combinar, de manera distinta cada vez, 

lo que las une (la racionalidad instrumental) y lo que las diferencia (la vida del cuerpo y del espíritu, 

el proyecto y el recuerdo”. Aquesta concepció de societat ajuda a reconeixer la diversitat dels 

                                                 
9
 Palacín, I. (2003). Els joves en els processos migratoris. Ponència presentada a les 1eres Jornades sobre Immigració i 

Societat. 8, 9 i 10 d’octubre de 2003, Universitat de Vic, pp.20-24. [Data de consulta: 15 de Març de 2013] 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf 

10
 Generalitat de Catalunya: Departament de Benestar Social i Família. [Data de consulta : 14 de Juny de 2013] 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?Vgnextoid=129682e566 

a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextf 

t=default&newLang=ca_ES 

11
 Moreras, J. (2003). La integració per la identitat: reptes presents i futurs per als musulmans a Catalunya. Ponència 

presentada a les 1eres Jornades sobre Immigració i Societat. 8, 9 i 10 d’octubre de 2003, Universitat de Vic, pp.41-46. 

[Data de consulta: 15 de Març de 2013] 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf 

http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=129682e566a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/PONENCIA%2004.pdf
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individus, rebutjant l'exclusió i donant el dret a cada individu a una història de vida, un projecte 

personal i social. També reconeix la diversitat dels grups socials i de les cultures, ajudant a que es 

crei una comunicació entre totes les parts, ja que, tal i com afirma l'autor “el multiculturalismo es 

ante todo búsqueda de comunicación”.  

 

El sociòleg ens apropa dues solucions que actualment s'estàn duent a terme per resoldre el 

problema de la integració de les persones immigrades: la primera d'elles és la de l'assimilació, la 

qual es promou a partir d'un sistema escolar unificat i integrador i es facilita a través del consum de 

masses que ja he comentat abans. Aquest procés fa que s'equipari la població estrangera amb la 

població nacional en una societat laica, lliure i igualitària. L'autor incideix en que aquest model, el 

que s'ha dut a terme a Nord-Amèrica i a França, no és el més adient, ja que les seves experiències 

han demostrat que aquest tipus de solució no evita ni les reaccions negatives ni  els prejudicis 

racistes.  

 

L'altra solució que dóna és la de mantenir la població immigrada en un status apart, com també la 

seva organització en comunitats autocontrolades. Aquest model té un avantatge, i és que la 

comunitat serveix com a intermediari entre l'individu i la societat a la que entra, tot i que també té 

un inconvenient important i és que és fàcil que es generin conflictes entre les diferents comunitats. 

 

Cap d'aquestes solucions afavoreix la societat multicultural que destaca Alain Touraine (1997), ja 

que la primera vol basar les cultures particulars en una única universal i la segona respecta la 

pluralitat cultural però no afavoreix la comunicació entre elles ni ajuda a tractar les desigualtats de 

les comunitats minoritaries o les que tenen un nivell adquisitiu i/o formatiu molt inferior. 

 

Una societat multicultural no és aquella que sorgeix en trobades puntuals on s'agrupen diferents 

cultures i comunitats, sinó aquella que tracta de reunir  cultures diferents dins les experiències i 

projectes de vida de les persones, això és el que intenta explicar el sociòleg en aquest text: 

 

“En un mundo en movimiento, donde ninguna cultura está ya realmente aislada, donde hombres y 

mujeres venidos de todos los continentes, de todas las sociedades y de todas las formas y etapas 

del desarrollo histórico, se cruzan en las calles de las ciudades, en las pantallas de televisión (...), la 

defensa de una identidad intemporal se vuelve irrisoria y peligrosa. Si se quiere conjurar la 

explotación puramente comercial de la diversidad cultural, y se pretende evitar el choque de las 
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culturas, cuando la diferencia alimenta el miedo y el rechazo, hay que dar un valor positivo a esas 

mezclas y a esos encuentros que nos ayudan a cada uno de nosotros a ampliar la experiencia 

propia, a hacer de este modo más creadora nuestra cultura”. Touraine, A. (1997:251) 

 

D'altra banda, l'autor també defensa que perquè hi hagi una comunicació intercultural s'ha de 

separar l'espai social i l'espai cultural, és a dir, s'han de deixar de banda les creences i conviccions 

per donar pas a la laicitat, ja que, “sólo puede haber sociedad multicultural si ninguna mayoría 

atribuye a su forma de vivir un valor universal”. Touraine, A. (1997:267) 

 

Victòria Camps, l'autora ja nombrada anteriorment, en canvi, prefereix parlar de “pluralitat” en 

lloc de “multiculturalisme”. Les raons que ella dóna són que el multiculturalisme només té el sentit 

de moltes cultures que viuen en un mateix territori, però que no necessàriament busquen ni els 

preocupa saber que tenen en comú. En canvi, la pluralitat defensa la integració de tothom 

mantenint les diferències, entenent aquestes com una riquesa cultural.  

 

Sigui com sigui, i a mode de resum, ha quedat clar que en el que tots els autors coincideixen és en 

que és necessari facilitar la convivència de tots els ciutadans per tal d'aconseguir la plena 

integració de les persones immigrades, i perquè això succeeixi, hem de partir de valors com el 

respecte, la solidaritat, la responsabilitat i el civisme. 

 

La dona musulmana i el seu procés migratori 

 

A l'apartat anterior he intentat plasmar quina era la situació d'una persona immigrada, 

concretament, quin era el context amb què es troba en arribar al nostre país. Si abans parlàvem 

d'exclusió, marginació, prejudicis, racisme, etc. la situació s'agreuja encara més quan parlem del 

sexe femení. 

 

A continuació, tractaré d'explicar com s'ha introduït la dona en el procés migratori, per fer-ho, 

m'ajudaré de les aportacions que fa Ángeles Ramírez (2004): Cap als anys 70, els homes procedents 

del Marroc s'obrien camí en el mercat laboral europeu. Venien amb contractes laborals ja pactats 

des del país d'origen, els sectors on normalment treballaven eren exclusivament destinats als 

homes. Aquest fet, sumat a la prohibició de les dones musulmanes a realitzar treballs remunerats i 

a viatjar soles, va impossibilitar que s' iniciés el procés migratori femení. Aquesta realitat va 
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començar a modificar-se en els 5 anys següents. L'entrada al continent Europeu es feia cada cop 

més complicada, hi havia més restriccions i començaven a tancar-se les fronteres entre els diversos 

països. Aquest succés va possibilitar l'inici dels projectes familiars, a través dels quals les dones 

començaven a mobilitzar-se per marxar junt amb les seves famílies. De totes maneres, la mobilitat 

de les dones no es concep encara de manera independent, ja que sempre està relacionada amb 

l''àmbit conjugal o familiar. Aquesta situació em porta a pensar en una dona amb un paper 

secundari, una dona que no ha pres la decisió de venir, que viatja coaccionada per la seva situació 

personal, una dona poc productiva, ja que, no és fins a finals dels anys 80 que les dones comencen 

a emigrar com a treballadores. 

 

Actualment, i tal i com diu Mª Dolores Pérez (2008), els patrons més freqüents d'immigració 

femenina a Espanya són: en primer lloc, el de les dones que viatgen soles per aconseguir ingressos 

per a elles o per a les seves famílies, aquí trobem els casos de dones llatinoamericanes o 

subsaharianes. 

Seguidament trobem el cas que he comentat anteriorment: el de les dones que viatgen a través 

d'una reagrupació familiar per reunir-se amb la seva parella o amb la família.  

 

A continuació, trobem les que marxen del seu país per situacions dramàtiques: guerres, fam, 

excessiva discriminació... Aquí també podem incloure el cas de les dones musulmanes: cada cop 

tenen més veu per decidir iniciar el seu procés migratori, soles o amb les seves famílies. Fátima 

Mernissi (2000) explica aquesta mateixa situació en el seu llibre Marruecos a través de sus 

mujeres: “La sequía y la disminución desenfrenada de las tierras de las que dispone la familia 

reducen a hombres y mujeres a buscar, en un momento u otro de sus vidas, la emigración como 

solución individual o colectiva. (...) La mujer emigra como parte de la pareja, después de su 

matrimonio. Y, otras veces, emigra sola, pero por decisión familiar.” (2000: XVII) 

 

A més, les dones musulmanes no només marxen per cobrir les necessitats vitals, sinó també pel 

seu benestar interior, tal i com explica a continuació Moualhi (2000), autor referenciat a l'article  

Mujeres inmigrantes: realidades, estereotipos y perspectivas educativas: “muchas mujeres 

musulmanas se ven impulsadas a inmigrar hacia occidente en general (...) como huida de la 

discriminación de género que padecen en los países musulmanes”. 

 

Per últim, trobem les dones que vénen per estudiar i/o per viure noves experiències. Aquest perfil 
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es relaciona més amb dones que provenen d'altres països d' Europa. 

 

Podria haver dedicat aquest apartat a parlar de la immigració femenina en general, però em 

semblava que era un concepte massa abstracte que dificultaria tant la comprensió del contingut 

com la finalitat que té per a mi aquest escrit. A través de diversos sociòlegs, teòlegs, escriptors i 

dones, sobretot a través d'aquestes últimes, vull mostrar quina és la realitat de la dona musulmana  

a la cultura occidental: quin paper té la dona en el procés migratori, quin és l'estereotip que 

impera sobre la seva imatge i quines són les visions i realitats invisibilitzades respecte el paper de la 

dona a la societat i la religió. 

 

He decidit partir de la realitat de les dones musulmanes perquè aquest treball es basa en les 

històries de vida de dues dones de procedències diferents que comparteixen la mateixa religió: l' 

Islam. És cert que l'Islam no és quelcom generalitzat, sinó que concep molta diversitat, tal i com 

com comenta Nadia Naïr12 en el següent fragment: “El término Islam define una pequeña porción 

de lo que pasa en el mundo musulmán, que cubre 1.200 millones de personas e incluye a decenas 

de países, sociedades, tradiciones, lenguas y un número infinito de experiencias distintas.“ Per tant, 

no podem parlar d'una religió universal i tancada sinó que té tantes mirades, concepcions i 

interpretacions com quasi bé creients. 

 

De la mateixa manera, m'agradaria incidir en l'aspecte que, quan em refereixo a dones 

musulmanes, no m'agradaria que s'interpretés de manera generalitzada, no busco parlar d'un grup 

amb unes “característiques comunes”, sinó parlar de persones singulars que responen a unes 

situacions concretes i viuen unes determinades experiències.  

 

És cert que hi ha aspectes que les uneixen: són dones, són immigrades, són musulmanes,  

desconeixen la llengua catalana i castellana com també les tradicions del nou lloc on viuen... Però 

també hi ha molts aspectes que les separen, que marquen una forta distància entre unes i altres: 

les seves edats, els llocs de procedència, les zones d’on provenen (no és el mateix, per exemple, 

una dona que ha nascut i crescut al camp que una jove que ha viscut part de la seva vida en un 

                                                 
12

 Naïr, N. (2006). El Islam en un mundo globalizado. Movimientos sociales y políticos en el seno del Islam por la 

igualdad entre hombres y mujeres. Ponència presentada a la jornada La voz de la mujer en el Islam. 18 de maig de 

2006, Delegació Govern Basc, Bilbao, pp.2-15. [Data de consulta: 25 de Juliol de 2013] 

http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf 

http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
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entorn urbà), l’experiència d’immigrar és viscuda de diferent manera per cada una de les dones, les 

seves vivències escolars prèvies o no vivències també poden ser un altre element diferenciador, i 

no podem oblidar que cadascuna d’elles ha viscut unes experiències vitals úniques que han marcat 

la seva forma de ser i de relacionar-se amb el món. 

 

Són precisament aquests aspectes diferenciadors entre unes i altres els que no em permeten parlar 

de les “dones musulmanes” com a “col·lectiu” que respon a unes determinades característiques, ja 

que aquesta generalització ens fa mirar a aquestes dones com quelcom “igual” i a no contemplar la 

singularitat de cadascuna d’elles. 

 

Continuant amb aquesta reflexió, m'agradaria incloure l'aportació que va fer Yaratullah Monturiol 

(delegada de l' Estat Espanyol a la plataforma de musulmanes i musulmans europeus) a la jornada 

“La voz de la mujer en Islam”13: “No se puede seguir hablando de “la mujer musulmana” como si 

hubiera un perfil único. No existe un “modelo ideal” sino mujeres distintas con la característica 

cultural o espiritual del Islam que las vincula”.  

 

Durant aquesta jornada, diverses dones musulmanes van voler expressar la situació que viu el 

gènere femení en el món musulmà i posar en qüestionament la mirada que des de les societats 

occidentals els hi solem projectar. 

 

Emma Bonino (2005) també fa una diferenciació important sobre el que són les dones 

musulmanes: “la mujer “musulmana” es sólo una abstracción, existen mujeres turcas, kuwaitíes, 

sauditas (...). Su condición está dictada no tanto por la religión en abstracto, sino por la estructura 

política del país al que pertenecen, más o menos influenciada por la religión.” Amb aquestes 

paraules, l'autora el que vol dir és que no es pot considerar la dona musulmana com un col·lectiu, 

ja que el qualificatiu “musulmana”, per si sol, ja concep diversos territoris i països, amb tradicions i 

ideologies diferents i que, d'una manera o altra influiran la mirada que es té sobre la religió. I no 

només això, ja que, tal i com diu la Leila Chafai (1997), doctora en Sociologia, no només s'ha de fer 

una diferenciació pel que fa al lloc de procedència, sinó que dintre d'un mateix espai també hi ha 

                                                 
13

 Monturiol, Y. (2006). Mujeres musulmanas: Identidad y especificidad. Ponència presentada a la jornada La voz de la 

mujer en el Islam. 18 de maig de 2006, Delegació Govern Basc, Bilbao, pp.16-24. [Data de consulta: 25 de Juliol de 

2013] 

http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf 

http://www.euskadi.net/r33
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
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una gran diversitat de dones: “No podemos hablar de una realidad de las mujeres, sino de varias 

realidades relacionadas con la clase social, el nivel de instrucción y de adquisición del saber, de una 

autonomía económica, del espacio geográfico (ciudad-campo) de su capacidad de tomar una 

decisión con respecto a elecciones personales o colectivas, y su conciencia de sus derechos.”   

 

Totes aquestes reflexions m'han portat a pensar en quina és realment la imatge que solem 

projectar des de les societats occidentals (homes i dones) vers les dones musulmanes: són imatges 

de compassió, de rebuig, d'orgull, d'admiració...?  

Wijdan Ali (2007), en el seu article Tópicos de las mujeres musulmanas en Occidente y en su propio 

mundo afirma que es veu a la dona com “ ignorante y reprimida cuya cultura, basada en la religión, 

la somete a la esclavitud bajo el velo. Su  padre, marido o hermano es reponsable de ella y tiene el 

poder de impedirle que abandone el hogar para recibir una educación, ganarse la vida o elegir con 

quién casarse. No puede ocupar un cargo público, ni adoptar una profesión, ni dar su opinión sobre 

ningún asunto relacionado con  su destino: su papel se limita a hacerse cargo de la familia 

encerrada tras las paredes del hogar”. O com diu Nadia Naïr (2006), com a “víctimas pasivas, 

silenciosas y sumisas.”  

 

Aquests discursos compassius ajuden a crear una imatge d'aquestes dones com a víctimes passives, 

submisses i manipulades pel gènere masculí. Reproduint aquest tipus de diàleg l'únic que 

s'aconsegueix és reforçar encara més aquest rol de desigualtat i marginació en el que les dones es 

troben perpetuades i d'on creuran que mai no podran sortir. Per això, tal i com diu Alain Touraine: 

“No debemos ceder nunca a esa forma de racismo que consiste en encerrar a una categoría en su 

conjunto dentro de un infierno social del que nadie podría escapar”. (2010: 160) 

 

Aquesta desigualtat que es percep en els països musulmans, ve donada, segons Asma Lamrabet14 

per un sistema hegemònic patriarcal, el qual està sustentat per les “tradicions religioses”. L'autora 

d'aquest assaig critica aquesta visió, ja que: ”existe una contradicción evidente entre un discurso 

islámico muy oficial y la realidad de las sociedades islámicas que se dicen respetuosas de los 

valores espirituales pero donde se justifica las peores discriminaciones.” Per tant, podem dir que no 

                                                 
14

 Lamrabet, A. (2008). La mujer en el Islam, entre estereotipos de Occidente y realidades sociales: unas perspectivas  

de liberación. Ponència  XVIII Simposio Electrónico Internacional Medio Oriente y Norte de África. Centro de Estudios  

Internacionales para el Desarrollo, 6-31 d'Octubre de 2008. [Data de consulta: 4 d' Abril de 2013] 

http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2008/asma_lamrabet_la_mujer_en_el_islam_xviii_sei.pdf 

http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2008/asma_lamrabet_la_mujer_en_el_islam_xviii_sei.pdf
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és tant la religió la que justifica aquest tipus de discriminació, sinó la interpretació que es dóna a 

aquesta, com diu Nyede Andújar15, “hay muchos musulmanes que utilizan el texto sagrado según 

sus intereses.” 

 

Quan Alain Touraine parla de la repressió de les dones pel que fa a la seva sexualitat, posa de 

manifest aquesta mateixa afirmació, ja que no és la religió la que impedeix o possibilita 

determinades actuacions, sinó la representació que fan algunes persones d'aquesta per justificar 

les seves pròpies normes, com és el cas de les famílies:  “No puede decirse que sea la religión la que 

aísla a esas jóvenes, sino más bien que ellas acuden a la religión para dar un sentido más o menos 

positivo, pero voluntario, a un aislamiento que les viene impuesto por la familia.” (2010:165) 

 

Per tant, i segons les paraules de Rosa Temiño16: “La mujer árabe-musulmana no es víctima del 

Islam, sino de multitud de factores, que hacen de ella la primera víctima de la sociedad. Esos 

factores son el sistema patriarcal, la cultura machista, algunas tradiciones e injusticias socio-

políticas.” 

 

Asma Lamrabet (2004) considera que la dona musulmana es troba “retenida como rehén entre dos 

mundos: un mundo interior musulmán en el cual se le usurparon muchos de sus derechos -a veces 

todos sus derechos- y un mundo exterior, no musulmán donde está representada como el 

arquetipo, por excelencia, de la mujer oprimida y en el cual le han condenado -sin piedad- a una 

representación estereotipada implacable.” Tal i com defineix Alain Touraine (2010): són dones amb 

una doble ambivalència, descontentes, d'una banda per la reclusió que pateixen per part de la seva 

cultura i sotmeses per una societat occidental que les rebutja i les considera inferiors. 

 

 

                                                 
15

  El Inmigrante. Boletín informativo de la Asociación de Amigos del pueblo Marroquí. Islam y mujeres. Francesc-Xavier 

Marín, subdirector de El Inmigrante, conversa amb Ndeye Andújar, vicepresidenta de la Junta Islàmica Catalana. Núm. 

38, juny de 2006. [Data de consulta: 4 d' Abril de 2013] 

http://www.itran-marruecos.org/usuaris/revistes/arxius/6_1_EL_INMIGRANTE_38.pdf.  

16
 Temiño, R. (2006). Mesa redonda: El papel de la mujer musulmana en la sociedad actual. Ponència presentada a la 

jornada La voz de la mujer en el Islam. 18 de maig de 2006, Delegació Govern Basc, Bilbao, pp.38-39. [Data de 

consulta: 25 de Juliol de 2013] 

http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf 

http://www.itran-marruecos.org/usuaris/revistes/arxius/6_1
http://www.itran-marruecos.org/usuaris/revistes/arxius/6_1
http://www.itran-marruecos.org/usuaris/revistes/arxius/6_1_EL_INMIGRANTE_38.pdf
http://www.euskadi.net/r33
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
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Les autores Hafida Mrabet 17, Ndeye Andújar18, Nadie Yassine19 i Asma Lamrabet20 posen de 

manifest que el principal problema que fa que la dona musulmana es converteixi en víctima és la 

pobresa i l'analfabetisme, per tant, la solució hauria de començar per facilitar l'accés d'aquestes 

dones a l'educació, ja que, d'aquesta manera podrien accedir a tots els nivells d'interpretació de l' 

Alcorà, i per tant també podrien defensar els seus propis drets. A més, també destaquen com a 

molt important involucrar els homes en aquest procés, ja que només així, treballant plegats 

s'aconseguirà construir una societat equilibrada, amb confiança i sana.  

 

Tot i que la història predominantment masculina ha invisibilitzat quasi bé totes les aportacions 

fetes per les dones en el món musulmà. Hi ha molt casos de dones que s’han mobilitzat al llarg de 

la història per donar a conèixer i canviar la realitat dels seus països, i han reivindicat reformes 

jurídiques, socials, econòmiques i polítiques. Les accions d’aquestes dones han cobert varis sectors, 

com l’alfabetització, la sensibilització, la lluita contra la violència, la formació professional, la 

creació de cooperatives per a dones, l’acció política, etc. (Naïr, N. 2006).  

 

El desig de les dones musulmanes de pensar i lluitar per un món diferent, allunyat de tot tipus 

d’opressió, està encara molt present en l’actualitat, però alhora silenciat en els mitjans oficials 

occidentals. Molts moviments feministes àrabs no europeïtzats difícilment troben un mitjà de 

difusió on puguin ser escoltades les seves veus. En aquest sentit, Nadia Naïr (2006:15) es rebel·la 

contra aquest silenciament i afirma: “Los medios de comunicación no se hacen eco de las luchas de 

las mujeres y los debates en el mundo musulmán. No se hacen eco tampoco de las movilizaciones y 

de las luchas de las mujeres inmigrantes en los países receptores como ciudadanas de Europa. En 

general, están más preocupados en mostrar una imagen de las musulmanas como víctimas 

pasivas, analfabetas, sumisas y culturalmente atrasadas, veladas y manipuladas por los integristas 

                                                 
17

 Mrabet, H. (2006). Mesa redonda: El papel de la mujer musulmana en la sociedad actual. Ponència presentada a la 

jornada La voz de la mujer en el Islam. 18 de maig de 2006, Delegació Govern Basc, Bilbao, pp.38-39. [Data de 

consulta: 25 de Juliol de 2013] 

http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf 

18
  Ndeye Andújar, vicepresidenta de la Junta Islàmica Catalana. 

19
 El Inmigrante. Boletín informativo de la Asociación de Amigos del pueblo Marroquí. Islam y mujeres. Extracto de la 

intervención enviado por Nadia Yassine al congreso sobre feminismo islámico organizado en Barcelona del 27 al 29 de 

Octubre de 2005. Núm. 38, juny de 2006. [Data de consulta: 4 d' Abril de 2013] 

http://www.itran-marruecos.org/usuaris/revistes/arxius/6_1_EL_INMIGRANTE_38.pdf.  

20
 Asma Lamrabet, Assagista marroquina. Metgessa hematòloga a l'hospital Pediàtric de Rabat. 

http://www.euskadi.net/r33
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/evento/mujer_islam/es_mujislam/adjuntos/dossier_NARO_es.pdf
http://www.itran-marruecos.org/usuaris/revistes/arxius/6_1
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y no como sujetos políticos y ciudadanas que luchan para cambiar una situación de desigualdad y 

discriminación. Muchas veces la aportación de las mujeres, sus capacidades, sus competencias, su 

coraje y su resistencia están ocultos”.  

 

De la mateixa manera, Rosa Temiño (2006) també trenca amb els estereotips de la dona 

musulmana dient: “La mirada de occidente de la mujer del mundo árabe-musulman ha sido 

caricaturizada, dando paso a ideas sólo de harem, danza del vientre, sometimiento, etc. No se 

destacaron las mujeres escritoras, místicas, jefas de estado... 

 

Fátima Mernissi,  en el seu llibre Marruecos a través de sus mujeres, també posa de manifest 

aquesta realitat invisibilitzada, aquest cop a través d' entrevistes a dones de diferents sectors 

socials i edats, per conèixer com és representat el Marroc des de les seves pròpies mirades.  

 

Fátima ens parla de la diferència entre la percepció masculina i la percepció femenina del món.  En 

la societat marroquina, el discurs masculí, que l’escriptora anomena com a “sonor”21, és l’únic que 

està vigent en la legislació i el que sovint es fa més ressò des dels mitjans de comunicació. Tot i que 

en el Marroc existeixen altres discursos masculins, principalment el dels intel·lectuals progressistes, 

aquests, a l’igual que les veus de moltes dones, són censurats, amenaçats i silenciats pels poders 

polítics i econòmics del país. L’autora marroquina a través d’un exemple ens mostra la gran pressió 

que reben els discursos progressistes per part del discurs oficial: “(...) la manera en que problemas 

tan graves como la poligamia, la repudiación, la desigualdad de los sexos en cuanto a la herencia, o 

el problema de la anticoncepción son abordados por los partidos progresistas, está estrechamente 

condicionada por el chantaje y el temor a ser tildados de ateos por el aparato ideológico 

dominante con motivo de cualquier reivindicación contestataria”. Mernissi, F. (2000:14) 

 

El discurs masculí “sonor” expressa la seva superioritat i el seu poder, afirmant l’existència d’un 

sexe fort, l’home, i d’un sexe dèbil, la dona.  

 

Tot i la forta repressió que pateixen les dones musulmanes, han après a trobar espais on poder 

expressar-se i ser felices, espais “secrets” compartits per dones com elles que es troben ofegades 

                                                 
21

 Fátima Mernissi (2000), utiliza el terme “sonor” en comptes de “dominant”, perquè el discurs dominant suposa 

l’existència d’altres discursos discordants i en contradicció amb aquest. 
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per la ideologia que les sotmet. Amb la finalitat de exemplificar aquesta situació, parlaré d'un altre 

llibre de la Fátima Mernissi: “Sueños en el Umbral. Memorías de una niña del harem”22. En ell, 

l'escriptora relata els records viscuts durant la seva infància en l’harem de la seva família. La 

història està ubicada a la ciutat de Fez en els anys 40 i 50. L’autora ens explica a través de les seves 

pròpies vivències com es desenvolupa la vida de les dones que formen part d’aquest harem: com 

viuen, els seus costums, les diferents maneres de pensar, les relacions que estableixen entre elles, 

les seves inquietuds, els seus sabers, els seus desitjos i els espais de diversió “clandestins” que 

creen algunes d’aquestes dones.  

 

Les dones, tot i viure limitades físicament pel fet de no poder sortir de les quatre parets que 

conformen l’harem, es mostren lliures amb la seva imaginació, els seus somnis i les seves 

esperances. Aquest esperit de llibertat les porta a crear espais de relació “entre dones”, espais 

“secrets”, desconeguts pels homes: les sessions de contes de la tia Habita, les obres de teatre de la 

cosina Cama, els jocs d’aigua en el pati, les vetllades a la terrassa o l’enginy de les dones per 

aconseguir una ràdio i ballar al ritme de la melodia. El que tenen en comú tots aquests espais és 

que les dones gaudeixen de la seva relació i companyia, i poden expressar-se i mostrar-se des del 

seu propi ser, sense reprimir els seus desitjos per por de ser qüestionades i/o censurades. 

 

Al llarg de la història que ens explica l’escriptora, podem percebre que algunes dones expressen a 

través dels seus cossos i sentiments un constant malestar, perquè els seus desitjos no poden ser 

expressats. Elles reclamen un altre estar en el món, un altre sentit de la vida diferents a l’ordre 

patriarcal que les domina. I són precisament aquestes dones, la mare, la tia i l’àvia de la Fátima, les 

que a través dels seus sabers com a dones respondran a les preocupacions, pors i interrogants que 

l’acompanyen en el seu pas per la infància.  

 

Un dels aspectes més polèmics sobre la desigualtat de la dona musulmana, és l'hiyab o vel. Són 

molts els significats que se l'atribueixen a aquest, tot i que des de la cultura occidental se'l veu 

únicament com un element  imposat que nega la llibertat de les dones. Un element, que ajuda a 

potenciar, encara més, el malestar de la societat cap al Islam. (Naïr, N. 2006)  Però són poques les 

persones que parlen del nostre “vel” característic; l'ideal de moda.  
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 Mernissi, F. (1995). Sueños en el umbral: memorias de una niña del Harén. Barcelona: El Aleph. 
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Nosaltres, com a dones occidentals, creiem que tenim més llibertat que les dones orientals, quan 

realment no és així. Vivim submergides en un món on som “víctimes” d'una societat que busca una 

dona jove i prima. Cerquem un ideal que a vegades ens porta a desordres alimentaris que acaben 

en malalties importants. No ens adonem que aquest ideal pot ser encara més restrictiu que el 

propi vel musulmà. A continuació, destaco les paraules de Ana Sánchez23, citada a la jornada “la 

voz de la mujer en el Islam”: 

 

“...Las mujeres de ambas orillas nos acercamos mucho más de lo que parece. En este sentido, hay 

cosas que, al parecer, ninguna propuesta transformadora toca en profundidad y es eso: el cambio 

de roles dentro de la familia y la sexualidad. El cuerpo de la mujer aquí y allá es considerado como 

objeto de deseo: allí se oculta y aquí se hiper-exhibe... no olvidemos que los cuerpos de las mujeres 

occidentales también llevan muchos “velos”: la juventud y la delgadez, en primer lugar. Y aquí, 

reforzado por la oferta tecnológico-científica: cirugia plástica, técnicas de reproducción asistida, 

cosméticos, dietas, masajes, moda: mucho dinero en juego y muchas indústria y comercios. Todo 

ello bajo la apariencia del progreso ilegitimado por la objetividad científica. Así que al intentar 

desvelar porque el velo allí, y cuales eran los velos de acá se hizo visible: es el cuerpo de las 

mujeres, cuerpo que se ha cargado de significados erótico y reproductivo en ambas orillas. La 

misma esencia: el control y dominio de los cuerpos de las mujeres en distintas apariencias. Y 

curiosamente, la misma identidad -la perenne ecuación mujer=cuerpo...” 

 

Per últim, m'agradaria destacar el documental Shorok24, un film que il·lustra molt bé com les dones 

marroquines són i es senten participants actives de la vida econòmica de la família. Les 

protagonistes d’aquest documental són cinc dones marroquines: Khadija, Salwa, Hoda, Nadia i 

Saïda que a través de les seves experiències de vida ens verbalitzen la seva lluita diària personal i 

col·lectiva, reclamant un futur més equitatiu i més digne. Ens mostra per exemple, com algunes 

dones forgen el ferro, en un taller envoltades d’homes que constantment els hi qüestionen la seva 

vàlua; com una de les dones construeix una casa amb les seves pròpies mans i té al seu càrrec 

alguns ajudants homes; o com l’última de les protagonistes sobreviu durament en una “barraca” a 

les muntanyes, fent tots els treballs de la casa i del camp, donat que viu sola amb la seva mare que 
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 Ana Sánchez Professora de filosofia a la Universitat de València. 
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 Documental “Shorok”. Direcció: Yolanda Olmos; Producció: Leonor Miró. Entrepobles, Al Mahron, Produccions 

Doblebanda, S.L.  
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està malalta. 

 

Són precisament dones com la  Khadija, la Salwa, la Hoda, la Nadia i la Saïda, les que a través del 

seu treball quotidià, en els seus llocs de feina, en els seus barris, en les seves cases, fan vius els 

seus desitjos de canviar una realitat on les dones no tenen veu ni presència, oposant-se a unes 

estructures de poder establertes, dictades i imposades bàsicament per homes. Són aquestes dones 

les que a través de la seva gran força diària encenen la flama del desig de trobar nous camins de 

llibertat femenina.  

 

El sentit de l'educació de persones adultes 

 
Abans d'endinsar-me en el què és l'educació d'adults i el que representa, he cregut necessari fer 

una petita referència a les aportacions, tant a nivell pedagògic com psicològic, de diferents autors. 

He fet un recull d’aquelles idees que considero més idònies i que d'alguna manera descriurien quin 

és el meu posicionament davant l'educació. 

 

Pel que fa al nivell més pedagògic, al nostre context, resulta imprescindible destacar el moviment 

cultural europeu del segle XVIII, la Il·lustració, on trobem a Rousseau25.Des del seu corrent 

naturalista, creia que l’educació s’havia de desenvolupar segons la naturalesa humana, entenent el 

procés educatiu com un desenvolupament general, natural i harmònic de les capacitats de 

l’individu. És un dels precursors de l’activitat, rebutjant els aprenentatges memorístics.  

 

Rousseau i Pestalozzi26, aquest últim molt influenciat pel primer, defensen un desenvolupament 

integral, és a dir, un procés harmònic des del punt de vista físic, moral, afectiu, social i intel·lectual. 

Si considerem les aportacions d’ambdós ens condueixen a la idea que no només s’ha d’intentar 

assolir un desenvolupament a nivell intel·lectual, sinó que la persona hauria d’experimentar un 

desenvolupament en el seu conjunt i, per tant, cal tenir en compte tots aquests aspectes durant el 

procés. 

 

                                                 
25

  Houssaye, J. (1995). Quinze pedagogs: la seva influència, avui: Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Robin, Ferrer, Steiner, 

Dewey, Decroly, Montessori, Makarenko, Ferrière, Cousinet, Freinet, Neill, Rogers. Barcelona, Universitat Oberta 

Catalunya: Proa. 

26
 Houssaye, J. (1995) 
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A l’igual que Fröbel27 considero la persona, “l’alumne”, com a principal protagonista de l’educació 

de la seva personalitat, a partir de l’experimentació i el descobriment propi de l’entorn. Altre 

aspecte que cal destacar i que aquest autor va exposar, és la importància d’un educador afectiu. El 

procés d’ensenyament - aprenentatge s’ha d’esdevenir en un bon clima per tal d’assolir uns bons 

resultats. És importat que s’estableixi un vincle afectiu i de confiança entre l’educador i l’educand. 

Cal que siguin respectats els diferents ritmes i que es recullin les peculiaritats dels participants per 

tal d’oferir activitats apropiades i que permetin un bon desenvolupament. 

 

L’últim autor a qui faré referència a l’àmbit pedagògic serà Decroly28, a qui utilitzaré per comentar 

la necessitat de partir dels interessos dels educands. A l’hora de planificar les activitats cal tenir en 

compte les motivacions dels subjectes, ja que d’aquesta manera la seva participació serà més 

activa. Aquesta idea general té conseqüències òbies en el cas de l’educació de persones adultes: es 

tracta de persones amb uns interessos i necessitats molt elaborats i concrets i que no podem 

pretendre passar per alt o modificar: situacions laborals, necessitats formatives concretes, 

responsabilitats familiars o projectes de futur són alguns dels temes que poden ser d'interès per a 

les persones adultes. 

 

D'altra banda, la psicologia també destaca autors com Jean Piaget (1969), el qual afirmava que és 

essencial que els educadors/es coneguin el nivell real de desenvolupament de les estructures 

cognitives dels seus/seves alumnes per tal d’oferir propostes adaptades a les necessitats reals. Cal 

tenir en compte que es tracta d’un procés constructiu intern que permet la reorganització cognitiva 

gràcies a l’assimilació i l’acomodació. L’autor assegura que l’autonomia esdevé un mecanisme per 

aconseguir la llibertat, és a dir, amb l’adquisició d’habilitats i capacitats el participant serà capaç de 

realitzar les accions per si mateix. 

 

Per tal de reforçar aquesta idea faré referència a Vygotsky (1988). Aquest parteix de l’existència 

d’una relació entre el nivell de desenvolupament pròxim i la capacitat potencial de l’aprenentatge. 

Per nivell de desenvolupament pròxim entenem, la distància entre el nivell de desenvolupament 

real (determinat per la capacitat de resoldre independentment un problema) i el nivell de 

desenvolupament potencial (determinat a través de la resolució d'un problema amb la guia de 
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  Houssaye, J. (1995) 

28
  Houssaye, J. (1995) 



- 29 - 

 

l’educador, la col·laboració d' una altra persona amb més capacitat o amb l'ajut de recursos). 

 

La significativitat és un dels conceptes principals que ve de la mà d’Ausubel (1997) qui assenyala la 

importància d’exposar continguts als quals els educands atribueixin una utilitat i siguin aplicables a 

altres contextos. Afirma que el nou material ha de ser assimilat i integrat en les estructures 

cognitives ja existents. Tal i com diu José Contreras (2010): “La formación tiene que ser, para los 

estudiantes, la oportunidad también para hacer las propias mediaciones respecto a lo que ya saben 

y tienen”. És important fer mediacions entre el que el subjecte sap i el que està aprenent, no es 

tracta d'anar aprenent continguts nous cada vegada, sinó d'anar relacionant-los per tal de donal's-

hi un sentit. Mª José Méndez29 també defensa aquesta mateixa idea en la següent afirmació: “El 

aprendizaje que se genera a partir de la experiencia cultural de quien aprende, conduce a niveles 

más profundos de comprensión y confiere significado a lo que se aprende”. 

 

És evident que per obtenir un bon resultat es important la intervenció d’un educador que faci 

servir diferents metodologies i recursos (incloent altres persones participants en el procés) per tal 

de contribuir al desenvolupament integral de l’educand. L’ajuda que cal oferir depèn de la situació 

en què es trobi el participant, en un primer moment potser es requereix major atenció, però cal dir 

que a mesura que l’educand va evolucionant, l’ajuda es va retirant per tal de contribuir a 

l’adquisició d’autonomia. Es tracta de la teoria de l’andamiatge de Bruner (1969), qui defensa la 

idea d’aprendre a aprendre. 

 

Per concloure, m'agradaria fer un petit recull dels factors que intervenen en la significativitat 

psicològica; aquests són els següents: la connexió entre nous continguts i previs; el nivell de 

desenvolupament de l’alumne, la zona de desenvolupament pròxim, una actitud favorable, una 

actitud mental lligada a la motivació i la memorització comprensiva. 

 

Sens dubte el conjunt d’aportacions pedagògiques i psicològiques defensades anteriorment ens  

 

 

                                                 
29

  Méndez, M.J. Enfoque educativo en educación de adultos. IV Congreso estatal del/a educador/a social. [Data de  

consulta: 16 de Maig de 2013] 

http://www.eduso.net/archivos/IVcongreso/comunicaciones/c58.pdf 

http://www.eduso.net/archivos/IVcongreso/comunicaciones/c58.pdf
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condueixen a una didàctica complexa30, de la qual comentaré els diversos elements que la 

conformen. Ha d'haver una comunicació multidireccional, on les aportacions venen donades no 

només dels educadors, sinó que els educands també proporcionen les seves idees i construeixen el 

seu propi coneixement. 

 

És important elaborar una planificació, on es recullin les activitats i propostes, juntament amb els 

continguts i els objectius proposats. Malgrat això, cal dir que a l'educació d'adults, concretament, 

s'hauria de deixar un ampli marge de llibertat que permeti possibles canvis i modificacions. Canvis 

que poden ser provocats per les situacions i/o esdeveniments que es puguin donar durant la seva 

aplicació. No hem d'oblidar que els protagonistes principals de l'acció educativa són els “alumnes” i 

el mestre, que treballant conjuntament mostraran unes necessitats específiques que s'aniran 

generant  en diferents moments, per tant, són aquests els que decidiran com orientar els diferents 

aprenentatges.  

 

Precisament el fet de tractar-se de persones adultes amb una trajectòria de vida, interessos, 

motivacions i coneixements específics, crea importants diferències respecte a l'educació d'infants 

(si bé la defensa de la llibertat dels interessos dels educands i del respecte als seus coneixements 

és vàlida en tots els casos). 

 

En el camp de l’educació de persones adultes, un dels debats freqüents ha estat precisament 

l’especificitat de l’adultesa i les seves implicacions per a la planificació i la pràctica educativa. Si als 

anys setanta Knowles va defensar l’andragogia com a àmbit específic de coneixement, avui en dia 

no es defensa la seva separació o exclusivitat respecte al conjunt de l’educació, però sí es reconeix 

àmpliament l’especificitat d’aquesta educació. Entre altres aspectes importants, l’evolució de les 

concepcions de la intel·ligència ha permès entendre que persones adultessense una trajectòria 

acadèmica prèvia tenen un important bagatge vital, capacitats i habilitats que han de ser 

reconegudes en qualsevol situació d’aprenentatge.  

 

                                                 
30

 Campos, N. (2012). Didáctica: la pedagogía es irreductiblemente compleja. Aplicaciones del concepto. Teoría de la  

educación. [Data de consulta: 1 d' Agost de 2013] 

http://teoriadelaeducacion.bligoo.es/didactica-la-pedagogia-es-irreductiblemente-compleja-aplicaciones-deel-concep 

to  

http://teoriadelaeducacion.bligoo.es/didactica-la-pedagogia-es-irreductiblemente-compleja-aplicaciones-deel-concep
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Raymond B. Cattell i John L. Horn 31 Van afirmar que la intel·ligència  es pot dividir en dues grans 

dimensions: la intel·ligència fluida i la intel·ligència cristal·litzada (la de l'edat adulta). La fluida 

representa l' intel·lectual biològic de l'individu, i la cristal·litzada és el conjunt d'aprenentatges  

apresos i emmagatzemats al llarg de la vida. Ambdues segueixen una evolució diferent: la 

intel·ligència fluida disminueix clarament amb l'edat, mentre que la cristal·litzada, vinculada a 

l'entorn sociocultural i a l'experiència es manté estable o pot augmentar si s'estimula. També van 

destacar la necessitat de crear transferències i bastir ponts des del desenvolupament cognitiu 

experiencial per assolir els nous coneixements del currículum d'adults. Aquests conceptes han 

ajudat a rebatre algunes idees tradicionals que afirmaven que  l'edat adulta no era  adequada per a 

l'aprenentatge.  

 

Per la seva banda, Howard Gardner32 també va reflexionar sobre el concepte que es té 

d'intel·ligència, en que es creu que és una única facultat i que una persona o bé és “llesta” o bé és 

“tonta”, “sense més”. El sistema educatiu valora fonamentalment les intel·ligències lingüística i 

lògico-matemàtica. Però moltes persones adultes són expertes en les “altres intel·ligències”, la 

interpersonal, la intrapersonal, la musical, la corporal-cinestèsica o l'espacial, poc cotitzades i 

explotades en les metodologies i les activitats acadèmiques. 

 

També Sylvia Scribner33, va identificar que les capacitats cognitives bàsiques són universals, totes 

les persones les posseeixen, tant si han estudiat com si no ho han fet. Ens eduquem i aprenem en 

el dia a dia, en la pràctica quotidiana, o en el context “escolar”. Les persones que tenen més 

intel·ligència pràctica (per exemple, treballadors/es manuals) poden transferir les seves capacitats 

cognitives a altres situacions més acadèmiques, i al revés.  

 

Una de les aportacions d' Endel Tulving34  va ser que no podem parlar de “memòria”, sinó de 

“memòries”. D'aquestes memòries algunes declinen amb l'edat, per exemple, la memòria a curt 

termini (recordar un número de telèfon), però d'altres es mantenen o poden augmentar amb la 

pràctica, com la memòria episòdica (recordar fets o successos específics i/o significatius), o la 

memòria implícita (qui ha aprés a anar en bicicleta no ho oblida).  

                                                 
31

  Autors citats a Formariz, A. (coord). (2011).  

32
  Autor citat a Formariz, A. (2011) 

33
  Autora citada a Formariz, A. (2011) 

34
  Autor citat a Formariz, A. (2011) 
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Un autor fonamental en el camp de l'educació de persones adultes (i en el conjunt de l'educació) 

és, sense dubte, Paulo Freire35 Va destacar tres idees pedagògiques i socials clau: el concepte 

d'educació “bancària”, la seva alternativa, el diàleg  com a fonament de l'aprenentatge i l'educació 

com a procés de construcció d'una consciència crítica i activa a través de la “problematització” de 

la realitat. Ensenyar no és dipositar coneixements en els cervells dels alumnes com es dipositen 

diners en un compte bancari; aprendre significa posar en relació dos agents actius, qui aprèn i qui 

ensenya, amb rols diferents, però on els dos aprenen i ensenyen a la vegada. L'educació mai no és 

vertical, del docent a l'aprenent, sinó horitzontal. Una de les tasques del docent és estimular la 

curiositat i una actitud activa dels participants envers el que es llegeix i el món en general. 

L'educador, el mestre no ho sap tot, sempre pot aprendre dels alumnes i de les seves diferències. 

Tot i que Freire va aplicar aquestes idees al conjunt de l'educació, neixen, en primer lloc, de la seva 

experiència en alfabetització amb camperols i persones adultes que treballaven al camp. 

 

Remei Arnaus (1998) també creu que l'aprenentatge és horitzontal, és a dir, que tant el professorat 

com l'alumnat pot aprendre i ensenyar alhora. A continuació, cito l'afirmació on ho posa de 

manifest: “La educadora y el educador no son las personas que educan sino también educandos. 

Así ambos se transforman en sujetos del proceso donde crecen conjuntamente. Es posible este 

crecimiento en libertad cuando la relación se rige por la autoridad, por el entendimiento, por el 

reconocimiento, por la empatía y no por las reglas de poder”. (1998:38) 

 

Amb la finalitat de clarificar aquesta idea sobre la programació de les activitats per a persones 

adultes basada en els interessos i necessitats del professorat i l'alumnat, rescataré les paraules de 

John Elliot36, autor referenciat a l'article Metodologías para la formación básica o apostar por una 

pedagogía para sujetos visibles, “Lo que hace falta es un plan que no empiece por la especificación 

de objetivos, sino un mapa de las dimensiones de la experiencia humana que tengan importancia 

para la vida contemporánea. La etapa siguiente consistiría en seleccionar contenidos que pongan 

de manifiesto problemas, dilemas y cuestiones vitales con las que nos enfrentamos en esas 

dimensiones... Ese mapa del currículum del contenido de la educación no debería especificar la 

información que hay que aprender, sino las situaciones de las que hay que ocuparse.” 

                                                 
35

 Autor citat a Formariz, A. (2011) 

36
 Citat a Arnaus, R. (1998) 
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Per a que la “planificació” es porti a terme correctament, cal que hi hagi un bon clima, caracteritzat 

per la seva calidesa. La relació educador/a – educand/a ha de ser propera i basada en la confiança; 

en tot moment l’educador ha de creure en les possibilitats dels participants, augmentant així la 

seva autoestima i la creença en si mateixos. Per promoure aquesta darrera, cal que es proposin 

reptes abordables, és a dir, ni massa fàcils ni massa difícils; per una banda, no es pot desanimar als 

educands, però per l' altra no se’ls hi pot oferir una activitat massa fàcil, ja que la motivació 

desapareixeria ràpidament. 

 

Defenso el paper de l’educador/a com a guia i crec que ha de tenir una actitud democràtica i 

sensible vers el col·lectiu i les seves situacions personals. Ha de tenir un coneixement exhaustiu de 

la situació de cadascun per tal d’aconseguir adaptar les propostes a les necessitats reals. Per 

aconseguir una motivació constant cal que reclami la participació activa i faci ús de la creativitat. 

 

Un altre aspecte important és l’avaluació subjectiva, cal fer un seguiment i, si s’escau, introduir les 

modificacions pertinents. Aquesta s’ha de dur a terme, a l’inici, al final i al llarg del procés; sense 

oblidar que s’han de tenir en compte nombrosos factors que poden afectar els participants. 

 

En definitiva, cal dir que per tal de dur a terme una bona pràctica amb uns bons resultats és 

necessari tenir en compte nombrosos elements, els quals es van perfeccionant amb l’experiència. 

  

A més, tal i com afirma Mª José Méndez37: “a través del diálogo se comparten experiencias, se 

negocian significados, se respetan opiniones y se les reconoce a los individuos”. Es tracta de, com 

diuen Remei Arnaus i Anna Nuri38, cuidar un espai on es pugui viure i parlar en primera persona, on 

s'estableixin relacions amb un mateix i amb la resta, on les activitats, lectures i reflexions convidin a 

un diàleg respectuós entre cadascuna de les persones que composen la realitat educativa. 

 

A les aules de formació de persones adultes s'hauria de vetllar per aconseguir un clima de 
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 Méndez, M.J. Enfoque educativo en educación de adultos. IV Congreso estatal del/a educador/a  

social. [Data de consulta: 16 de Maig de 2013] 

http://www.eduso.net/archivos/IVcongreso/comunicaciones/c58.pdf 
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  Arnaus, R. i Nuri, A. La formación de educadoras y educadores como práctica política de relación. Procesos de  

transformación de sí y de creación social. XII Congreso Internacional de Formación del Profesorado. 
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confiança, d'empatia, d'ajuda mútua, de resolució de les dificultats a través del diàleg, de 

reconeixement de l'argumentació com a forma de crear criteri i d'arribar a acords, ja que, només 

d'aquesta manera es respectarà la diversitat. Aquesta, entesa com les diferències presents entre 

els/les alumnes, dónen una major riquesa en tot allò que es viu a l'aula, s'ha de considerar com 

una virtud. En relació a aquest concepte, m'agradaria destacar una reflexió que, personalment 

m'agrada molt, i que va fer Caterina Lloret (1994) sobre la importància de la diferència: “Negar les 

diferències és com negar la mateixa vida, la pòpia i la dels altres. Cada persona té una identitat 

única que és el resultat de la combinatòria interrelacionada en la pròpia experiència biològica, 

psicològica i social dels elements genètics, ambientals i culturals que la configuren, en el sentit 

present i de la memòria individual i col·lectiva.” Amb aquestes paraules, l'autora posa de manifest 

que som éssers únics, amb un caràcter i una forma física diferents, amb un passat, un present i un 

futur que condiciona la nostra manera de ser; som extraordinaris i irrepetibles. Totes aquestes 

diferències s'han  de percebre com quelcom positiu, com una riquesa i no com un dèficit del qual 

avergonyir-se, fugir o intentar dominar. 

 

Célestin Freinet39, per la seva banda, va destacar la idea que els diferents ensenyaments han de 

partir de l'alumne i de la funcionalitat dels aprenentatges: allò que s'aprèn ha de poder aplicar-se 

per solucionar els problemes que ens puguem trobar a la realitat, ha de ser útil. Partint d'aquesta 

afirmació, José Contreras (2010) també destaca que els sabers que s'han de transmetre són aquells 

que necessitem per viure: “aquel que está unido a nosotros, que nos constituye, que hace cuerpo 

con nosotros, que tenemos in-corporado. Un saber que no procede de una simple apropiación de 

esos saberes externos, que se han constituido a partir de la separación del sujeto y de la experiencia 

de vida, sino un saber que se ha labrado, que ha cobrado forma, ligado al vivir y a alguien que 

vive”. (2010: 63)  

 

Tots dos autors (Célestin Freinet i José Contreras) relacionen els aprenentatges i sabers amb la 

pròpia experiència, concepte que Núria Pérez de Lara40 defineix com: “ (...) un saber sobre nuestra 

vida en el mundo, sobre nuestro estar en el mundo. El lugar de unión real entre la teoría y la 

práctica, el lugar de unión natural entre todas las parcelas del saber: cognición-emoción; sujeto-

objeto; individuo-sociedad.” Penso que s'ha de propiciar, mediar i facilitar aquest pas entre allò 

                                                 
39

  Autor citat a: Formariz, A.  (2011).  

40
 Autora referenciada a l'article: Arnaus, R. (1998). 
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viscut i acompanyar-los a pensar i a reflexionar sobre aquestes vivències, per transformar-les en 

sabers, uns sabers que sempre provenen de l'experiència. No són nens, per tant no s'hauria de fer 

servir material infantilitzat, s'ha de partir de tasques reals, properes i significatives, ja que, així els 

continguts podran ser interioritzats amb facilitat perquè tindran un sentit i una utilitat, tal i com 

comentava Ausubel, autor nombrat anteriorment.  

 

Segons Josefa Cabello (1995), la maternitat i la paternitat, la jubilació, l'atur, la cerca de feina i la 

vida laboral, el treball remunerat i no remunerat, el treball domèstic; la sexualitat, els mitjans de 

comunicació audio-visuals, el consum, l'oci, la salut; les relacions entre homes i dones, el 

desenvolupament científic i tecnològic, el món de la publicitat i les històries de vida són algunes de 

les àrees que están en la línia del que pot ser significatiu per al desenvolupament individual i 

col·lectiu de les persones adultes. Perquè aquests temes es visquin com a significatius, cal, tal i com 

diu Remei Arnaus (1998), “apoyar el deseo de aprender, apoyar la tolerancia cultural, la curiosidad 

para problematizar la realidad, apoyar la diferencia que no la exclusión; fomentar la creatividad, la 

conciencia crítica del mundo (...). Todo ello es posible cuando se puede relacionar lo que se aprende 

con lo que se es (...)” (1998: 35) 

 

Freinet41 també va creure com a molt important la cooperació, on la creació d'un ambient 

favorable a l'aula i la relació entre els alumnes i el mestre posin les bases per a la construcció del 

coneixement col·lectiu i individual. Les relacions en l'educació d'adults són un dels pilars 

fonamentals, ja que, tal i com comenta l'autor són les encarregades de donar peu als 

aprenentatges.   

 

Les relacions que s'estableixen han de regir-se, segons Remei Arnaus “(...) por un reconocimiento 

mutuo y de autoridad, y no por un principio de poder”42(1998: 38). Relacionat amb aquesta idea, 

José Contreras (2010) dóna molta importància al fet de “ser-hi” com a educadors, de mostrar-nos, 

de relacionar-nos, d'estar allà. Estic totalment d'acord amb ell quan afirma que aquesta mateixa 

manera d'expressar-nos i d'apropar-nos als alumnes serà determinant en el procés d'ensenyament-

                                                 
41

  Autor citat a: Formariz, A.  (2011).  

42
 “La raíz de autoridad es augere -acrecentar- y tiene el sentido de hacer crecer la confianza en la relación y poner en  

juego el reconocimiento de quien me fio, de quien me da confianza. La diferencia fundamental es que el poder se  

ejerce, se impone; en cambio la autoridad se reconoce y por tanto depende de si entrego mi reconocimiento o no según  

me fie y confíe.” Remei Arnaus (1998) 
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aprenentatge.  “Al enseñar, uno se expone, se enseña: no sólo enseña un saber, sino la propia 

relación con el saber; no sólo está allí, entre estudiantes, sino que es ante todo presencia. Y esto es 

lo que primero perciben los alumnos y alumnas: la presencia (o la ausencia), el modo de ser alguien 

que se muestra (o no) y entabla (o no) una relación, tanto con el propio alumno, como con lo que 

pretende enseñar, o compartir, o estimular e impulsar en esa relación personal.” (2010: 64) 

 

Donald A. Shön43 es centra en la importància de la pràctica reflexiva dels docents atesa a la 

necessitat de cerca nous mètodes per resoldre els problemes educatius a l'aula. L'autor emfatitza 

la importància dels professionals reflexius, que aprofundeixen en els propis mètodes 

d'ensenyament i determinen quin és el més adient  per als estudiants. Es tracta d'una opció 

formativa que parteix de la persona, que té en compte l'experiència personal i professional per a 

l'actualització i la millora de la tasca docent. És important generar un espai en el desenvolupament 

de la pràctica professional, on es possibiliti la reflexió sobre l'acció educativa i el context on es 

porta a terme. És un parar i reflexionar, interrompre l'acció inmediata i pensar en com es pot 

millorar, una acció a la que, a dia d'avui, no estem gaire acostumats.  

 

Jorge Larrosa (2003) reflexiona sobre aquesta idea en el següent fragment: “La experiencia, la 

posibilidad de que algo nos pase, o nos acontezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción, 

un gesto que es casi imposible en los tiempos que corren: requiere pararse a pensar, pararse a 

mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio, 

pararse a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles, suspender la opinión, suspender el 

juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la 

delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a 

los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio.” 

 

D'altra banda, Max van Manen44 utilitza els termes “tacte” i “to” a l'ensenyament com la 

necessària sensibilitat que han de tenir els educadors/docents per tal de saber quina és la manera 

més adient i més eficaç per relacionar-nos amb les persones que aprenen. Cal partir del 

reconeixement de la singularitat de cadascun de nosaltres i dels nostres alumnes, i cultivar de 

manera continuada una forma determinada de veure, escoltar, respondre i saber estar en cada 

                                                 
43

  Autor citat a: Formariz, A.  (2011).  
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  Autor citat a: Formariz, A.  (2011).  
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relació que establim amb els aprenents. 

 

Per últim, Philippe Meirieu45 planteja la necessitat que el docent es posi en la pell del que està 

aprenent, que l'educador no ha de “traspassar coneixements” o “fabricar educands” sinó que ha 

d'acompanyar a l'aprenent en l'autoconstrucció de sabers i coneixements, guiar-lo en els processos 

que desenvoluparan la seva autonomia i mediar en la gestió dels seus aprenentatges. “el subjecte 

que aprèn no és un subjecte en construcció sinó un subjecte que es construeix, es rebel·la, s'amaga 

o resisteix si pretenem construir-lo a la nostra manera”. 

 

A través d'aquest escrit he intentat plasmar el valor que té per mi l'educació de persones adultes, 

per fer-ho, m'he ajudat de les veus de diferents autors i autores, grans clàssics que m'han ajudat a 

ser crítica, a pensar i a comprendre la importància de fer un bon acompanyament. 
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  Autor citat a: Formariz, A.  (2011).  
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PERSPECTIVA METODOLÒGICA I PROCÉS DE RECERCA 

 

Com ja he comentat anteriorment, la finalitat d'aquesta recerca és la de rescatar les veus de dues 

dones musulmanes que assisteixen a un centre de formació per a persones adultes. L'objectiu 

principal puc dir que és el d'aportar idees i sabers que ajudin als diferents professionals de 

l'educació a conèixer quina és la realitat que poden viure algunes persones immigrades, com 

també oferir eines que ajudin a facilitar la seva acollida.  

 

El motiu pel qual vaig escollir aquest tema va ser per la necessitat de donar la importància que 

mereixien totes aquelles persones que m'havien acompanyat durant aquest últim any en la meva 

pràctica professional: tots aquells homes i dones que assistien a les classes de castellà que jo 

impartia.   

 

Fins ara, no havia tingut l'oportunitat d'apropar-me a aquella cultura que, la societat occidental 

acostuma a alimentar de prejudicis i de idees no gaire bé concebudes. M'estic referint a la cultura 

islàmica. Per mi, l'inici d'aquesta experiència professional es va convertir en tot un repte. Els 

primers dies, tenia la necessitat constant de documentar-me sobre la cultura en si: vaig llegir 

articles sobre la religió, sobre la visió que tenen de les dones... Sense adonar-me, estava alimentant 

totes aquelles idees que circulaven sobre la cultura musulmana, estava fent tot allò del que sempre 

m'havia avergonyit...  

 

En arribar el primer dia de classes, vaig optar per fer allò que sempre m'havia funcionat: Esperaria 

a veure'ls, a conèixer-los, només així podria arribar a saber més d'ells. Havia decidit obrir els ulls, 

obrir-me a ells i deixar-me emportar per tot allò que volguessin mostrar-me.  

 

Els dies van anar passant i la seva gratitud, el seu entusiasme en venir a les classes i la seva 

amabilitat va facilitar la creació d'un vincle que dia a dia anàvem cuidant entre tots. Les classes es 

van anar convertint en espais on compartíem experiències, on conversàvem del dia a dia, i per què 

no, en espais on ens ajudàvem mútuament a aclarir totes aquelles qüestions que ells, elles i jo ens 

fèiem; un espai on imperava la confiança, el respecte vers els altres i, sobretot, la llibertat. 

 

Per tots aquests motius tenia la necessitat de plasmar en algun lloc tot el que havíem viscut, volia 

compartir amb més gent la meva experiència en una escola d'adults com a mestra de castellà per a 
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persones nouvingudes. Una experiència basada en les relacions humanes. 

 

Per iniciar aquesta recerca, vaig partir d'un seguit de preguntes que em proposava poder 

respondre al llarg d'aquest treball: 

 

-Com va ser el seu procés migratori? 

-Com van viure el procés d'acollida al nou país? 

-Quins sentiments, desitjos, inquietuds i contradiccions poden viure? 

-Quina importància donen a l'escola d'adults i a tot el que allà van viure? 

 

Aquesta recerca està orientada a descriure, comprendre i interpretar la realitat d'aquelles persones  

que venen a un nou país i que decideixen apuntar-se a un centre de formació de persones adultes. 

Aproximar-me a aquest tema requereix un enfocament metodològic concret, un enfocament que 

permeti captar la realitat des de la seva complexitat i tal i com afirma Ricardo González46, que 

permeti reflectir el costat afectiu de l'ésser humà. M'estic referint a l'enfocament qualitatiu que, 

Segons Antonio Bolívar (2002), permet “contar las propias vivencias y “leer” (en el sentido de 

“interpretar”) dichos hechos y acciones, a la luz de las historias que los actores narran.” 

 

Per fer aquest camí, per comprendre les realitats de les persones amb les que treballava, per 

conèixer els sabers que han anat construint i mobilitzant al llarg de les seves experiències 

migratòries, he decidit utilitzar la recerca narrativa. Una recerca que em permet captar la riquesa 

dels significats dels assumptes humans, com són els desitjos, els sentiments, les creences... 

(Bolívar, 1998).47 Que em permet apropar-me i comprendre les experiències de forma més àmplia, 

atenent així la seva complexitat. L'escriptura narrativa em possibilita poder expressar de manera 

més natural tot allò que vaig descobrint, reflexionant i construint. 

 

A mesura que anava perfilant la temàtica del treball, m'adonava que el que buscava no era arribar 

a cap generalització, no volia verificar cap hipòtesi prèvia, ni aportar cap dada estadística sobre el 

tema en qüestió, sinó que volia aportar un coneixement sobre tots aquells esdeveniments, 

                                                 
46

 VVAA. (2009). La investigación biográfico-narrativa. Metodología de la investigación básica, Master en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en Educación y Formación. Madrid: Universidad autónoma  de Madrid. 
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 Bolívar, A.; Domingo, J. i Fernández, M. (1998). La investigación biográfico-narrativa en educación. Guía para 

indagar en el campo. Granada: Grupo FORCE : Universidad de Granada : Grupo Editorial Universitario. 
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experiències, vivències i sentiments que tenen lloc a la vida d'aquelles persones. Una de les 

primeres qüestions que havia de resoldre era: sobre quines experiències em basaria? Quins 

elements havia de tenir en compte a l'hora d'escollir les veus que protagonitzarien aquesta 

recerca? 

 

Un dels elements més importants que volia destacar era la relació educativa, per tant, perquè així 

fos havia de pensar en persones amb les que ja havia establert una relació de confiança, una 

relació prèvia amb certa complicitat. Aquesta primera característica, ja va fer que em decantés pel 

sexe femení. La meva pròpia experiència em diu que em resulta més senzill establir relacions més 

profundes amb les dones que amb els homes, i en aquest cas, no va ser diferent.  Sabia, que la  o 

les protagonistes, perquè és cert que encara no sabia amb quantes històries em centraria, havien 

de ser dones, ara calia escollir quines.  

 

El primer nom que em va venir al cap, va ser el de Karima. La Karima era una noia argelina de 

dinou anys que tan sols feia tres mesos que havia vingut a Espanya. Aquesta “fragilitat”, per 

anomenar-la d'alguna manera, el fet de trobar-se sola a centenars de quilòmetres de la seva terra, 

en un lloc on no entén l'idioma i en un context on no coneix a ningú, va facilitar que es creés un 

vincle molt fort entre ella i jo. Un vincle reforçat per la proximitat d'edats, els interessos acadèmics 

i les motivacions. Sense dubte, sabia que ella formaria una part important en el meu treball. A 

més, com tot era tant recent, li resultaria molt més senzill poder explicar com havia estat el seu 

procés migratori, ja que tenia les sensacions, les emocions i els pensaments molt presents. 

 

L'Iman va ser la segona dona en la que vaig pensar. Es tractava d'una mare de família que feia deu 

anys que havia marxat del seu país, Síria. La relació que vaig establir amb ella es va anar creant més 

a poc a poc que amb la Karima, es tractava d'una dona molt treballadora, constant,  responsable i 

acollidora, sempre ajudava a aquelles persones que ho necessitaven, era molt agradable amb 

tothom. Com amb la Karima, van ser aquells espais entre classe i classe els que van forjar la nostra 

relació. Espais de dos, on compartíem aquells pensaments que en gran grup resultaven 

impossibles. Jo mateixa cercava aquells moments per poder xerrar amb cadascuna d'elles, 

moments en que aprofitava per preguntar com estaven, com l'havia anat la reunió amb la 

professora del seu fill,  com l'havia anat l'examen... 

 

El fet de centrar-me en les històries de la Iman i la Karima em permetia poder conèixer dues 
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realitats migratòries ben diferents: la d'una noia jove que acaba d'emigrar amb la finalitat de 

formar-se, i la d'una dona que va marxar fa deu anys del seu país per amor i que ha format la seva 

família aquí, a Espanya. 

 

Aquesta sensibilitat per descobrir i entendre en primera persona el significat que va tenir per a 

elles el fet d'emigrar, d'arribar a un nou país, d'establir-se i de sentir-se o no acollides, em va fer 

pensar en l'estudi de cas com a eina d'investigació. 

 

L'estudi de cas és un tipus d'investigació apropiada per estudiar un cas o una situació amb certa 

intensitat i profunditat. Permet descriure i comprendre amb complexitat una determinada realitat. 

Tal i com diu Stake (1985), és l'estratègia més adequada a l'hora de captar la complexitat d'un únic 

cas i comprendre amb profunditat la realitat que s'hi viu: “Si es necessària conèixer la complexitat i 

la contextualitat de casos individuals, l'estudi de cas és necessari.” (Stake, 1985: 283) 

 

També, Adelamn, Jenkins i Kemmis48 expressen que l'estudi de cas implica “l'estudi d'un exemple 

en acció” i proposen concebre'l com “un sistema limitat”, on es dóna una comprensió molt 

completa sobre el cas estudiat. 

 

Tot i això, alguns autors posen en dubte l’eficàcia de l’estudi de cas únic i remarquen els seus 

desavantatges i inconvenients. Campbell49, per exemple, considera aquesta estratègia com una de 

les formes més imperfectes de fer investigació. Una de les principals crítiques que ha rebut és la 

falta de generalització pel fet d’abordar una única realitat. Bell50 assenyala, referint-se a l’estudi de 

cas únic, que la generalització no és possible i qüestiona el seu valor.  

 

Personalment, considero que , tal i com diu Nieves Blanco (1993), el grau d’aprofundiment que 

aquest permet compensa les seves limitacions i riscos i, per tant, la limitació derivada d’accedir 

només a un cas és el preu que cal pagar com a contrapartida d’aquest aprofundiment.  

 

                                                 
48

  Autors citats a: Arnaus, R. (1993). 
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  Citat a: Martínez, S.G. (2003).  
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  Citat a: Latorre, A.; del Rincón, D.; Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona:  
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Per portar a terme els dos estudis de cas que m'havia plantejat, vaig decidir partir de les seves 

històries, dels seus entramats de vida. No volia parlar d'històries de vida, perquè tenia clar que es 

tractava d' una tècnica que implicava un anàlisi molt més complex i ampli que el que jo tenia 

pensat fer.  

 

Simplement volia partir de les seves narracions, del que elles volguessin explicar-me, d'aquelles 

vivències que formaven part de la seva realitat, del seu procés migratori. Quan expliquem la nostra 

història, estem donant una significació a allò que vivim, tal i com explica Christine Delory-

Momberger (2007) al següent fragment: “ (...) el ser humano se aprehende a sí mismo, y 

aprehende de su vida, a través de las historias”. 

En realidad no paramos de biografiarnos, es decir de inscribir nuestra experiencia en esquemas 

temporales orientados que organizan cognitivamente nuestros gestos, nuestros comportamientos, 

nuestras acciones, según una lógica de configuración narrativa. Esas operacions de biografización 

aseguran el sentimiento que tenemos de nosotros mismos a lo largo del tiempo; nos facilitan 

estructurar e interpretar lo que estamos viviendo, al conformarlo precisamente como lo que 

depende de nuestra experiencia propia.  Tal actividad aparece así como una hermeneutica práctica, 

como un marco de estructuración y de significación de la vivencia mediante la cual se le atribuye 

una figura en el tiempo, es decir una historia, que se vincula con un sí mismo. 

El relato, “la historia de vida” o los fragmentos narrativos que componen muy a menudo la trama 

de nuestros intercambios cotidianos con el prójimo, aparecen como la forma más familiar de esa 

escritura de la vivencia.” (2007:46) 

 

Les converses que manteniem, inspirades en la seva experiència, permetien explicar els successos 

del passat, com també la influència que tenien aquests en les situacions actuals. Quan parlem de la 

nostra vida, ens permeten parar-nos a recordar, a pensar en allò viscut, a donar-li importància i a 

trobar-li un sentit.  

 

És cert que no he realitzat un diari de camp, pròpiament dit, al llarg de la meva experiència com a 

mestra en l'escola d'adults, però també és cert que els elements que considerava més significatius 

els anava anotant en una llibreta que he utilitzat al llarg del curs. En ella escrivia els aspectes més 
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rellevants de la meva pràctica diària, els elements que més em cridaven l'atenció, o les sensacions 

que tenia en acabar una classe que havia estat carregada d'emocions.  

 

Tal i com he anat dient, a la meva recerca m'interessava escoltar les veus de la Karima i la Iman, 

dues dones que assistien al centre on treballava. Aquestes veus han quedat recollides a través 

d'entrevistes, tot i que també he tingut en compte les converses informals mantingudes durant la 

meva estada al centre i els comentaris de les classes, també recollits a la llibreta que he mencionat 

anteriorment. 

 

A través de l'entrevista, intentava trobar el que era més important i significatiu en la veu de les 

dones: les seves perspectives, les seves representacions, la manera en què elles viuen i 

experimenten una determinada realitat... Quan pensava en l'entrevista, em venia al cap un seguit 

de preguntes intimidants, un interrogatori fred i sabia que això no era el que volia. La meva idea 

era cercar un espai informal on poder conversar amb les dones amb qui vaig viure una relació 

significativa. Un espai on poguéssim xerrar de la vida, posar-nos al dia, recordar moments viscuts, 

preocupar-nos l'una de l'altra, preguntar per les vides dels companys que hi havia a la classe...  

 

Vaig fer-me un guió de temes i preguntes que m'ajudés a començar, tot i que tenia clar, que 

l'essència d'aquelles trobades era parlar de tot allò que elles volguessin explicar-me. Es tractava 

d'entrevistes semi-estructurades, on anar tirant del fil, sense forçar, deixant que fossin elles les que 

anessin guiant les converses. Si un tema quedava tancat, llavors reprendria les preguntes que 

m'havia plantejat en l'ordre que la conversa portava. 

 

El camí de la meva recerca 

 

Tot va començar al juny de l'any passat; personalment jo ho vaig percebre com una mica precipitat, 

estàvem a tercer i encara no teníem gaire idea del que era allò del Treball de Fi de Grau (TFG), 

només ens havien dit que anéssim pensant en un tema en el què volíem aprofundir, en algun 

àmbit del que volguéssim saber més, algun aspecte que ens permetés aportar quelcom nou al món 

de l'educació social... 
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Recordo com, en acabar les classes vam començar a rebre mails on ens demanaven, en un plaç 

aproximat d'un mes, l'elecció del nostre TFG. La veritat és que en aquelles dates, no tenia gaire clar  

quina seria la meva elecció, havien sigut molts els temes que m'havien interessat al llarg del grau, 

però no acabava de decidir-me sobre quin seria l'adient. Recordo com pensava en la meva 

trajectòria professional, en quines havien sigut les experiències més satisfactòries, i sense adonar-

me, tornava a recordar les meves pràctiques, com a estudiant de mestre, a l'escola d'adults del 

Centre Penitenciari Quatre Camins. Aquella estada va representar en mi un canvi de mentalitat, 

aquelles pràctiques van ser, d'alguna manera, les causants de que avui dia estigui estudiant el grau 

d'educació social.  

 

Sabia que volia tornar a entrar en les aules de l'escola d'adults, per això, en l'elecció de l'últim 

pràcticum vaig optar per l'educació d'adults, aquest cop, al CFA Martinet de Nit. Tot em feia pensar 

que havia de dedicar aquest projecte a profunditzar sobre allò que tant m'havia marcat i així va ser 

com vaig començar a fer-me una idea sobre què tractaria el meu TFG.  

 

Recordo les xerrades que havíem mantingut la meva tutora de pràctiques del curs passat i jo: 

intentàvem cercar la finalitat que podria tenir el meu treball, ella em preguntava què era el que jo 

volia destacar, quin aspecte m'havia interessat més al llarg de la meva experiència, i jo no dubtava 

en dir-li que havia sigut la fortalesa de totes aquelles persones que assistien diàriament a les 

classes, persones amb les que havia compartit grans moments i que em van fer veure el sentit 

d'aquelles aules, espais plens de converses, experiències i històries de vida.  

 

Sense adonar-me, ja havia donat un altre pas endavant, sabia que el projecte havia d'incloure les 

veus d'aquells homes i dones que formaven part d'aquell petit espai. Veus que m'ajudarien a 

entendre  què és el que ells/elles cerquen en venir a l'escola, veus que donarien sentit a la figura 

de l'educador social.  

 

Era el moment de plasmar aquella idea, que tot i encara no ser del tot concreta, ja donava pistes 



- 45 - 

 

sobre el meu enfocament. Vam haver d'omplir una fitxa51 amb la finalitat del nostre treball, però jo 

tenia la necessitat d'explicar amb més profunditat el que volia aconseguir i per això vaig decidir fer 

un petit escrit52 on ho relatava. 

 

Durant l'estiu, vaig començar a documentar-me, tot i que no tenia gaire clar per on començar... 

Fullejava diferents articles, mirava els meus apunts de l'assignatura d'Educació per a Persones 

Adultes... d'alguna manera volia estar preparada pel curs que començaria aviat, on tornaria a 

retrobar-me amb l'àmbit que havia tingut tant de sentit per a mi. 

El setembre va arribar, i amb ell una gran sorpresa que em suposaria alguns canvis en els meus 

plans: m'havien ofert treballar de mestra en una escola d'adults durant tot el curs i això implicaria 

poder centrar les meves pràctiques i el meu projecte en la mateixa institució. Sense dubte, aquest 

fet em permetria poder dedicar-m'hi amb més profunditat. 

 

Els dies van anar passant, i a mesura que anava parlant amb la meva tutora, anava perfilant cada 

cop més la meva temàtica. Les tutories que vam realitzar, juntament amb la meva pràctica com a 

mestra, m'ajudaven a concretar allò en el que volia centrar-me.  

 

Tenia clar que volia partir de les veus dels i de les alumnes de la meva classe de castellà inicial: un 

ensenyament dirigit a persones estrangeres que volen aprendre l'idioma. El dia a dia a les aules va 

fer que aprengues molt de cadascun d'ells; Els continguts educatius ordinaris van passar a un segon 

pla per intercanviar moments en que cadascú s'obria i explicava les seves vivències i experiències, 

és aquí on es trobava la finalitat educativa: en les relacions, en l'escolta activa, en el respecte, la 

confiança, en la comunicació, en el compartir moments i en el propiciar espais de llibertat.  

 

El meu treball, sense adonar-me, començava a prendre forma; sabia el que volia: sentir les veus 

d'aquells/es homes i dones que assistien a les classes de castellà, volia saber com s'havien sentit, 

quina importància donaven a l'escola d'adults, com ho explicaven. La meva finalitat era partir de 

les relacions educatives que allà s'establien, volia saber quin sentit tenien per a ells aquestes. A 
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través de les seves històries de vida, intentaria cercar quines havien sigut les experiències que més 

havien marcat la seva trajectòria vital, com havia sigut el seu procés migratori, com ho havien 

viscut, quin significat té per a elles les relacions i què era el que les havia portat a un Centre de 

Formació per Adults. 

 

La finalitat de la meva recerca feia impossible destacar totes les veus de les persones que havien 

format part d'aquesta experiència, per això vaig haver de decidir quines acabarien sent les 

protagonistes del meu treball. La relació que havia establert amb elles, la confiança i la complicitat 

van fer que em decantés per la Karima i la Iman, dues dones d'edats, procedències i realitats ben 

diferents.  

 

A partir de llavors, ja podia documentar-me amb més profunditat; vaig començar a analitzar 

diferents fonts bibliogràfiques (articles, documentals, tesis doctorals...) amb la finalitat de conèixer 

més sobre les diferents temàtiques: Què hi havia escrit sobre immigració? Quin paper té la dona en 

el procés migratori? Què diuen els principals autors sobre l'educació d'adults? La veritat és que 

aquest procés va ser molt lent, havia de llegir molt i extreure les idees que creia que em podien 

servir en la meva recerca.  

 

En ocasions, feia servir una llibreta en la que anava anotant aquells aspectes que m'havien cridat 

l'atenció a les classes. Recordo com en nombroses ocasions m'asseia davant l'ordinador i anotava 

tot allò que em venia al cap. Feia una pluja d'idees sense gaire sentit, destacava aquells aspectes 

que volia incloure en la meva recerca, era la meva manera de relacionar allò que anava llegint, amb 

el que veia i pensava. Un primer apropament al que seria el meu treball.  

 

A mesura que anava passant el curs, m'adonava que no tenia el temps suficient per dedicar a 

aquesta investigació. Les altres assignatures junt amb la preparació de les classes exhaurien tot el 

meu temps, fins a tal extrem d'haver de treure'm hores de son. És per aquest motiu que vaig 

decidir implicar-me totalment en la feina i en la resta d'assignatures que em quedaven per acabar 

la carrera i deixar el Treball Fi de Grau pel setembre. Aquesta decisió va ajudar a que em 

tranquil·litzés una mica, si tenia alguna estona lliure, aprofitava per continuar mirant-me 
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documents, però ja sense la mateixa pressió que tenia abans... 

 

Van anar passant els mesos, i sense adonar-me va arribar juny. Les classes ja havien acabat, només 

faltava que publiquessin els nostres resultats. Mentre alguns es mostraven contents per què ja 

havien presentat el seu projecte, jo començava a planificar-me les vacances... Tenia tres mesos per 

finalitzar aquella investigació que havia deixat a mitges. 

 

Tot i que el procés d'aquesta recerca ha anat constantment endavant i enrere, en un principi, em 

vaig marcar una serie d'objectius per tal d'iniciar aquest procés. 

 

Primerament, vaig fer un primer esbós del que seria la introducció del treball. En ella vaig explicar 

el perquè havia decidit fer aquesta recerca, quins objectius perseguia i quines eren les preguntes 

que havien iniciat aquesta investigació. Sabia que en acabar el procés, hauria de tornar a refer-la, 

però era una manera de començar a trencar el gel. 

 

Seguidament, vaig dedicar-me en profunditat a elaborar el marc teòric. Mesos enrere ja havia 

començat a buscar informació, tot i que de manera més desordenada. Ara m'havia d'esforçar per 

ordenar tota la que tenia, cercar de nova i fer tres grans blocs. El primer estava enfocat en la 

immigració en general, el segon, estava relacionat amb les dones musulmanes que immigraven i 

l'últim feia referència a aquells aspectes relacionats amb l'educació d'adults. He de dir, que aquest 

apartat és un del que més treball m'ha suposat. Entendre la informació, seleccionar-la i relacionar-

la amb la finalitat de la meva recerca ha comportat la inversió d' una gran quantitat d'hores.  

 

Quan vaig acabar aquest apartat, recordo que tenia la sensació d'haver avançat molt, però en els 

dies següents veia que realment no era així, em quedava molt per fer i començava a desesperar-

me... Veia com el meu entorn sortia, es divertia, es relaxava, marxava de vacances... i jo continuava 

tancada en les quatre parets de la meva habitació. Les ganes de seguir amb la investigació van anar  

minvant, començava a pensar que no ho aconseguiria... però gràcies als ànims de la gent que 

m'envolta vaig poder continuar. 
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En els dies següents m'havia plantejat començar a preparar-me les trobades amb les dues noies, 

com ja he comentat anteriorment, faria servir entrevistes, però no volia que s'assemblessin a cap 

interrogatori, sinó que el que cercava era un espai on poder conversar sobre les seves vides.  

Tot i tenir clar el que no volia fer, quan pensava en les preguntes que em servirien de guia, em vaig 

adonar que estava creant un qüestionari fred i sense cap sentit per a mi; tenia la necessitat de 

plasmar tot allò que pensava que podria parlar amb elles, però aquelles preguntes s'allunyaven 

molt de la meva idea inicial.53  

 

Aquest primer esbós em va servir per discriminar una sèrie de qüestions que resultaven claus en la 

conversa:  com era la vida en el seu país d'origen, com va ser el procés migratori,  en quin moment 

es troba actualment i quina visió té de l'escola d'adults i del que allà ha viscut.  

 

A partir d'aquestes idees ja si que podia formular algunes preguntes que em servirien de guia a 

l'hora de fer l'entrevista-conversa. Aquell guió em va ajudar a poder començar, però era totalment 

flexible, ja que el que m'interessava era anar tirant del fil de tot allò que elles em volguessin 

explicar. Si en algun moment calia, llavors introduïa alguna de les preguntes en l'ordre que anava 

seguint la conversa. Cada entrevista estava adaptada a la dona a qui anava destinada, es a dir, no es 

tractava d'un guió universal, sinó que l'anava modificant cercant els comentaris específics per a 

cada dona concreta. 

 

Al llarg del curs ja els hi vaig explicar a la Karima i a la Iman l'existència d'aquest treball com també 

les hi vaig proposar si podia centrar-me en les seves veus. La veritat és que elles van accedir molt 

amablement, però vam decidir deixar-lo per l'estiu, ja que així cap de les tres tindria tantes 

obligacions. La meva idea inicial era poder parlar amb elles a mitjans de juliol, quan ja hagués 

avançat una mica de feina, però a elles els hi va coincidir amb el Ramadà i ho vam aplaçar per la 

setmana següent de la seva finalització. 

 

Amb la Iman, inicialment vam quedar en anar a berenar a una cafeteria, però el mateix dia em va 

trucar per dir-me que em convidava a berenar a casa seva. L'entrevista va tenir lloc al menjador, 
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amb els seus dos fills jugant per la casa. El seu marit es trobava descansant perquè el dia anterior 

havia tingut guàrdia. Així que en un parell d'hores, aquella trobada s'havia convertit en una reunió 

familiar plena de senzillesa i caliu. Aquella conversa  em va fer pensar en les xerrades que havíem 

mantingut a l'escola, converses on parlàvem de la vida, d'una manera informal, en un ambient 

relaxat i amb confiança.  

 

Vam estar parlant prop de tres hores i mitja, la primera estona ens vam posar al dia sobre tot el 

que havíem fet en el que portàvem de vacances, sobre quins plans teníem per l'any vinent, vam 

parlar dels seus fills... La veritat és que m'hauria agradat poder enregistrar tota la nostra conversa, 

però no va ser fins al cap d'una hora que no vaig treure la gravadora.  

 

Tenia present que potser la llengua podia esdevenir una dificultat important, ja que la Iman encara 

no domina el castellà, per això, en tot moment intentava assegurar-me que comprenia tot el que li 

preguntava, reformulant la pregunta i explicant-li tant com calgues. Aquella trobada va ser suficient 

per poder parlar de tot el que tenia pensat, tot i els nervis que tenia al principi, abans d'arribar a 

casa seva, vaig gaudir molt d'aquella tarda, la veritat és que va caldre poca estona per tornar a 

recuperar el fil de la relació. 

 

Amb la Karima, vam quedar en anar a berenar a una cafeteria del seu poble. En un primer moment 

era buida, però a poc a poc es va anar omplint de famílies que, com nosaltres, es refugiaven de la 

calor abrasadora que feia al carrer... Així, vam haver de conversar en mig del xivarri de la gent i del 

xiuxiueig de la cafetera. La veritat és que tots aquells elements van aconseguir que riguéssim 

durant una bona estona, xerràvem de tot plegat a crits per poder entendre'ns entre nosaltres. A 

mesura que la conversa ens anava atrapant, tot aquell soroll va desaparèixer, al menys en els 

nostres caps, havíem aconseguit crear la intimitat que necessitàvem enmig de tanta gent. Vam 

estar conversant de tot durant tres hores, entre les quals no vam parar de xerrar ni un segon.   

 

Quan vaig arribar a casa i em vaig posar a transcriure les nostres converses54, m'anava adonant que 

potser podria haver profunditzat més en tot allò que elles m'estaven explicant. Suposo que en el 
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moment et deixes emportar, i no penses en la finalitat d'aquelles preguntes... 

 

La meva idea inicial era rescatar aquells elements dels que m'havien parlat totes dues en dos 

apartats diferenciats, volia destacar la realitat concreta de cadascuna, molt diferenciada a la de 

l'altra. Però, a mesura que llegia i rellegia aquelles converses, m'adonava que eren bastants els 

aspectes que coincidien, i que si ho relatava de manera separada, semblaria molt repetitiu. 

 

Amb la finalitat de facilitar l'anàlisi, vaig dividir les diferents converses per temàtiques. Temes que 

podien ser interessants i que contemplarien l'essència del que havien viscut. Temes que ajudarien 

a donar resposta a les meves preguntes inicials: Com va ser el seu procés migratori? Com van viure 

el procés d'acollida al nou país? Quins sentiments, desitjos, inquietuds i contradiccions poden 

viure? Quina importància donen a l'escola d'adults i a tot el que allà van viure? 

 

Els temes dels que vaig partir van ser els següents: les idees que tenien abans de venir aquí, les 

primeres sensacions i sentiments en arribar, les relacions inicials que van establir, el motiu pel qual 

van apuntar-se a l'escola per a persones adultes, el significat que tenia per elles aquell espai, com 

concebien la figura del mestre, quina importància donaven a l'aprenentatge de la llengua i com 

imaginaven el seu futur. A partir d'aquí, vaig anar relacionant  

 

Les anotacions i records que jo tenia de les classes de castellà, de tot el que havíem viscut, em van 

ajudar a comprendre les diferents situacions que elles m'anaven explicant. Tot estava relacionat i 

tenia un sentit.  

 

Quan va arribar l'hora d'escriure tot el que havia analitzat, em vaig trobar amb una dificultat 

important: no sabia com enllaçar-ho tot perquè quedés clar i no semblés repetitiu. Vaig pensar, 

que una bona manera de justificar les meves afirmacions, era incloure les expressions de les dones 

que m'havien fet pensar en allò, i així va ser. 

 

A mesura que anava escrivint, que m'anava deixant portar, veia que el meu relat començava a tenir 

sentit, i que les respostes que m'havien plantejat a l'inici de la recerca, a poc a poc les anava 
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resolent. 

 

Un cop vaig acabar de fer l'anàlisi, vaig decidir que era el moment d'anotar aquelles idees que 

havia extret i que considerava com a més importants, per després tenir-les en compte, a l'hora de 

fer les conclusions. Idees que acabaria redactant en finalitzar el treball. 

 

Seguidament, necessitava fer un punt que no impliqués tanta reflexió, sinó que em sortís sol amb 

facilitat, i així va ser com vaig fer els agraïments. Quan escrivia sobre aquelles persones que, 

d'alguna manera, havien ajudat a realitzar aquesta recerca, m'emocionava. Suposo que era perquè 

veia el final del camí que m'havia costat tant recórrer.  

 

Quan pensava en l'apartat de difusió del meu Treball de Fi de Grau, em sorgien molts dubtes sobre 

com poder compartir tot allò que havia viscut i sobre el que vaig estar reflexionant al llarg de tants 

mesos. Tenia clar que era molt important compartir aquest material amb altres professionals de 

l'educació que treballen amb persones immigrades. Vaig pensar que potser no era bona idea 

publicar tota la recerca, perquè hi havia alguna cosa que em deia que podia continuar investigant, 

però podia fer algun article que contemples aquells aspectes més importants sobre l'acollida de 

dones immigrades a una escola d'educació de persones adultes.  I així va ser com vaig destacar 

revistes com diàlegs i papers, dos grans referents en publicacions de formació de persones adultes. 

 

Finalment i abans de revisar tot el que havia fet, i de retocar aquells punts que m'havia deixat a 

mitges, vaig redactar el punt on contemplo la meva visió davant el treball: els meus valors ètics. 

Aquí deixo entreveure com he actuat davant la informació que em confiaven la Karima i la Iman, 

com les percebia a elles... Valors que marquen la meva investigació, però també la meva vida. 
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EL MEU COMPROMÍS ÉTIC COM A INVESTIGADORA 

 

El meu Treball de Fi de Grau parteix de les històries reals de la Karima i la Iman, dues dones 

immigrades amb realitats ben diferents. La realització d'aquesta recerca s'ha fet amb el 

consentiment total de les dues protagonistes. En tot moment les he explicades quina era la finalitat 

d'aquesta investigació: la de la realització d'un treball per a la Universitat on intento explicar el 

procés migratori i d'acollida de dues dones de procedències ben diferents. 

 

Estic d'acord amb el que afirma Remei Arnaus (1996) quan diu “Des del meu punt de vista, estar 

“èticament” al seu costat suposava mantenir un clima de diàleg respectuós i igualitari durant tot el 

procés de recerca (...)”. (1996:123) Per aquest motiu, he intentat que, en tot moment, es sentissin 

còmodes: les escoltava, parava atenció en tots els detalls, m'interessava per allò que deien,  les 

acompanyava en aquells moments en que s'estaven obrint a mi. A mesura que ho feien, sentia la 

necessitat  d'estar en deute amb elles; m'havien obert les portes de les seves vides sense esperar 

res a canvi, m'estaven ajudant a realitzar aquest treball, que tenia tanta importància per mi. Per 

això, vaig intentar tenir un detall amb cadascuna d'elles, de la mateixa manera que em vaig oferir a 

ajudar-les en tot el que necessitessin. No volia que pensessin que m'estava aprofitant d'elles, el 

que havien fet, havia estat molt important per mi. 

 

Un dels temes que m'amoïnaven, sobretot per la relació que establia amb elles, era que es veiessin 

amb l'obligació de parlar sobre aspectes que potser no volien, per això, vaig insistir molt en que 

només havien d'explicar-me el que elles creguessin, que si en algun moment sentien que no volien 

parlar d'alguna cosa, només havien de dir-ho, que jo respectaria completament la seva decisió.  

 

La informació que elles em van confiar no es difondria per cap mitjà, excepte per la Universitat. 

Aquest és un altre dels aspectes que les hi vaig explicar amb deteniment. De totes maneres, vaig 

utilitzar noms ficticis per tal de protegir la seva privacitat, ja que tal i com explica Remei Arnaus 

(1996), “Una de les estratègies que es fan servir en les recerques qualitatives per protegir els 

implicats –i les seves confidències- és mantenir l’anonimat, canviar el nom a les persones perquè no 

es puguin identificar”. (1996: 128). Per aquest mateix motiu, també vaig eludir dades que pugessin 

identificar-les, com és el cas de la ciutat d'on provenien o els noms de les persones que apareixen 

en aquesta recerca i que formen part del seu entorn. 
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Si en algun moment, tingués l'oportunitat de difondre algun material relacionat amb aquesta 

recerca, tal i com explico en l'apartat: “La difusió: compartint sabers” , tindria molt clar que no 

seria així si les protagonistes d'aquest relat no estiguessin d'acord, si no em donessin el 

consentiment. En aquest cas, modificaria tota aquella informació que pogués servir per identificar 

les dones: pobles de residència, nom de l'escola d'adults... 
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ANÀLISI. APROPANT-ME A LA COMPRENSIÓ DE L'EXPERIÈNCIA VITAL I EDUCATIVA DE DUES 

DONES IMMIGRADES 

 

Les protagonistes de la meva recerca 

 

Recordo com els primers dies de les classes de castellà veia a totes aquelles dones i imaginava 

quines serien les seves històries, com serien les seves vides, a què es dedicarien... Sense adonar-

me, a la meva ment s'apoderava aquella idea que ens intenten transmetre contínuament sobre 

que les dones musulmanes són víctimes de la seva cultura. Són dones submises, que no tenen 

llibertat i que viuen per la cura dels fills i de la llar. Dones sense veu, que viuen tancades en una 

societat masclista i discriminatòria.  

 

Innocentment, creia que la meva tasca a les classes era la d'aportar aquelles eines que les 

ajudarien a ser més lliures. Havia d'ensenya'l-s'hi una llengua per tal que es poguessin comunicar i 

ser més autònomes del que eren fins ara.  

 

Vaig necessitar pocs dies per adonar-me que aquelles idees eren totalment absurdes. Les dones a 

les que vaig conèixer eren dones lluitadores, que s'encarregaven de tirar endavant les seves 

famílies, que educaven els seus fills, que es preocupaven per la seva formació, que tenien ganes i 

interès per entendre tot el que passava al seu voltant. Dones que es valoraven i que lluitaven dia a 

dia per aconseguir allò que volien. Dos exemples d'aquestes dones són la Iman i la Karima, dues 

realitats ben diferents que m'han mostrat la importància de les relacions educatives.  

  

Hi havia una vegada.... la Iman 

 

La Iman creia que tenia tot el que volia a Síria: una feina estable en un banc, els seus pares i 

germans a prop seu, les seves amigues... Tot li anava bé, sentia que era feliç amb la vida que li 

havia tocat viure, però el seu entorn pensava que encara li quedava una cosa a fer: havia de casar-

se. Al seu país era molt important aquest fet, ja que es tractava del primer pas per poder formar 

una família.  

 

Així, amb aquesta idea voltant pel seu cap, va ser com va conèixer al Mohamed. Les germanes 

d'aquest ja li van posar l'ull a sobre a la Iman, sabien que aquella dona acabaria sent pel seu 
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germà; aquell noi que va marxar feia trenta anys cercant el seu futur, i que ara tornava a la seva 

pàtria convertit en un home de ple dret, un prestigiós cirurgià i dentista. 

 

Tot va passar molt ràpid, es van conèixer una nit qualsevol i van tenir tres intensos dies per 

conversar, per preguntar-se tot allò que volien saber l'un de l'altre. Sentien la necessitat de deixar-

se clar el que els dos buscaven. Van parlar de tot, ell li va explicar amb sinceritat que d'allà d'on 

venia, on havia viscut els últims trenta anys de la seva vida, s'havia casat amb una dona, però que 

la seva història no va funcionar, i que ja estava tot acabat. Li va explicar també que vivia en un petit 

poble d'Espanya, a Granollers i que allà tenia una feina estable i un lloc on viure. Si volia, podien 

crear el seu futur plegats en aquell lloc que li havia obert les portes quan ell ho necessitava.  

 

Tots dos es van enamorar des d'un primer moment, ara calia pensar i decidir què és el que 

acabarien fent en el seu futur. Per ella, aquest canvi trencaria amb tot el que havia lluitat fins 

aleshores. Al marxar a Espanya, havia de deixar la seva feina, que tant li agradava, els seus amics i 

la seva estimada família. Volia estar completament segura de que aquella seria la decisió 

encertada. 

 

Va parlar amb el seu pare i li va explicar tot el que sentia. Tenia por de marxar amb un home que 

no coneixia gaire, no sabia si les coses li funcionarien, si ell l'estimaria i la tractaria bé sempre... El 

seu pare li va dir que no es preocupés que si les coses no li anaven com ella esperava, podia tornar 

a la que sempre havia sigut la seva casa. 

 

La Iman es va quedar molt més tranquil·la i així va ser com sis mesos després es van casar i ella va 

marxar amb el seu marit a Espanya. 

 

La Karima, una futura enginyera química industrial 

 

La Karima va venir d'una ciutat d'Algèria. Allà, vivia en una casa que compartia amb els seus pares, 

els seus quatre germans, la seva avia i els seus tiets. Es tractava d'una família molt unida. A ella li 

encantava passar l'estona amb les seves amigues: conversant, rient i compartint bons moments. A 

la majoria d'elles les coneixia des de feia molts anys, ja que havien compartit classe des que eren 

ben petites. 
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La Karima era una noia molt estudiant, quasi sempre treia les millors notes de la classe, però per 

una estranya raó, acostumava a mostrar-se insegura davant els estudis. Poques vegades confiava 

en les seves possibilitats, i eren els altres els que li havien d'anar dient que ella podia amb tot. 

Recorda, de manera molt positiva, el suport que li van donar molts dels mestres de la seva infància. 

Sempre estaven al seu costat, recolzant-la i donant-li ànims per aconseguir allò que ella tant 

desitjava. 

 

Quan tenia nou anys, el negoci del seu pare, que era el que fins ara mantenia econòmicament a la 

família, va començar a anar malament, tant que van haver de prendre la decisió de tancar-lo. La 

situació laboral a Algèria no anava gaire bé per aquells anys, per això el pare de la Karima va haver 

de deixar el seu país i venir a Espanya cercant una feina que ajudés a mantenir la seva família. 

Primerament va trobar-la a Barcelona, tot i que quatre anys després va decidir anar a Montornès, 

lloc on encara avui resideix.  

 

La Karima no va perdre el contacte en cap moment amb el seu pare, acostumaven a trucar-se, i ell 

viatjava tant com podia a Algèria per veure la seva gent. Per això, per a ella, el seu pare sempre ha 

estat molt present. 

 

L'any 2010 va començar a fer batxillerat, tenia molt clar que volia dedicar-se a la branca de les 

ciències. Degut als bons resultats que anava tenint, es va començar a plantejar la idea de marxar a 

Europa  a estudiar, sempre havia sentit que el nivell acadèmic allà era molt més alt, i per tant, qui 

tenia l'oportunitat de fer-ho, acabaria tenint moltes més possibilitats per aconseguir feina... 

 

Durant tot aquell any i el següent va estar donant-li voltes a aquella idea, reflexionant sobre els 

aspectes positius i negatius que tindria el prendre aquella decisió. La seva mare va estar sempre al 

seu costat, recolzant-la i fent-li veure que el que ella creiés que havia de fer, seria allò correcte. 

L'any 2011, al començar el segon curs de batxillerat, definitivament ho va decidir. Al juny d'aquell 

mateix any marxaria a Espanya, al poble on residia el seu pare. Volia estudiar idiomes i iniciar-se 

amb el món de la física, la idea de ser enginyera li voltava pel cap, però sabia que havia de 

començar per objectius més simples. 

 

El 12 de juny del 2011 la Karima partia cap a Espanya cercant els seus somnis... 
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Com van arribar a l'escola d'adults 

 

Com hem vist, la Iman i la Karima van venir a Espanya per motius ben diferents; la primera va venir 

per amor, amb la idea de construir, en aquesta terra, una família. La segona tenia molt clar que 

volia formar-se per poder tenir més possibilitats en el món laboral, per construir un futur millor.  

Les dues sabien que l'aventura que començarien seria una mica més fàcil perquè podien 

compartir-la amb els familiars que ja feia anys que hi eren aquí. Tant el marit de la Iman com el 

pare de la Karima van venir sols, cercant aquí un futur millor tant per les seves famílies com per ells 

mateixos. En un país completament nou per ells, amb un idioma, uns costums i una religió  

diferents i sense la gent que tant estimaven.   

 

La Karima i la Iman coincidien quan s'imaginaven el com seria viure a Espanya, les dues em 

descrivien un país on es podia viure bé, on podrien assolir els objectius que s'havien plantejat en 

venir aquí. 

 

Paqui: Y Cuando tu estabas allí, antes de salir, antes de venir para aquí, ¿Qué te imaginabas que 

sería esto? ¿Cómo sería España? ¿Qué te venía a la cabeza? 

Karima: Bueno... Nueva gente... Vale... Sí... Un país, como saben todos: turístico, bonito... 

Paqui: O sea, la imagen que tenías, era positiva, era buena... 

Karima: Sí, además tendré estudios, además aprenderé idiomas... (...) 

 

(...) 

 

Paqui: ¿Tu qué pensaste que era España? ¿Qué te esperabas encontrar aquí? ¿Qué te decía tu 

marido? 

Iman: Sí, el futuro para niños aquí bien. Para mí, para estudiar la lengua... bien. No pensar para 

trabajo, porqué mi marido tiene tres trabajos antes. (…) 

 

Per elles, començar aquesta experiència recolzades pels seus familiars era molt important. Saber el 

que els hi esperaria en arribar, tenir una mínima idea del que podia significar venir aquí, tenir al 

costat una persona que conegués l'idioma, que pogués explical-s'hi els aspectes més importants  

que havien de tenir en compte, els hi facilitaria, d'alguna manera, l'acollida al nou país. De totes 

maneres, no hem d'oblidar que allà deixaven tot el que havien sigut les seves vides: la seva família, 
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la seva feina o la seva escola, la seva casa, els seus amics, les seves costums, en definitiva, la seva 

quotidianitat.  És important acceptar que havien de passar per un procés de dol, per totes aquelles 

“coses” que havien deixat enrere, no podien obviar que no passava res, i que aquí no trobarien a 

faltar tot el que havien “perdut”. (Achotegui, J., 2008) 

 

La Karima recorda com va passar la seva primera nit aquí, tenia divuit anys i s'havia separat del seu 

pilar fonamental a la vida, la seva mare. Sabia que el que li esperaria d'aquella nit en endavant era 

tot un misteri, ella lluitaria per aconseguir allò que s'havia proposat, però era inevitable que la por i 

els nervis s'apoderessin d'ella... 

 

Paqui: ¿Cómo fue el primer momento en el que llegaste aquí? 

Karima: Llegué el doce de junio, ¿sabes como me dormí? con una manta. Tenia frío, dormí 

tapada. 

Paqui: El doce de junio llegaste y tenías frío? 

Karima: Dormí con frío, así tapada. 

Paqui: ¿Estabas nerviosa? ¿Por qué tenías frío? 

Karima: Era mi primera noche, en un lugar nuevo totalmente...  

 

Per la Iman, els moments més delicats van venir alguns dies després, quan es va trobar sola en una 

casa que encara no havia fet seva... El seu marit treballava en tres feines diferents i només 

compartia amb ella dues o tres hores al dia... Es mostrava molt trista, enyorava els seus éssers 

estimats i tot el que havia deixat enrere. A més, no podia relacionar-se amb ningú, perquè encara 

no coneixia l'idioma... Sentia la necessitat de tornar, volia recuperar tot el que tenia al seu país: la 

seva feina, les seves amistats, la seva casa, la família...  

 

IMAN: (...) el primeros años no contenta, muy difícil, no hay amigos, no hay trabajo, no hay 

gente para hablar... eh... no puedo hablar, no sabes nada... (...) Primeros meses yo pregunto con 

mi marido: no puedo esperar aquí, yo quiero trabajo otra vez y después tres y cuatro meses 

volver aquí...  

(...) 

IMAN: Sí, yo pensar más fácil aquí, pero no es fácil. Sólo quieres mi familia, mi hermana aquí.  

 

Tal i com comentava la Iman, jo també considero que un dels elements fonamentals per facilitar 
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l'acollida a un nou país són les relacions que es poden establir amb la gent que viu aquí. Ella tenia  

la necessitat de sortir de casa seva, de parlar amb la gent, de relacionar-se... Abans de venir, ja 

tenia aquesta mateixa por, la de no poder comunicar-se o la de no agradar a la gent... Tal i com 

explica a continuació, tenia por que la excloguessin pel fet de ser d'una altra cultura. 

 

Iman: Tengo miedo la gente, no entiendo mi, o no te gusta, no... (...) 

 

Les primeres persones amb les que es va relacionar la Iman, van ser familiars i amics àrabs. Ells van 

ajudar a que de mica en mica sortís de casa, que s'anés obrint a aquesta nova cultura, tot i que 

encara no havia aconseguit familiaritzar-se amb l'idioma. 

 

Paqui: ¿Y tenías a alguien con quien relacionarte, o alguien que te ayudara? como estabas muchas 

horas sola, ya que tu marido sólo estaba dos horas en casa. ¿Encontraste a alguien, a alguna 

amistad, algún familiar, aunque sea lejano, que te apoyara, que pudieras salir con él...? 

Iman: Sí, tiene un prima mi madre en la Barcelona. Cada semana, cada sábado, tiene amigos 

árabes. Me dijo ven a Barcelona para ver. Y también tiene dos primas en la Valencia. La primera 

su marido árabe y la otra español.  

Paqui: ¿Son primas tuyas?  

Iman: Sí, cada año viaje en la Valencia y coge tres días o dos días... 

Paqui: Y vais a verlos, ¿no? 

Iman: Sí. 

 

El canvi més significatiu per a la vida de la Iman va ser quan es va quedar embarassada. Per a ella 

aquest fet implicava un afegit pel que continuar lluitant, una alegria en mig de tanta soledat.  Ella i 

el seu marit estaven molt contents, i van parlar de que ara era necessari que aprengués la llengua, 

sense dubte, l'hauria de fer servir en qualsevol aspecte que impliqués la cura del seu fill.  

 

Va provar en una escola d'idiomes, però ho va haver de deixar ben aviat. El metge li va dir que 

tenia un embaràs de risc i que havia de quedar-se a casa fent repòs. Aquelles classes li van servir 

per agafar una mica de seguretat, començava a entendre el castellà però li resultava molt 

complicat expressar-se. Els seus fills van anar creixent i la Iman veia que cada cop era més 

necessari el coneixement de la llengua. Sentia la necessitat de comunicar-se amb les mestres dels 

seus fills, es preocupava per l'educació que rebien a l'escola, no sabia com els tractarien i no hi 
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havia forma de poder entendre's amb elles. Recordo com, en iniciar el curs, aquesta era una de les 

principals preocupacions de la Iman; no sabia si estarien discriminant als seus fills pel fet de ser 

àrabs, no tenia manera de saber-ho, ja que no acabava de tenir una bona relació amb la mestra 

d'un d'ells: 

 

Iman: (…) primero yo pensar tiene miedo las profesoras. ¿Qué hacen con mis hijos? Son árabes, 

musulmanes... ¿sabes? 

Paqui: Me lo comentaste al principio de curso, es verdad... 

Iman: No sé, no entiendo la profesora para Ilías (hijo mayor).... y no... es buena, es guapa, es... 

pero primera vez, yo no entienda a ella, o ella no entiende ami. No sé...  

 

El seu marit, veient els grans esforços que feia la Iman pel que fa a l'educació dels seus fills, la va 

animar a tornar a estudiar la llengua, veia que tenia la necessitat de saber què feien els seus fills a 

l'escola, volia assegurar-se que tindrien uns bons resultats. Al principi, ella es va mostrar reàcia a 

estudiar castellà, creia que no tindria el nivell suficient com per estar en una classe amb més gent. 

Creia que necessitava un professor particular, com el que va tenir estant embarassada, un 

professor que s'anés adaptant a les seves necessitats. Finalment, veient que les seves amigues 

treballaven i eren capaces de mantenir una conversa en castellà, es va decidir, volia aprendre 

l'idioma, i així va ser com finalment es va apuntar a l'escola d'adults: 

 

Iman: (…) Pregunta quieres una escuela de castellano, catalán... Tengo miedo, no sé que nivel 

tiene... y mi marido: “quieres estudiar para tus hijos, no mirar la tele árabe... “ (...) 

Paqui: tu marido te ha apoyado desde el principio... ¿Es el que te animó a estudiar? 

Iman: Sí, siempre el año pasado, no tiene aquí. Sólo catalán, todo catalán. Mi marido quiero 

catalán y castellano, quiero dos... 

Paqui: ¿Tu marido te dijo que quería que estudiaras las dos lenguas y sólo encontrabas escuelas de 

catalán? 

Iman: Sí. Un día la profesora de mi hijo (pequeño), es muy buena, darle un papel con el nombre 

de la escuela y teléfono y dirección. Dejarlo a la madre, que pregunte por la escuela. Yo le he 

dicho a la profesora: ”muchas gracias y tu muy ayuda”. Ella muy contenta conmigo. 

 

La Karima, d'alguna manera, tenia la mateixa por que la Iman, creia que en arribar a aquest país 

l'exclourien pel simple fet de ser musulmana. Per aquest mateix motiu, per evitar possibles 
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prejudicis, creia que era millor no posar-se l'hijab fins que no tingués una certa estabilitat. Al seu 

país hi ha la idea que a Europa hi ha molt de racisme pel fet de pertànyer a una religió diferent,  tot 

i que l'única experiència que afirma aquesta hipòtesi és la de França: 

 

Karima: Bueno también, es que yo pensaba en el racismo, y es que... (...) Es que en todos los 

países, cuando vienen de otras culturas, de otras religiones, ya seguro que hay racismo. Ya 

sientes que ellos no viven el mismo ritmo que nosotros y ya vienen aquí y ya... (...) 

Paqui: ¿En tu país se tiene la imagen de que en España somos racistas?  

Karima: Bueno... En Francia... Es que ellos es lo que reciben, lo que oyen, es que no... Es que 

sobre España no... Tenemos la idea de toda Europa, que hay racismo, por el tema del Islam, de la 

religión musulmana y todo esto... 

Paqui: Y en Francia, ¿qué me decías? 

Karima: Hay más racismo... Pero es que... No tienes que juzgas hasta que vives con la gente, 

hasta que convives... 

(...) 

Karima: (...) yo cuando vine aquí, digo, es que además el pañuelo, cuando no te sientas muy 

segura, no dominas el idioma muy bien, no tendrás tu puesto de trabajo... Yo no... Lo que pienso 

yo, ¿eh? No puedo ponerlo porque además ellos lo ven de una manera de... Discriminación... 

Paqui: ¿Cómo crees que lo ve la gente de aquí el pañuelo? ¿Qué idea te haces? o ¿qué te ha 

llegado a los oídos? 

Karima: Bueno... Lo ven... Bueno... Yo lo entiendo, porque no es su estilo de vida... Lo ven como 

algo... Como si fuera... Ya llevas el pañuelo y ya... No sé.... Ya no eres normal, o algo así... 

Paqui: ¿Tu crees que por el hecho de llevar el pañuelo ya te etiquetan? ¿No tienes las mismas 

oportunidades? ¿Te ven diferente? 

Karima: No, no, seguro que no, seguro... 

Paqui: ¿y por ese motivo no lo llevas aquí? 

Karima: Es que allí tampoco lo llevaba, en mi país, no...  

(...) 

Paqui: ¿Y tienes pensado ponértelo? 

Karima: Cuando ya me vea preparada, ya tendré mis estudios, ya... Además si siguiera aquí... 

Paqui: Si siguieras aquí, te lo acabarías poniendo cuando estuvieras “estable”, ¿no? 

Karima: Sí, pero muy estable. Estable, estable... 
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Per a ella ha resultat molt important l'acompanyament de la seva veïna, una senyora andalusa 

d'uns setanta anys que viu sola.  A través de la cuina i la costura han creat un fort vincle, han 

compartit moltes tardes conversant d'aquells aspectes que ambdues sentien la necessitat 

d'explicar. Per a la senyora, conèixer a aquella noia musulmana que acabava d'arribar, va ser tot un 

descobriment: la va ajudar a trencar amb tots aquells prejudicis dels que partia, va conèixer quins 

eren els seus costums i tradicions, però sobretot, va aprendre a estimar-la. Per a la Karima, aquella 

dona es va convertir en la seva mestra: la va ensenyar a cuinar, a cosir, a familiaritzar-se amb la 

llengua, a comprendre aquells aspectes més importants del país al que acabava d'arribar. Es feien 

companyia mútuament i així va ser com van acabar amb aquell sentiment de soledat que tenien les 

dues abans que les seves vides s'haguessin  creuat. 

 

Paqui: (...) cuando llegaste aquí, ¿con quien te relacionabas? 

Karima: Bueno, una vecina... es que lo que hablo con ella mucho, es sólo una, una vecina 

española. 

Paqui: ¿Cuántos años tiene? 

Karima: No sé, setenta o algo así... pero es muy maja. 

Paqui: ¿Y qué significa esta vecina para ti? ¿En qué te ha ayudado? 

Karima: Es muy maja, es que te dice: “bueno si necesitas algo...” A veces hace una comida y me 

dice... Es que es muy graciosa... “ Vosotros coméis esto, ¿no? Es que como ya tenemos unas 

cosas particulares... Es que me hace gracia... Te pregunta por ti, y “ven aquí y te enseño el 

punto”, y todo esto... 

Paqui: Te hace compañía, te ayuda, ¿no? Es muy amable... 

Karima: Sí... 

Paqui: ¿Y vive sola? ¿o está casada? 

Karima: No, su marido se ha muerto... Y a veces vienen sus hijos para visitarla y todo... 

Paqui: Muy bien...  

 

Tot i que la Karima va estudiar a Algèlia un mes intensiu de castellà, sentia que per acomplir el seu 

objectiu, poder estudiar química, primer, havia de perfeccionar encara més l'idioma, i així va ser 

com l'endemà de trepitjar terres espanyoles va anar, junt amb el seu pare, a les escoles i centres 

cívics dels voltants de Montornès que impartien castellà o català.  

 

Paqui: (...) Y tus primeros días aquí, ¿qué tal, cómo fueron? ¿Qué hiciste? 
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Karima: Cuando vine estábamos buscando escuelas y todo con mi padre... Fuimos a centros 

como el Gra jove y todo eso... 

Paqui: ¿Centros cívicos? 

Karima: Sí, para preguntar más o menos... Como él no tenía ni idea, estaba con el trabajo y ya 

está (se ríe) hemos buscado escuelas y todo esto... 

Paqui: ¿Desde el primer día ya os pusisteis a buscar escuelas y cosas para estudiar? 

Karima: Es que yo vine para objetivo, no vine aquí para ¡olé! ... Tomar el sol (se ríe). 

 

Cercant el sentit de la relació educativa 

 

Quan la Iman i la Karima van arribar per primer cop a l'aula on compartiríem els matins de dilluns a 

dijous, em van trobar a mi, una mestra d'educació especial i futura educadora social. Una mestra 

plena d'inseguretats i que intentaria acompanyar-les en aquell viatge de l'aprenentatge d'una nova 

llengua... 

 

Com he comentat anteriorment, creia que la meva finalitat era la d'ensenyar el castellà per 

aconseguir que tots/es aquells/es homes i dones, però sobretot dones, fossin més lliures. Que 

actuessin amb total llibertat, de la mateixa manera que jo he percebut sempre la meva vida. No 

m'adonava que aquesta idea l'havia concebut jo sola, sense preguntal-s'hi a elles quins eren 

realment els seus desitjos. Si hagués seguit aquest mateix camí, estaria actuant de la mateixa 

manera que jo tant critico, estaria forçant-les a no ser elles mateixes, sinó al que jo volia que 

siguessin. 

 

Em vaig prendre un temps per conèixer-les, per escoltar-les i em vaig adonar que cadascuna 

perseguia una finalitat concreta per aprendre el castellà. Totes tenien ben clar què les aportaria el 

aprendre la nova llengua: per algunes eren motius de legalització de la seva situació, d'altres, com 

és el cas de la Iman, per participar en l'educació dels seus fills, d'altres per obrir-se camí en el món 

acadèmic i d'altres per poder relacionar-se amb la gent.  

 

Recordo com intentava que tots i totes participessin en les classes, plantejava l'ensenyament de la 

llengua com un intercanvi d'experiències, en que tothom podia parlar i aportar alguna idea.  A 

vegades, les classes s'iniciaven amb algun dubte o alguna pregunta que ells mateixos plantejaven i 

que entre tots tractaven de resoldre. A les classes comentàvem les notícies que ens havien pogut 
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cridar l'atenció, donàvem la nostra opinió sobre situacions que es produïen en el nostre dia a dia. 

La qüestió era partir de la significativitat d'aprendre una llengua, de donar-li un valor a la 

comunicació, d'aportar un sentit al comunicar-nos i aquest no era més que el de la pròpia relació.  

 

Un dels temes que més m'ha preocupat des que sóc mestra, és el de crear un bon clima  a l'aula, 

on les persones que hi siguin, es sentin còmodes, creïn vincles, es relacionin.... I aquesta era una de 

les finalitats que jo perseguia en les classes de castellà. Que ens coneguèssim, que poguèssim 

conversar amb naturalitat, que ens sentíssim còmodes... Buscava cerca una quotidianitat, on es 

mostressin relaxats, on gaudissin de l'experiència, on poguessin continuar les amistats fora 

d'aquella aula... Aquell era un dels temes que jo considerava com a més important. Ja que, sense 

relació, no hi podia haver educació, tal i com diu Nieves Blanco (2006:180) “es la relación el eje 

nuclear de la educación porque sin ella no hay educación posible”. 

 

Per aquest mateix motiu, intentava cuidar aquells primers moments en els que elles arribaven;  

mirava d'acollir-les, em preocupava per elles, les hi preguntava constantment, intentava que es 

sentissin còmodes. Aquesta manera de fer, ajudava a que elles no perdessin l'esperança i no 

deixessin de venir a classe. Poc després, m'adonava que anaven adquirint la llengua i que el cuidar-

nos mútuament havia donat el seu fruit. 

 

La Karima i la Iman expliquen a continuació com es van sentir en arribar a l'escola, com van ser 

aquells primers dies. Per a la Karima, aquest primer apropament implicava començar a assolir els 

seus objectius. Per a la Iman,  implicava reprendre els estudis, reprendre aquella llibertat de la que 

gaudia en el seu país. 

 

Paqui: (...) ¿cuando entraste por primera vez que sentías? 

Karima: Fui a la biblioteca, contigo, estabas con la gente ya entrando.... Estabais así organizando 

que es lo que quiere... Castellano.... Me acuerdo seguro de ti, pero no con quien estabas... 

Paqui: Sí, sí (me río) ¿y cómo te sentiste en ese momento? En la biblioteca o en la primera clase... 

¿Estabas nerviosa, tenías vergüenza...? 

Karima: Nerviosa no... Pero es algo nuevo. Es verdad que en mi país estudié español pero... 

Cuando entrabamos allí directamente, tenías tu sitio... Pero allí no tenías que pasar por esto. Y 

digo, por lo menos, ya está aquí mi padre. (se ríe). 

(...) 
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Paqui: Ah muy bien... Y me decías que los primeros días, te sentías más segura porqué tenías a tu 

padre al lado, ¿no? ¿Y te sentías cómoda en la escuela, estabas bien? 

Karima: Sí, muy cómoda, es que lo digo siempre en mi casa, lo digo siempre... 

Paqui: ¿Estás contenta? 

Karima: Sí, mucho. 

 

(…) 

 

Paqui: Y cuando entraste en la escuela el primer día, ¿cómo te sentiste? 

Iman: El primer día muy contenta. El primero yo aburrida, un poco. Es fácil... subes, es más 

difícil. Entiendo mucho, muy contenta. El catalán... primero no quiero estudiar catalán, no sé, no 

me gusta, es difícil catalán, no puedo estudiar... Pero ahora contenta también, me gusta. 

Paqui: Muy bien, ¿y qué sensaciones tenías al entrar a la escuela? Desde que tuviste a tu hijo que 

no estudiabas, o incluso desde que fuiste a la Universidad.... ¿Cuando volviste otra vez a estudiar, 

estabas nerviosa, te daba miedo..? 

Iman: No, muy contenta, porque tiene tiempo libre. Quieres una cosa importante para mi 

familia, solo cocinar, limpiar en casa... Éste no es mi carácter. 

Paqui: Tu eres muy activa. 

Iman: Sí, muy contenta estudiar, muy contenta hablar, muy contenta trabajo. Sí, muy contenta 

estudiar con mis niños. Muy contenta para estudiar, no pasa nada nivel bajo, después más alto... 

Paqui: Poquito a poco... muy bien... ¿y estabas cómoda en la escuela, te sentías bien?  

Iman: Si,  mucho. 

 

La Karima va entrar amb una certa inseguretat, no sabia que li esperaria allà, per això, va venir 

acompanyada del seu pare, per si calia explicar alguna cosa, ell tenia molta més facilitat per parlar 

el castellà. Va necessitar pocs dies per agafar seguretat, ja que la Karima aprenia la llengua a una 

gran velocitat, era molt treballadora i posava molt d'interès.  

 

Per a la Iman, tornar a estudiar implicava tenir un paper important en la seva família. Al seu país, 

estava acostumada a treballar i a actuar sobre la “seva pròpia llibertat”. Des que va venir aquí, les 

seves tasques havien sigut les de netejar, cuinar i tenir cura dels seus fills. Per ella, els estudis li 

havien obert les portes per relacionar-se amb la gent, per ajudar als seus fills, per comunicar-se 

amb els metges, amb les mestres... Havia sigut una eina que l'havia alliberat d'alguna manera, 
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l'havia ajudat a sentir-se bé amb ella mateixa. 

 

Per tant, l'acollida, tal i com diu Marta Caramés (2008)  és acompanyar en les dificultats que un pot 

patir en arribar a un nou país, però també fa possible aprendre, i desenvolupar els projectes de 

vida. 

 

Aquesta acollida em fa pensar que no es tracta d'un procés unidireccional, no vaig ser jo sola qui va 

acollir, sinó que elles també em van acollir a mi. Si no hagués estat així, aquest procés no hauria 

sigut el mateix. Sovint creiem que en la feina d'educador social hem de donar, compartir, explicar, i 

han de ser ells els que s'han d'obrir. Resulta “fàcil” donar, però i per què no estem acostumats a 

rebre? Per què ens neguem a que ens donin? Ens resulta complicat obrir-nos, no ens agrada 

mostrar-nos davant d'aquells a qui acompanyem... per què? Tenim por de que vegin les nostres 

realitats? La nostra veritable manera de pensar? O és que tenim por d'obrir-nos perquè aquesta 

obertura suposaria acceptar crítiques, idees, coneixements...? sabers que canviarien la nostra 

manera de mirar, de veure el món, i no ens agrada que ens canviïn, tenim por a mostrar-nos, tenim 

por a que canviïn la nostra manera de pensar. Per acollir, resulta clau que les dues parts es mostrin, 

que creïn una confiança, l'acollida és cosa de dos, és un procés multidireccional en el que totes les 

parts són protagonistes. 

 

I a aquesta obertura, és a la que es refereix la Iman quan li preguntem què és el que més li agrada 

de l'escola, ens parla dels mestres, de la confiança que té amb ells, de com es mostren en igualtat 

de condicions amb els alumnes. Parla de persones, no de classes socials, d'humans, de gent amb 

sensibilitat, amb sentiments. 

 

Iman: Tú (se ríe). Es verdad, tu muy cariñosa...no diferente profesora y estudiantes árabes... eres 

cercana... la profesora muy importante para mí en clase. Yo contenta con las profesoras. 

 

L'acollida s'havia convertit en un primer apropament a les dones, però no es tractava d'una etapa 

aïllada, sinó que comportava l'inici d'una quotidianitat, com deia abans, una relació que acabàvem 

d'iniciar i que cuidaríem al llarg de tot l'any. Elisabetta Manenti (Mortari, L. 2002:167) explica 

aquesta mateixa idea en el següent fragment: “Ante todo, hacer acogida no debe ser entendido 

como un acto excepcional, ya que darle a alguien hospitalidad no significa tener algo 

especialmente preparado sino introducirle en la vida familiar cotidiana en su totalidad, con todos 
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sus aspectos positivos pero, también con sus dificultades.” 

 

Com ja he comentat, aquesta acollida mútua implicava el començament d'una relació educativa, 

una relació que havíem d'anar cuidant, acompanyant l'altre, caminant al seu costat. Moltes 

vegades aquest acompanyament es donava amb vivències positives: embarassos, casaments, 

aprovació de papers... però a vegades aquest acompanyament també es produïa en situacions de 

dol i patiment. 

 

Recordo com en una classe estàvem parlant dels llocs d'on proveníem, havíem de dir el nom del 

poble i explicar aspectes que hagin sigut significatius per nosaltres. Jo vaig ser la primera en 

explicar que venia d'un poble de la perifèria de Barcelona, però que feia tres anys que m'havia 

independitzat a la muntanya. Sempre utilitzava el recurs del Google per cercar imatges que 

facilitessin la comprensió dels diferents conceptes, i aquell dia no va ser diferent. Vaig posar el nom 

de les dues poblacions a Internet per ensenyal-s'hi fotos per tal que es poguessin fer una idea...  

 

Quan va arribar el torn de la Iman, va explicar que venia d'una gran ciutat de Síria, que allà es 

sentia molt bé, que tenia una casa gran on vivia amb els seus germans i amb els seus pares. Que la 

seva ciutat era molt bonica... quan va arribar l'hora de cercar les fotos al Google, van sortir diverses 

imatges, algunes amb edificis majestuosos i amb gran luxe, d'altres amb cases i cotxes cremats, 

amb ferits que portaven a coll... En el moment, no vaig entendre res, i innocent de mi, li vaig 

preguntar directament a ella: “¿Por qué salen fotos tan diferentes?” I em va dir: “de la guerra...” i li 

vaig continuar dient: “¿Pero cuanto tiempo hace de la guerra?” I em va dir: “Hace dos años de la 

guerra... Ahora están en guerra” i seguidament va començar a plorar.... Em va explicar que ella 

anava tots els anys de vacances a la seva ciutat a veure la seva família, però que feia tres anys que 

no hi anava per la por al que pogués passar... Tota la seva família va haver de marxar corrents, 

deixant totes les seves pertinences enrere, patint, un cop més, les injustícies dels polítics, de les 

ideologies...  

 

La Iman estava desolada, deia que trobava a faltar la seva família... i que encara hi havia els seus 

oncles en aquella ciutat... que no sabrien quan acabaria tot, però que estava destruint la seva 

ciutat, aquella bonica ciutat en la que va créixer... En aquells moments, em vaig sentir malament, 

per un costat, per la meva incultura, per no haver llegit el diari i haver pogut saber que el lloc d'on 

provenia ella estava en guerra, i en segon lloc, per què em posava en el seu lloc... m'imaginava a mi 
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mateixa en la seva situació, amb la meva família lluny, sense saber com estan, sense poder veure'ls 

en anys, veient com els meus records, la meva llar estava totalment destruïda... se'm va fer un nus 

a la gola, fins i tot, vaig estar a punt de plorar, però vaig contenir-me i vaig fer el que creia que 

havia de fer... Li vaig agafar la mà, li vaig acariciar el braç i li vaig dir que comprenia el seu dolor, i 

que havia de ser forta... ella m'ho agraïa sense deixar de plorar...a més, sentia que volia explicar-

me més coses, però que la seva dificultat amb la llengua s'ho impedia... 

 

Aquella situació va remoure el meu interior... sóc una persona massa sensible i em costa 

desconnectar d'allò que em fa mal... Tot i que també és cert que gràcies a aquesta sensibilitat sóc 

capaç de connectar amb el dolor dels demés, de comprendre els patiments i les situacions que 

poden fer mal... A vegades, aquestes mateixes situacions entren tan a dintre que les faig meves, i 

sé que això no està bé... No podem confondre el dolor de l'altre amb el nostre propi, sinó no 

estarem acompanyant, es tracta de sentir-ho, però sense que ens afecti a la nostra pròpia persona. 

Tal i com diu Marta Caramés (2008: 276), “quan carreguem el dolor de l'altre, afegim patiment a 

l'altre i a nosaltres, i confonem l' acompanyar pel substituir.” 

 

Jo vaig notar que des d'aquell moment, la nostra relació es va anar enfortint. Dia a dia, i a través de 

les converses que manteníem entre classe i classe, anàvem cuidant aquell vincle que havíem creat. 

Les dificultats havien donat lloc a aquella quotidianitat de la que parlava al principi, aquell estar en 

tranquil·litat, aquell expressar natural.  

 

La Karima també va viure una situació de patiment quan es va començar a replantejar el seu futur. 

Ella tenia clar que la finalitat per la que havia vingut aquí havia estat la d'estudiar química, i tot i 

que sabia que l'idioma li comportaria una dificultat important, no va ser fins que ho va 

experimentar que es va adonar d'aquesta problemàtica.  

 

Els inicis a l'escola d'adults li havien anat molt bé, havia millorat molt en l'aprenentatge del 

castellà, tant que va fer el nivell inicial i el mitjà alhora. El problema va venir quan va iniciar els 

estudis de català. Va trobar que era difícil per ella, però creia que a poc a poc aniria aprenent... A 

mesura que passaven els mesos començava a replantejar-se si la decisió que havia pres havia estat 

la correcta, a més, trobava molt a faltar la seva mare, sobretot en moments com aquests. 

 

Paqui: ¿Hubo algún momento en el que estuvieras muy agobiada? claro, es que tu pasabas todo el 
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día en la escuela... ¿Hubo algún momento en el que dijeras... ya no puedo más? 

Karima: Sí, cuando pasaba todo el día, comía allí y todo, pero después ya he cambiado el 

programa y digo no, voy a casa y vuelvo, porque ya para que me quedo aquí todo el día... Y 

también cuando llegó el momento de decidir entrar al grado superior o no... 

Paqui: Esto fue casi a final de curso, ¿no? 

Karima: Y agobiada también cuando entré en la clase de María, de mates, química en catalán... 

pero me ha ayudado mucho. 

Paqui: ¿Y llegó ese momento en el que pensaste que no podías más? 

Karima: Sí, estaba en un examen de catalán, y estaba uno al lado de la mesa... Estaban todos 

sentados y yo... Y era de agudas y todo eso, y bueno, tenía una idea... María me dio la hoja y me 

dijo: “¿sabes tu de agudas?” Sí, bueno con otra profesora ya hicimos algo... Y me lo dio, y yo 

estaba pensando... Pero madre mía, ¿qué hago aquí?... Y me acordé del programa de televisión 

que se titula igual y que busca gente española que vive cada uno en sitios diferentes... 

Paqui: Ah sí, sí, sí... 

Karima: Pues, me acordé de esa pregunta... 

Paqui: ¿Y cómo te fue ese examen? 

Karima: Bueno... Normal... (se ríe). 

Paqui: Pero lo superaste y continuaste, ¿no? 

Karima: Sí, tienes que probar... 

 

Tot i que aquesta conversa aporta un sentit còmic a la situació, per ella aquests moments van ser 

molt durs... Com ja he dit, la Karima ha acostumat a mostrar sempre moltes inseguretats davant els 

estudis, i en aquest moment ho posava de manifest... Ella creia que li costaria menys el fet d'anar 

adquirint el català, però li costava molt avançar, o almenys, això és el que creia ella... Els seus plans 

eren dedicar-se per complet a les llengües durant el primer any, per després fer el cicle formatiu 

que li obriria les portes a allò que desitjava, els estudis de química. Es va adonar que amb aquell 

any, tot i dipositar totes les seves forces en les llengües, no ho havia aconseguit, i no estava 

disposada a “perdre” un any més per aconseguir-ho. Tenia ganes de tornar al seu país, de veure la 

seva família, d'estar amb la seva mare... Hi havia un moment en que li donaven igual els estudis, 

volia tornar a la seva terra. 

 

Karima: Bueno, yo... No sé... Es que... Aquí yo me venían momentos desesperantes, y es que 

además ya veías, cuando yo estaba dudando entre ir, volver a mi país ya... No sé... 
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Paqui: ¿Por qué te planteaste el volver a tu país... el quedarte? 

Karima: Porque me veía aquí... Buf... Me estaban poniendo el catalán como... Si superas ese 

obstáculo ya puedes seguir estudiando, si no lo superas.... 

Paqui: Te agobiaba el tema del catalán, ¿no? 

Karima: Yo estaba hablando y pensando, yo no tengo ningún problema para aprender el 

catalán... Hay muchas personas que tienen ese sentimiento de, digamos... Complejo... No, de 

complejo no, pero ya tienen ese sentimiento de... 

Paqui: Se cierran un poco al catalán, ¿no? 

Karima: Yo no tengo ningún problema, pero despacio, necesito tiempo, no me hagáis esto, no 

pongáis el catalán en medio, yo quiero seguir estudiando y ya está... 

Paqui: ¿Y qué te hizo al final decidirte y decir “me quedo”? 

Karimaa: Aún no (se ríe). 

Paqui: ¿Aún no estas decidida del todo? Si ya tienes plaza en el ciclo superior y todo... 

Karima: Sí, pero aunque haga los dos años, haber si saldrá todo bien... Es que yo no pierdo nada, 

es que tengo el bachillerato y ya puedo volver... Y bueno... 

Paqui: Estás probando, ¿no? 

Karima: Sí, pero si tendré aquí la suerte, estaría estupendo... 

 

En aquells moments, tots els mestres que treballàvem amb ella li vam fer costat, li vam dir que la 

recolzaríem en la decisió que prengués, però que realment anava molt bé, que havia après molt en 

els pocs mesos que portava aquí, que si continuava així, ho aconseguiria... Mica en mica, la Karima 

va anar tranquil·litzant-se i finalment va decidir continuar... L'any següent faria el cicle formatiu de 

grau mitjà de química industrial, alhora que continuaria amb l'aprenentatge del català. 

 

Per tant, i tal i com he explicat anteriorment, per acompanyar el dolor de l'altre, cal escoltar-lo, 

sentir-lo al nostre costat, sostenir-lo, expressar el que ens fa sentir. En paraules de Luigina Mortari 

(2002), tenir cura de l'altre és “Dejarse tocar por el sufrimiento de los demás y hacerse cargo de él, 

es un modo esencial de hacer trabajo civilizador. Porque no son tanto las instituciones las que 

mantienen la cohesión del tejido civil cuanto el trabajo de cuidado que muchas y muchos realizan 

en la vida cotidiana, sin que nadie de cuenta de ello. El saber del “cuidado” es un saber que se 

nutre de empatía, es decir, de la capacidad de escuchar al otro, sin por ello arriesgarse al 

confinamiento de la fusionalidad, que anula los dos polos de la relación. Por lo tanto, se trata de un 

saber que requiere de un pensar sensible al otro, que siente su vida de un modo empático y que se 
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deja interpelar por ella. No es verdad que dejarse afectar por el otro, ser copartícipe de su sentir, 

impida una acción eficaz; al contrario, es una condición necesaria de aquel “pensar del alma” que 

introduce un principio de orden diverso, el orden de una razón encarnada y sensible, que construye 

saber, no trabajando según conceptos y procedimientos predefinidos, sino a partir de la 

interpretación de la mirada del otro, de sus gestos, de su modo de entrar en relación o de 

sustraerse en ella”. (2002:154) 

 

La cura en la relació d'acollida, l'acompanyament en els moments difícils, les  alegries que 

compartíem, les rialles en els moments divertits, les confessions, les qüestions sobre les que 

teníem curiositat per saber, el compartir aprenentatges, el donar i el deixar-se donar... tot va fer 

que aquella relació s'anés establint de mica en mica. Jo sabia com m'havia sentit durant tot aquell 

temps amb ells i elles i per això en acabar el curs vaig voler acomiadar-me individualment de 

cadascun d'ells. Vaig voler explical-s'hi com m'havia sentit al seu costat, què havia significat per a 

mi aquesta experiència... Volia donar la importància que mereixien cadascuna de les persones que 

m'havien acompanyat. En certa manera, no em calia sentir de les seves paraules que ells havien 

pogut sentir el mateix, això ja es veu, es percep, es sent... tot i així, van ser molts els que es van 

expressar, els que em van explicar com s'havia arribat a sentir en aquelles aules que havíem fet 

nostres... 

 

La Iman i la Karima no van poder estar presents l'últim dia de classe, però per sort, setmanes 

després vaig poder explical-s'hi en aquelles trobades on vam tenir l'oportunitat de saber més l'una 

de l'altre. Va ser en aquell moment, quan elles van expressar el que havien sentit a l'escola 

d'adults: 

 

Paqui: ¿Con qué profesor en la escuela te has sentido mejor, más acogido? 

Iman: Con Paqui. 

Paqui: (sonrío) ¿Por qué? 

Iman: No sé, yo pensaba... cerca para mí, puedo dicho alguna cosa, no sale fuera...como 

secreto... puedo decir un secreto a Paqui...  

Paqui: O sea, tu buscabas una profesora que te diera confianza, que fuera cercana, ¿no? 

Iman: Pero toda gente tiene problema, pero alguna persona cómoda para mí... alguna vez no 

dicho todo lo que pienso a mi marido... tiene muchos años... 

Paqui: ¿Es más mayor que tú? 
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Iman: Sí, no sé... todo entiende ami, pero no todo... 

 

La Iman descriu aquella relació que establia amb la seva mestra com una relació d'amistat, de 

confessions, de consells, de secrets... Una relació en la que ella podia expressar-se i parlar del que 

necessités... A vegades tenia la necessitat d'explicar a algú quelcom li preocupava, però potser 

sabia que la persona amb la que podia tenir més confiança, el seu marit, no l'entendria. 

 

Els moments que compartíem servien per parlar d'aquells temes que ens preocupaven, d'aquells 

aspectes de la vida que no acabàvem d'entendre; aquelles converses només les compartíem ella i 

jo i puc assegurar que mai han sortir d'allà, eren com petites confessions que les dos portàvem a 

dintre. 

 

Paqui: Muy bien, ¿y qué es lo que más te gusta de la escuela de adultos? 

Karima: Los profes. 

Paqui: Los profesores, ¿y por qué? 

Karima: Es que se han portado conmigo, de una manera... Es que... Son mis madres (se ríe), mis 

tías.... (se ríe) Es que la verdad, es así... Es que cada una cuando la dices una cosa que te interesa, 

siempre te... No sé... Se comporta, y te dice esto, te dice esto... Es algo... 

(…) 

Karima: Los profes, porque son ellos los que te dejan amar el sitio donde estudias. Si te sientes 

cómoda con la persona con la que estas aprendiendo, ya estarás cómoda en el sitio donde 

aprendes, sobretodo cuando vienes por primera vez a un país... Echo de menos aquel ambiente 

familiar que yo sentía y que te transmite un aprendizaje que es importante para ti como 

inmigrante. Además, yo considero la escuela como mi casa, porque allí encuentro gente 

comprensiva y que te ayuda... yo digo que vosotros, los profesores representáis a la escuela y 

hacéis un trabajo increíble... me ha encantado estudiar ahí mi primer año. 

(...) 

Karima: A mi personalmente, desde que llegué me han explicado todo lo que añoraba... Además, 

he cogido mucha confianza con los profesores. La verdad es que ellos no dejan distancia entre el 

profesor y el alumno, y eso es lo que ayuda a que los inmigrantes cojan confianza, y así es como 

ellos en otro país pueden hacer cosas productivas. 

 

La Karima considera l'escola quasi bé com la seva segona casa. Allà es trobava còmoda, feia el que 
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realment li agradava, per a ella es va convertir en un espai quotidià, on podia actuar amb 

naturalitat, sent ella mateixa.  

 

Descriu els professors gairebé com si fossin la seva pròpia família. Per ella, la relació educativa que 

s'establia era, més que mai, d'amor, d'acompanyament, de consol, de complicitat... Ella s'ha sentit, 

en ocasions, molt sola... Passava tot el dia a l'escola, i quan arribava a casa, el seu pare ja havia 

marxat a treballar... M'explicava que hi havien setmanes que només veia el seu pare en algun 

moment puntual. Suposo que aquest és un dels motius pels que concep l'escola i les persones que 

allà hi érem com la seva pròpia família, era el contacte que tenia amb el món, amb qui establia 

relacions, qui l'apropava a aquell lloc on acabava d'arribar...  

 

També destaca aquella relació estreta que tenia amb els mestres, aquells que mai l'han fet sentir 

diferent, els que l'han recolzada i l'han donat la confiança per seguir endavant lluitant pels seus 

objectius. Ella parla de la confiança que ha mantingut amb cadascun d'ells, però és cert que la 

Karima és una persona que ha donat i s'ha deixat donar des del principi.  

 

Segons elles, els/les mestres que acompanyen l'acollida i ensenyen la llengua a  persones 

immigrades han de ser persones com les que han trobat elles: persones obertes, sensibles, amb 

paciència, properes,  acollidores i alegres. Persones que confiïn en les persones, que siguin capaces 

de posar-se en el lloc de l'altre, amb empatia, estant al costat en els moments dolents i en els 

moments bons. 

 

La significativitat de l'aprenentatge d'una nova llengua 

 

De mica en mica, la finalitat principal per la que assistien a aquelles classes va començar a donar 

els seus fruits. El fet de conèixer una mica més la llengua, de poder expressar-se de manera que 

l'entenguessin, va comportar que es mostressin més segures al seu entorn.  

 

La Iman va acabar fent allò que tantes ganes tenia de fer, va poder parlar amb la mestra del seu fill, 

explicant-li que ella volia ajudar-lo, que necessitava que li donés pautes per acompanyar-lo en 

l'aprenentatge. Va aconseguir millorar la relació que establia amb ella, en la que cap de les dues 

s'entenien... 
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També va començar a sortir amb les mares dels companys de classe dels seus fills. Per ella, aquells 

moments eren de llibertat, de diversió, de relaxació; compartien neguits i preocupacions sobre 

l'educació dels seus fills. Ja no es trobava sola, ja tenia algú amb qui parlar, sense adonar-se, 

començava a trobar el seu lloc i sabia que de mica en mica aniria avançant aconseguint tot allò que 

es plantegés. 

 

Paqui: ¿Y te relacionas con alguien más? 

Iman: Sí, tiene un amigo mi marido y su mujer es española y tiene también para madre de mis 

hijos, amigas para mí. 

Paqui: Las madres de los amigos de tus hijos, ¿no? 

Iman: Sí, muchas tardes ir a la cafetería, no mucho tiempo. poco. Pero dos veces semana. 

Paqui: ¿Vas a tomar algo con ellas? 

Iman: Si, una hora o dos horas. 

(…) 

Iman: (...) No sé... pero ahora, amigas, ¿eh? (se ríe). 

Paqui: Ahora mejor, ¿no? 

Iman: ¡Sí! 

Paqui: Al principio tu tampoco sabias mucho el idioma, ¿no?  te costaba un poco relacionarte y 

tenías miedo a que excluyera a tu hijo, pero ahora la has conocido y has visto que no es así, ¿no? 

¿El año que viene tendrá la misma profesora? 

Iman: Sí, pero ahora embarazada, dar a luz en agosto.  

Paqui: ¿Entonces cogerá la baja? 

Iman: Sí, Primera vez otra profesora, y después volver. 

 

Per a la Karima, els seus inicis a Montornès van resultar una mica difícils, ella era una noia jove que 

no coneixia a ningú, es passava tot el dia a casa seva o visitant la seva veïna, però no tenia cap 

contacte amb gent de la seva edat. A Algèria tenia moltes amigues i per ella era molt important el 

valor de l'amistat, com a tots i a totes als divuit anys.  

 

Tot i que, com he dit anteriorment, als inicis tenia certa por per la imatge que tindria d'ella la gent 

aquí, sentia que tenia la necessitat d'avançar en el temps per conèixer a algú, per compartir 

vivències amb els amics, per riure i passar-s'ho bé...   
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A mesura que van anar passant els mesos i s'anava relacionant amb gent del seu poble i de l'escola, 

s'anava adonant que els prejudicis que tenia en arribar a aquest país no tenien res a veure amb la 

realitat. La gent l'estava tractant molt bé, feien que ella es sentís còmoda. Va aprendre que abans 

de jutjar la gent, calia parar-se a conèixer-la. 

 

Paqui: (…) ¿Has notado algún cambio en ti desde el momento en el que viniste, hasta ahora? Es 

decir, el hecho de vivir aquí, ¿te ha cambiado tu manera de ser o tu manera de pensar? ¿o sigues 

siendo la misma? 

Karima: Sí, sí, sí, he cambiado... 

Paqui: ¿Has cambiado? ¿En qué sentido? 

Karima: Bueno, ha cambiado mucho no, sigo siendo la misma Karima pero hay cosas que si 

cambian sobre las personas, no sé... Que las personas no tienes que juzgarlas así, ¿sabes? 

Aunque no es la misma cultura, aunque no es la misma religión, es que... Allá donde vas hay lo 

malo y lo bueno, no tienes que tener una idea ya cerrada, y ya está... ¿sabes? 

Paqui: Tienes que conocer, ¿no? 

Karima: Sí, tienes que conocer... 

Paqui: con eso quieres decir que te has llevado una sorpresa para mejor, ¿no? Porque igual tu 

venías con una idea pensada, de que como veníamos de otra cultura iban a ser mas cerrados, no te 

iban a aceptar igual... Y a raíz de que has ido conociendo... 

Karima: Bueno también, es que yo pensaba en el racismo, y es que... Yo aquí no lo veo, aunque 

sea que hay... (…) Pero aquí, aunque hay, es que no lo demuestran... Ayudan, no hacen 

diferencias, explican... 

 

De mica en mica l'escola d'adults va fer que conegués i es relacionés amb molta gent, allà va ser on 

va fer una de les seves millors amigues a Espanya; per a ella, l'aprenentatge de la llengua li ha 

facilitat el relacionar-se amb els seus companys, el crear vincles, el sentir-se segura a l'hora de 

conèixer a algú.  

 

Paqui: (...)  ¿Qué relación tienes actualmente con la gente de aquí, de Montornés, de Granollers...? 

Karima: ¿Con quién? 

Paqui:Con la gente en general. 

Karima: Tengo amigos, y como te he dicho, vecinos, sí... 

(...) 
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Paqui: ¿Te relacionas también con gente de tu país? 

Karima: Es que aún no he encontrado un argelino, te lo digo ¿eh? (se ríe) pero los marroquíes si, 

bueno... Como somos vecinos, somos hermanos ya... 

Paqui: Y buscas... Es lo que me decías antes cuando hablábamos, ¿no? Buscas gente que sea de 

fuera, ¿no? ¿con la que te puedas identificar? 

Karima: Por lo menos que sea de la misma cultura o algo así, no sé... Es un sentimiento pero no 

sé... 

Paqui: pero realmente te relacionas con todo el mundo, ¿no? Y actualmente, ¿con quien sueles 

relacionarte, con quien sales, con quien te mueves? 

Karima: Con compañeros que conocí en la escuela. 

Paqui: ¿Tienes contacto aún con ellos? 

Karima: Sí, bueno con los chicos no, pero con una chica, sí. 

 

Partint de les experiències de dos processos migratoris 

 

La Iman i la Karima van viure el que significa marxar del seu país, amb tot el que comporta: deixar 

els seus records, la seva gent, la seva feina, la seva vida... Tot el que ha ajudat a que a dia d'avui 

siguin el que siguin... Marxar deixant enrere les seves arrels. Marxar per arribar a un nou país en el 

que no són ningú, en el que han d'anar construint el seu futur. Han d'aprendre tot: l'idioma, els 

costums, les relacions, la manera de viure. Han de començar de zero, pensant en tot el que van 

abandonar, en el que tenien allà, en la seva gent... Havien de ser fortes i sempre intentar lluitar per 

tirar endavant.  

 

Quan li preguntava a la Karima que és el que aconsellaria a una persona que acabés de venir a 

aquest país, ella em va explicar que en uns mesos aquesta mateixa pregunta es faria realitat. El seu 

germà havia decidit cercar el seu futur professional aquí, a Espanya, seguint els passos d'ella. 

Encara no havien tingut l'oportunitat de parlar sobre el tema, La Karima volia que l'Abdul, el seu 

germà, es centrés en els seus estudis. Però quan arribés el moment, sabia perfectament el que 

havia de dir-li: 

 

Paqui: ¿Y qué le dirías?, ¿lo tienes pensado? 

Karima: Lo que he pasado yo, pero mejor que viene él, que lo sienta él... 

Paqui: ¿Pero qué consejo le darías? 
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Karima: Que se quede ahí (se ríe). 

Paqui: ¿Que se quedase allí? ¿Sí? 

Karima: No, no, esto no... Pero bueno no sé, tendrá que ser fuerte, no sé, de personalidad... 

Paqui: Que tiene que ser fuerte y que lo tiene que vivir él, ¿no? 

(…) 

Karima: Tiene que ser muy luchador, es que las cosas no son fáciles, además el idioma y todo... 

 

Per a ella, no li havia resultat fàcil acostumar-se a viure aquí, tenia dificultats amb l'idioma, la 

majoria de vegades es trobava sola, el seu pare treballava molt, trobava molt a faltar la seva mare, 

les seves amigues... sense dubte, per aconseguir el que s'havia proposat havia de ser forta i lluitar, 

no deixar de lluitar mai. 

 

A la Iman, en canvi, hi havia un altre tema que li preocupava més, un tema que actualment està 

afectant a nivell mundial: la crisi. Per a la Karima aquest tema no estava del tot present en ella, 

perquè era el seu pare l'encarregat de donar-li tot el que necessitava. Treballava a les nits en la 

seguretat d'una fàbrica i havia d'organitzar-se per poder mantenir la seva família d'aquí i la d'allà. 

 

La Iman, en canvi, era mare de família i sabia els esforços que implicava poder sobreviure en la 

situació en la que estàvem, i més, quan era el seu home l'únic que podia treballar. Havien de fer 

front a totes les despeses que podia tenir una família “normal”, però amb l'afegit d'haver 

d'encarregar-se de dues hipoteques: 

 

Paqui: Imagínate que viene alguien de Siria, ¿Qué consejo le darías para estar bien en este país? 

¿Que le dirías? ¿Le aconsejarías venir, o no..? 

Iman: Sí, puedes venir, pero aquí hay problemas. No hay trabajo y pagar mucho... si tienes dinero 

ven a este país, pero no tiene mucho dinero, no viene. Sale a otro país, porque aquí, en España 

tiene problema, para dinero, para todo... 

Paqui: Vale, la idea es que aquí la situación económica es complicada... 

 

Elles continuen lluitant dia rere dia perseguint el objectius que les van portar aquí. Sabien que 

encara els hi quedava molt camí a recórrer però començaven a plantejar-se què seria d'elles en el 

futur: 
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Paqui: ¿Cómo ves tu futuro aquí? 

Karima: Yo muchas veces digo que mi camino empieza aquí, que las puertas ya empezaran a 

abrirse aquí y entonces... 

Paqui: Esperas que aquí te vayan mejor las cosas, ¿no? 

Karima: Sí, es el comienzo de mi camino... 

Paqui: Pero no ves el final, sólo ves el comienzo, ¿no? poco a poco... 

Karima: Sí, digo que es el comienzo, pero el final ya... 

Paqui: ¿Tienes en mente la idea de volver a tu país? 

Karima: (Silencio) No, a veces me viene, pero en momentos como te he dicho, de... 

Paqui: ¿De bajón? 

Karima: Sí. 

Paqui: Pero en un futuro, tu si que querrías volver, ¿no? 

Karima: Trabajar allí y todo, claro. 

Paqui: ¿Y en cuantos años lo ves esto? ¿Te lo has planteado? 

Karima: En ocho años o algo... 

Paqui: ¿En ocho años crees que ya habrás acabado tus estudios? 

Karima: Sí, ojalá... 

Paqui: ¿Quieres formar tu familia allí? 

Karima: Sí, me gustaría allí... Siempre alguien se va donde nació, donde es su cultura... 

 

La Karima tenia clar que volia finalitzar els seus estudis aquí, i que en acabar, el seu desig era tornar 

al seu país, treballar d'allò en el que s'havia estat formant durant aquests anys i continuar la seva 

vida en el lloc que l'havia vist néixer. 

 

El futur de la Iman ha hagut de canviar de manera sobtada... Ella veia que en un parell d'anys,  

després de la jubilació del seu marit, tornarien a la seva estimada Síria, amb la seva família, els 

seus amics... Els seus fills estudiarien i creixerien allà, tal i com va fer ella. Però per circumstàncies 

difícils, els seus plans havien canviat. El seu país estava passant per un moment molt delicat, el 

poble on vivien s'havia convertit en cendres. La seva família havia hagut de marxar d'allà i intentar 

començar de nou en un altre lloc... Sabien que costaria molt que Síria tornés a ser el que era 

abans, però tenien esperances de que així sigués: 

 

Paqui: (...) ¿y como ves el futuro de tus hijos y el tuyo? Me has dicho que le falta poco a tu marido 
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para jubilarse, y la idea es que cuando se jubile... 

Iman: Antes, yo pensaba dos años tres años...volver a mi país...pero ahora no hay ninguna idea 

volver a mi país...porque hasta cinco o diez años no volver como antes.  

Paqui: La idea que teníais antes de que empezara la guerra era la de volver... 

Iman: Yo pensaba haces bien aquí...y buscar mi trabajo después de jubilar mi marido, y trabajo 

más... niño cada año estudiar más, y paga más...  

Paqui: En principio os gustaría iros pero la situación no lo deja, porque están en guerra. O sea que 

en principio os vais a quedar aquí unos años más hasta que se estabilice...si dentro de diez años 

está mejor la situación en Siria, volveríais para allá y tus hijos también estudiarían allí... 

Iman: Sí... 

 

Quan tornessin al seu país, la Iman tenia pensat continuar treballant, continuar amb la vida que va 

deixar, però ara, acompanyada d'una família que havia format a milers de quilòmetres de casa 

seva. Ara, s'havia de conformar amb esperar que tot es calmés, que els conflictes a la seva terra 

acabessin, que tot s'estabilitzés... 
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EXTRAIENT ALGUNES CONCLUSIONS 

 

Aquestes conclusions pretenen donar resposta als interrogants que m'havia fet a l'inici d'aquesta 

recerca. La meva finalitat és poder compartir aquells sabers extrets amb d'altres professionals 

interessats en l'àmbit. 

Sense dubte, es tracta d' una primera aproximació, ja que al llarg d'aquesta investigació se m'han 

anat generant nous interrogants que poden ser objecte per iniciar altres investigacions. 

 
 
Com ja he dit, iniciava la meva experiència com a mestra per a persones immigrades amb la idea 

d'entendre la meva pràctica com una manera “d'alliberar” aquelles dones que assistien a classes 

de castellà. Alliberar-les de la seva marginació, de la seva exclusió, de les obligacions que tenien 

atorgades pel simple fet de ser dones. Una idea que, egoistament, em vaig fer sola, sense esperar a 

conèixer-les, sense preguntal-s'hi a elles què és el que volien, “imposant” la meva pròpia veritat.  

 

Jo mateixa m'adonava que el que estava fent no estava bé, sabia que havia d'esperar per poder 

conèixer les seves realitats, per això vaig voler deixar un temps. Un temps que m'ajudés a parar-me 

i reflexionar, per no actuar de manera impulsiva. Va ser llavors, quan em vaig adonar que a mesura 

que em deixava emportar per elles, pel que expressaven, pel com ho feien, pel que es produïa en 

aquelles classes, veia que les idees que havia concebut eren del tot errònies.  Només parant-me a 

escoltar i a observar el que allà es produïa, m'adonava que eren dones lluitadores, amb poder de 

decisió, que tenien les coses clares i que venien per objectius molt diferents, però molt iguals 

alhora. Dones que volien aprendre l'idioma per conèixer gent, per poder ajudar els seus fills, per 

llaurar-se un futur millor, per regularitzar els seus papers... 

 

Aquest moment d'acollida va ser el més important en la creació de la relació educativa. No podem 

entendre l'acollida com un procés unidireccional, en que només una de les parts és la que 

aconsella, la que explica, la que dóna i l'altra és la que únicament rep. L'acollida és cosa de dos, les 

dues parts han de ser protagonistes, s'han d'implicar, és a dir, no només han de ser ells els que 

s'obrin i mostrin el seu interior perquè nosaltres, els educadors, els hi donem el que necessitin; 

nosaltres també hem d'aprendre a mostrar-nos, hem de facilitar aquesta obertura per tal que 

l'altre ens conegui, perquè pugui entrar a la nostra vida. Només així aconseguirem que l'altre confiï 

en nosaltres, que es mostri tal com és. 
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A mesura que ens anàvem coneixent, començava a entrar en lloc la relació educativa. Una relació 

que es va anar forjant a través dels moments que vam compartir juntes. Moments que moltes 

vegades eren alegres, fets significatius que celebràvem conjuntament, que gaudíem entre totes, 

però altres vegades eren moments plens de dolor, moments plens d'impotència, de tristesa.  

 

L'acompanyament en aquests moments de dolor va esdevenir com el més important a l'hora de 

crear aquesta relació. Acompanyar el dolor volia dir estar al costat d'aquella persona, tenir cura 

d'ella, escoltar-la, recolzar-la, entenent la situació per la que estava passant, imaginant el dolor que 

pot sentir, però mai fent-lo nostre.  

 

A través de l'amor i el dolor es va anar creant una relació que vam anar cuidant dia a dia. Una 

relació que ajudava a que l'aprenentatge de la llengua sigués més senzill, més significatiu per elles; 

ja que tal i com diu Marta Caramés, “La relació esdevé educativa quan sustentada per l'amor fa 

possible que les que la viuen aprenguin.” (2008:301). 

 

Així va ser com les classes de castellà es van convertir en un espai quotidià, on tothom actuava de 

manera natural, sense sentir-se forçat. Intentava que en tot moment es sentissin còmodes, ja que 

sabia que només així actuarien de la manera que són. Gràcies a la creació d'aquest espai comú, es 

van anar creant vincles entre les persones que assistien a les classes de castellà. Vincles que es van 

anar establint gràcies al respecte que es tenien, a la cooperació, a la solidaritat, a la confiança.  

Algunes persones van acabar el curs amb amistats que encara conserven; per elles, les classes de 

castellà es van convertit en un lloc on poder relacionar-se, on practicar la llengua amb un sentit 

molt definit.  

 

La Iman i la Karima m'han ajudat a entendre quins són els elements més importants a l'hora de fer 

l'acollida en una escola de persones adultes, com també què és al que a elles les hi va fer sentir bé 

durant la seva estada al centre. A més, els seus camins, les seves experiències vitals, m'han ajudat a 

comprendre les seves realitats, les seves decisions, la seva manera de ser.  
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LA DIFUSIÓ: COMPARTINT SABERS 

 

Aquesta recerca té com a finalitat conèixer quina ha estat la realitat de dues dones immigrades que 

han assistit a una escola per a persones adultes. Elles expliquen quin ha sigut el seu procés 

migratori, com també quines van ser les dificultats més importants que es van trobar en venir aquí 

i que va ser el que més les va ajudar a establir-se. A través dels seus pensaments i reflexions també 

ens apropen la seva experiència a l'escola d'adults: què va significar per elles, com es van sentir i 

què és el que més valoren de la seva estada. És per això, que aquesta investigació pot interessar, 

especialment, a aquells professionals de l'educació que treballin amb persones immigrades, i 

concretament, amb dones. 

 

Crec que és important poder donar a conèixer aquest saber que ha anat emergint al llarg d'aquesta 

recerca, d'aquest camí recorregut. Una recerca que ha estat creada a través d'un diàleg a tres 

bandes: un diàleg amb les veus de les protagonistes d'aquesta recerca, amb autors i autores de 

diferents disciplines i un diàleg amb mi mateixa, amb els meus pensaments més profunds.  

 

La meva idea inicial és poder rescatar aquells elements més importants i elaborar un article, on 

poder incloure les veus de les dones. Un escrit que pugui reflectir la importància del procés 

d'acollida a les escoles per a persones adultes. La difusió d'aquest, he pensat que es podria fer 

mitjançant la revista de l'associació d'educació de persones adultes, la revista Papers, ja que es 

tracta d'una eina que està a l'abast de diverses entitats, institucions, professionals i persones 

participants en l'educació d'adults.  

 

La meva meta final seria la de poder publicar aquesta investigació en la seva totalitat, però sento 

que encara no està del tot finalitzada. M'agradaria que aquest camí, que vaig començar ara fa un 

any, no finalitzi aquí, d'aquesta manera. És cert, que els objectius que em vaig plantejar en un 

principi els he realitzat, però m'he adonat que, a mesura que m'anava endinsant en el món de 

l'investigació, sentia la necessitat de seguir reflexionant sobre aquesta realitat que està tenint tant 

de sentit per mi, l'educació de persones adultes. És per això que no descarto en un futur continuar 

la meva investigació, aquest cop, centrant-la en les persones que estan a l'altra banda, els 

educadors. M'agradaria reflexionar sobre la seva pròpia pràctica, com també sobre la importància 

que tenen les relacions en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
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PENSANT LES LIMITACIONS DEL TREBALL FINAL DE GRAU 

 

Els inicis del meu Treball de Fi de Grau van ser bastant complicats, després de tot l'esforç que va 

implicar-me la concreció del tema, em vaig adonar que no podia desenvolupar la meva investigació 

en el temps que m'havia plantejat. Estava en un moment molt agobiant per mi: la feina, la resta 

d'assignatures, la meva vida familiar i el TFG. És per aquest motiu que vaig decidir que per portar a 

terme la meva recerca de manera ràpida i sense gaire motivació, preferia dedicar-m'hi a l'estiu en 

profunditat. El fet de no tenir classes ni d'haver de treballar, em permetria dedicar-m'hi totalment.  

 

És cert que he tingut el suport de la meva tutora al llarg de tot aquest procés, els seus mails 

ajudaven a que em tranquilitzés i resolien aquells dubtes generals que jo li anava plantejant. Però 

també és cert que moltes vegades he trobat a faltar tutories individuals i presencials que 

aminoressin la meva inseguretat davant aquelles consultes continues que m'anaven sorgint. 

 

Aquesta limitació que he mencionat anteriorment ve donada pel moment concret en el que vaig 

decidir portar a terme la meva investigació: l'estiu. No vaig pensar en les conseqüències que tindria 

fer-ho al mig de les vacances. Tampoc en el treball que em comportaria. Era el primer cop que feia 

una recerca d'aquestes dimensions i no sabia ben bé al que m'havia d'enfrontar. Aquestes 

situacions van portar a que en determinats moments se'm passés pel cap, deixar-ho, abandonar el 

meu TFG fins que em veiés amb forces. Els moments d'angoixa em feien veure-ho tot negre, 

pensava que mai ho acabaria... 

 

Finalment, puc dir que he gaudit molt realitzant aquest treball, tot i els moments concrets 

d'angoixa i de por a no poder acabar-ho; em sento orgullosa d'haver arribat a on ho he fet. El tema 

ja m'interessava molt des d'un principi, però a mesura que anava realitzant el treball, m'anava 

enganxant cada cop més. Tot aquest procés ha ajudat a que vulgui continuar investigant sobre la 

importància de la tasca de l'educador en la formació de persones adultes, i espero que així pugui 

ser. 
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ANNEX 1 

 

FITXA TFG          Paqui Jiménez Jurado 

 

Resum breu:  

Tot i que les diferents propostes em semblen interessants, i penso que totes aporten vies per 

assolir nous sabers i poder aplicar totes aquelles competències generals, específiques i transversals 

adquirides al llarg del Grau d’Educació Social, l’opció que escullo és la del Treball de Recerca. 

Aquesta és la que més s’adequa als meus interessos, donat que desitjo aprofundir en un dels 

àmbits de l’Educació Social que més m’ha apassionat, i alhora poder aportar noves mirades i sabers 

sobre aquest.  

Al llarg d’aquests tres anys de formació he mostrat curiositat per conèixer els diferents àmbits de 

l’Educació Social, i puc dir que de tots ells n’he extret aspectes positius que han despertat el meu 

interès de poder saber-ne una mica més. Però n’hi ha un, que degut a la meva trajectòria formativa 

i professional, ha fet que aflori per damunt dels altres: l’Educació de Persones Adultes (EPA).  

Encara no tinc molt clar l'àmbit de l'educació d'adults al que em vull centrar, tinc clar que vull 

rescatar les veus de les diferents persones que assisteixen a les escoles d' EPA i poder aprofundir en 

les seves històries vitals. Penso que aquesta seria una bona base per poder millorar l'àmbit de 

l'Educació de Persones Adultes.  

 

Modalitat:  

 

Recerca socioeducativa 

 

Objectius:  

 

(són orientatius, ja que encara no tinc molt clar com plantejar-ho) 

-Aprofundir en la metodologia de l'educació d'adults. 
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-Reflexionar sobre el treball educatiu que es realitza. 

-Cercar quins són els materials que es fan servir. 

-Rescatar històries de vida de les persones que assisteixen a les escoles d'adults. 

-Aportar noves visions sobre l'àmbit 

(...) 

Competències:  

-Conèixer la funció professional de l'educador en EPA 

-Saber fer l'acompanyament d'un cas 

-Capacitat crítica i autocrítica 

-Capacitat reflexiva 

-Capacitat de treballar i coordinar-me en equip 

(...) 

Comentaris:  

Tal i com he anat dient anteriorment, encara no tinc molt clar com enfocar el treball, hi ha 

aspectes, com ja he comentat, que vull tractar, però encara necessito orientació. 

Curs:  

4t 
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ANNEX 2 

 

Primeres idees sobre l'elecció del TFG 

 

Elecció modalitat i temàtica del  Treball Fi de Grau (TFG) 

 

Primer de tot, comentaré que són molts els interrogants que m’han sorgint des que se’ns va 

presentar el TFG, donat que no es planteja com un treball rígid i establert, sinó que tenim 

l’oportunitat de decidir nosaltres, els i les estudiants, l’opció que desitgem seguir.  

 

Tot i que les diferents propostes em semblen interessants, i penso que totes aporten vies per 

assolir nous sabers i poder aplicar totes aquelles competències generals, específiques i transversals 

adquirides al llarg del Grau d’Educació Social, l’opció que escullo és la del Treball de Recerca. 

Aquesta és la que més s’adequa als meus interessos, donat que desitjo aprofundir en un dels 

àmbits de l’Educació Social que més m’ha apassionat, i alhora poder aportar noves mirades i sabers 

sobre aquest.   

 

Al llarg d’aquests tres anys de formació he mostrat curiositat per conèixer els diferents àmbits de 

l’Educació Social, i puc dir que de tots ells n’he extret aspectes positius que han despertat el meu 

interès de poder saber-ne una mica més. Però n’hi ha un, que degut a la meva trajectòria formativa 

i professional, ha fet que aflori per damunt dels altres: l’Educació de Persones Adultes (EPA).   

 

Cal dir que abans d’accedir al Grau d’Educació Social, vaig realitzar la Diplomatura de mestra 

d’Educació Especial. El fet de ser mestra m’ha portat a treballar en Escoles de Primària, però també 

en una Escola d’Educació de Persones Adultes. Realment el fet de poder treballar en una Escola 

d’EPA va ser una experiència molt gratificant i molt rica per mi, de la que vaig gaudir plenament en 

tots els sentits.  

 

He pogut viure en primera persona com és el funcionament d’una escola d’EPA, relacionar-me amb 

les persones presents allà (professionals i participants), pensar i qüestionar-me el treball educatiu 

que s’hi realitza, les metodologies didàctiques que s’utilitzen, els materials que s’usen per la 

lectoescriptura per posar un exemple, entre altres. Tots aquests elements són els que m’han anat 

generat idees, inquietuds, interrogants sobre aquest àmbit, i alhora m’han convidat a voler tenir-ne 
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un major coneixement, aportar noves visions i nous sabers dins d’aquest camp. 

 

En algunes ocasions l’Educació de Persones Adultes, sempre d’una manera penso que ben 

intencionada per part dels professional, parteix d’unes metodologies didàctiques molt escolars, 

obviant que les persones que assisteixen en aquests centres presenten una gran diversitat: joves 

que han tingut un fort rebuig en l’escola ordinària; senyores i senyors que mai han estat 

escolaritzats; homes, dones i joves immigrats que desconeixen la llengua (alguns/es amb poca o 

nul·la escolarització, altres escolaritzats i fins i tot alguns/es amb estudis superiors). Totes aquestes 

persones són molt diferents, però totes estan presents a l’escola pel desig de seguir el camí que 

cada un i cada una esculli. És obvi que no els podem acollir dins un espai escolar, amb unes classes 

transmissió de continguts abstractes que no estiguin connectats a les seves vides. Des del meu 

punt de vista en l’EPA s’han de tenir en compte tres aspectes fonamentals: la funcionalitat, 

l’aplicabilitat i el sentit que allò que es treballi a l’escola pugui tenir per les seves vides.  Sovint es 

diu que algunes de les persones, no totes, que assisteixen als centres d’EPA són analfabetes, però 

no hem d’oblidar que potser no sabran llegir o escriure, o potser no sabran cercar un número de 

telèfon d’una guia o entendre la factura del gas, però si tindran una vida plena i rica de sabers i 

experiències que cal rescatar i valorar.  Per tant, mai cap persona serà i ha de ser tractada com  

“analfabeta de la vida”.  Com a professionals hem de partir de tots els seus sabers de l’experiència, 

de les seves grans habilitats, de les potencialitats que cada un i cada una té, i fer-los conscients del 

que tenen, no del que els falta. Només així serà possible que confiïn amb ells i elles mateixes i 

segueixin el viatge que han decidit realitzar.  

 

Em resulta curiós que un Educador Social no pugui treballar en una Escola d’EPA oficial, tenint en 

compte que en el Grau d’Educació Social aquest àmbit es treballi i hi hagi fins i tot una assignatura 

amb aquest nom. És cert que com educadors/es socials podrem treballar en escoles “clandestines 

d’EPA” (les que depenen d’administracions locals, d’associacions, etc.), però mai en les escoles 

oficials. Els professionals que poden treballar en escoles d’EPA oficials són els que disposen de la 

diplomatura (com és el meu cas) o del nou Grau de magisteri. Tot i així al llarg de la meva formació 

com a mestra mai des de cap assignatura s’havia contemplat aquesta possibilitat, és a dir, que no hi 

havia cap assignatura el Pla d’Estudis destinada aquest àmbit. Aquest fet em porta a preguntar-me: 

podria ser aquesta una de les causes que provoca que en algunes escoles d’EPA es converteixin en 

una reproducció del que seria una escola per infants? Sense dubte és molt diferent la preparació 

que es dóna en ambdues carreres, i aquest és un tema que em dóna lloc a moltes reflexions, com a 
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mestra i futura educadora social. 

 

Finalment voldria comentar, que sóc conscient que l’àmbit de l’EPA avarca diferents àmbits 

(alguns/es autors/es els solen classificar en tres).  És cert, doncs, que són diversos els àmbits en els 

que puc enfocar el meu TFG, i d’aquí e flueixen nous dubtes i interrogants que sé amb certesa que 

s’aniran resolent en la mesura vagi focalitzant el meu treball. Ara bé, una de les qüestions que tinc 

més clara és que m’agradaria rescatar les veus de les diferents persones que assisteixen en les 

escoles d’EPA i poder aprofundir en les seves històries vitals. Penso que aquesta seria una bona 

base per poder millorar l’àmbit de l’Educació de Persones Adultes.  

 

 

Paqui Jiménez Jurado 
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ANNEX 3 
 
Preguntes inicials de l'entrevista-conversa 
 
 
Presentació personal 
 
-Com et dius? 
 
-Quants anys tens? 
 
-Quin és el teu estat civil? 
 
-Tens fills? 
 
-Quina és la teva situació actual: treballes / estudies? 
 
-Quines són les teves aficions i  interessos? 
 
-D'on ets? 
 
 
Infància / Herència familiar 
 
-Quan i on vas néixer? 
 
-on vas créixer? 
 
-Com era el teu poble/ciutat? I la teva casa? 
 
-Amb qui vivies? 
 
-Com eren els teus pares? De que treballaven? quina relació tenies amb ells? Explica'm alguna 
vivència amb ells. 
 
-D'on era la família de la teva mare? I del teu pare? 
 
-Has anat algun cop a... ? (si és una ciutat/poble diferent) quins records conserves? 
 
-Tens germans? Com eren de petits? Explica'm alguna vivència amb ells. 
 
-Quins eren els teus millors amics? Com eren? Explica'm alguna vivència amb ells. 
 
-Com et descriuries de petita? Eres feliç? 
 
-Explica'm quin és un dels millors records que conserves de la teva infància, i el pitjor? 
 
-Com pensaves que seria la teva vida quan fossis gran? 
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Escola 
 
-Vas anar a l'escola? A partir de quin any? Fins quan? 
 
-T'agradava anar? 
 
-Te'n recordes dels teus mestres? Com eren? Podries explicar-me alguna anècdota? 
 
-quins són els teus millors records de l'etapa escolar? I el pitjor? 
 
-Quins estudis tens? T'agradaria continuar estudiant? 
 
 
Joventut / Adolescència 
 
-Com et descriuries amb 13-14 anys? 
 
-Què feies en el teu temps lliure? 
 
 
Feina 
 
-Quan vas tenir la teva primera feina? 
 
-Treballaves abans de marxar del teu país? De què? T'agradava? 
 
-Has tingut més feines? 
 
 
Matrimoni 
 
-Com vas conèixer el teu marit? Quants anys teníeu? 
 
-D'on és el teu marit? A què es dedicava el teu marit al vostre país? 
 
-Quan temps vau estar de nuvis? 
 
 
Fills 
 
-Quants anys tenen els teus fills?  
 
-Com són?  
 
-Quina relació tens amb els teus fills? 
 
-Els teus fills van néixer aquí? Si és que no: Com va ser la experiència de immigració pels teus fills? 
 
-Què opines sobre l'educació que reben els teus fills aquí? 
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Abans d'immigrar 
 
-Com era la teva vida al teu país d'origen abans de marxar? Com era un dia de cada dia? 
 
-Per què vas decidir venir a Espanya? 
 
-Quines van ser les circumstàncies que et van fer prendre la decisió d'immigrar?  
 
-Com es va prendre aquesta decisió? Qui la va prendre? 
 
-Quines eren les teves expectatives abans de marxar? 
 
 
Procés migratori 
 
-Vas venir sola o acompanyada? De qui? 
 
-Com va ser el viatge cap a Espanya? 
 
-Quin va ser el primer lloc /ciutat al que vas anar? Per què vas decidir venir a aquesta ciutat? 
 
-Com va ser l'arribada a Espanya? Quines van ser les primeres sensacions fora del teu país? 
 
-On vas anar a viure per primer cop? Amb qui? Qui et va ajudar a situar-te un cop estaves aquí? 
 
-Un cop estaves instal·lada, a on et vas dirigir? 
 
-Com va ser l'acollida a aquest nou lloc? 
 
-Vas notar grans canvis culturals? Et va costar adaptar-te?  
 
-Com et vas sentir pel que fa al castellà i al català quan vas arribar a Granollers/Montornès? 
 
-Amb quines dificultats et vas trobar per no conèixer la llengua? 
 
-Has treballat algun cop a Espanya? Si es que sí, com et vas sentir? Et van tractar bé? Et vas trobar 
en desigualtat d'oportunitats? Explica alguna situació que et vingui al cap. 
 
-El teu marit treballa? De què? Està content? 
 
-Quins són els aspectes que més t'agraden de viure a Granollers/Montornès? 
 
-T'has sentit algun cop discriminada? Si és que sí, perquè creus que ha sigut? 
 
-Quins esforços has fet per conservar les teves tradicions culturals en aquest país? 
 
-Tens pensat quedar-te en aquest país per sempre? 
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-Viatges amb freqüència al teu país? 
 
-Quin tipus de relació mantens amb els amics i familiars del teu país d'origen? 
 
-Em pots explicar quin és el major repte al que t'has enfrontat en viure aquí? Que és el que t'ha 
costat més? 
 
-Què creus que has perdut amb l'emigració? I què has guanyat? 
 
 
Escola d'adults 
 
-Per quin motiu vas decidir apuntar-te a una escola d'adults? 
 
-Quina finalitat cercaves? 
 
-Com va ser la teva arribada a l'escola? 
 
-Com et senties en aquelles aules? 
 
-Creus que vas aprendre molt? 
 
-Què t'aportava el fet de venir a l'escola? 
 
-Com era la teva relació amb la mestra? 
 
-Com era la teva relació amb els companys? I amb les companyes? 
 
-Què ha significat per tu el pas per l'escola d'adults? 
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ANNEX 4 

 

Transcripción de la entrevista a Iman (Siria) 

 

Paqui: Me gustaría empezar preguntándote por cómo era tu vida antes de venir aquí, en Siria. 

Iman: ¿En Siria? 

Paqui: Sí. 

Iman: Yo estaba trabajo en un banco, en la parte, como se llama... contrato, para contrato la gente. 

Muy contenta en Siria, pero mi familia y las amigas y las... ¿cómo se llama? 

P: ¿Tu entorno?  

I: Entorno quieres casar, no sé, ahí en Siria, o en árabe es importante para casada. 

P: Tienes que estar casada, ¿no? 

I: Sí, no como aquí. No pasa nada para casada; trabaja y ya está, no quieres casada, en mi país muy 

importante estar casada. Vale, mi marido viene para casado también y yo he visto y habla con él y 

yo contento y yo no tiene problema con esta persona y pregunto para todo: familia...  y mi marido 

antes tiene mujer en España. 

P: ¿En España? 

I: Sí, es doctora. Mi marido trabajó en un sitio y en otro sitio, dentista. 

P: ¿Era dentista y era cirujano a la vez? 

I: Sí. 

P: ¿Pero tu lo conociste allí y él ya estaba casado con una mujer de aquí? 

I: Sí, yo pregunta todo verdad para mi padre y para mí. Dicho todo, todo bien y yo pregunta a mi 

padre si no entiendo con mi marido, y no puedo vivo bien y no respeta, no haces bien ¿Puedo 

volver otra vez en Siria?... Casada y hace boda... 

P: ¿Allí o aquí? 

I: Allí pero aquí mujer se divorció 

P: ¿Y tenía hijos también o no? 

I: No, no tiene. 

P: ¿Y cuánto hace que os casasteis? 

I: ¿Yo? diez años y vine aquí. 

P: ¿Directamente?,  ¿Y allí dónde vivías, en un pueblo o en una ciudad? 

I: Es ciudad. 

P: Y que vivías en una casa, en un piso...? ¿Con quién vivías? 
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I: Con mi familia Piso grande, bien, mi padre... ¿cómo se llama? comprar y vender y tienda, para mi 

familia 

P: Él era vendedor, ¿no? ¿Y vivías con tus padres y tus hermanos y hermanas?  

I: Sí. 

P: ¿Y ibas a la escuela desde pequeña? 

I: Sí. 

P: ¿Y qué hiciste? 

I: Primaria, segunda, instituto y yo también Universidad en Viruta. Una oficina en Damasco y los 

exámenes enviar para Viruta. Estudiaba en damasco y las preguntas enviar para Viruta. 

P: ¿Y qué hiciste en la Universidad? 

I: Universidad... ¿cómo se llama...? 

P: ¿Administrativo? 

I: Sí, Secretaria. 

P: ¿Y la acabaste? ¿Finalizaste todos los estudios? 

I: Se acabó no, un año o dos... 

P: ¡Ah! Vale. ¿Y me has dicho que conociste a tu marido allí? 

I: Sí, nosotros tengo piso más pequeño. El tercero mes, yo embarazada del primero, sí. Después un 

año y medio, el otro. 

P: Tuviste a tus hijos aquí entonces, ¿no? 

I: Sí, después cuatro años y cambiar el piso aquí, el piso pequeño ahora para... llogar. ¿cómo se 

llama? 

P: Alquilar, lo tienes alquilado. 

I: Sí. 

P:¿Y por qué vino tu marido hace treinta años aquí?  

I: Sí, mi marido estudió aquí. 

P: ¡Ah! ¿estudió aquí la carrera? 

I: Sí, medicina y coge el diploma, y coge dos diplomas y trabajó aquí. 

P: ¿Y vino solo? 

I: Sí. Casado siete años y después dejarlo la mujer. 

P: ¿Y él iba y venía a siria de vacaciones? 

I: Sí. 

P: ¿Y tú? ¿Por qué viniste aquí? 

I: Sí, el primeros años no contenta, muy difícil, no hay amigos, no hay trabajo, no hay gente para 
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hablar... eh... no puedo hablar, no sabes nada... Pero estoy embarazada y cambia todo bien, todo: 

esperar los niños, mi marido contento mucho, mi madre viene aquí, yo viaje a Siria. Primeros 

meses yo pregunto con mi marido: no puedo esperar aquí, yo quiero trabajo otra vez y después 

tres y cuatro meses volver aquí... (se ríe). 

P: Porque tu eres muy activa, ¿no? te gustaba trabajar, estar con tu familia.. y aquí te encontrabas 

sola, ¿no? 

I: Sí, pero después esperar niños, cambia todo, todo. Después de 9 meses viene el primero, muy 

contenta. Y mi madre vuelve aquí; esperar dos meses conmigo y después volver a siria. Sí, cambia 

todo. 

P: ¿Y qué pensaste cuando te dijo tu marido que él vivía aquí, en Granollers...? ¿él siempre ha 

vivido en Granollers? 

I: Sí. 

P: Cuando él te dijo que vivía aquí, que os casabais y que vendrías... ¿fue decisión de los dos 

veniros aquí? 

I: Sí. 

P: ¿Tu qué pensaste que era España? ¿Qué te esperabas encontrar aquí? ¿Qué te decía tu marido? 

I: Sí, el futuro para niños aquí bien. Para mí, para estudiar la lengua... bien. No pensar para trabajo, 

porqué mi marido tiene tres trabajos antes. Sólo una o dos horas en el día vuelve en casa, antes, 

primeros años. Pero ahora diferente, después de siete años o ocho años, todo cambia. No tiene 

tres trabajos, sólo un trabajo. Tiene problemas para dos pisos... 

P: Para mantenerlos con un sueldo, con los recortes de sanidad, ¿no? 

I: Sí, y tiene aquí... ¿intereses? 

P: Hipoteca, tiene una hipoteca. 

I: Sí, muy grande, pero para toda gente igual. 

P: ¿Y te has planteado el trabajar actualmente? 

I: Sí, pero no puedo, niños mañana yo coger al cole. Vuelve aquí a la hora una, después coge a las 

tres, volver a las cinco, no puedo. Pero quiero ayudar, pero no sé cómo. 

P: Ya me imagino, debe ser complicado... Y volviendo un poco al cuando viniste aquí, ¿que viniste 

en avión? 

I: Sí, dos aviones: de Damasco hasta Roma y de Roma hasta aquí, a Barcelona. 

P: ¿Y viniste sola o con tu marido? 

I: No, con mi marido. 

P: Y, cuando pisaste ya Granollers, llegaste... ¿Qué sensaciones tenías? ¿Qué sentías? 
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I: Bien. 

P: ¿Te gustó? 

I: Sí (se ríe). Mi familia tiene pisos grandes (vuelve a reír), trescientos cincuenta metros de casa.  

P: No me quiero imaginar cómo serán las casas entonces... (me río). 

I: Nosotros vuelve una mujer para ayuda para limpiar, no puedo. Pero el piso pequeño como un 

chalet... 

P: Como una segunda vivienda, ¿no? 

I: Sí, pero muy contenta, puedo limpiar sola. (se ríe) 

P: Sí, eso sí, es lo bueno. 

I: Pero después dos niños, es pequeño. Hay una habitaciones pequeño. Otro dormitorio normal, 

pero después dicho a mi marido: “es pequeño el piso”. “No aquí, no pasa nada.” (le contestó el 

marido). ¡No! es pequeño. (se ríe). Yo pienso cambiar a un piso más grande. 

P: Claro, él ya estaba acostumbrado, tanto tiempo aquí... Y aquí los pisos son más pequeños. 

I: Sí. 

P: Entonces tu marido ya tenía casa,  bueno ya se compró el piso pequeño, entonces, tu ya viniste 

directamente a ese piso, ¿no? 

I: Sí. 

P: ¿Y tenías a alguien con quien relacionarte, o alguien que te ayudara? como estabas muchas 

horas sola, ya que tu marido sólo estaba dos horas en casa. ¿Encontraste a alguien, a alguna 

amistad, algún familiar, aunque sea lejano, que te apoyara, que pudieras salir con él...? 

I: Sí, tiene un prima mi madre en la Barcelona. Cada semana, cada sábado, tiene amigos árabes. 

Me dijo ven a Barcelona para ver. Y también tiene dos primas en la Valencia. La primera su marido 

árabe y la otra español.  

P: ¿Son primas tuyas?  

I: Sí, cada año viaje en la Valencia y coge tres días o dos días... 

P: Y vais a verlos, ¿no? 

I: Sí. 

P:¿Qué es lo que más te ayudó a estar bien aquí? Tu marido, supongo, ¿no? Que es el que te daba 

seguridad, ¿no? 

I: Sí. 

P: ¿Cómo te imaginabas antes de venir que seria la gente que está aquí, en Granollers? Creías que 

te iban a tratar bien, que no... 

I: Tengo miedo la gente, no entiendo mi, o no te gusta, no... pero muy bueno. La gente aquí muy 
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bueno. 

P: Y, cuando viniste, ¿hubo algo, alguna cosa, que te sorprendió especialmente? ¿algo, que en 

comparación a tu país vieras muy diferente...? no sé... 

I: No, aquí la gente más libre. No hay problema para todo, ¿si?. Mi madre viene aquí y pone 

pañuelos, la gente  en el piso pequeño muy contento, y habla bien para mi madre. Y a mi madre 

también le gusta la gente, abierta. Muy contenta, pero... (se ríe) siempre, aquí, un besito para mi 

marido, es diferente para mi madre... (ríe otra vez). 

P: No está acostumbrada a que le den dos besos, ¿no? 

I: Sí mama, es normal aquí, es como saludo en la mano, es normal... el otro año, no pasa nada... (se 

ríe). 

P: Ya se ha acostumbrado. (me río). 

I: Sí... (se ríe). 

P: Muy bien, ¿y tu? no llevas hiyab, ¿no? no llevas pañuelo. 

I: No. 

P: Allí, en Siria lo llevabas, ¿o tampoco? 

I: Sí, mi hermana no, pero la otra hermana pone el hiyab. Como quieras. 

P: Ah, vale. Antes te he preguntado como creías que sería la gente aquí, y ahora me gustaría saber 

que crees que pensaban ellos de ti cuando tu viniste. ¿Qué pensaban ellos sobre ti?, ¿Lo 

entiendes? 

I: Sí, yo pensar más fácil aquí, pero no es fácil. Sólo quieres mi familia, mi hermana aquí. Es verdad 

tiene unos amigos en Barcelona, o prima de mi madre, pero es diferente, ellos muchos años venir 

aquí Yo tiene pequeños, ellos tienen hijos grandes, es diferente. Ellos venir antes, saben todo... 

hacen todo solos, pero yo sola aquí. 

P: Ellos están juntos, ¿no? Y tu tienes a tu familia lejos, a tus hermanos... 

I: Sí... 

P: ¿Cuántos hermanos tienes? 

I: Dos hermanos y dos hermanas.  

P: ¿Y están los cuatro allí, en Siria? 

I: Sí. 

P: Ellos están todos juntos allí, y tu aquí estas sola... Supongo que aunque tengas amigos, te falta 

tener a tu familia al lado, ¿no? 

I: Sí. 

P: ¿y ellos no vienen mucho? 
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I: No. 

P: ¿Tu ibas cada año, pero ellos no han venido aquí...? 

I: No, hermanos no, sólo mi madre. 

P: Ah, vale, sólo tu madre.... En la actualidad me has dicho que te relacionas con amigos de 

Barcelona, que son de Siria, ¿no? 

I: SÍ. 

P: Y con la prima de tu madre, ¿no? 

I: Sí. 

P: ¿Y te relacionas con alguien más? 

I: Sí, tiene un amigo mi marido y su mujer es española y tiene también para madre de mis hijos, 

amigas para mí. 

P: Las madres de los amigos de tus hijos, ¿no? 

I: Sí, muchas tardes ir a la cafetería, no mucho tiempo. poco. Pero dos veces semana. 

P: ¿Vas a tomar algo con ellas? 

I: Si, una hora o dos horas. 

P: ¡Muy bien! ¿Y qué es lo que más echas de menos ahora de tu país? Tu familia, ¿no? 

I: Sí, sí... Tiene muy “miss you”, ¿cómo se llama? 

P: ¿Los echas de menos? 

I: Sí. 

P: Añoranza, ¿no? Sobretodo tu familia.. 

I: Sí. 

P: Han pasado 10 años desde que viniste, ¿has notado un cambio en ti, en tu persona desde el 

momento en el que viniste hasta hoy? ¿te ves diferente? 

I: Sí... 

P: ¿En qué sentido? 

I: Aquí...muy simple... 

P: ¿Muy sencillo? 

I: Sí, sabes que hace, sabes que habla... En mi país más importante tiene dinero: la gente tiene 

dinero, tiene más dinero, tiene más respeto. Aquí también la gente respeto, tiene más dinero, pero 

aquí no haces diferente pobre y rico... 

P: ¿Aquí la gente es más humilde? La gente es más de clase media-baja, y es más sencillo 

relacionarse... ¿no? 

I: Sí, y otra cosa: primero yo pensar tiene miedo las profesoras. ¿Qué hacen con mis hijos? Son 
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árabes, musulmanes... ¿sabes? 

P: Me lo comentaste al principio de curso, es verdad... 

I: No sé, no entiendo la profesora para Ilías (hijo mayor).... y no... es buena, es guapa, es... pero 

primera vez, yo no entienda a ella, o ella no entiende ami. No sé... pero ahora, amigas, ¿eh? (se 

ríe). 

P: Ahora mejor, ¿no? 

I: ¡Sí! 

P: Al principio tu tampoco sabias mucho el idioma, ¿no?  te costaba un poco relacionarte y tenías 

miedo a que excluyera a tu hijo, pero ahora la has conocido y has visto que no es así, ¿no? ¿El año 

que viene tendrá la misma profesora? 

I: Sí, pero ahora embarazada, dar a luz en agosto.  

P: ¿Entonces cogerá la baja? 

I: Sí, Primera vez otra profesora, y después volver. 

P: Ah, muy bien... Y en tu manera de ser, ¿has notado si ha cambiado algo desde que viniste? Tu 

has sido muy liberal siempre, ¿no? Muy moderna. (me río). 

I: Sí, mi país es libre, pero mi padre y la familia de mi padre es no poco antiguo, pero... 

P: Tradicional, es más tradicional... 

I: Sí, no salen aquí. En la playa sí, pero en la ciudad no es bueno para gente. Es poco cerrado, no 

como Damasco. Yo vivo veinte años en Damasco, sí. Mi padre dice: “aquí diferente que en  la 

capital.” 

P: Damasco es más abierto, ¿no? y tu ciudad es como más cerrada...  

I: Sí. 

P: O sea, ¿tu naciste en Damasco hasta los 20 años que os vinisteis a tu ciudad? 

I: Sí. 

P: Ah... 

I: Mi padre dice: “aquí ciudad diferente, cuidado no tarde en la noche, no sale muy... escotadas, 

descubiertas...” Sí, nosotros entiendes. Y sale la vecina, no salen con joven, no las chicas solas y los 

chicos solos... Y en la playa pone no bikini. Mayot con la vestido arriba. No salen y caminar el 

bikini, la ropa arriba... 

P: llevan la ropa encima. ¿Y las chicas no salen solas? 

I: No, tienen amigos, pero no como aquí, sólo amigos. Salen solos y comer solos, no. Con familia no 

pasa nada, pero solos no. 

P: Vale... pues ahora me gustaría preguntarte aspectos sobre la escuela de adultos... Tu llevabas 
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aquí nueve años, ¿no? Y decidiste apuntarte a la escuela de adultos, ¿no? ¿Es la primera escuela a 

la que vas? 

I: No, fui a la escuela de idiomas. Yo estoy embarazada de 3 o 4 meses. 

P: ¿Del primer niño? 

I: Sí, pero la clase yo pone sola, para un profesor. 

P: ¿Con un profesor particular? 

I: Sí, una hora, un mes o tres meses. Pregunto con profesor, es bueno... pero yo pensar, 

embarazada... Todo cambia para el cuerpo y cansada un poco... mi doctor ha dicho: “siéntate en la 

cama...” 

P: Haz reposo, ¿no? 

I: sí, no puedo salir en la escalera... un problema y dejar la escuela... 

P: Y allí aprendías castellano con un profesor particular, ¿no? ¿una hora cada día o...? 

I: Sí, una hora cada día. 

P: Durante tres meses porque lo tuviste que dejar... y después, ¿dónde fuiste? 

I: Hasta este año. Pregunta quieres una escuela de castellano, catalán... Tengo miedo, no sé que 

nivel tiene... y mi marido: “quieres estudiar para tus hijos, no mirar la tele árabe... “ hay un 

problema, yo no quiero, yo quiero volver a mi país... 

P: ¿Esto el año pasado? 

I: Sí, pero un día, mis amigas, todas trabajan, hablan bien...todo mejor... 

P: Tus amigas trabajan, ¿no? 

I:No todo no, pero alguna... Pero yo comentar con mi marido: “yo quiero estudiar...” (se ríe). 

P: Ahora sí.... (me río) tu marido te ha apoyado desde el principio... ¿Es el que te animó a estudiar? 

I: Sí, siempre el año pasado, no tiene aquí. Sólo catalán, todo catalán. Mi marido quiero catalán y 

castellano, quiero dos... 

P: ¿Tu marido te dijo que quería que estudiaras las dos lenguas y sólo encontrabas escuelas de 

catalán? 

I: Sí. Un día la profesora de mi hijo, es muy buena, darle un papel con el nombre de la escuela y 

teléfono y dirección. Dejarlo a la madre, que pregunte por la escuela. Yo le he dicho a la profesora: 

”muchas gracias y tu muy ayuda”. Ella muy contenta conmigo. 

P: Porque sabía que querías aprender el idioma, ¿no? ¿Y cómo hablabas antes con las profesoras 

de tus hijos? 

I: No mucho, pero dos frases, un frase... si, entiendo pero no puedo hablar... 

P: Te costaba hablar... Entonces, ella te dio el contacto de la escuela de adultos, y te apuntaste... 
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I: Sí. 

P: Y cuando entraste en la escuela el primer día, ¿cómo te sentiste? 

I: El primer día muy contenta. El primero yo aburrida, un poco. Es fácil... subes, es más difícil. 

Entiendo mucho, muy contenta. El catalán... primero no quiero estudiar catalán, no sé, no me 

gusta, es difícil catalán, no puedo estudiar... Pero ahora contenta también, me gusta. 

P: Muy bien, ¿y qué sensaciones tenías al entrar a la escuela? Desde que tuviste a tu hijo que no 

estudiabas, o incluso desde que fuiste a la Universidad.... ¿Cuando volviste otra vez a estudiar, 

estabas nerviosa, te daba miedo..? 

I: No, muy contenta, porque tiene tiempo libre. Quieres una cosa importante para mi familia, solo 

cocinar, limpiar en casa... Éste no es mi carácter. 

P: Tu eres muy activa. 

I: Sí, muy contenta estudiar, muy contenta hablar, muy contenta trabajo. Sí, muy contenta estudiar 

con mis niños. Muy contenta para estudiar, no pasa nada nivel bajo, después más alto... 

P: Poquito a poco... muy bien... ¿y estabas cómoda en la escuela, te sentías bien?  

I: Si,  mucho. 

P: ¿Hubo algún momento en el que no fuera así? en el que dijeras: ahora mismo no me apetece 

mucho estudiar, no sé... ¿o has estado bien durante todo el curso? 

I: No, pero no muchos días no tiene tiempo para estudiar, el más importante estudiar mis hijos. 

Para mi más importante estudiar mis hijos. Yo cansada, no estudiar. Sólo con clase, entiendo, 

recuerdo que ha dicho profesora...sí... 

P: Venías todos los días a clase, pero no todos los días estudiabas porque era mucho más 

importante estar con tu hijo, ayudarle a estudiar... pero, estando en la escuela, ¿hubo algún 

momento en el que pensaste: ya no quiero seguir estudiando, estoy cansada, o no me siento bien 

por cualquier cosa...? 

I: No, ningún día he pensado no quiero estudiar... 

P: ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? 

I: Tú (se ríe). Es verdad, tu muy cariñosa...no diferente profesora y estudiantes árabes... eres 

cercana... la profesora muy importante para mí en clase. Yo contenta con las profesoras. 

P: Para ti es muy importante la figura del profesor, ¿no?.  ¿Y con quien más te relacionabas en la 

escuela? 

I: Con todo bien, sí, habla bien y haces bien. También no tiene tiempo para salir con ellos. Ellos 

tienen mucho trabajo, ellos familia Y yo también con mi familia Pero en clase, todos para mí 

cariñosos... 
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P: Estás contenta, ¿no? 

I: Sí... 

P: ¿Con qué profesor en la escuela te has sentido mejor, más acogido? 

I: Con Paqui. 

P: (sonrío) ¿Por qué? 

I: No sé, yo pensaba... cerca para mí, puedo dicho alguna cosa, no sale fuera...como secreto... 

puedo decir un secreto a Paqui... ellas (las otras profesoras) muy buenas, pero serias o tristes... 

P: O sea, tu buscabas una profesora que te diera confianza, que fuera cercana, ¿no? 

I: Pero toda gente tiene problema, pero alguna persona cómoda para mí... alguna vez no dicho 

todo lo que pienso a mi marido... tiene muchos años... 

P: ¿Es más mayor que tú? 

I: Sí, no sé... todo entiende ami, pero no todo...  

P: Es un hombre, es más mayor, y a veces necesitas explicar cosas, ¿no? Y no puedes hablarlo con 

tu marido.. y cuando te pasa algo así, ¿con quien lo hablas? 

I: Mi hermana, no mi país, otro país... Mi madre también no puede dicho todo cosas... 

P: Por que se preocupa, ¿no? 

I: Sí, preocupada y pensar: “que vives mi hija, es bueno tu marido o no...” 

P: Está muy lejos y se preocupa mucho... Ya... bueno, ahora, me gustaría que me dieras consejos 

que yo pudiera utilizar en un futuro, y para que otros profesionales puedan también utilizarlos, 

sobre como tratar a gente que viene de otro país... Necesito que me des consejos para profesores y 

educadores sobre como tratar o como relacionarse con alumnos que vienen de otros países: ¿Qué 

les dirías tú? , ¿Cómo deben hacerlo para que ellos se sientan bien? 

I: Aquí la gente árabe muy sensible, no sé si pensamos diferente o no, pero segura las profesoras 

entiende como hacer con la gente. 

P: ¿Pero qué consejo darías? 

I: No sé, abierta y tiene carácter sensible, no fuerte, no dura... 

P: Hay algún profesor de la escuela de adultos con el que no te hayas sentido demasiado cómoda? 

I: No, tres profesoras muy buenas para mí. 

P: ¿Crees que lo que has aprendido este año, en catalán y castellano, ha sido útil para tu vida, o por 

el contrario crees que no lo vas a utilizar demasiado? ¿Crees que lo que se hacía en clase era útil? 

I: Sí. 

P: Al principio me decías que te aburrías un poco, porque era como muy repetitivo, pero poco a 

poco ibas aprendiendo más... ¿has utilizado o lo estas utilizando todo lo aprendido? 
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I: Sí. 

P: Imagínate que viene alguien de Siria, ¿Qué consejo le darías para estar bien en este país? ¿Que 

le dirías? ¿Le aconsejarías venir, o no..? 

I: Sí, puedes venir, pero aquí hay problemas. No hay trabajo y pagar mucho... si tienes dinero ven a 

este país, pero no tiene mucho dinero, no viene. Sale a otro país, porque aquí, en España tiene 

problema, para dinero, para todo... 

P: Vale, la idea es que aquí la situación económica es complicada... 

I: Yo pensar venir mi familia aquí, mi hermano, pero quiere trabajo, quiere una tienda para vender, 

para comprar. Pero mi marido no como antes, antes mejor. 

P: Cobraba bien... 

I: Sí, pero ahora puedo ayudar un poco, no puedo ayudar tres personas... Ahora mi casa de mi 

familia está en el suelo; y tienda, tiene dos o tres tiendas, no hay ninguna.  

P: ¿También están todas destrozadas? 

I: Sí, alquiler en la capital baja mucho... 

P: Claro, tienen que empezar de cero, no tienen nada... 

I: No puedo decir: “Déjalo todo allí y ven aquí”, no se aquí que haces... 

P: Allí tienen a la familia, otros hermanos que le pueden ayudar... 

I: Si yo tengo trabajo, seguro seguro que le digo venir, pero mi marido un trabajo para familia, para 

niños, para mí, para casa, para hipoteca...no puedo más... 

P: Ya... Y a una persona que acaba de aterrizar, que acababa de llegar a Granollers, que está 

aquí...¿Qué le dirías? 

I: ¿Quieres trabajo, quieres dinero? En mi país no puedo trabajo normal, pero aquí puedo trabajo 

camarero, pintor... 

P: Le dirías que buscara un trabajo? 

I: Sí, es muy importante... que no tiene miedo, hay sanidad, puede coger muy amigos aquí, 

personas bueno... 

P: Y si pudieras volver al pasado, con todo lo que has vivido, ¿volverías a venir aquí o te quedarías 

en tu país? 

I: Sí,  mi marido trabaja aquí, dinero aquí, mis hijos viene aquí... Sí, mejor aquí, pero después no sé 

si volver a mi país... 

P: En principio estás bien aquí, o sea, volverías a venir aquí, porque aquí tienes a tu marido, tienes 

a tus hijos, pero también te gusta tu país, allí estabas bien... ¿no? 

I: Sí. 
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P: Vale, ¿y como ves el futuro de tus hijos y el tuyo? Me has dicho que le falta poco a tu marido 

para jubilarse, y la idea es que cuando se jubile... 

I: Antes, yo pensaba dos años tres años...volver a mi país...pero ahora no hay ninguna idea volver a 

mi país...porque hasta cinco o diez años no volver como antes.  

P: La idea que teníais antes de que empezara la guerra era la de volver... 

I: Yo pensaba haces bien aquí...y buscar mi trabajo después de jubilar mi marido, y trabajo más... 

niño cada año estudiar más, y paga más...  

P: En principio os gustaría iros pero la situación no lo deja, porque están en guerra. O sea que en 

principio os vais a quedar aquí unos años más hasta que se estabilice...si dentro de diez años está 

mejor la situación en Siria, volveríais para allá y tus hijos también estudiarían allí... 

I: Sí... 

P: Cambiarías alguna experiencia de las que has vivido aquí? Algo que digas, no hubiera hecho 

esto, o hubiera hecho otra cosa... ¿o estas contenta con todo lo vivido? 

I: Si, una cosa... no hay problema y no cambia casa...antes no pensaba que problemas de dinero... 

P: Os hubierais quedado en la otra casa que estabais mejor económicamente y no os hubieseis 

metido en esta que costaba mucho más dinero... 

I: Sí... 

P: Muy bien Iman, muchas gracias por todo. 

I: De nada. 

 

Conversación con el marido de Iman, Mohamed 

 

Paqui: Le he estado haciendo unas preguntas a Iman sobre como ha vivido ella el proceso 

migratorio, como era la ciudad dónde vivía, cómo se sintió cuando llegó aquí y cómo se ha sentido 

en la escuela de adultos... La finalidad de mi trabajo es dar herramientas a los educadores que 

trabajan con gente inmigrada en escuelas de adultos.. 

Mohamed: En la escuela ella estaba muy contenta, muy estimulada, muy bien en cuanto a la 

acogida. Aquí la gente es muy buena. Hay mucha diferencia aquí con toda Europa.  

P: Ya me ha comentado que vino aquí por amor... 

M: Vino por amor, sí, la verdad nos gustamos mucho...estuve aquí 30 años... y un día mis 

hermanas dijeron: “tienes que casarte”, y fueron a su casa... Una hermana la veía por la calle y dijo: 

“esta es para mi hermano...” y no me conocía ni mi hermana, porque yo cuando la deje, era una 

niña... 
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P: ¿Y en esos treinta años no fuiste a tu país? 

M: No, los regímenes dictatoriales son así... Salí del país para estudiar... Me escapé... y me salí 

escapado, y por eso no podía volver, sólo por esa razón, treinta años fuera... yo no pertenecía a 

ningún partido político ni ideología... Salí para estudiar y no salí oficialmente, no me querían dejar 

marchar.... Así son las dictaduras, no quieren que el dinero salga del país, pero tampoco te dan la 

oportunidad en tu casa... Conocí a Iman en una noche, estuve allí dos, tres días y a los seis meses 

nos casamos. Ella estaba trabajando, ella estaba muy bien en Siria, tenia una posición bastante 

envidiable, lo dejó todo (...) Allí el sentido de la familia es muy importante. Se casan por amor y por 

un propósito, no sólo por pasarlo bien, sino para crear una familia.  
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ANNEX 5 

 

Transcripción de la entrevista a Karima (Argelia) 

 

Paqui: Me gustaría que me explicaras un poco de ti, de tu vida en Argelia: ¿dónde vivías? ¿Cómo 

vivías? No sé.. 

Karima: En general, ¿no? 

P: Sí. 

K: Yo vivía en una casa con mis hermanos, tengo cuatro hermanos, una está casada y mi madre. 

Pero la casa tiene dos plantas, está mi abuela y tengo tíos también que no están casados. Ellos 

están en la primera planta y nosotros en la segunda. 

P: Vivís toda la familia extensa, ¿no? 

K: SÍ. 

P: ¿Y vivís en un pueblo o una ciudad? 

K: En una ciudad, en una capital no, pero en una ciudad muy importante. 

P: ¿Y cómo era tu día a día allí en Argelia? ¿Qué hacías? 

K: Bueno, yo estudiando porque como ya tienes los estudios obligatorios... ya tienes que...hasta 

que saqué el bachillerato. 

P: ¿Hasta el bachillerato es obligatorio o hasta la educación secundaria? 

K: Sí, hasta la ESO, pero lo mejor que entrases en bachillerato, por lo menos un nivel, para que 

tengas lo mínimo... 

P: ¿Y hay mucha gente que estudia allí o no? ¿Es difícil? 

K: Sí, sí, sí que hay mucha gente, la cosa que no hay muchas oportunidades, no es como aquí. Si 

aquí algunos no siguieran estudiando por la cosa del trabajo o cualquier cosa, o tienen una 

situación difícil en la familia o algo, después pueden entrar en el grado superior, en la 

selectividad... allí no... allí si te saltas segundo de bachillerato, saldrás por una causa cualquiera, es 

que después ya...si que podrás hacer una formación de mecánico o para chica de peluquería, de 

cocinero...pero si tienes ganas de volver a estudiar o así, es más difícil... 

P: ¿Y te gustaba la escuela de allí? 

K: Sí, y además era una buena estudiante... (se ríe). 

P: ¿Sí? (me río) ¿Y la escuela que era de pago? 

K: No, no, gratuita, la universidad también gratuita... 

P: Muy bien...¿Y qué es lo que más valorabas de la escuela de allí, lo que más te gustaba? 
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K: Hay profes que aún es que me quedan aquí (se señala la cabeza), hay profes que te quedan para 

la vida. Hay profes que te entienden. En sexto, en primaria, porque eran seis años en primaria, 

había un profe que ha venido nuevo, es psicólogo también, es que este profe no lo olvidaré nunca, 

es que era encantador... 

P: ¿Por qué? 

K: Nos entendía, nos... no sé... es un profe... (se ríe). 

P: ¿Te acuerdas mucho de él? 

K: Sí... 

P: ¿Sólo lo tuviste en sexto? 

K: Sí, sólo un año. Además en sexto haces como un examen para pasar a la ESO, no sé si lo hacéis 

aquí.. y yo, como yo siempre pesimista, estábamos hablando con el profe y todo... y me dijo: “tu 

vas a sacar la buena nota, estarás la primera en la lista” y le dije: “que va, que va...”. Porque estaba 

un niño que era muy buen estudiante, es que estudia un montón y siempre saca las mejores notas, 

es el primero en la lista y digo no que va, es él... y se enfadé (se ríe). Me decía: “y tu que vas a 

decir, que no que no...no se que...saca eso de tu mente...” y cuando han salido los resultados pues 

yo... (se ríe). 

P: Sacaste la nota más alta, ¿no? 

K: Sí... (se ríe) 

P: Ai... Siempre igual... (me río). Este profesor confiaba en ti, ¿no? Te daba seguridad... 

K: Es que la gente siempre confía en mi, pero yo en mi misma pues no sé.... 

P: Eres insegura, no te lo crees... 

K: Sí. (se ríe) 

P: Tu estabas bien en Argelia, ¿no? Tenías a tu familia, a tus amigos... 

K: Sí. 

P: ¿Y por qué decidiste venir aquí? 

K: Bueno, pues... Cuando tienes estudios en un país europeo, bueno... potente, digamos... y tiene 

un nivel más alto que... porque cuando vienes aquí y te dicen: “¿Dónde has estudiado?, ¿En 

Argelia?” Bua... es que tienen la idea de estudios bajos, ¿sabes? Pero si tienes estudios en otro país 

europeo y tiene nivel, digamos más alto, o algo así, pues tienes más oportunidades de trabajar en 

tu país, también en tu país... 

P: Tienes más oportunidades si has estudiado fuera y vienes a tu país a trabajar que si has 

estudiado en el propio país? 

K: Sí, es así... 
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P: ¿Y por qué decidiste venir a España concretamente? 

K: Porque mi padre estaba aquí, trabajando aquí, llevaba aquí mucho tiempo, mejor que ir a un 

país que no hay nadie... nadie que conozcas...  

P: Vale, porque tenías a tu padre... ¿cuantos años hace que tu padre vino? 

K: Bueno...diez años o así... 

P: ¿Diez años? ¿tu tenías nueve años? 

K: Sí, puede ser... ¿no tenia menos? Bueno sí... 

P: Igual hace un poco más de diez años... y en este tiempo que estuvo aquí, ¿él viajaba a Argelia? 

K: Sí, viaja y vuelve. 

P: O sea, ¿que no has perdido el contacto con el durante los diez años? 

K: No. 

P: Ah vale, y cuando viniste aquí tú, ¿viniste sola o te fue a buscar tu padre y viniste con él? 

K: No, no... sola. 

P: Viniste sola... ¿Y en qué medio de transporte? 

K: En avión. 

P: ¿Y como fue el viaje? 

K: Bien (se ríe). 

P: Y antes de salir de allí... ¿En qué momento tomaste la decisión y dijiste me voy para allá? 

K: Bueno, antes, antes... En bachillerato... Antes de empezar el último año para sacar el 

bachillerato allá... 

P: ¿Sí?, ¿Ya lo tenías pensado? 

K: Bueno, en un principio ya lo tenía pensado... 

P: ¿Y quién te ayudó a decidirte, o fuiste tu sola? 

K: Bueno....(se ríe) yo sí... la última decisión la tomaré yo... pero bueno... sí me ayudó mi madre, 

me dice: “que si tu ves que ahí puedes....” Ella siempre me dijo: “tu futuro ya lo veo allí... Si tu 

puedes...” Bueno... 

P: Te apoyó tu madre... 

K: Sí... 

P: ¿Y quién te comentó que en Europa los estudios están más valorados? ¿Por qué te enteraste? 

K: Bueno... Todos estos ya lo saben... en nuestros países... Se sabe... Todos los jóvenes ya lo 

saben... Si tienen la oportunidad de salir, ya saldrán... 

P: ¿Tu familia trabajaba allí? Tu madre, tu padre... 

K: No, mi madre no, mi madre no trabajaba, mi padre sí... 
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P: ¿Tu padre trabajaba allí? 

K: No, allí no, aquí. 

P: Antes, antes... Antes de venir aquí, ¿tu padre allí trabajaba? 

K: Sí, en comercios... Tenían con sus hermanos o algo así... es que... no me entero de esas cosas... 

pero como estaba pequeña... 

P: ¿Y por qué decidió venir aquí? 

K: ¿Él? porque han hecho un negocio, o algo así, no sé... Han hecho una cosa y no salía bien y... 

P: Buscando trabajo, ¿no? 

K: Sí. 

P: ¿Y vino directamente aquí a Montornés, o vino antes a otro pueblo...? 

K: No, estaba en Barcelona él antes... Vivía en Barcelona y después vino aquí... Aquí tiene seis años 

creo... 

P: ¿Y siempre ha trabajado en lo mismo, de guardia de seguridad? 

K: Sí, bueno trabajaba antes en el metro, control o algo así... no sé... Pero ya lleva muchos años en 

la fábrica donde esta ahora... 

P: Y Cuando tu estabas allí, antes de salir, antes de venir para aquí, ¿Qué te imaginabas que sería 

esto? ¿Cómo sería España? ¿Qué te venía a la cabeza? 

K: Bueno... Nueva gente... Vale... Sí... Un país, como saben todos: turístico, bonito... 

P: O sea, la imagen que tenías, era positiva, era buena... 

K: Sí, además tendré estudios, además aprenderé idiomas... Además tenemos nosotros un dicho: 

“si aprendes un idioma de otro país, te proteges.” 

P: ¿Y qué quiere decir eso? 

K: Bueno, mejor si yo sé hablar y salgo a la calle, me protejo por lo menos... pero si no sé hablar, 

por eso te pasan las cosas, te dicen cosas que tu no entiendes... (se ríe). 

P: Más que te proteges, te defiendes, ¿no? De que te digan algo o te hagan algo... 

K: Te defiendes y al mismo tiempo te proteges también (se ríe). 

P: ¿Cómo fue el primer momento en el que llegaste aquí? 

K: Llegué el doce de junio, ¿sabes como me dormí? con una manta. Tenia frío, dormí tapada. 

P: El doce de junio llegaste y tenías frío? 

K: Dormí con frío, así tapada. 

P: ¿Estabas nerviosa? ¿Por qué tenías frío? 

K: Era mi primera noche, en un lugar nuevo totalmente... (se ríe). 

P: Y cuando pisaste esta tierra, ¿qué pensaste, qué sensación tenías? 
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K: Es una experiencia, es una aventura...no sé... 

P: ¿Estabas contenta? 

K: Sí, es que además con la gente ya... Me caen súper bien... Si tu llegas y la gente no te cae bien, 

ya... Ahí... Empiezas... Si tú aquí lo tienes duro, ya con gente nueva y todo... ya si no te caen bien es 

lo... Pero ya cuando te caen bien, ya te ayudan, ya te explican, ya lo tienes un poco más fácil... Te 

dan el coraje para seguir... Eso ayuda mucho... 

P: Muy bien... Y tus primeros días aquí, ¿qué tal, cómo fueron? ¿Qué hiciste? 

K: Cuando vine estábamos buscando escuelas y todo con mi padre... Fuimos a centros como el Gra 

jove y todo eso... 

P: ¿Centros cívicos? 

K: Sí, para preguntar más o menos... Como él no tenía ni idea, estaba con el trabajo y ya está (se 

ríe) hemos buscado escuelas y todo esto... 

P: ¿Desde el primer día ya os pusisteis a buscar escuelas y cosas para estudiar? 

K: Es que yo vine para objetivo, no vine aquí para ¡ole! ... Tomar el sol (se ríe). 

P: Muy bien, muy bien... ¿Y encontraste muchas dificultades, o alguna en concreto? ¿Algo que te 

echara para atrás? ¿Algo que te preocupara cuando llegaste...? 

K: Bueno, lo que te preocupa... Bueno... El idioma... Pero con el tiempo ya aprenderé... 

P: Tu pensabas en el idioma, pero sabías que ibas a aprenderlo, ¿no? 

K: Sí, bueno lo que me preocupa es el segundo idioma, el catalán... pero bueno no sé... además,  

me encontré una chica en la salida del Parlament... fue una chica, bueno ella no estudia en la 

escuela de adultos, es su madre, pero ella fue con ellos... está estudiando en la Universidad, creo 

que está en segundo año... en Gerona y me dijo que ella viene de sur América y no tiene ni idea 

del catalán pero estudia... no sé, esas cosas te... 

P: Te preocupan siempre al principio... 

K: Me preocupa en realidad el catalán y todo esto... 

P: Normalmente preocupa más el catalán, es verdad.... el castellano, parece como más fácil... Y 

cuando viniste, ¿dónde fuiste a vivir? Directamente a casa de tu padre ¿no?, a Montornés. 

K: (Se ríe) me hace gracia, me fui a vivir con mi novio... (bromea) 

P: (Me río) cuando llegaste aquí, ¿con quien te relacionabas? 

K: Bueno, una vecina... es que lo que hablo con ella mucho, es sólo una, una vecina española. 

P: ¿Cuántos años tiene? 

K: No sé, setenta o algo así... pero es muy maja. 

P: ¿Y qué significa esta vecina para ti? ¿En qué te ha ayudado? 
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K: Es muy maja, es que te dice: “bueno si necesitas algo...” A veces hace una comida y me dice... Es 

que es muy graciosa... “ Vosotros coméis esto, ¿no? Es que como ya tenemos unas cosas 

particulares... Es que me hace gracia... Te pregunta por ti, y “ven aquí y te enseño el punto”, y todo 

esto... 

P: Te hace compañía, te ayuda, ¿no? Es muy amable... 

K: Sí... 

P: ¿Y vive sola? ¿o está casada? 

K: No, su marido se ha muerto... Y a veces vienen sus hijos para visitarla y todo... 

P: Muy bien... Y a parte de tu vecina, ¿te relacionas con alguien más, a parte de tu padre? 

K: Sí, y con el tiempo ya conocí a mucha gente en la escuela, aquí, cuando di la formación este, ya 

conoces a gente... 

P: La formación de monitora de tiempo libre, ¿no? 

K: Sí... 

P: ¿Qué es lo que más te ayudó a establecerte, a estar aquí, a instalarte en el país? 

K: Mi padre, así como el estaba aquí, y tenía idea, bueno dominaba el idioma, cien por cien no, 

pero por lo menos ya sabia cosas y esto... 

P: Te daba seguridad, ¿no? 

K: Sí, sí... 

P: Me acuerdo que los primeros días, venías a clase con él... (se ríe ella) Muy bien... Cuando 

llegaste aquí, ¿te cambio la idea aquella que tenías antes de salir de tu país, de que España era un 

país bonito, turístico, que la gente era buena...? 

K: Bueno, yo cuando llegue aquí, la típica palabra, y hasta ahora: la crisis, buf, es típico...me 

marcaba esa palabra...hasta mi padre lo dice... 

P: Nada más aterrizar, ¿lo primero que escuchabas era crisis? 

K: Sí, de mi padre, ¿eh? 

P: ¿Y que significaba para ti esa palabra? ¿Que te hacía sentir? 

K: No, no no me gusta (se ríe) 

P: ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar? 

K: En la miseria (se ríe) 

P: En pasarlo mal... 

K: Es que yo no lo siento, porqué como no estoy trabajando ni nada, ¿sabes? Es que mi padre me lo 

paga todo, ¿sabes? Es que a mi no me afecta la crisis... 

P: A tu padre sí, pero a ti no. 
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K: Sí, como él dice, después ya lo entenderé, como el está trabajando, él está sufriendo... 

P: Y tu padre, os mantiene a vosotros aquí, en Montornés, y a parte envía dinero a tu madre, y a tu 

familia, ¿no? 

K: Sí. 

P: ¿Y puede con todo? 

K: Ya, sí... pero tengo dos hermanos que ya están grandes... 

P: ¿Están fuera de casa ya? 

K: No, fuera no, pero ya se mantienen solos. 

P: Ah, entonces sólo a tu madre, ¿no? 

K: Y a mi hermano pequeño. Ya viene, aunque creo que ya no estarás ahí. Creo que cuando sacará 

el bachillerato, ya seguro que viene... 

P:¿y cuanto le falta? 

K:Bueno, un año ya, este año ya... 

P: Este año lo acaba, o sea ¿le queda este curso y ya vendrá? 

K: Sí. 

P: Y vendrá igual que tu, ¿no? Para seguir estudiando... 

K: Sí, él quiere. 

P: Vale... Y... ¿Cómo te imaginabas a la gente de aquí antes de venir? 

K: Esto.... 

P: ¿Te lo replanteaste alguna vez? 

K: No...Si que piensas esto...Te preguntas a veces como sería la gente con quien me voy a... pero 

cuando venía aquí, es que encontré una gente ya... Hasta ahora... Es que estoy encontrando una 

gente encantadora, de verdad... 

P: Ah... Y sobre el país, o sobre Montornés más en concreto, ¿hay alguna cosa que te sorprenda, 

que veas muy diferente respecto a cuando tu vivías en Argelia, o lo ves todo muy... “normal”? 

K: No, no, lo veo todo muy normal, y yo sé que culturas diferentes, religiones diferentes, es lógico, 

es normal... 

P: Pero el estilo de vida era más o menos igual, ¿no? 

K: Sí. 

P: Antes te he preguntado cómo te imaginabas a la gente de aquí, ¿no?  Ahora te pregunto, ¿cómo 

crees que ellos te imaginan a ti cuando te ven?, ¿qué crees que piensa la gente de ti, cuando te ve, 

o cuando te veía al principio? 

K: Buf... 
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P: Supongo que es difícil, porque tu manera de vestir es muy “occidental”, ¿no? Sería diferente si 

llevarás el hiyab, porque sería un elemento diferente, ¿no? 

K: Sí, sí... Además yo cuando vine aquí, digo, es que además el pañuelo, cuando no te sientas muy 

segura, no dominas el idioma muy bien, no tendrás tu puesto de trabajo... Yo no... Lo que pienso 

yo, ¿eh? No puedo ponerlo porque además ellos lo ven de una manera de... Discriminación... 

P: ¿Cómo crees que lo ve la gente de aquí el pañuelo? ¿Qué idea te haces? o ¿qué te ha llegado a 

los oídos? 

K: Bueno... Lo ven... Bueno... Yo lo entiendo, porque no es su estilo de vida... Lo ven como algo... 

Como si fuera... Ya llevas el pañuelo y ya... No sé.... Ya no eres normal, o algo así... 

P: ¿Tu crees que por el hecho de llevar el pañuelo ya te etiquetan? ¿No tienes las mismas 

oportunidades? ¿Te ven diferente? 

K: No, no, seguro que no, seguro... 

P: ¿y por ese motivo no lo llevas aquí? 

K: Es que allí tampoco lo llevaba, en mi país, no...  

P: ¿tu madre sí que lo lleva? 

K: Mi madre sí. 

P: ¿Y tienes pensado ponértelo? 

K: Cuando ya me vea preparada, ya tendré mis estudios, ya... Además si siguiera aquí... 

P: Si siguieras aquí, te lo acabarías poniendo cuando estuvieras “estable”, ¿no? 

K: Sí, pero muy estable. Estable, estable... 

P: Y tu familia, ¿qué piensa? ¿Cómo se lleva la decisión de llevar pañuelo o no...? o que tu tomes la 

decisión... 

K: No, es que ahora la chica tiene que... Es que... La decisión la toma ella. Es verdad que a veces 

hablan... Está bien... Pero ahora no te obligan, es que ahora ya tienes que pensar que la mayoría ya 

no lo llevan porque ya... Es que... La cosa se está evolucionando... Si vas ahí, y caminas por la calle, 

es verdad que vas a ver señoras con pañuelo, pero no vas a ver chicas también, se visten normal, se 

visten así (se señala ella) o peor (se ríe), y eso te lo digo yo (vuelve a reír). 

P: Muy bien... Cuando viniste, ¿te costó relacionarte con la gente, crear vínculos...? ¿o no? 

K: ¿Yo con la gente? Me cuesta y no me cuesta, ¿sabes? Yo es que con la gente hablo y... Es que 

cada persona como... pero es que yo soy así, hablo, es que... Al momento, no sé, soy muy 

simpática, pero para ir así fácilmente, pues no... 

P: ¿A qué te refieres con eso? 

K: El primer encuentro, si no encuentro con una persona ya que es ella que tiene la iniciativa y todo 
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esto, es que yo... 

P: ¿te cuesta? 

K: Pero yo... Es que hablo y no tengo ningún problema y soy abierta... Para religiones, para 

culturas.... Acepto críticas, conozco a amigos y hablamos de esos temas... 

P: Entonces no te cuesta establecer vínculos, ¿no? Te cuesta igual cuando alguien es un poco más 

cerrado, ¿no? Pero si alguien se abre contigo no tienes ningún problema. 

K: Sí, ningún problema. 

P: Ahora pasamos a la actualidad, ¿vale?  ¿Qué relación tienes actualmente con la gente de aquí, 

de Montornés, de Granollers...? 

K: ¿Con quién? 

P:Con la gente en general. 

K: Tengo amigos, y como te he dicho, vecinos, sí... 

P: Te relacionas con normalidad, ¿no?  

K: Sí. 

P: ¿Te relacionas también con gente de tu país? 

K: Es que aún no he encontrado un argelino, te lo digo ¿eh? (se ríe) pero los marroquíes si, bueno... 

Como somos vecinos, somos hermanos ya... 

P: Y buscas... Es lo que me decías antes cuando hablábamos, ¿no? Buscas gente que sea de fuera, 

¿no? ¿con la que te puedas identificar? 

K: Por lo menos que sea de la misma cultura o algo así, no sé... Es un sentimiento pero no sé... 

P: pero realmente te relacionas con todo el mundo, ¿no? Y actualmente, ¿con quien sueles 

relacionarte, con quien sales, con quien te mueves? 

K: Con compañeros que conocí en la escuela. 

P: ¿Tienes contacto aún con ellos? 

K: Sí, bueno con los chicos no, pero con una chica, sí. 

P: ¿Qué es lo que más echas de menos de tu país? 

K: Mi madre (se ríe) 

P: Tu madre, ¿no? 

K: Sí. 

P: ¿Hablas con ella? 

K: Sí, pero bueno no es lo mismo como estar aquí contigo... 

P: ¿Cuanto tiempo hace que no la ves? 

K: Un año y dos meses me dijo ella ayer, y le dije, lo estas contando, ¿eh? (se ríe). 



125 

 

P: Se acuerda mucho... 

K: Ya, porqué soy la querida, ella no me lo dice, pero yo lo sé (se ríe). 

P: La favorita, ¿no? (me río) ¿Has notado algún cambio en ti desde el momento en el que viniste, 

hasta ahora? Es decir, el hecho de vivir aquí, ¿te ha cambiado tu manera de ser o tu manera de 

pensar? ¿o sigues siendo la misma? 

K: Sí, sí, sí, he cambiado... 

P: ¿Has cambiado? ¿En qué sentido? 

K: Bueno, ha cambiado mucho no, sigo siendo la misma Karima pero hay cosas que si cambian 

sobre las personas, no sé... Que las personas no tienes que juzgarlas así, ¿sabes? Aunque no es la 

misma cultura, aunque no es la misma religión, es que... Allá donde vas hay lo malo y lo bueno, no 

tienes que tener una idea ya cerrada, y ya está... ¿sabes? 

P: Tienes que conocer, ¿no? 

K: Sí, tienes que conocer... 

P: con eso quieres decir que te has llevado una sorpresa para mejor, ¿no? Porque igual tu venías 

con una idea pensada, de que como veníamos de otra cultura iban a ser mas cerrados, no te iban a 

aceptar igual... Y a raíz de que has ido conociendo... 

K: Bueno también, es que yo pensaba en el racismo, y es que... Yo aquí no lo veo, aunque sea que 

hay... Es que en todos los países, cuando vienen de otras culturas, de otras religiones, ya seguro 

que hay racismo. Ya sientes que ellos no viven el mismo ritmo que nosotros y ya vienen aquí y ya... 

Pero aquí, aunque hay, es que no lo demuestran... Ayudan, no hacen diferencias, explican... 

P: ¿En tu país se tiene la imagen de que en España somos racistas?  

K: Bueno... En Francia... Es que ellos es lo que reciben, lo que oyen, es que no... Es que sobre 

España no... Tenemos la idea de toda Europa, que hay racismo, por el tema del Islam, de la religión 

musulmana y todo esto... 

P: Y en Francia, ¿qué me decías? 

K: Hay más racismo... Pero es que... No tienes que juzgas hasta que vives con la gente, hasta que 

convives... 

P: Muy bien, ahora me gustaría saber tu opinión respecto a la escuela de adultos, ¿vale? ¿Por qué 

te apuntaste a la escuela de adultos? 

K: Para aprender el idioma, además, sólo el castellano. Yo pensaba que todo ya es fácil, ya tendrás 

tiempo, ya puedes empezar con lo que quieras... (se ríe) 

P: ¿Y por qué decidiste apuntarte a la escuela de adultos de Granollers? tu eres de Montornés, 

¿por qué fuiste a Granollers? 
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K: Bueno, es que eso... Mi padre me dijo que él estudiaba catalán aquí en una escuela o centro o 

no sé que... Y me dijo que no le gustaba la manera, que no le gustaba la gente... Me dijo que el 

nivel era muy bajo.... Fui hasta Barcelona buscando, ¿eh? 

P: Y os gustó la de Granollers, ¿no? ¿Te habían dicho algo o habías escuchando algo? 

K: No... No me habían dicho nada, pero mi padre me dijo... Tu estudia y si te gusta bien y si no, ya 

buscaremos... 

P: Probaste, ¿no? 

K: Sí. 

P: Muy bien, ¿cuando entraste por primera vez que sentías? 

K: Fui a la biblioteca, contigo, estabas con la gente ya entrando.... Estabais así organizando que es 

lo que quiere... Castellano.... Me acuerdo seguro de ti, pero no con quien estabas... 

P: Sí, sí (me río) ¿y cómo te sentiste en ese momento? En la biblioteca o en la primera clase... 

¿Estabas nerviosa, tenías vergüenza...? 

K: Nerviosa no... Pero es algo nuevo. Es verdad que en mi país estudié español pero... Cuando 

entrabamos allí directamente, tenías tu sitio... Pero allí no tenías que pasar por esto. Y digo, por lo 

menos, ya está aquí mi padre. (se ríe). 

P: ¿Has dicho que en Argelia estudiaste español? 

K: Sí. 

P: ¿Cuánto tiempo? 

K: Pues... Un mes. 

P: ¿Intensivo? 

K: Sí. 

P: ¿Y qué?, ¿te sirvió de mucho? 

K: Sí, sí, sí. Bueno lo que... Es que cuando llegué aquí ya sabía algunas cosas. 

P: Ah muy bien... Y me decías que los primeros días, te sentías más segura porqué tenías a tu padre 

al lado, ¿no? ¿Y te sentías cómoda en la escuela, estabas bien? 

K: Sí, muy cómoda, es que lo digo siempre en mi casa, lo digo siempre... 

P: ¿Estás contenta? 

K: Sí, mucho. 

P: ¿Hubo algún momento en el que estuvieras muy agobiada? claro, es que tu pasabas todo el día 

en la escuela... ¿Hubo algún momento en el que dijeras... ya no puedo más? 

K: Sí, cuando pasaba todo el día, comía allí y todo, pero después ya he cambiado el programa y 

digo no, voy a casa y vuelvo, porque ya para que me quedo aquí todo el día... Y también cuando 
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llegó el momento de decidir entrar al grado superior o no... 

P: Esto fue casi a final de curso, ¿no? 

K: Y agobiada también cuando entré en la clase de María, de mates, química en catalán... pero me 

ha ayudado mucho. 

P: ¿Y llegó ese momento en el que pensaste que no podías más? 

K: Sí, estaba en un examen de catalán, y estaba uno al lado de la mesa... Estaban todos sentados y 

yo... Y era de agudas y todo eso, y bueno, tenía una idea... María me dio la hoja y me dijo: “¿sabes 

tu de agudas?” Sí, bueno con otra profesora ya hicimos algo... Y me lo dio, y yo estaba pensando... 

Pero madre mía, ¿qué hago aquí?... Y me acordé del programa de televisión que se titula igual y 

que busca gente española que vive cada uno en sitios diferentes... 

P: Ah sí, sí, sí... 

K: Pues, me acordé de esa pregunta... 

P: ¿Y cómo te fue ese examen? 

K: Bueno... Normal... (se ríe). 

P: Pero lo superaste y continuaste, ¿no? 

K: Sí, tienes que probar... 

P: Muy bien, ¿y qué es lo que más te gusta de la escuela de adultos? 

K: Los profes. 

P: Los profesores, ¿y por qué? 

K: Es que se han portado conmigo, de una manera... Es que... Son mis madres (se ríe), mis tías.... 

(se ríe) Es que la verdad, es así... Es que cada una cuando la dices una cosa que te interesa, siempre 

te... No sé... Se comporta, y te dice esto, te dice esto... Es algo... 

P: ¿Estás contenta? 

K: Sí, sí, muy contenta. 

P: ¿Y con quien te relacionabas en la escuela? 

K: Con los profes (se ríe). Más con los profes, lo digo... Primera cosa con los profes, después con la 

clase de catalán básico, inicial... Pero lo que menos con los de grado superior y todo esto,  bueno y 

de mates, porque estaba conmigo una amiga, estaba en mates, en química y en la clase de catalán. 

Pero lo de grado superior como no conocía a nadie, yo me veía... Los veía ahí a ellos, arriba y yo 

ahí... (se ríe). 

P: Porque ibas sólo a algunas clases, ¿no? Y entonces no acababas de relacionarte con los 

compañeros, ¿no? 

K: Sí. 
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P: ¿Y con qué profesor te has sentido mejor en sus clases, más acogida? 

K: ¿Más? Bueno, con todas, la verdad es que con todas, es que no hay diferencia, cada una... Pero 

siempre te sientes acogida en tu nivel, en el nivel que te sirve, que estás aprendiendo. Sobretodo 

en los niveles iniciales, en el catalán y en el castellano, porque ahí ya veo que estoy participando, 

ya estoy aprendiendo, no es como en el grado superior, en mates, que aunque no hablo, ya lo 

entiendo, porque todo son números... pero sí, cuando participas, cuando preguntas, ahí ya me 

siento bien en la clase... 

P: Bueno, cómo ya sabes, yo me dedico a la enseñanza, pero me gustaría poder mejorar mi manera 

de hacer, de enseñar... por eso me gustaría que me dieras algunos consejos, que puedan ayudarme 

ami y a otras personas que se dedican a esto, sobre como tratar a una persona que, como tu, llega 

de otro país... es decir, ¿qué le aconsejarías a un educador que trabaja con personas inmigradas 

para que haga mejor su trabajo?, ¿qué es lo que debería tener en cuenta? 

K: A mi personalmente, desde que llegué me han explicado todo lo que añoraba... Además, he 

cogido mucha confianza con los profesores. La verdad es que ellos no dejan distancia entre el 

profesor y el alumno, y eso es lo que ayuda a que los inmigrantes cojan confianza, y así es como 

ellos en otro país pueden hacer cosas productivas. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 

K: Los profes, porque son ellos los que te dejan amar el sitio donde estudias. Si te sientes cómoda 

con la persona con la que estas aprendiendo, ya estarás cómoda en el sitio donde aprendes, 

sobretodo cuando vienes por primera vez a un país... Echo de menos aquel ambiente familiar que 

yo sentía y que te transmite un aprendizaje que es importante para ti como inmigrante. Además, 

yo considero la escuela como mi casa, porque allí encuentro gente comprensiva y que te ayuda... 

yo digo que vosotros, los profesores representáis a la escuela y hacéis un trabajo increíble... me ha 

encantado estudiar ahí mi primer año. 

P: ¿Echas de menos algo?  

K: Echo de menos asignaturas como biología.... Y también creo que la escuela está un poco lejos... 

P: Muy bien, ¿y hay algún maestro con el que no te hayas sentido demasiado cómoda en algún 

momento? 

K: No, ninguno... Bueno, al principio, cuando tu me orientaste para hacer un nivel más alto de 

castellano, el primer día, digo... Pero bueno... Tu hablabas despacio, despacio... Pero cuando entre 

en la otra clase, el primer día, digo... Buf pero bueno, después ya... Cuando me acostumbré me 

parecía normal... Es que la gente aquí habla así Karima... (se ríe) 

P: Al principio ibas muy perdida porque hablaba muy rápido, ¿no? Bueno, pero eso fue el primer 
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día puntual... 

K: Sí. 

P: Bueno... ¿cómo era tu relación con los compañeros de clase? Por todas las clases que has 

pasado, ¿qué tal con los compañeros? 

K: Muy bien, es que yo no tengo ningún problema con la gente, es que si me hablas y preguntas 

cualquier cosa, ya te respondo sin ningún problema y ya está... Si necesitan algo o me piden que 

vayamos a la biblioteca... Además tenemos un grupo y estamos repasando muchos días química y 

ellos han aprobado y todo. 

P: O sea que tenías buena relación con todos, ¿no? 

K: Sí, sí. 

P: Vale, ¿y crees que lo que has aprendido en la escuela de adultos es útil para ti? 

K: Sí, muy útil. 

P: ¿Sí? ¿o hay algo que pienses que no tiene demasiado sentido? 

K: No, no, es que todo lo que hice ya... Catalán, castellano... Todo. He repasado química y mates... Y 

catalán pues (se ríe) para tener un nivel cuando entraré en grado superior... 

P: Vale, ahora faltan el último grupo de preguntas que son más sobre el futuro y eso... 

K: Vale, yo no tengo ni novio, ni nada, ni hijos... (se ríe) 

P: (Me río) ¿Qué le aconsejarías a una persona que está a punto de coger las maletas y venir a 

España? 

K: Mi hermano... (se ríe) 

P: Por ejemplo, ¿qué le dirías a tu hermano? 

K: Bueno, yo... No sé... Es que... Aquí yo me venían momentos desesperantes, y es que además ya 

veías, cuando yo estaba dudando entre ir, volver a mi país ya... No sé... 

P: ¿Por qué te planteaste el volver a tu país... el quedarte? 

K: Porque me veía aquí... Buf... Me estaban poniendo el catalán como... Si superas ese obstáculo ya 

puedes seguir estudiando, si no lo superas.... 

P: Te agobiaba el tema del catalán, ¿no? 

K: Yo estaba hablando y pensando, yo no tengo ningún problema para aprender el catalán... Hay 

muchas personas que tienen ese sentimiento de, digamos... Complejo... No, de complejo no, pero 

ya tienen ese sentimiento de... 

P: Se cierran un poco al catalán, ¿no? 

K: Yo no tengo ningún problema, pero despacio, necesito tiempo, no me hagáis esto, no pongáis el 

catalán en medio, yo quiero seguir estudiando y ya está... 
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P: ¿Y qué te hizo al final decidirte y decir “me quedo”? 

K: Aún no (se ríe). 

P: ¿Aún no estas decidida del todo? Si ya tienes plaza en el ciclo superior y todo... 

K: Sí, pero aunque haga los dos años, haber si saldrá todo bien... Es que yo no pierdo nada, es que 

tengo el bachillerato y ya puedo volver... Y bueno... 

P: Estás probando, ¿no? 

K: Sí, pero si tendré aquí la suerte, estaría estupendo... 

P: Bueno, me decías que tuviste momentos desesperantes... ¿Y qué le aconsejarías a tu 

hermano?K: Es que aún no ha llegado el momento para hablar con él de este tema, porque ya 

quiero dejar que se concentre en su bachillerato, en sus estudios de este año. Pero cuando acabe y 

tenga su bachillerato... Ya... 

P: ¿Y qué le dirías?, ¿lo tienes pensado? 

K: Lo que he pasado yo, pero mejor que viene él, que lo sienta él... 

P: ¿Pero qué consejo le darías? 

K: Que se quede ahí (se ríe). 

P: ¿Que se quedase allí? ¿Sí? 

K: No, no, esto no... Pero bueno no sé, tendrá que ser fuerte, no sé, de personalidad... 

P: Que tiene que ser fuerte y que lo tiene que vivir él, ¿no? 

K: Sí, es que además es mejor que yo con los idiomas, en aprender idiomas... Te lo digo yo, es mi 

opinión... 

P: ¿Qué quiere estudiar él? 

K: No sé, no lo tiene claro él... 

P: Bueno, tiene este año para decidirse... Y a una persona que acaba de llegar a España, que le 

dirías? 

K: (hace el gesto de apretarse un cinturón) 

P: ¿Que se apretara el cinturón? ¿por el tema económico? 

K: ¡Ah! eso se dice cuando hablas de temas económicos, entonces que se lo apreté aquí (señala su 

cabeza) (se ríe). 

P: (Me río) ¿Por qué? 

K: Tiene que ser muy luchador, es que las cosas no son fáciles, además el idioma y todo... 

P: Si pudieras volver al pasado, con todo lo que has vivido ya aquí, ¿volverías a tomar la decisión de 

venir aquí o por el contrario te quedarías allí en Argelia? 

K: (silencio) 
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P: Estás pensándolo, ¿no? 

K: No sé, es que es una buena experiencia.. Pero ya cuando hay cosas, dejas a tu familia y todo 

esto, y has pasado dieciocho años con ellos, ahí ya dices, los estudios me dan igual,  ya estudiaré 

allí... 

P: Echas mucho de menos a tu familia, ¿no? 

K: Sí, sí, sí... 

P: Claro, igual es muy pronto para hacerte esta pregunta... Cuando tu acabes tu ciclo, cuando todo  

haya ido bien, entonces te preguntaré: ¿volverías a hacerlo otra vez, o te quedarías en Argelia... ? 

K: Claro... (se ríe). 

P: ¿Cómo ves tu futuro aquí? 

K: Yo muchas veces digo que mi camino empieza aquí, que las puertas ya empezaran a abrirse aquí 

y entonces... 

P: Esperas que aquí te vayan mejor las cosas, ¿no? 

K: Sí, es el comienzo de mi camino... 

P: Pero no ves el final, sólo ves el comienzo, ¿no? poco a poco... 

K: Sí, digo que es el comienzo, pero el final ya... 

P: ¿Tienes en mente la idea de volver a tu país? 

K: (Silencio) No, a veces me viene, pero en momentos como te he dicho, de... 

P: ¿De bajón? 

K: Sí. 

P: Pero en un futuro, tu si que querrías volver, ¿no? 

K: Trabajar allí y todo, claro. 

P: ¿Y en cuantos años lo ves esto? ¿Te lo has planteado? 

K: En ocho años o algo... 

P: ¿En ocho años crees que ya habrás acabado tus estudios? 

K: Sí, ojalá... 

P: ¿Quieres formar tu familia allí? 

K: Sí, me gustaría allí... Siempre alguien se va donde nació, donde es su cultura... 

P: Cada uno tira para lo suyo... ¿Y cambiarías alguna cosa de la experiencia vivida aquí? 

K: (Silencio) Puede ser venir aquí antes, si yo hubiera venido aquí antes, por lo menos ya tendría el 

idioma, y no estoy así esforzándome en el idioma... 

P: Cambiarías quizás el hecho de haber venido antes, para que a día de hoy ya dominaras la lengua, 

¿no? 
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K: Sí. 

P: Pero no te preocupes, vas muy bien... No todo el mundo en ocho meses hablaba el castellano 

como tu... Bueno, esto es todo Karima, muchas gracias. 

K: Gracias a ti. 

 


