
 

 

 

 COMISSIÓ IMMIGRACIÓ 

Relatoria Sessió de Treball SAID EL KADOUI (12/1/20 12) 

 

Fills d’immigrants, alguns han nascut aquí, per ells és molt confós que se’ls tracti com 
a migrants. Conflictes de petit perquè no s’entén. Complexitat identitària 

Això pot suposar problemes importants d’identitat: la imatge que es té del país 
d’origen, el nen va integrant aquesta imatge i va creant “rebuig” 

Actualment hi ha menys arribades i ara els que estem aquí hauríem d’entendre’ns.  

En els darrers anys hem estat centrats en els temes de les migracions, acollida, dol 
migratori, processos de reagrupament familiar, etc. 

Com treballar el temps en les Reagrupacions familiars (l’ansietat no dóna espai pel 
temps). Donar temps a les famílies perquè hi hagi el retrobament. Hi ha sentiment de 
culpa del que ha emigrat (important si estàs bé i més encara si vas fugir) 

Hem tingut una visió molt culturalista de les migracions, enteses com a xoc de 
cultures. La cultura és dinàmica, hem tingut una visió molt estàtica de les cultures dels 
migrants, i cal repensar la cultura 

Mentre nosaltres tenim la idea que la nostra cultura és inabastable, la cultura de l’altre 
l’hem simplificat, i en negatiu. 

La nostra mirada és la que tanca la visió de l’altre. 

Els nens es van formant amb la mirada que reben, per això aquesta, la mirada que 
reben, és tan important. 

 

Venim d’aquest context, i en el context actual hi ha dues grans línies de treball, dos 
grans reptes a nivell psicològic i social: 

  1/ La immigració en situacions de molta vulnerabilitat. La situació que 
descriu en Joseba Atxotegui amb el síndrome d’Ulises. Trajectòries migratòries molt 
llargues, molta por, molta paranoia... Cal afinar molt el diagnòstic. Els CIEs són un 
exemple de com es pot emmalaltir a algú que està bé. 

  2/  Com integrar a les persones que ja estan aquí. Com superem el 
nosaltres - ells. El mateix que va passar amb la immigració andalusa hauria de passar 
amb l’extracomunitària. 

Hem de trobar un lloc confortable i còmode per a tots i totes. Ens hi va molt a tots 
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León Grinberg exposa que el sentiment d’identitat es dóna per la integració de 3 
vincles:  

- Espaial: Diferenciació del jo i del no jo 
- Temporal: Ens permet considerar-nos la mateixa persona amb els 

canvis que es van donant. Qui sóc 
- Social: Relació entre el jo i el meu entorn. Sentiments de pertinença 

Davant d’un canvi, entren en qüestionament els sentiments de pertinença: 
Especialment si el nou entorn és hostil, ho racionalitzen però es dóna una ferida a la 
identitat. Hi ha molt patiment 

Marie Rose Moro (Maria del Rosario Moró) emigra d’Espanya a França, i s’ajusta el 
nom perquè sigui pronunciable a França. Voler pertànyer porta a fer coses com 
aquesta, és important perquè es busca l’acceptació. 

L’autora diu que la identitat és una construcció dinàmica que s’alimenta de la relació 
amb l’altre. Important la nostra funció com a societat d’acollida i com a professionals. 

Els pares projectem i impregnem als fills d’allò que pensem. I a l’adolescència, en el 
procés de diferenciació allò que hagin projectat els pares serà molt important. I en el 
procés d’idealització també, ja que la idealització i la diferenciació són les dues cares 
de la mateixa moneda. 

Dol migratori: Pèrdua parcial / Pèrdua – guany. És recurrent, és múltiple ( Família, 
llengua, olors, treball, etc.) Comporta ambivalència (idealització/despreci � Extrems). 
Afecta a la identitat i és transgeneracional. 

Els fills patiran els dols mal elaborats dels pares, el mite del retorn, i l’hauran de 
resoldre. Aquest pot ser explícit o implícit. Existeix un component familiar en les crisis 
que caldrà tenir en compte. L’elaboració pot ser enriquidora si integra la complexitat 
identitària però també pot ser problemàtica. 

 

Self dialògic: La construcció identitària esta composada de la relació asimètrica 
(origen-destí), les experiències de racisme i discriminació i per l’othering (recloure a 
l’altre en un lloc). 

De l’altre s’espera que sigui l’altre i es comporti com a l’altre. Ens costa pensar a l’altre 
de forma complexa. Es confon el subdesenvolupament del país amb el 
subdesenvolupament de la persona.  

L’exclusió o genera lluita o genera tancament intern.  
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Les experiències de discriminació deixen petjades importants especialment en els/les 
nens/es petits. És terrible l’experiència de racisme en un/a nen/a. 

La  identitat és complexa. La identitat és polifònica.  El jo està format per diferents veus 
que poden ser contradictòries.  En comptes de simplificar, que és molt perniciós, cal 
que acceptem la complexitat. La identitat és dinàmica, cal que siguem flexibles i 
deixem de fiscalitzar. 

Sovint, amb les persones immigrants es dóna un procés d’expropiació de veus, com si 
només fossin una sola cosa, o una sola idea. 

Amin Maalouf  (Identidades asesinas) exposa que la identitat és com la pell, cal només 
tocar una part perquè l’afecti a tota. Tocant una pertinença toques tota la identitat. La 
pertinença més atacada és la que crea més identitat.  Defensar-se quan s’ataca. 

A l’adolescència és molt important la claredat, l’homogeneïtat, la igualtat. La diferència 
complicada a aquestes edats. 

Castells parla de la identitat resistència, en resposta a l’exclusió, i la identitat projecte, 
en la que ets algú que pot anar fent, participant... 

Nosaltres som agents actius. 

L’immigrant desperta la rivalitat allò que al nen li passa amb lel seu germà petit. A 
nivell social cal equilibrar la cosa, invertir en tothom, desarticular la bomba: Tot va per 
ells 

  

T. Volcan, psicòleg turc-xipriota, senyala que quan més amenaçada esta la nostra 
identitat col·lectiva més fem per defensar-la. Inclòs arribem a fer coses masoquistes i/o 
sàdiques. Com per exemple: no aprendre l’idioma d’un país, cremar cotxes, etc.            
Hi ha amplificadors culturals, com l’ús del mocador.  

Quan no podem defensar-nos que fem contra la humiliació. Això genera resistències 
passives. Hi ha una idealització de la victimització 

Cal integrar la idea de la complexitat de la identitat. 

 

Llibres Said el Kadoui Limites y fronteras i Cartes al meu fill 

 

Debat Comissió Immigració 
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Interrogants que proposa en Said: 

1/ Qüestionar-nos com a professionals que ens és imprescindible per treballar amb 
població immigrada. Com vacunar-nos contra els a priori 

2/ Com podem construir un discurs complexa de la identitat 

3/ Ens és útil la dicotomia autòctons-immigrants, nosaltres-ells, etc. 

 

Hi ha joves que amaguen els pocs referents que tenen per problemes legals i això 
dificulta la inserció laboral 

Diferències entre com es viu la immigració a grans ciutats, a Barcelona, o a altres 
pobles.  

Cal pensar en una nova terminologia que abarqui el nosaltres-ells. Importància del 
llenguatge: útil i inclusiu. Redefinir. 

Centrar-se en les necessitats socials, més que l’origen del col·lectiu. Cal que treballem 
a futur, en un nosaltres inclusiu que: 

- No faci desaparèixer les problemàtiques específiques 
- Tenint en compte la necessitat de recursos de transició, recursos de 

1a acollida específics a determinats col·lectius, etc. 

Importància del tracte del professional, i alhora ser molt acurats amb les terminologies. 
No donar coses per suposades, bones respostes dels col·lectius. Cal escoltar. 

Important la cura dels treballadors/es, ja que sovint ens sentim una mica orfes. Pensar 
en la possibilitat de crear un espai de supervisió de casos 

Importància de la claredat amb els nostres usuaris/es. Acotar la nostra feina, a les 
nostres responsabilitats, hi ha sorolls que dificulten fer la nostra feina. 

Hi ha coses que cal prevenir, i altres anticipar. Prevenir va molt bé però cal saber amb 
qui estem treballant. Cal treballar des de diferents aspectes des d’allò afectiu més que 
des d’allò normatiu. 

Els processos d’integració són processos i tenen els seus temps. Cal facilitar el 
procés. Important transmetre que hi ha èxits. I cal pensar en respostes d’incidència 
política. 

Treballar més la interculturalitat. Treballar i contribuir a veure els immigrants com a 
catalans. 
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Famílies: Menors sense referents. Cal treballar amb la família del país d’origen per 
unificar el discurs però és difícil. 

Importància de les referències. Al país d’origen ets algú Aquí no, per això els “papers” 
adquireixen tanta importància, perquè et fan algú, surts de la invisibilitat. De vegades 
el nom fa la cosa “els sense papers” 

 

 

 


