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PUNT DE PARTIDA
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✗ Globalització-Transnacionalisme- Interseccionalitat
✗ Noves problematiques que plantegen noves preguntes i 
noves exclusions socials.
✗ Nous mecanismes de relació i comunicació
✗ Migracions que demanen nous coneixements
✗Resignificació de les diversitats i de les seves identitats
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Rumors versus
control social

Conflictes cap a
violencies

Institucions espais
de desigualtats
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Proposta marc per pensar les diversitats

“Reconocer que los seres humanos no somos exactamente iguales,

ni totalmente diferentes (Parekh, B. 2005) supone aceptar

que diversidad cultural y naturaleza son una realidad.

La diversidad es consustancial al ser humano y por tanto

no es un déficit a superar (Aguado, T. 2009)”



Ciutadania

●Drets individuals i pertinença a una comunitat política ( 
conjunt de pràctiques)

●Ciutadania versus identitat i diversitats: competencies i 
experiencies



8

Diversitat
desigualtat,

Institució.:
Promou l’ exclusió.
Construeix 
estigmes

Permet el seu reconeixement 
i s’oposa a la perdua de drets.



Conflicto y violencias

TICS
Familia

Valors

NO DIALEG

Escola-Comunitat

Espai Públic

Imatge

CATEGORIES
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els trets culturals i/o de gènere, de 
cadascun dels grups acaben 
determinant la construcció identitaria 
dels joves. La institució en el seu funcionament 

tendeix a homogeneïtzar, tant en la 
seva atenció com en la mirada sobre 
elles.

L’escola en la seva organització, construeix un codi comú de comunicació
I la diversitat de realitats trenca aquest codi i crea
un conflicte d'expressió.



1. La diferencia entesa com relació social
2. La diferencia conceptualitzada com subjectivitat
3. La diferencia construïda com identitat
4. La diferencia categoritzada com experiència.



L’altre es converteix en el nostre pitjor enemic i al final ens 
construeix, modificant els significats de qui som i la nostra 
posició enfront de la diversitat. Els discursos es converteixen 
en rumors, i aquests en norma i control social.



La identitat té un caràcter relacional, està 
sustentada en l’autopercepció i en l’aprovació dels 

altres, per tant en formar part.



●Identitat Narrativa: tenir historia que constitueix 
individual i col·lectivament: ser i voler ser.

●tienes como un multijuego, tienes que crear un avatar, tu muñequito, decidir cómo 
eres. Ponerles aspectos de tu vida real, por decirlo de alguna manera y hacer una vida 
con tu avatar. Construyes una persona que puede ser muy distinta a ti o muy parecida 
a ti. Va durar todo el instituto, es un videojuego, que dura cuatro o seis años...”(Pa-08-
02, 2018)



Valor de la diversitat enfront a:
l’uniformització
marginació
exclusió
conflicte



Appiah, F. (2008) difícilment podrem construir ciutadans, sinó 
podem influir i decidir sobre el nostre futur i les nostres 
realitats.



Polítiques de joventut: construcció de ciutadanies
Ciutadans en relació a l’accés als recursos

Polítiques d’identitat i la ciutadania multicultural
Ciutadans reconeixement de la diversitat e 

identitat cultural



Interculturalitat
●Mediació: pluralitat de realitats i cultures

No estrany No estranger

No otredat

Hibridació



CONCLUSIONS

●Les diversitats desapareixen i moure’s entre els models homogenis i la diversitat, entre 
els mecanismes d’inclusió versus exclusió acaba sent gran part de les dificultats  de les 
persones.

● La socialització es barreja pels models de la institució per acollir, integrar, acompanyar 
i definir el model d'èxit.

●El individualisme, el conflicte,  els interessos contraposats, els significats d’allò que es 
va categoritzant es part del quotidià.



CONCLUSIONS

●La mirada del altre provoca molta por i converteix en el mecanisme de control de les 
fronteres invisibles entre els iguals.

●La pèrdua i el fracàs de valors i espais compartits, així com els criteris de solidaritat 
està modificant el mon relacional. La manca de respostes i el no diàleg es transforma 
en una de les grans dificultats del sistema.



UN DESITG
Reconstruir  els nous valors, recuperar les confiances i redefinir els nous 
models socials serà la gran aposta que tenen els joves actuals.

El pas d’una era a un altra, d’una gran transició en allò relacional i en 
allò humà generarà nous conflictes.

I esperem i a això dedico aquest treball, l’ètica i els valors triomfin per 
sobre de les violències.
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