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I.
PRESENTACIÓ

L’islam, i les persones que en són practicants, formen part de la societat catalana
des de fa molts i molts segles. De fet, com a
fenomen social no és pas quelcom recent.
Tot i així, sembla que fa poc una porció significativa de la societat ha descobert aquesta realitat humana, de vegades amagada i
oblidada. El cert és que des de la seva primera expressió a les nostres terres, fins a
l’actualitat, ha plogut molt.
Dit això, la realitat social de les persones musulmanes és, com tot en aquest
món globalitzat i volàtil, ben complexa i molt
diversa. A més, en aquest cas ens trobem
davant d’una realitat sovint envoltada de
molta estigmatització, criminalització i discriminació. Davant d’això, aquesta guia vol
intentar orientar tant els professionals del
món del lleure com els de l’educació formal
i informal, així com oferir-los eines i facilitar-los l’abordatge d’alguns dels assumptes
i dubtes que de ben segur emergeixen a les

aules o en d’altres contextos educatius, a
les quals de vegades potser no se senten
preparats per tractar amb prou criteri.
Ara bé, el fet és que aquesta proposta pedagògica té un pretext negatiu. Ara
mateix s’està produint un augment notable
de les ideologies i els discursos extremistes, especialment islamòfobs, en el conjunt
dels països europeus. Sorgeixen davant
de l’aparició, o bé d’una major exposició,
de diferents expressions identitàries, ja siguin culturals, ètniques, confessionals o
referents a pràctiques religioses. Sigui com
sigui, diversos estudis assenyalen la islamofòbia o racisme antimusulmà com el fenomen discriminatori més preocupant dels
nostres dies.1
L’escriptor i filòsof Santiago Alba Rico,
en el seu article El peligro islamofóbico y
la responsabilidad institucional, escrit amb
motiu del llançament de l’Observatori de la
Islamofòbia als mitjans, explica aquest fe-

1	Vegeu Santiago Alba Rico (2015). Islamofobia: nosotros, los otros, el miedo, Barcelona. Barcelona:
Icaria i David Karvala, et al. (2016). Combatir la islamofobia una guia antiracista. Barcelona: Icaria.
Així com els següents informes: La práctica religiosa de les comunitats musulmanes de Barcelona.
Expressions i problemàtiques (2016); Una realidad inconstestable. Islamofobia en los medios (2018);
European Islamophobia Report 2019
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nomen com a resultat d’una doble operació
ideològica. Una operació que consisteix, en
primer lloc a «constituir un objecte de coneixement manejable i advers: l’Islam, amb
majúscules, concebut com una unitat negativa i inassimilable alhora, que «parlaria»
amb una sola veu i dictaria a 1.500 milions
d’éssers humans, repartits per tot el planeta, una conducta incompatible amb «els
nostres» valors occidentals.»
A continuació, hi hauria una segona
operació que posaria dins d’aquest mateix
sac, d’aquest fals objecte de coneixement,
tots aquells individus que, de manera arbitrària, són entesos com a musulmans.
Aquest procés «implica una racialització de
l’altre, la diferència del qual, com en el cas
del racisme o del masclisme, apareix visible
i «incrustada» en el cos, del qual no podem
modificar-la.» És a dir, es converteix l’altre
en un objecte manejable i dominable.
Possiblement una de les raons per les
quals la majoria dels discursos d’odi i racistes contemporanis centren el seu esforç
a excloure la religió musulmana, és la percepció que l’islam és més visible, i els mu-

sulmans, un conjunt poblacional minoritari
fàcilment identificable. Tanmateix, l’hostilitat ve de lluny. És per això que en aquest
recull expliquem com aquesta s’alimenta de
discursos antics per inventar un problema
social nou.
Davant d’aquest pretext negatiu,
aquest paquet pedagògic pretén oferir al
professorat d’educació secundària (recomanable a alumnes a partir del 3r ESO) de
Catalunya un coneixement bàsic sobre l’islam i les persones musulmanes catalanes,
així com guiar-lo quant al dret fonamental
a la llibertat religiosa i de culte que s’aplica
en l’àmbit educatiu i de les administracions
públiques, per tal de resoldre els dubtes
que pugui tenir. Així mateix, vol oferir unes
dinàmiques didàctiques que serveixin per
tractar, juntament amb l’alumnat, alguns
dels temes que afecten la nostra societat
en relació a les persones musulmanes i la
pràctica de l’islam. A més, a cada apartat es
facilita bibliografia rellevant perquè el professorat pugui aprofundir més en aquells
aspectes que més li interessen.
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II.
CONTINGUT GENERAL

Abans de començar, hauríem de fer un primer aclariment que és essencial: hem de
tenir clar que una cosa és el que diuen els
textos i dites sagrats de l’islam, i una de ben
diferent és el que fan i diuen que fan les
persones d’aquesta religió, les seves pràctiques reals i observables. Fins i tot, potser
hi podríem afegir un tercer aspecte que hi
influeix i que hauríem de tenir en compte, i
és tot allò que és dit sobre l’islam i les persones musulmanes per part de tercers.
De manera que, hi ha dues maneres
d’estudiar i entendre el fenomen religiós;
alguns dirien que es tracta de dues cares
de la mateixa moneda. Per una banda, hi
hauria un enfocament que s’ubicaria en allò
conegut com a «teologia» (de teos, «deus»,
i logos, «estudi»), un camp de coneixement
que es basa principalment en l’estudi dels
textos i les formes de transmetre el contingut. La segona perspectiva, que és la que
adoptem en aquesta guia, consisteix en
una aproximació sociològica i antropològica a la vessant humana del fet religiós. En
altres paraules, aquest punt de vista posa

el focus en les pràctiques socials, en la
forma amb què l’ésser humà dona sentit a
aquests textos (siguin orals o escrits), i en
la funció social que exerceix la religió dins
la vida dels individus, i en el conjunt de la
societat. A més, observa com afecta i es relaciona amb altres factors socials, polítics
i econòmics, i amb altres grups i religions.
Mentre que la primera explicació de
l’islam es remetria principalment a l’Alcorà
(el text sagrat dels musulmans) i els hadits (dites i fets del profeta Muhàmmad), la
segona posaria èmfasi en la varietat i les
formes de viure i pensar de les persones
musulmanes. Ateses les dificultats d’explicar-ho de forma breu i concisa, i tenint en
compte la ingent quantitat de textos ben
documentats ja existents, i ja que considerem que es tracta d’un debat que la pròpia
comunitat musulmana hauria d’acabar de
resoldre, aquí ens limitarem a la segona;
però si teniu interès a descobrir més coses
i aprofundir-hi més, teniu a l’abast un bon
ventall de llibres de molt bona qualitat que
en parlen.2

2	Vegeu CCIC. Conoce el Islam; Observatori Solidaritat UB. Introducción al Islam; Dolors Bramon
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1. Una breu introducció a
l’islam i les persones musulmanes de Catalunya

da als pobres, el zakat. 4. El dejuni durant
el mes del ramadà. 5. La peregrinació a la
Meca, hajj.3
Sigui com sigui, és crucial entendre
que tampoc no existeix pas tan sols una
forma de ser musulmà o musulmana; la varietat de formes de ser i de viure el que és
l’islam, i el que significa ser musulmà, només topa amb uns límits: la nostra imaginació. La diversitat de procedència, doctrines
i costums hi té molt a veure, però també el
fet de viure en una societat en la qual l’islam no és la religió majoritària. A més, igual
que els feligresos d’altres religions, moltes
de les persones que es consideren musulmanes incompleixen la pregària, i un bon
grapat fins i tot només segueixen el dejuni
durant el mes del ramadà. No són menys
musulmanes per això, sinó que tenen formes diferents de relacionar-se amb la religió i els seus preceptes. A més, a aquestes
diferències gairebé de costum, s’hi afegeixen d’altres de caire intergeneracional: el

D’entrada, cal assenyalar que l’islam no és
pas quelcom d’únic i homogeni. Dins del
que en aquest text anomenarem «el món
de l’islam», per falta d’espai per ser més
precisos, hi ha diverses doctrines, escoles
i costums. I el més important: les persones
musulmanes tenen cadascuna una forma
particular de relacionar-se amb la seva religió i amb el món. Fins i tot dins del món musulmà hi ha debats sobre quin islam es vol, i
les oposicions d’uns contra els altres poden
portar a interpretacions antagòniques dels
mateixos textos. Tanmateix, aquí podem
definir una sèrie de preceptes mínims (que
es poden satisfer en diferents graus i formes), com són els cinc pilars de l’islam: 1.
El testimoni de fe o ashahada. 2. L’oració,
o salat; 3. L’impost sobre el patrimoni i aju-

(2002). Una introducción al islam: religión, historia y cultura. Barcelona: Crítica. Hammudah Abdalati.
Llums sobre l’Islam. Barcelona: CCIC.
3	I fins i tot el rol i importància d’aquests també està en discussió.
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propi fet d’haver crescut i/o esdevingut musulmà a Catalunya o en un país de majoria
musulmana, com podria ser el Pakistan o
el Senegal, evidentment té efectes importants; no és el mateix. Val la pena reflexionar-hi un moment.
En resum, i en relació a aquesta diversitat, cal tenir en compte que:

i)

no tota persona de tradició musulmana és de creença i pràctica musulmana; n’hi ha que són atees i agnòstiques de tradició musulmana,

ii)

no tota persona de tradició i creença
musulmana practica, totalment o parcialment, l’islam; hi ha qui no el practica però s’autoconsidera una persona
musulmana,

12

iii) existeixen persones que no són de
tradició musulmana però que abracen
l’islam com a nova religió: els conversos,

tes persones musulmanes; amb l’excepció
dels conversos (espanyols de nacionalitat i
procedència familiar).
Així, en el cas dels joves que, tot i
tenir pares amb nacionalitat pakistanesa,
gambiana o marroquina, al cap i a la fi han
nascut a Catalunya i són catalans, experimenten un diàleg social molt diferent al que
van viure els seus pares. Sovint han de fer
de pont entre dos mons, alhora que amb
freqüència senten que no pertanyen enlloc,
a causa de l’experiència de rebre estranyament tant per part d’uns com per part dels
altres; és a dir, experimenten un doble estranyament. En aquest context, l’islam esdevé per a molts una eina de translació i
de comunicació, quelcom que els permet
d’entendre’s i de guiar-se, alhora que dona
sentit a les seves vides. No oblidem que la
religió també pot complir aquest paper.
Ara bé, els joves musulmans catalans
no es limiten a ser fills de persones immigrades. Nascuts a Catalunya, poden també ser
de pares i mares catalans, de parelles mixtes, o vinguts de petits per reagrupar-se amb

iv) existeixen persones que s’autodefineixen com a musulmanes però que
tenen concepcions i pràctiques tan
particulars que són, a ulls d’altres musulmans, no musulmans.
Desconeixem la magnitud que abraça cadascuna d’aquestes categories atesa
l’absència de dades estadístiques (simplement, no s’estudia a l’Estat espanyol) però
els experts estimen que en un espectre que
va de la pràctica estricta a l’adscripció purament cultural, la majoria s’orientaria més
cap a l’última.4
A la vegada, tot i que l’islam forma part
de la nostra societat des de fa molt de temps
(com a mínim, des del segle VIII; i l’islam
com a religió es va desenvolupar el segle
VII), el fet migratori és avui dia co-constitutiu de l’experiència personal i social de mol-

4	Vegeu també Raphaël Loigier (2012). Le mythe de l’islamisation. Paris: Seuil.
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les seves famílies des de països de majoria
musulmana, o fins i tot ser menors que venen sense acompanyament.
Recordem també que, en si, les seves necessitats no difereixen d’altres joves
catalans: tenir cura de la família, disposar
d’accés a la salut i a una bona educació,
menjar bé, vestir-se bé (o no), ser feliços,
tenir amics, tenir parella i poder formar família. En fi, ser estimats, ser respectats pel
que fa a les seves eleccions, poder estudiar, treballar i que se’ls reconegui l’esforç. A
més a més tenen, com tot ésser humà, una
necessitat de reconeixement de la seva
identitat, en aquest cas clarament múltiple,
i no patir cap tipus de discriminació.
El gruix d’aquests joves musulmans
catalans s’identifiquen com a ciutadans
catalans de ple dret, i coincideixen en NO
voler ser identificats com a immigrants, o joves de segona o tercera generació. No els
agrada ser identificats com a marroquins,
senegalesos o paquistanesos, sinó més
aviat ser-ho pels rols socials que desenvolupen: estudiants, treballadors, fills o filles,
germans o germanes, mares, i a més, cre-

ients musulmans catalans. En definitiva, el
seu compromís és amb el territori en què
viuen i participen de forma activa, la societat local i associativa, com ara les entitats
religioses, les entitats culturals, polítiques,
esportives i sindicals, les associacions de
famílies d’alumnes de les escoles, els grups
de diàleg interreligiós, les associacions de
veïns, i les xarxes socials.
Ara bé, n’hi ha que es prenen molt seriosament la religió; realment és important
per a ells. Tanmateix, la seva religiositat, i
la seva forma de viure-la, pot distar molt de
la majoria de creients d’altres religions; fins
i tot dins de la seva religió. Per exemple, hi
ha noies que porten hijab, i altres que no.
Això no vol dir necessàriament que siguin
més o menys religioses. Hi insistim, cadascuna de les persones musulmanes dialoga
amb si mateixa, amb la seva família, amb
les agrupacions en les quals viu, i amb la
religió. I d’aquesta labor continuada, i de
vegades complicada, en surten expressi-

ons molt i molt variades. La qüestió és fomentar espais propicis perquè aquest diàleg sigui fàcil i fluid. Com a docents, això
implica entendre què vol dir per a l’alumne
ser musulmà, i quines dificultats pot representar. D’aquesta manera, es pot explorar
la qüestió sense coaccions ni sospites, fet
que, per exemple, fomenta el PRODERAI.5
Sovint els joves musulmans catalans
tenen una relació amb els adults de les comunitats i entitats plena de tensió i conflicte. Qüestionen les trajectòries, la gestió de
les entitats, el discursos oficials, i sovint volen canvis des de dins.

5	Vegeu Alberto López Bargados (2017). Algunes anotacions sobre el PRODERAI i les perspectives
actuarials a l’entorn de la «radicalització» i Vicent Almela & Ainhoa Nadia Douhaibi (2018). «No beure
Coca-Cola, no celebrar Sant Jordi o esborrar-se els tatuatges són indicadors de «radicalització islamista», segons els Mossos», Directa.
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2. Les temàtiques de la guia

les fonts indicades tant al llarg del text com
al final de la guia.

A continuació introduirem temàtiques que
estan relacionades amb les quatre càpsules que formen part d’aquest paquet pedagògic. D’aquesta forma, pretenem oferir un
mínim d’informació perquè pugueu tractar
amb coneixement de causa els temes que
puguin sorgir a l’aula. Ara bé, la informació que teniu aquí es presenta de forma
molt resumida; us animem a seguir interessant-vos-hi per trobar-ne més a través de

2.1. E l hijab i la llibertat religiosa
La diversitat religiosa, entre d’altres, és una
de les formes de diversitat que s’expressen dins dels centres educatius. La indumentària tradicional i popular musulmana,
el hijab, és aquí l’element que suscita més
situacions de tensió i de vegades conflictivitat. Les problemàtiques, en aquest cas
les que sorgeixen en l’àmbit educatiu —tot
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i que es podria estendre a d’altres àmbits,
com especialment, en l’espai públic— tenen a veure sovint amb la conciliació de la
indumentària pròpia, amb algunes activitats
educatives, com ara les que s’esdevenen
en el si de l’assignatura d’Educació Física,
o les activitats que tenen lloc a les piscines.
En aquest sentit, el hijab a l’escola ha
estat protagonista d’alguns casos conflictius que tenen a veure, fonamentalment,
amb requeriments fets a les noies o dones
perquè es traguessin el hijab a classe, tant
per part dels equips docents com dels directius dels centres on estudien.
Al llarg de la història humana, i de les
diferents societats, podem trobar expressions culturals i religioses diverses pel que
fa a l’ús de vel o mocador; l’islam no és
únic, tampoc en aquest sentit. I tan sols al
món de l’islam, podem trobar moltes formes
diverses de fer-ne ús, des del vel integral
com en el cas del burca o el nicab (sorprenentment, les menys utilitzades però més
conegudes), fins a un simple mocador que

cobreix el cabell, el hijab. Gairebé sempre
té a veure amb el cobriment i ocultació de
parts del cos, sempre les considerades
més belles o íntimes, respecte de les mirades del públic.
Sigui quina sigui la visió o percepció
particular que tinguem del fenomen, el fet
és que la legislació vigent empara el seu ús
a la feina, i també a l’escola.6 Malgrat això,
són moltes les dones que experimenten
problemes pel fet de portar el hijab: algunes diuen experimentar un canvi d’actitud
cap a elles per part de les seves amigues
no-musulmanes, fet que les n’acaba distanciant, d’altres subratllen que els suposa un
entrebanc a l’hora de trobar feina, i moltes
vegades fins i tot dins de la feina, on se les
acomiada o imposa treure el vel abans de
ser contractades.
Des del punt de vista acadèmic, resulta sorprenent la importància que s’està
donant al tema del vel islàmic a les societats occidentals. Com si aquesta fos l’única
expressió d’un món patriarcal. En realitat,

6	Generalitat de Catalunya (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius
de Catalunya.
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la dona musulmana, com totes les dones
del món, pateix una sèrie de discriminacions per ser dona. Opressions que sovint es
veuen agreujades per la condició d’ètnia i/o
religió minoritària, que en moltes d’aquestes societats de majoria no-musulmana és
presentada i percebuda com a estrangera.
Així, els científics socials observen com allò
que històricament es considera com a racisme opera d’una manera específica quan
intersecciona amb qüestions de gènere,
entès en un sentit ampli d’identitat, orientació i expressió.7

En aquest sentit és paradigmàtic que
allò que alguns han anomenat el ‘feminisme blanc’ sovint tingui recels amb les formes de vestir islàmiques: les perceben i/o
les presenten com a víctimes del masclisme, practicant així una mirada infantilitzadora, que en el fons és fortament sexista i
islamòfoba.
Tot i que evidentment existeixen dominacions i obligacions, també dintre del
‘món musulmà’, això no vol dir en absolut
que les dones que es vesteixen amb el hijab, per exemple, siguin submises, o que

7	Laura Mijares & Ángeles Ramírez (2008). «Mujeres, pañuelo e islamofobia en España: Un estado de
la cuestión», Anales de Historia Contemporánea, 24: 121-135; Ángeles Ramírez (2011). La trampa
del velo. El debate sobre el uso del pañuelo musulmán. Madrid: Catarata; Consejo de la Juventud de
Euskadi (2019). Islamofobia: Feminismos, retos y visiones.

no siguin elles les que han pres la decisió
de portar-ne. De fet, pensant i actuant així,
el que es fa és qüestionar la capacitat de
participació de les dones ‘tal com són’, i
sembla que l’única opció vàlida passi per
treure-se’l: quelcom forçat, i per tant, contradictori amb els fonaments de la llibertat
individual i religiosa.
Malgrat el fet que es vegi com una expressió d’opressió, en tot cas seria més coherent atacar l’origen d’aquesta opressió, i
no pas un dels seus símbols. Sinó, al cap i
a la fi, tot seguirà sent igual, potser només
sota una altra expressió.

fervor irracional d’odi d’uns altres; existeix
de forma latent i estructural, i la majoria hi
estem implicats, freqüentment sense saber-ho. És a dir, fins i tot persones amb bones intencions s’hi poden veure enredades
sense voler, per desconeixement o prejudicis, com mostra l’incident de la càpsula 01.
La primera definició de tall científic va
aparèixer en un informe publicat pel Runnymede Trust Fund (1997), en un context
particular (el Regne Unit) amb el propòsit de combatre el que es definia com un
nou tipus de rebuig que no era reconegut
pel Race Relations Act (literalment, Llei de
les Relacions Racials). S’hi definia com un
rebuig i discriminació cap al col·lectiu de
«musulmans». Certament, la publicació va
suscitar alguns debats científics que encara
continuen avui dia.
Malgrat això, la majoria coincideixen
que la discriminació per raons de religió
vers les persones percebudes com a musulmanes (però que no necessàriament ho
són) és un fet irrefutable i molt preocupant
en les societats «occidentals». Com a fenomen, és molt important situar-lo dintre

2.2. Islamofòbia: discriminació per raons religioses i racisme cultural
Com qualsevol forma de racisme, la islamofòbia, o el racisme anti-musulmà, és un fenomen ben complex que es mostra de formes ben diverses en la nostra quotidianitat.
Tot i així, creiem important fer un primer aclariment: la islamofòbia no troba les
seves causes, simplement, en el desconeixement, els prejudicis d’uns pocs, o el
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d’un context geopolític i geogràfic concret:
el colonialisme dels segles passats, en el
qual els països occidentals representaven
i dominaven molts dels països de majoria
musulmana (Egipte, el Marroc, Palestina,
el Pakistan, etc.). Així, el famós científic
Edward Said mostrà en el llibre Orientalismo (Ediciones Libertarias, 1990) com un
corrent de pensament colonial que contraposà tot allò oriental a allò occidental es va
fer hegemònic. De fet, al llarg de la història,
el musulmà, com a categoria social i símbol, s’ha representat com l’exòtic i salvatge (durant el colonialisme occidental), com
el «bon musulmà» (quan lluitava contra

l’URSS), fins a ser la màxima expressió del
dolent i fanàtic (quan lluitava per la seva
independència contra les ocupacions occidentals, com passà a Egipte, Algèria, l’Iran
o el Pakistan).
En el cas d’Espanya, podríem anar
una mica més enrere, fins i tot. Si, per
exemple, revisem la història de la construcció de la nació espanyola al segle XV, veiem com aquesta es basà en l’exclusió de
l’altre, el semita cultural (jueu i musulmà).
Ja en aquells moments, i per què no dirho, avui dia també, la historiografia espanyolista (conservadora) mostrà una imatge
interessada de confrontació continuada, en
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què qualsevol vestigi d’un passat i present
musulmà, i per tant d’un islam espanyol/
català, eren esborrats. De retruc, els subjectes musulmans serien considerats més
estranys en aquest territori, que no pas els
altres espanyols/catalans.
Així, al llarg de la història més recent,
s’han negat i ignorat els intercanvis, les trobades, les contradiccions internes existents
al llarg de tota la història dels pobles de la
península. El fet és que la Reconquesta no
fou cap altre cosa que un invent partidista,
un constructe i projecte sòcio-polític antagònic i conflictivista que pretenia (i finalment,
ho va aconseguir) imposar el domini únic de
la religió cristiana a la península, cohesionant tots els regnes cristians, fins llavors en
conflicte, contra les altres poblacions que
també vivien a tota la península: els jueus i
els musulmans.8 Les expulsions físiques de

1492 i 1609/11, així com les simbòliques,
mitjançant la Inquisició, constituïen la solució final d’aquest projecte. El resultat final
(o el punt de partida, segons com es miri)
de totes aquestes labors historiogràfiques i
de representació interessades de la societat existent, és la representació i relegació
de l’islam i els musulmans a la categoria de
«forasters» (provinguin de l’Àfrica, Àsia o
l’Orient Mitjà), i situats a l’altra cara d’allò
que és Europa i l’ideal occidental. Una visió
gens objectiva. 9
Al capdamunt d’aquestes relacions
històriques existents, a partir dels anys
1960, i com a conseqüència de les decolonitzacions i alhora de la forta demanda de
mà d’obra als països del nord d’Europa, hi
comença a haver cada cop més migracions
africanes i asiàtiques a Europa. El conjunt
d’aquests fets constituirien, segons alguns

8	Així, alguns autors fins i tot consideren que la islamofòbia és una variant de l’antisemitisme: l’odi als
pobles semítics, que són els jueus i als musulmans. En aquest sentit, la persecució dels jueus al llarg
de la història moderna d’Europa n’és un exemple de les possibles conseqüències, i en aquest sentit
ens preocupa veure com els jueus d’ahir són els musulmans d’avui.
9	Vegeu Martin Lundsteen 2018. «‘El moro’ – Discovering the hidden coloniality of the contemporary
Spanish/Catalan society and its colonial subjects». A L. Jensen, J. S. Krabbe, C. Groess-Green & Z.
L. Pecic (Coords.), Postcolonial Europe: Comparative Reflections after the Empires (197–219). New
York: Rowman & Littlefield.
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experts, un nou islam a Europa.10 El fet és
que estem veient una nova versió —o un
retorn, segons com es miri— de l’islam. La
majoria dels nous musulmans són fills i filles
de famílies musulmanes, nascuts a Europa,
i amb ciutadania europea. I a la vegada, estem veient moltes conversions a l’islam per
part d’homes i dones de tradició cristiana,
agnòstica i atea.
Per això, des de les ciències socials
es parla de l’existència d’una continuïtat
de les antigues formes de discriminar, que
s’estan transformant, adoptant noves expressions. D’aquesta manera, en les últimes dècades, després de la fi de la guerra
freda, la islamofòbia i els prejudicis vers els
musulmans han servit per justificar algunes
formes de discriminació i de violència que
s’han manifestat a diferents nivells. Externament, veiem com aquests discursos han
servit per legitimar les incursions neocolonials i les guerres en països de majoria musulmana amb l’objectiu de tenir accés a les
riqueses existents en aquests territoris, pel

que fa a recursos bàsics ben preuats, com
ara el petroli o els minerals. A més, internament, davant de la mobilitat que ha suposat
la globalització, es començà a assenyalar les diferències culturals com a font de
conflictes i problemes socials, una doctrina
anomenada ‘xoc de civilitzacions o cultures’, promoguda principalment pel politòleg conservador Samuel Huntington.11 Una
doctrina que, per la seva pròpia naturalesa,
s’acaba complint, atès que assenyala qualsevol conflicte, que és fruit en bona part
de les desigualtats socials existents, com
a producte de les diferències culturals. És
així com les naturalitza: un racisme cultural
que es basa en un determinisme cultural.
Davant d’aquest panorama, podem
veure com l’assimilació, és a dir la plena
adaptació —mimetització— als patrons culturals dominants, sembla ser l’única via acceptada pels grups minoritaris: per la societat, sembla ser que el ‘bon musulmà’ és el
que «s’integra», deixant de ser-ho de forma
visible.

10	Vegeu Tariq Ramadan (2011). Mi visión del islam occidental. Barcelona: Editorial Kairós.
11	Vegeu Samuel P. Huntington (1997). El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós.
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Ara bé, aquesta explicació abstracta
requereix d’una concreció mínima, per tal
que se’n puguin identificar els efectes en
la nostra vida quotidiana. Els diferents estudis que s’han fet sobre la islamofòbia a
Catalunya i l’Estat espanyol ens mostren
que la islamofòbia es manifesta com a discriminació sobre unes persones concretes,
percebudes com a musulmanes: sigui això
mitjançant una distinció, una exclusió o una
restricció.
D’aquesta manera, en l’àmbit institucional, veiem com l’aplicació d’algunes lleis
existents, simplement, s’omet. N’és un cas
paradigmàtic el posicionament, fins fa poc,
respecte al dret a l’ensenyament de la religió islàmica a les escoles públiques (quan
els Acords del 92 ratifiquen el dret a rebre
formació religiosa islàmica)12. Un altre cas
problemàtic són les dinàmiques individuals
d’algun personal públic, com podrien ser
treballadors dels serveis socials, com ara la
guàrdia urbana, metges, o, també, profes12	
Vegeu: LLEI 26/1992, de 10 de novembre,
per la qual s’aprova l’Acord de cooperació
de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya. («BOE» 272, de 12-11-1992.).

sorat universitari, de secundària i primària.
Aquí, uns pocs treballadors que haurien de
vetllar per l’accés públic i igualitari als drets
civils i serveis socials de la gent a qui haurien de servir, acaben obstaculitzant i dificultant l’exercici dels seus drets, com sovint
s’ha vist quan, per exemple, una agrupació
musulmana demana un espai per fer-hi la
pregària els divendres, o durant el ramadà.
En contrast a l’opacitat de l’àmbit institucional, la majoria dels casos que s’han
reportat i que apareixen en els diversos informes que han anat sortint al llarg de l’última dècada a mesura que el fenomen ha
anat en augment, són aquells que operen
en l’àmbit interpersonal, és a dir, les agressions físiques o verbals. Les principals esferes en les quals opera aquesta islamofòbia interpersonal, són: a) en l’espai públic
(transport públic, places i parcs); b) el lloc
de treball; c) en els llocs de culte, o al seu

voltant; d) a l’hora d’accedir a l’habitatge; e)
a les xarxes socials. I les principals víctimes
en són, sens dubte, les dones que porten
hijab.
Finalment, ens trobem amb l’àmbit
simbòlic, on opera una islamofòbia de vegades subtil de vegades directament hostil
a través dels discursos polítics i mediàtics
(periodistes i tertulians). A més, un altre
exemple candent d’islamofòbia serien els
conflictes respecte a l’obertura, construcció
o implementació dels llocs de culte islàmics,
la mesquita;13 en tenim tres exemples força
recents a la nostra societat: a Nou Barris,
Manlleu i Montcada i Reixac.

2.3. Menjar halal i festivitats islàmiques a l’escola
Segons les dades estadístiques publicades
cada any per l’IDESCAT, a Catalunya conviuen 170 nacionalitats14 i 13 confessions

13	Jordi Moreras (2009). Una mesquita al barri. Conflicte, espai públic i inserció urbana dels oratoris
musulmans a Catalunya. Fundació Bofill. Martin Lundsteen (2015). Espai, capital i cultura a Premià
de Mar. El cas de la mesquita. Barcelona: Pol·len Edicions. Vegeu també el documental ¡Mezquita no!
d’Alberto Aranda i Guillermo Cruz (2005): 30 min.
14	
IDESCAT 2019.
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religioses amb seus de culte.15 Malgrat això,
aquesta diversitat o pluralitat religiosa no es
veu reflectida en la gestió dels centres educatius. De fet, en molts sentits, Catalunya
és una societat que en bona mesura acaba
de descobrir les complexitats pròpies de la
coexistència de diverses expressions culturals i religioses, sota l’aixopluc d’un projecte
de societat intercultural. Si més no, perquè
venim d’un model monocultural i nacional
en el qual el catolicisme va assolir una hegemonia totalment artificial en virtut de la
seva aliança amb el franquisme (amb excepcions d’algunes parròquies, que hi tenien una visió contraposada). I això fa que
moltes vegades les festivitats catòliques no
siguin qüestionades, sinó que més aviat siguin vistes com quelcom natural.
En aquesta línia, hi ha una demanda
tant per part de les associacions religioses
com per part de les laiques, i que emana
clarament de la càpsula 3: es reivindica una
política intercultural que cada any atorgui
als infants un o dos dies de festa escolar
de lliure elecció. Així, en funció de les tradi-

cions culturals o religioses, es demana que
cada família pugui escollir aquestes dates
i afavorir així la transmissió de l’herència
cultural i la pervivència de les celebracions comunitàries en les quals actualment
moltes vegades els infants es veuen obligats a ser absents. Resulta evident que no
es tracta aquí d’imposar nous dies festius,
sinó més aviat de sensibilitzar respecte al
fet que moltes vegades la raó que fa que
un dia sigui festiu i l’altre no, es troba en
costums que originen certes creences religioses i tradicions culturals, que han sigut
majoritàries, i en certa mesura imposades
per la força, durant èpoques anteriors. Ara
hauríem de reconèixer la varietat d’expressions i tradicions culturals existents, i donar-los cabuda.
Des d’aquesta mateixa perspectiva trobem una altra demanda relacionada
amb l’oferta alimentària del menjador escolar, sigui aquesta vegetariana, kosher,
halal, o qualsevol altra. Davant d’això, cal
fer explícites dues qüestions: en primer
lloc, que aquestes qüestions són molt im-

15	
Mapa religiós de Catalunya (comparativa 2004-2019).
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portants per les persones religioses, ja que
en el fons tenen a veure amb el fet de poder
oferir als fills la possibilitat de seguir una sèrie de preceptes religiosos que consideren
essencials (poder menjar amb les màximes
garanties allò lícit —halal—, tot destriant-ho
del que no ho és —haram—); i a més, en
segon lloc, cal recordar que hi ha un reconeixement explícit d’aquesta demanda a la
Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius, tot i que aquesta
no obliga que s’atenguin tots els gustos i
tradicions culturals alimentàries.
Recordem el que ens va ensenyar
la brillant antropòloga estatunidenca Mary
Douglas sobre aquesta qüestió. Argumentà
a Pureza y peligro (1966) i Símbolos naturales (1970), que totes les religions, i fins i
tot, totes les societats, classifiquen el món
segons allò prohibit i allò permès, entre el
sagrat, el profà i el tabú, establint així fronteres simbòliques, i a la vegada oferint un
model o guia, si es vol, de conducta al món.
És així com s’ha d’entendre la classificació
que trobem a la religió musulmana entre el
halal i el haram. Són preceptes —o orienta-

cions— alimentaris sobre el que no s’hauria
de consumir —sovint per ser considerat impur—, i el que està bé consumir. D’aquesta
manera, trobem, per exemple, que d’acord
amb aquesta classificació (l’homòleg de la
qual trobem també a la religió jueva), no es
pot menjar carn de porc, perquè aquest animal és considerat impur. No hi ha cap dubte
que podem trobar explicacions històriques
al perquè del sorgiment d’aquesta classificació, com bé mostra un altre antropòleg
dels Estats Units, Marvin Harris, al seu llibre Bueno para comer: enigmas de alimentación y cultura (1993). Tanmateix, sigui
quin sigui el seu origen, el fet és que ha esdevingut un precepte important en la vida
de les persones musulmanes, però també,
curiosament, el més qüestionat.
Diem «curiosament» perquè resulta
sorprenent la força amb la qual és qüestionat, igual que la prohibició de consumir alcohol. Potser aquesta noció d’obligatorietat
xoca amb les idees dominants vinculades a
la llibertat individual al nostre món. No oblidem, però, que tot i que les persones que
no segueixen aquest precepte —que n’hi
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ha moltes— potser corren el perill que algú
els digui que no són «bones musulmanes»,
en el fons, la decisió és individual, salvant
algun grau de pressió col·lectiva sempre
existent.
També és veritat —hi tornem a insistir— que hi ha moltes maneres d’entendre
la importància de cada aspecte de la religió,
i al cap i a la fi, la gran majoria de les persones que es consideren musulmanes atorguen un alt grau d’interpretació a l’individu
en la seva relació amb la fe.

estudiar fonamentalment com un fenomen
social.
Tenint en compte això, veiem com
l’antropòleg Edward Burnett Tylor va explicar que la religió és l’explicació del món
(sobretot, d’aquelles coses que la gent no
entén, com ara la mort), mentre que el sociòleg Émile Durkheim, deia que la religió
és una institució útil i funcional per al teixit
social: mitjançant els rituals, la religió o les
religions esdevenen pràctiques socials que
asseguren la cohesió social.
Ara bé, per tal d’entendre el paper que
juga la religió a les societats contemporànies, haurem d’introduir un concepte crucial: el secularisme. El que històricament
s’han anomenat «processos de secularització» van implicar un qüestionament del
paper d’allò religiós en el món social: quin
paper hauria de tenir a la societat, i de quina forma els estats haurien de gestionar
aquesta presència i la de les institucions
religioses.16

2.4. La religió en l’àmbit educatiu
Des d’un punt de vista etimològic, «religió»
ve de la paraula llatina religare (que significa «relació» i «relligar»), que té tres dimensions: es relaciona amb si mateixa, amb
els altres i amb quelcom de transcendent.
A aquesta conceptualització inicial, s’hi ha
d’afegir, a més, que, segons la sociologia i
l’antropologia, la religió s’ha de concebre i

16	Vegeu més a José Casanova (2000). Religiones públicas en el mundo moderno. P.P.C. Talal Asad
(2003). Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press. Charles
Taylor (2007). La era secular. Barcelona: Gedisa.
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D’aquesta manera, veiem que des de
la Il·lustració, s’ha promogut i estès la idea
d’una progressiva desaparició de la religió
de les societats industrialitzades i modernes; es considerava que l’abandonament
de la religió era un exemple més del progrés de la raó humana, des de pensaments
irracionals (la religió) cap als racionals (la
ciència).
En realitat, aquest procés, la culminació del qual seria una societat totalment
racional en la qual els fenòmens d’allò sobrenatural no jugarien cap mena de paper,
no s’ha complert. És més, les formes religioses enteses com a més «racionals»,
aquelles que eliminen el caràcter «màgic»
del món, aquelles més centrades en la creença que no pas en la pràctica ritual, han
estat assimilades per la modernitat: com el
cristianisme protestant davant del catòlic.
És així com el que podem observar
avui és que en realitat aquest procés ha estat un fenomen estretament lligat a la construcció de l’espai europeu i dels estats-nacions europeus, que serien culturalment,
però no ostentosament, cristians. El que

s’ha aconseguit, doncs, és una separació
de funcions entre les diferents institucions,
la separació del poder polític de l’església i
el fet que es relegui la religió a l’esfera privada de la vida.
Ara bé, tornem-hi a insistir, això quadra molt bé amb una conceptualització
particular del que vol dir la religió. Com diu
l’erudit antropòleg britànic d’origen saudita,
Talal Asad, concebre la religió com una esfera separada de la vida social no té sentit
fora d’aquest procés secularitzador. En una
societat islàmica, per exemple, no té cap
sentit parlar de la religió com a quelcom separat de la política.
Allò secular és, per tant, una creació
de les societats occidentals com a part del
projecte de modernització a escala planetària. És per això que la secularització s’hauria de considerar un procés històric, però
també una forma de fer política respecte al
govern de les institucions religioses, i respecte al lloc que allò religiós haurà d’ocupar
en la societat.
Malgrat això, és evident que la proposada separació no s’ha produït d’una forma
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absoluta als estats europeus. Així ho veiem, per exemple, de forma clara en el cas
espanyol, amb el seu acord privilegiat amb
el Vaticà i l’Església Catòlica («concordat»).
Ara bé, més enllà del secularisme,
si revisem totes les normes internacionals
i estatals, veiem que s’estableixen quatre
principis que caldria seguir:
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1.

El dret a la llibertat de creences de les
persones i les comunitats i a la seva
manifestació pública, sense cap discriminació ni coerció.

2.

La neutralitat de l’Estat i, per tant, de
l’Administració pública.

3.

La cooperació dels poders públics
amb les confessions.

4.

El foment, per part dels poders públics, de la convivència social, cultural
i religiosa.

A l’Estat espanyol ens trobem davant
d’una cruïlla. Moltes persones es basen en
les mencionades idees de secularisme per
argumentar que cap religió hauria de ser
present a les aules, que l’escola o l’institut
haurien de ser laics. Davant d’aquesta idea
pretesament igualitària volem fer un parell
de consideracions, així com una proposta
final.
Tanmateix, i tenint en compte el rol
cohesionador de l’escola —que ens recorda la importància d’atendre la funció igualadora que té com a institució—, en l’àmbit
educatiu hi ha una forta discrepància entre
la norma i la pràctica. Hi ha una gran distància entre l’ideari, la construcció que l’escola
fa de si mateixa com a espai de llibertat i
igualtat, de salvaguarda dels drets, i la realitat diària. Malgrat l’existència d’unes lleis
o ordenances que protegeixen la igualtat, i
fins i tot el predomini d’un discurs que defensa l’escola com a espai de llibertat i igualtat, hi ha jerarquies lingüístiques, culturals i
religioses. Hi ha religiositats i expressions
culturals populars que són més legítimes a
les escoles, i d’altres que no encaixen amb

la idea dominant de com ha de ser un ciutadà espanyol.
És a dir, malgrat determinades normes que suposadament afavoreixen la
diversitat, i que alberguen tot un ideari de
llibertat i igualtat, el dret a la llibertat religiosa i les expressions culturals populars de
les minories, com ara els musulmans, són
qüestionats diàriament perquè a la pràctica hi ha formes de ser i estar, determinades corporalitats, que són menystingudes,
i d’altres que es perceben com a més correctes.
Les institucions educatives són, en
aquest sentit, la clau de volta que ha de dirimir l’èxit o fracàs d’un nou esforç institucional per facilitar la implicació de les comunitats musulmanes a la ciutat. La complexitat
i nombre de variables que entren en joc a
l’escola, en efecte, no es poden comparar
amb les de cap altra institució social. És
l’àmbit en el qual veritablement pren sentit
qualsevol projecte de cohesió i integració
socials. No és casual que l’escola sigui la
principal institució responsable de la reproducció dels principis motors de la societat,
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i que encarni de manera tan explícita una
confluència de valors que poden arribar a
ser contradictoris.
Per tant, hauríem de defugir les visions romàntiques d’un passat (i per tant,
present) monocultural, i assumir que la realitat social de la qual parlem és i serà sempre pluricultural, a més d’heterogènia i dinàmica. Per tant, parlar de la cultura catalana
avui dia hauria d’englobar aquest fet: s’hauria de parlar de «cultures» de Catalunya.
Potser davant d’això, el que hauríem
de fer és recuperar la idea de laïcitat positiva que, en lloc d’excloure i expulsar tot
allò religiós de l’escola (la laïcitat negativa),
pretén promoure d’una forma aconfessional
la presència activa de totes les nostres cultures i expressions, incloent-hi les religioses, d’una forma igualitària, sense concedir
preferència a cap d’elles.

podeu endegar o implicar-vos en accions
comunitàries. Per exemple, podeu enfortir
la societat civil més propera: a) trobant associacions i grups locals i nacionals que hi
treballen, i donant-hi el suport que es pugui,
convidant-los, per exemple, a l’escola, o establint-hi contacte; b) promovent la inclusió
de gent diversa en la presa de decisions importants, o recordant, com a mínim, la importància de tenir en consideració aspectes
de discriminació i desigualtats a l’hora de
fer una anàlisi de les necessitats dels centres, les classes i els alumnes.
Així mateix, es poden organitzar coalicions de líders i altres membres comunitaris
en representació de les agrupacions culturals/ètniques/religioses, i altres comunitats
diferents, per examinar la situació existent
i determinar què s’hauria de canviar, i amb
quina urgència.
I finalment, es poden intentar canviar
les situacions negatives, i transformar-les
en positives. Per exemple, si un lloc de culte ha patit un acte vandàlic, constituir un
grup de persones conformat per distintes

2.5. Propostes d’acció
Bé, però aleshores, què hi puc fer jo? Potser
us pregunteu. Doncs a banda de treballar
amb el material que us hem facilitat aquí,

comunitats per contribuir a la seva neteja,

32

pot ser una bona demostració de solidaritat,
i pot reforçar la cohesió social.
Cal recordar, a més a més, que ja
existeixen una sèrie de programes i mesures públiques per combatre la islamofòbia,
com per exemple el Pla Municipal de Lluita
contra la Islamofòbia a Barcelona, diversos
observatoris com l’Observatori de la Islamofòbia a Catalunya i l’Observatori de la Islamofòbia als mitjans, i fins i tot la Fiscalia de
Delictes d’Odi i Discriminació. Informar-se
de la seva existència, així com de les lleis
existents en aquesta matèria, constitueix
en si una bona acció.
Els objectius d’aquestes mesures
són, en primer lloc, prevenir, mitjançant la
visibilització de la islamofòbia com a forma
de discriminació, i contrarestant els estereotips al voltant de l’islam i les comunitats
musulmanes, sensibilitzant i informant la
ciutadania en general de les diverses manifestacions de la islamofòbia i el seu impacte
negatiu a la societat en general. I, en segon
lloc, garantir, mitjançant l’accionament i reforçament de mecanismes que facin front
a casos de violència islamòfoba, i amb la

reducció de la sensació d’inseguretat de les
persones musulmanes davant les agressions islamofòbes (trencant amb la por a la
denúncia).
Concretament, en l’àmbit escolar trobem urgent: 1) potenciar la sensibilització
a les escoles en relació a la islamofòbia
com a forma de discriminació; 2) garantir el
dret a la llibertat religiosa i de consciència
en l’àmbit escolar; 3) afavorir una gestió no
discriminatòria de la diversitat religiosa als
centres educatius.
També cal recordar que, a banda del
fet que poden haver-hi alumnes musulmans
que poden fer de pont, o poden fer d’assessors davant de dubtes, o d’un incident
concret, també podem comptar amb mediadors escolars pertanyents a les diferents
comunitats religioses. A més, ens podem
deixar assessorar per part d’entitats externes, capaces de proposar codis de bones
pràctiques (com per exemple, el Muslim
Educational Trust, o la Xarxa Islàmica d’Assessorament Domiciliari).
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III.
FITXES

Fitxa didàctica de la càpsula 1
Títol: El vel

El vel17:
-

m. [LC] Tros de roba destinat a tapar una cosa que no es vol que estigui exposada a les mirades. Un vel espès, clar.

-

m. [LC] Tros de roba de tela prima, de gasa, etc., amb què les dones es tapen la
cara o el cap. Ella es cobria el cap amb un vel. Abaixar-se el vel del capell.

1: https://www.youtube.com/watch?v=_sM3-BYti44&list=PLohGuwnaqEhqlCqb2ohCiJuYeDtHtOtsP&ab_channel=SAFICatalunya

17	Aquesta definició serveix per arrencar el debat sobre el significat i l’ús del terme.
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Paraules claus: vel, religió, cultura, prejudici, estranger
Informació pel professorat18: Es tracta que el professorat s’informi sobre la temàtica, i tingui coneixements bàsics per poder fer una bona conducció del debat. Es plantegen
aquestes preguntes inicials per dinamitzar una petita recerca i intentar donar-hi resposta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Què és el vel?
Quina funció té?
Quina diferència hi ha entre hijab, xador, nicab?
La qüestió del vel és una qüestió religiosa o cultural? Quina diferència hi ha entre allò
religiós i allò cultural?
La motivació de portar vel és la mateixa per a totes les dones que ho fan?
El vel podria ser una manera de mostrar bellesa?
Té sentit parlar de la manera amb què es vesteix la gent?
Es pot prohibir el vel? Si és que sí, amb quina legitimitat?
Podria ser el vel una forma patriarcal de control sobre les dones?

Objectius:





Tenir elements d’anàlisi sobre què és el vel
Saber què representa el vel per a les persones que el porten
Desfer els prejudicis i tòpics sobre el vel
Situar-se en el context i tenir eines quan una persona és discriminada pel fet de portar
vel

18	S’ofereix en aquesta guia una bibliografia bàsica per ampliar el coneixement sobre aquesta temàtica.
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Temporalització: Temps estimat d’una sessió o més, si el professorat ho considera
oportú19.
Recursos: Ordinador, projector,
Destinataris: Alumnat secundària
Agrupament de treball: L’activitat està dissenyada per a tota l’aula, però també es
poden fer les divisions i grups més reduïts que el professorat cregui convenients.

Avaluació: Per avaluar l’activitat s’ha d’observar el grau de compliment dels objectius.
Realització de l’activitat20:
 Primera projecció de la càpsula: 2’32’’ minuts
 Una vegada acabada la projecció, obrir debat sobre què els ha semblat i què n’opinen.
 Dinamització del debat: recollint idees, confrontant idees que vagin sorgint, generant
dubtes, afegint preguntes, qüestionant posicions, opinions i respostes en el sentit de
buscar l’argumentació que hi ha darrere de la resposta o opinió.
 Segona projecció, i obertura del debat sobre nous temes que no havien sortit.
 Recollida de les possibles conclusions i dubtes sense resoldre.
 Tancament de l’activitat.

19	S’ha de tenir en compte el procediment.
20	Tenir en compte la configuració del grup-classe en termes de sensibilitats, grau de vinculació amb el
tema, informacions prèvies sobre quina posició tenen sobre el tema, o què n’opinen.
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Preguntes per dinamitzar el debat:
Aquestes preguntes són una eina opcional perquè el professorat pugui dinamitzar el debat
quan es cregui necessari. Es poden utilitzar totes o algunes. El professorat pot utilitzar
aquestes o elaborar-ne d’altres.

Preguntes generals:
•
•
•
•

Com descriuríeu l’actitud de la Carme i de la Glòria?
Per què ha dit que la infermera és «de fora»? Amb què s’ha basat per dir que és de fora?
Què vol dir «una persona de fora»: - Nascuda a fora? Vinguda de fora? Amb pares de
fora? Què vol dir «fora»? Fora de Catalunya? De l’Estat espanyol? D’Europa?
És certa l’afirmació de la Carme, segons la qual els pares obliguen les seves filles a
quedar-se a casa? En què basa la seva afirmació?

Preguntes sobre el vel:
•
•
•
•
•
•
•

És certa l’afirmació de la Carme d’acord amb la qual els homes obliguen les dones a
portar vel? En què basa la seva afirmació?
Per què la Jordina ha dit a la Carme que la filla de la infermera no deu portar mocador?
Com ho sap? És una qüestió generacional?
Per què la infermera porta vel? Té dret a fer-ho? És una llibertat individual?
Es pot portar vel quan s’està treballant al CAP?
Per què hi ha noies de tradició musulmana que porten vel i altres que no?
Coneixeu la normativa del centre sobre aquesta qüestió?
Coneixeu què diu la llei sobre aquest qüestió?

39

•
•

Quines controvèrsies coneixeu sobre el tema? Les heu analitzat?
Si una persona que porta vel és qüestionada o discriminada pel fet de portar-lo, què hem
de fer?
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Fitxa didàctica de la càpsula 2
Títol: Discriminació

Discriminació21:
-

Infravaloració d’un grup social que en fa un altre, amb el corresponent comportament de segregació.

2: https://www.youtube.com/watch?v=4xAJzWqrrFo&list=PLohGuwnaqEhqlCqb2ohCiJuYeDtHtOtsP&index=2&ab_channel=SAFICatalunya

21	Aquesta definició serveix per arrencar el debat sobre el significat i l’ús del terme.
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Paraules claus: Discriminació, religió, racisme, víctima.
Informació pel professorat22: Aquesta càpsula vol ser una eina per visibilitzar situacions de discriminació que es donen a les aules avui a Catalunya i que bona part del
professorat no troba la manera d’abordar. Es tracta de com gestionar un conflicte de base
discriminatòria en un entorn educatiu i en el qual el professorat ha de tenir un paper actiu
per oferir alternatives més justes de concepció de la realitat, i sobretot, protegir les víctimes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Què és la discriminació per raó religiosa?
Aquesta discriminació pot ser associada a un grup determinat?
Aquest tipus de discriminació està associat a altres tipus de discriminació?
Coneixem casos històrics d’aquests tipus de discriminació?
Quina diferència hi ha entre discriminació, xenofòbia i racisme?
La discriminació és irracional?
Sabem què diu la llei sobre la discriminació per raó religiosa?
Com podem saber que una situació determinada és una situació de discriminació per
raó religiosa?
La discriminació per raó religiosa és un fet aïllat als centres educatius?
Com influeix la discriminació per raó religiosa que existeix a la societat dins dels centres
educatius?
Sabem o coneixem estudis que ens ajudin a fer una radiografia sobre aquesta qüestió?
Com més consciència tenim sobre un fenomen, més el coneixem, i disposem més capacitat de transformació. Som conscients de com es manifesten les discriminacions per
raó religiosa als centres educatius?
Com s’hauria d’actuar davant d’un cas de discriminació per raó religiosa?

22	S’ofereix en aquesta guia una bibliografia bàsica per ampliar el coneixement sobre aquesta temàtica.
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•
•
•

Una persona que ha patit discriminació per raó religiosa se la pot considerar una víctima
que cal protegir i defensar?
Com gestionem la situació de discriminació per raó religiosa quan hi ha víctimes?
Com compaginem la pedagogia per transformar mentalitats, i la protecció de les víctimes?

Objectius:





Tenir elements d’anàlisi sobre què és la discriminació per raó religiosa.
Conscienciar sobre un fet que es pot donar als centres educatius.
Visibilitzar una situació de discriminació.
Situar-se en el context i tenir eines quan una persona és discriminada per raó religiosa.

Temporalització: Temps estimat d’una sessió o més si el professorat ho considera
oportú23.
Recursos: Ordinador, projector, i altres recursos que es creguin convenients.
Destinataris: Professorat i alumnat de secundària.
Agrupament de treball: L’activitat està dissenyada per a tota l’aula, però també es
poden fer les divisions i grups més reduïts que el professorat cregui convenients.

Avaluació: Per avaluar l’activitat s’ha d’observar el grau de compliment dels objectius.

23	S’ha de tenir en compte el procediment.
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Realització de l’activitat24:
 Primera projecció de la càpsula: 3 minuts
 Una vegada acabada la projecció, obrir debat sobre què els ha semblat i què n’opinen.
 Dinamització del debat: recollint idees, confrontant idees que vagin sorgint, generant
dubtes, afegint preguntes, qüestionant posicions, opinions i respostes en el sentit de
buscar l’argumentació que hi ha darrere de la resposta o opinió.
 Segona projecció, i obertura del debat sobre nous temes que no havien sortit.
 Recollida de les possibles conclusions i dubtes sense resoldre.
 Tancament de l’activitat.

Preguntes per dinamitzar el debat:
Aquestes preguntes són una eina opcional perquè el professorat pugui dinamitzar el debat
quan es cregui necessari. Es poden utilitzar totes o algunes. El professorat pot utilitzar
aquestes o elaborar-ne d’altres.

Preguntes generals:
•
•
•
•

Com descriuríeu els comentaris dels companys de classe d’en Nabil?
Com descriuríeu l’actitud del professor?
Per què en Nabil va marxar de la classe?
Per què altres companys de classe també van marxar de la classe?

24	Tenir en compte la configuració del grup-classe en termes de sensibilitats, grau de vinculació amb el
tema, informacions prèvies sobre quina posició tenen sobre el tema, o què n’opinen.
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Preguntes sobre la discriminació que va patir en Nabil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Com valoreu l’actitud d’en Nabil?
Com valoreu que en Nabil tingui com a música de rebre trucades un fragment de l’Alcorà?
Sabeu què és l’Alcorà i per a què serveix?
Considereu que en Nabil és una persona religiosa? Si és que sí, com ho sabeu?
Què considereu que li passa a en Nabil?
Per què els companys d’en Nabil van fer els comentaris que van fer? Com qualificaríeu
aquests comentaris?
Per què considereu que en Nabil no els va contestar?
Com valoreu la reacció inicial del professor?
Com valoreu la reacció inicial del professor després dels comentaris dels companys de
classe?
El professor ha sabut gestionar la situació?
Quin paper hauria d’haver jugat el professor?
En tota aquesta situació, identifiqueu alguna actitud o acte discriminatori? Si és que sí,
de qui?
En Nabil és una víctima d’un acte discriminatori? De quin tipus?
Què hem de fer quan presenciem actes discriminatoris?
El silenci, en aquests casos, és una actitud correcta? Què significa no actuar en un context de discriminació?
Com podem fer costat o defensar una persona víctima de discriminació?
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Fitxa didàctica de la càpsula 3
Títol: Halal i festivitats

Halal25:
-

Obtingut o preparat d’acord amb els preceptes islàmics. Carn halal. Menjar halal.
Festivitat26:

-

Dia en què se celebra una festa solemne religiosa.

3: https://www.youtube.com/watch?v=8pKah2tH94s&list=PLohGuwnaqEhqlCqb2ohCiJuYeDtHtOtsP&index=3&ab_channel=SAFICatalunya

25	Aquesta definició serveix per arrencar el debat sobre el significat i l’ús del terme.
26	Ídem.
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Paraules claus: Halal, festivitat, religió, centres educatius.
Informació pel professorat27: L’exercici de la llibertat religiosa en l’àmbit educatiu és
un dret fonamental que ha de ser garantit, sense excepcions. Però la realitat dels centres
educatius, moltes vegades, es troba lluny de garantir aquest dret. L’actitud dels centres
educatius tendeix, en nom d’una suposada la laïcitat, arraconar l’exercici de la llibertat religiosa. Aquesta càpsula no té la pretensió de resoldre el debat del paper de la religió als
centres educatius, sinó plantejar la vulneració de drets religiosos en aquests espais.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Es garanteixen els drets religiosos als centres educatius?
Què són els drets religiosos?
La vulneració d’aquests drets suposaria una discriminació per raó religiosa?
La religió cristiana té presència, més enllà de la classe de religió, als centres educatius?
Si és que sí, de quina manera?
Per què es refereix a les festivitats pròpies com a culturals i tradicionals, mentre que és
evident que tenen una base religiosa, i en canvi, es refereix a les festivitat dels altres
com a estrictament religioses?
Quina diferència hi ha entre allò cultural i allò religiós? On i qui posa el tall?
Què és la laïcitat?
Què és el laïcisme?
Quina diferència hi ha entre els dos termes?
Quins límits, des d’una perspectiva de justícia i llibertat, ha de tenir la garantia del dret
a la diferència?
Aquestes qüestions són abordades i debatudes als centres educatius?
Hi ha un model a seguir, o cada centre fa el que pot?

27	S’ofereix en aquesta guia una bibliografia bàsica per ampliar el coneixement sobre aquesta temàtica.
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•

El professorat està preparat per fer front a aquests temes?

Objectius:





Oferir elements de reflexió sobre la llibertat religiosa .
Conscienciar sobre un fet que es pot donar als centres educatius.
Visibilitzar una situació de discriminació.
Situar-se en el context i tenir eines quan una persona és discriminada per raó religiosa.

Temporalització: Temps estimat d’una sessió o més si el professorat ho considera
oportú28.
Recursos: Ordinador, projector, i altres recursos que es cregui convenient.
Destinataris: Professorat i alumnat de secundària.
Agrupament de treball: L’activitat està dissenyada per a tota l’aula, però també es
poden fer les divisions i grups més reduïts que el professorat cregui convenients.

Avaluació: Per avaluar l’activitat s’ha de veure el grau de compliment dels objectius.
Realització de l’activitat29:
 Primera projecció de la càpsula: 4’15 minuts.
 Una vegada acabada la projecció, obrir debat sobre què els ha semblat i què n’opinen.
28	S’ha de tenir en compte el procediment.
29	Tenir en compte la configuració del grup-classe en termes de sensibilitats, grau de vinculació amb el
tema, informacions prèvies sobre quina posició tenen sobre el tema o què n’opinen.
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 Dinamització del debat: recollint idees, confrontant idees que vagin sorgint, generant
dubtes, afegint preguntes, qüestionant posicions, opinions i respostes en el sentit de
buscar l’argumentació que hi ha darrere de la resposta o opinió.
 Segona projecció, i obertura del debat sobre nous temes que no havien sortit.
 Recollida de les possibles conclusions i dubtes sense resoldre.
 Tancament de l’activitat.

Preguntes per dinamitzar el debat:
Aquestes preguntes són una eina opcional perquè el professorat pugui dinamitzar el debat
quan es cregui necessari. Es poden utilitzar totes o algunes. El professorat pot utilitzar
aquestes o elaborar-ne d’altres.

Preguntes generals:
•
•
•
•

Com descriuríeu els comentaris de les persones de l’AMPA contràries a les demandes
del menú amb carn halal i les festivitats?
Considereu que aquestes demandes són legítimes, o no?
L’AMPA o AFA és l’espai per abordar aquestes qüestions?
Per què hi ha reticències a aquestes demandes?

Preguntes sobre el menú halal i les festivitats:
•
•

Què és la carn halal?
Totes les persones de tradició musulmana mengen carn halal?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les persones de tradició musulmana tenen dret a menjar carn halal? Si és que sí, cal
que es garanteixi aquest dret?
Si, per exemple, una persona té la convicció de no menjar carn (vegetarianisme), se li
ha de garantir aquest dret en el menú escolar?
Si aquests drets els són negats, ens trobem davant d’una discriminació?
Sabeu què diu la normativa del centre sobre aquest aspecte i similars?
Coneixeu les festivitats de la tradició musulmana? I d’altres?
Si una festivitat és important per una tradició de l’alumne, se la pot obligar a assistir
aquell dia a classe?
La proposta que fa la Latifa podria ser una bona solució?
Què passa normalment en el vostre centre quan hi ha una festivitat?
Sabeu què diu la normativa del centre en relació a aquest aspecte?
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Fitxa didàctica de la càpsula 4
Títol: La religió

Religió30:
-

Conjunt de creences i pràctiques que vinculen una persona o un grup amb el
que es reconeix com a sagrat i que generalment s’identifica amb un o diversos déus. Religions monoteistes, politeistes. Religió cristiana, jueva, musulmana. Professar, abraçar, abjurar, una religió. Tenir religió.

4: https://www.youtube.com/watch?v=zaefd3i0Uvo&list=PLohGuwnaqEhqlCqb2ohCiJuYeDtHtOtsP&index=4&ab_channel=SAFICatalunya

30	Aquesta definició serveix per arrencar el debat sobre el significat i l’ús del terme.
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Paraules claus: Religió, cultura, racisme, prejudicis.
Informació pel professorat31: La religió continua tenint un lloc important en la societat, de fet mai ha deixat de tenir-lo. Però ara, amb la gran diversitat de procedències, s’ha fet
visible, i a la vegada, diversificat aquesta presència. Davant d’aquest fet, es poden adoptar
dues actituds: 1) ignorar-la, i actuar amb indiferència o, 2) abordar-la des d’una perspectiva de garantia de drets. Els centres educatius són l’espai idoni per començar a treballar
aquesta qüestió.
Aquesta càpsula pretén posar sobre la taula elements de reflexió per tractar la religió i la
diversitat religiosa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quin paper juga la religió en la societat?
La religió ha de quedar en l’àmbit privat? Per què?
Les expressions religioses poden ser manifestades col·lectivament?
La religió ha de tenir algun tracte especial?
És racisme quan es discrimina algú per raó de la seva religió?
Com hauria de ser el tracte vers les persones que són discriminades pel fet de ser d’alguna tradició religiosa?
Com es pot treballar dins de les aules una situació en què algú és discriminat per pertànyer a la tradició d’alguna religió?
Quina és la religió més discriminada actualment a Catalunya?
Hi ha alguna forma concreta de ser persona jueva, cristiana o musulmana?
Quan diem «persona musulmana» a què ens estem referint?

31	S’ofereix en aquesta guia una bibliografia bàsica per ampliar el coneixement sobre aquesta temàtica.
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•

Per què descrivim i anomenem una persona d’acord amb l’adhesió religiosa que intuïm
que té, com ara quan diem «persona musulamana»?

Objectius:





Oferir elements de reflexió sobre la presència de les religions i la seva diversitat.
Conscienciar sobre un fenomen que es pot donar als centres educatius.
Visibilitzar possibles situacions de discriminació per raó de religió.
Situar-se en el context i tenir eines quan una persona és discriminada per raó religiosa.

Temporalització: Temps estimat d’una sessió o més si el professorat ho considera
oportú32.
Recursos: Ordinador, projector, i altres recursos que es cregui convenient.
Destinataris: Professorat i alumnat de secundària.
Agrupament de treball: L’activitat està dissenyada per a tota l’aula, però també es
poden fer les divisions i grups més reduïts que el professorat cregui convenients.

Avaluació: Per avaluar l’activitat s’ha d’observar el grau de compliment dels objectius.
Realització de l’activitat33:
 Primera projecció de la càpsula: 5’50 minuts
32	S’ha de tenir en compte el procediment.
33	Tenir en compte la configuració del grup-classe en termes de sensibilitats, grau de vinculació amb el
tema, informacions prèvies sobre quina posició tenen sobre el tema, o què n’opinen.
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 Una vegada acabada la projecció, obrir debat sobre què els ha semblat i què n’opinen.
 Dinamització del debat: recollint idees, confrontant idees que vagin sorgint, generant
dubtes, afegint preguntes, qüestionant posicions, opinions i respostes en el sentit de
buscar l’argumentació que hi ha darrere de la resposta o opinió.
 Segona projecció, i obertura del debat sobre nous temes que no havien sortit.
 Recollida de les possibles conclusions i dubtes sense resoldre.
 Tancament de l’activitat.

Preguntes per dinamitzar el debat:
Aquestes preguntes són una eina opcional perquè el professorat pugui dinamitzar el debat
quan es cregui necessari. Es poden utilitzar totes o algunes. El professorat pot utilitzar
aquestes o elaborar-ne d’altres.

Preguntes generals:
•
•
•
•

Creieu que és necessari abordar el fet religiós a les aules? Per què?
La religió té importància en la nostra societat? En què ens basem per afirmar-ho o negar-ho?
La religió és útil? En quin sentit ho és i en quin sentit no?
Independentment de si és raonable pertànyer a una determinada religió, és tolerable o
acceptable que una persona sigui discriminada per aquesta pertinença?

Preguntes sobre la religió:
•

Què és la religió, les religions?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existeix una manera determinada de practicar una religió?
La religió és una qüestió del passat que ara amb el «progrés» ha quedat antiquada?
La llibertat religiosa forma part del conjunt de llibertats individuals?
És un dret? I si és que sí, com es pot garantir?
Si és una llibertat, en el cas que s’obstaculitzi el seu exercici, es podria parlar de retallada de llibertats?
En cas que la considerem una llibertat individual, passaria a ser col·lectiva si s’unissin
els membres d’una religió determinada?
Quina és la religió que està mal vista en la nostra societat? Per què?
Coneixeu la religió de l’islam?
Sabeu quantes persones de tradició musulmana a Catalunya?
Sabeu en què consisteix ser una persona musulmana?
Què vol dir ser una persona musulmana?
Hi ha una manera determinada de ser una persona musulmana?
Com anomenaríem la situació en què una persona de tradició musulmana és discriminada pel fet de ser-ho?
Es donen situacions de rebuig cap a les persones, pel fet de ser concebudes com musulmanes?
Aquestes situacions es manifesten al vostre centre? Les heu presenciat? Com heu actuat?
Com hauríem de respondre davant una situació de discriminació per raó religiosa?
Com es pot garantir la llibertat religiosa i mantenir el caràcter laic de les institucions?
Les manifestacions religioses van en detriment de la laïcitat?
Quins límits hi ha entre la llibertat religiosa i la laïcitat?
Què és la laïcitat?
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IV.
CONTINGUT ADDICIONAL

Material pedagògic
https://www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-dinamicas/
http://www.observatorioislamofobia.org/
category/material-apoyo-islamofobia/buenas-practicas/

Informació bàsica sobre islam
http://observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-religiosas/glosario/islam.
html
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/publicacions/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/
itineraris/islam/introislam.htm

Enllaços a institucions i
associacions rellevants

Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat): http://islamcat.org
Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide): http://ucide.org/

Afers religiosos (Generalitat de Catalunya):
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/

Unitat contra el feixisme i el racisme:
https://ucfr.cat/

Associació Stop Als Fenòmens Islamòfobs
(SAFI): http://safi.cat

Materials de consulta i referència sobre llibertat religiosa i
gestió de la diversitat religiosa

Centre Cultural Islàmic Català (CCIC):
https://www.ccicbcn.com/
Musulmans
contra
la
https://mcislamofobia.org/

islamofòbia:

Observatori de la Islamofòbia a Catalunya
(ODIC): http://odic.cat

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/normativa-sobre-llibertat-religiosa-i-gestio-de-la-diversitat-religiosa

Observatorio de la islamofobia en los medios: http://www.observatorioislamofobia.org

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/informacio/legislacio/

Minhaj-ul-quran: http://minhaj.es

Observatorio del Pluralismo Religioso en
España: http://observatorioreligion.es/
Oficina d’Afers Religiosos (Ajuntament de
Barcelona): https://ajuntament.barcelona.
cat/oficina-afers-religiosos/ca/
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