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Una mirada carregada de futur
Henri Cartier-Bresson, considerat el pare del fotoperiodisme, deia: “Per a mi la fotografia és situar el
cap, el cor i els ulls a la mateixa línia visual.” Cap i cor, raó i sentiments, concentrats en la mateixa
mirada per captar a través de la càmera la realitat del món en què vivim. Una invitació a la reflexió
per a tots aquells que vulguin deixar el seu testimoniatge de l’època que han viscut. Cartier-Bresson
va viure fins als 96 anys, però molt abans de la seva mort, al 2004, ja era considerat el fotògraf més
important del segle passat. Una trajectòria que va començar de ben jove captant el món a través de
la seva inseparable Leica. De ben segur que trobaríem un bocí de la influència d’aquest geni de la
fotografia a l’interior de cadascun dels joves fotoperiodistes que any rere any responen a la crida del
Clic. Contempleu amb atenció la seva obra, reproduïda en aquestes pàgines. Cada una de les imatges
destil·la un fet singular: la creació d’un jove fotògraf amb una forta càrrega social. Aquesta és l’essència
del fotoperiodisme i el nostre principal argument per col·laborar amb Diomira amb la convocatòria
d’aquest concurs i la concessió de les beques Clic.
Com a secretari general de Joventut, és per a mi un motiu de satisfacció veure recollida l’obra dels
nostres joves creadors, perquè entenc que donant suport a la creació també estem canalitzant les dues
principals línies d’actuació del nostre programa: l’emancipació, entesa com a realització d’un projecte
de vida –molts d’aquests joves són futurs fotoperiodistes professionals– i la participació, ja que promou
l’acció de formar part de la cultura del país retratant el món. El mateix món canviant que va fotografiar
durant prop d’un segle Cartier-Bresson, del qual recullen el testimoni aquests joves. Cap i cor sota una
mateixa mirada. La mirada jove, carregada de futur.
Olivié Bayón Céspedes, secretari general de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Amb els joves fotoperiodistes
Us presentem el fotoreportatge Catalasians, realitzat gràcies a les Beques Clic –convocades per la
Secretaria General de Joventut i l’Associació Diomira–, una de les quals va ser atorgada al projecte
presentat per Mikel Aristregi Prieto en l’edició de l’any 2005, i l’altra a l’Anna González.
Per primer cop hem decidit fer-ne una edició impresa1 amb l’objectiu de difondre els treballs resultants
de les beques. Volem que això sigui un instrument que els ajudi a fer la transició dels darrers anys com
a estudiants a la seva incorporació al món professional. En aquesta mateixa línia, també hem editat
un audiovisual muntat a partir de les fotografies de cada treball que es projectarà durant la Mostra de
Fotoperiodisme Jove Clic’06 al mes de setembre, dins del festival de fotoperiodisme Visa–Off de Perpinyà.
Igualment està previst fer una exposició itinerant de les fotografies ampliades en paper. Amb aquests
elements de difusió de l’obra dels becaris pretenem que l’edició de les beques Clic tingui un paper
important en el desenvolupament del fotoperiodisme jove a Catalunya.
Josep M. Villena i Segura, Director del Clic
1

Per acord entre Diomira i UPIFC Sindicat de la Imatge s’ha fet una doble edició del treball de Mikel Aristregi: per

a L’A 45 (3r. Trim. 2006) i el catàleg.
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(Reportatge original en color)
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Tot i aquestes xifres, no és gens fàcil determinar el nombre exacte d’immigrants,
ja que les dades estadístiques publicades
per les diferents fonts competents no tenen en compte les persones que es troben
en situació irregular. El fet més destacable
dels residents asiàtics és que pràcticament
el 40% (26.000) procedeix d’un únic país,
la Xina. El Pakistan és la segona comunitat més nombrosa, amb 17.000 immigrants
aproximadament (25%), mentre que Filipines (7.000 aprox., 10,5%) i l’Índia (6.000
aprox., 10%) són les altres dues comunitats
asiàtiques amb un pes específic d’entre les
afincades a Catalunya. Pel que fa a la distribució per províncies, Barcelona concentra la
immensa majoria d’immigrants amb gairebé
el 85%, seguida de Girona amb el 7,6%.
El paisatge humà ha anat variant progressivament des de la dècada dels vuitanta,
data en què es comença a veure una tímida presència de persones vingudes de fora.
El nombre de residents estrangers ha anat
augmentant des d’aleshores, així com la
seva diversitat ètnica, laboral i residencial.
Així, avui en dia la presència de treballadors
d’origen forà no és monopoli de les grans
metròpolis: l’increment del nivell de vida,
[4]

la major incorporació de les dones al mercat laboral, la necessitat de mà d’obra no
qualificada, etc., són factors que permeten
l’assentament dels immigrants arreu del
país. Llavors, no és cap novetat ni resulta
en absolut exòtic veure xinesos pels carrers
dels nostres barris, ciutats i pobles; enrere
van quedar els anys en què la seva presència era invisible –no se’ls veia ni escoltava,
no molestaven–, i se’ls associava únicament
als restaurants que regentaven. Ara, continuen tenint restaurants, però s’han insertat
també en altres sectors econòmics com ara
les botigues d’objectes barats de regal –les
de “tot a 100”, que per a molta gent són
“les dels xinesos”–, els supermercats, les
sabateries, les perruqueries, les botigues de
roba, els locutoris, etc. Els immigrants són
cada cop més nombrosos i necessiten més
espai geogràfic, econòmic i social.
Aquest creixement que està propiciant la visibilitat de les diferents comunitats encara avui
no es tradueix en un mutu coneixement ni en
una integració positiva, entesa com a interrelació participativa entre els grups d’arribada
i el d’acollida. Segons aquest darrer, sempre són “els altres” els culpables d’aquesta
carència de mutu enteniment, i se’ls exigeix
poc menys que renunciïn als seus costums
per assolir una major i millor integració. Però
l’antropòleg i escriptor Manuel Delgado opina tot el contrari, argumentant que “el fet
que persones vingudes de fora mantinguin
elements de la seva cultura d’origen facilita la integració social perquè permet que
aquesta inserció es faci sobre persones estructurades, amb un cert sentiment de respecte sobre sí mateixes, i no sobre persones
desorientades, sense arrels, sense identitat.”
Molts estarien d’acord amb aquest parer,
sempre que es materialitzés de portes de
casa cap endins; però això implica una gran
contradicció, ja que és en l’espai públic on
succeeix la integració, primer al carrer, però
també en l’economia, l’ensenyament, la política..., en tots aquells àmbits en què tothom
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a presència asiàtica a Catalunya compta
amb una llarga història que es remunta
a l’últim terç del segle XX, quan ja existia
un petit assentament de filipins a Barcelona. No obstant, tret de circumstàncies o esdeveniments aïllats, la seva presència no ha
estat realment visible per a la societat fins
la segona meitat de la dècada dels noranta,
quan el volum n’hi va augmentar significativament de forma paral·lela al conjunt global
de tots els immigrants estrangers, que des
de finals del 1996 fins al juny del 2004 van
multiplicar per tres la seva població. Tanmateix, en el seu conjunt els asiàtics sumen
únicament 66.190 persones d’entre els
603.636 immigrants afincats a Catalunya,
la qual cosa suposa un 11% del total.

07.03.06. Chen Ying Qing prepara el dia del seu casament a casa dels sogres. Barcelona

07.03.06. Ying Yi Fang a la seva habitació el dia del seu casament envoltada de dones pertanyents a diferents generacions de la seva família
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07.03.06. Chen Ying Qing, Ying Yi Fang (dreta) i els padrins del casament fotografiant-se davant del MNAC, a Montjuïc, Barcelona
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Cada comunitat asiàtica disposa de la seva
pròpia vida interna, habitualment separada
de la societat general, en la qual tracta de
reproduir el seu cicle festiu amb cerimònies i rituals, crea associacions de tot tipus
per defensar els seus interessos i ajudar els
coètnics i intenta mantenir els seus costums
culinaris i vincles religiosos, així com la seva
llengua, sense cridar l’atenció ni suscitar
alarma social. Malgrat –o com a conseqüència– del ràpid augment del volum de la seva
població, que coincideix amb el del conjunt
global de tots els residents estrangers, s’ha
desenvolupat a Espanya un clima conservador de creixent xenofòbia que ha tendit

a criminalitzar i demonitzar la immigració,
la qual sovint és acusada d’ésser l’origen
de molts mals. El resultat de tot plegat ha
estat l’extrema politització del fenomen
migratori –amb la posada en pràctica de
mesures excloents enlloc d’integradores– i
l’increment de l’alarma social amb la intenció d’aconseguir vots. Així, s’ha potenciat
una visió negativa i conflictiva que afecta
tots els immigrants.
Les relacions internacionals han de prestar més atenció als moviments migratoris,
ja que les repercusions polítiques i econòmiques en són cada vegada més influents i
determinants en l’agenda mundial. La immigració s’ha abordat fins ara aprofundint
gairebé exclusivament en els aspectes policials de control de fronteres, repatriacions,
etc. És necessari que els polítics ampliïn
l’àmbit d’actuació i l’interès sobre aquest
fenomen humà, ja que si no ho fan, el cas
de la recent onada de violència a França
deixarà d’ésser un succés aïllat per esdevenir quelcom més freqüent n
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pugui estar present sense haver de donar cap
explicació. Malauradament, aquests espais
públics d’integració se’ls són negats a moltes
persones, a algunes d’elles de forma absoluta
–són “els sense papers”, “els sense drets”–,
i a d’altres se’ls demana explicacions sobre
per què estan aquí, què hi fan, què volen,
què pretenen i què justifica la seva presència
al nostre país.

04.11.05. Un grup de paquistanesos es felicita al carrer Sant Pau després de la celebració de la festa final del ramadà “Id al-Fitr”. El Raval, Barcelona
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25.11.05. Ahmed Khan (Pakistan) torna a
casa seva, a Ciutat Vella, després de comprar les flors que vendrà més tard pels voltants d’aquest districte de Barcelona
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04.11.05. Javid resa a la sala de casa seva amb uns amics just abans de dinar per primera vegada després del ramadà. Festa d’”Id al-Fitr”, Barcelona
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16.04.06. Celebració índia sikhs anomenada “Vaisakhi”, amb què es commemora la creació d’aquesta religió
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13.11.05. Una nena aprèn urdu (la llengua oficial del Pakistan) a la mesquita Minhaj-ul-Quran, al carrer Arc del Teatre del Raval, Barcelona
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11.11.05. Khan i Bajas, paquistanesos, a casa seva. Barcelona

26.02.06. Home resant al temple sikh del carrer Sagunt, a Sants, Barcelona
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16.11.05. Dona bangladesa dorm a la perruqueria on treballa Depa, una compatriota, a qui no coneix. Barcelona
16.04.06. Celebració índia sikhs anomenada Vaisakhi, amb què es commemora la creació d’aquesta religió. La imatge de Gobind Singh
ji, desè gurú sikh i fundador del sikhisme, és portada pel Raval fins al temple sikh del carrer Hospital. Barcelona
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25.02.06. Sukhwinder, sikh tradicional, ajuda a posar-se el turbant a Surinder per a la desfilada de carnaval. Barcelona
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24.10.05. El Lama Thubten Wangchen es renta, com cada matí, a casa seva. Barcelona
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ada comunitat asiàtica posseeix les seves pròpies característiques laborals, en
part determinades per les ocupacions dels
pioners que van donar lloc al desenvolupament de nínxols econòmics ètnics, i en part
marcades per l’evolució del mercat laboral
i per la pressió migratòria, que en alguns
casos ha augmentat de forma considerable
en molt poc temps. En general, un cop establert un nínxol econòmic ètnic, els nouvinguts acostumen a inserir-s’hi directament,
ja que els coètnics els ofereixen feina, habitatge i tota mena de serveis necessaris
per a l’assentament inicial. L’experiència,
els contactes i els coneixements de la societat d’acollida que posseeixen els pioners
constitueixen una font d’informació imprescindible per ajudar als nous immigrants
a integrar-se en el món laboral espanyol.
Molts asiàtics són propietaris d’empreses
d’una mateixa branca d’activitat, i d’altres
s’han concentrat en segments laborals específics com a força de treball assalariada.

En la categoria laboral d’autoempleats i
empresaris, els asiàtics doblen amb la seva
proporció del 20,5% el promig de tots els
treballadors estrangers. Els que tenen un
percentatge més elevat per compte propi
són els xinesos (30,2%), que representen
un dels contingents de treballadors estrangers més nombrosos d’Espanya. Els menys
emprenedors són els filipins (3,9%) i els
paquistanesos (8,7%). Tradicionalment, els
indis i els sudcoreans igualaven o superaven
als xinesos pel que fa a la proporció de treballadors per compte propi, però les dades
actuals mostren que n’han baixat els autònoms perquè els nouvinguts no poden ésser
absorbits pel nínxol econòmic ètnic, caracteritzat per la propietat de petites empreses.
Per aquesta raó, aquests darrers col·lectius
acostumen a trobar feina a l’agricultura com
a personal assalariat. Quant al règim de la
Seguretat Social, hi ha una certa paritat entre treballadors autònoms i treballadors per
compte propi.

En general, els asiàtics presenten una relativament elevada proporció de treballadors
per compte propi i tendeixen a concentar-se
al sector serveis. A partir de les estadístiques
d’afiliats a la Seguretat Social s’observa el
gran constrast entre les comunitats més feminitzades com la filipina, en la qual més
del 50% del total dels seus treballadors són
dones, i les més masculinitzades com la del
Pakistan, en la qual el 98,5% són homes.
La comunitat índia també està força masculinitzada a nivell laboral, ja que només
el 12% de les dones treballen. Mentre, la
xinesa posseeix un percentatge elevat de
dones actives, el 36,5%, que coincideix
amb el promig de tota la població espanyola
i estrangera.

Per sectors d’activitat, el promig asiàtic en
el sector serveis del 64,5% supera el del
conjunt de tots els contractes realitzats a
treballadors estrangers en aquell àmbit
(51,4%). No obstant, resulta encara més
significatiu que els contractes en el sector
industrial per als asiàtics hagi assolit un promig de l’11% del total quan el del conjunt
dels estrangers només representa el 6,2%.
Els asiàtics tenen proporcionalment menys
contractes en els sectors de l’agricultura
(8%) i la construcció (16,4%), en què el
promig total per als treballadors estrangers
és del 19,5% i el 22,9%, respectivament.
Això confirma, d’una banda, la tradició general asiàtica de concentració en el sector
serveis –encara que el pes relatiu d’aquest

Un altre fenomen associat a l’augment dels
immigrants asiàtics a Espanya és l’aparició
de petites concentracions residencials urbanes de coètnics i l’obertura de negocis orientats a la clientela de cada comunitat com, per
exemple, botigues de menjar procedent dels
seus països d’origen, carnisseries, pastisseries, restaurants, locutoris, botigues de teixits
o de lloguer de vídeos, perruqueries, estudis
de fotografia, agències de viatges, assessories,
salons d’Internet, clíniques de medicina, etc.
Aquests negocis estan transformant el paisatge urbà de determinats barris, que ara són
molt més cosmopolites que temps enrere.

cionen una sèrie d’avantatges en el sector
dels negocis. Les xarxes socials migratòries
d’àmbit transnacional els ofereixen l’accés
a treball, capital, informació, confiança i
afecte, que poden resultar fonamentals per
a l’establiment i la prosperitat de les seves
empreses. Així mateix, els immigrants que
envien els seus fills a les escoles espanyoles
mantenen alhora actius els vincles amb el
seu origen i amb d’altres destins de les diàspores gràcies a l’abaratiment dels mitjans de
comunicació i de transport internacional n

NOTA: Dades relatives a la totalitat de l’Estat.
FONTS:
- “Les comunitats asiàtiques a Espanya: una visió panoràmica”.
Beltrán Antolín, Joaquín. Revista CIDOB d’Afers Internacionals,
núm. 68, p. 33-51.
- “La migració xinesa a Espanya: característiques generals”.
Sáiz López, Amelia. Revista CIDOB d´Afers Internacionals,
núm. 68, p. 151-163.

Els vincles familiars i culturals d’aquestes
persones amb els seus pobles d’origen i amb
membres d’altres comunitats els propor-

- Entrevista a Manuel Delgado. Avui (05.03.98).
- Butlletí d’Estrangeria de 31 de Desembre de 2005.
Estrangers amb targeta o autorització de residència en vigor.

25.11.05. Ahmed Khan (Pakistan) torna de
Vilassar de Mar, on compra les roses que vendrà
posteriorment al districte de Ciutat Vella de
Barcelona
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Activitat laboral

àmbit va decreixent progressivament–, i de
l’altra, la seva inserció en el sector industrial espanyol, fins no fa gaire temps una activitat vetada als estrangers i en la qual ara
són cada vegada més nombrosos els xinesos
i els paquistanesos.

[19]
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22.02.06. Amarjiet i un company, ambdós indis, acaben de
pintar el casc d’un vaixell. Port de Barcelona
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l Portada. Zhang Wei dóna classes de xinès a nens

d’entre cinc i set anys, la majoria xinesos. Escola
ESERP. Barcelona, 22.04.06.
Una de les activitats culturals en què la comunitat xinesa va concentrar primer els esforços va ser la creació
d’escoles per ensenyar la seva llengua als fills escolaritzats en el sistema educatiu nacional. La finalitats
d’aquests centres és la de mantenir i perpetuar la cultura d’origen en els nous membres nascuts a fora de
la Xina. El màxim exponent de transmissió d’aquesta
cultura és la llengua, el mandarí, element de cohesió
entre els diferents membres de la comunitat. A més
d’un referent cultural, en el coneixement del mandarí
per part de les noves generacions radica també el futur
èxit de l’activitat econòmica familiar, normalment dintre d’un mercat paral·lel al local amb el qual poques
vegades competeix. A més, generalment, els pares
posseeixen un escàs domini de l’espanyol o el català,
la qual cosa afecta a la transmissió de valors familiars
i culturals als fills educats en el sistema nacional.

l Pàg. 5 inf. La migració xinesa té una estructura
familiar de tipus nuclear –pares i fills menors d’edat–.
La proporció entre homes i dones és una de les més
equilibrades (el 44,5% són dones) entre les comunitats asiàtiques. Àdhuc, l’èxit del projecte migratori depèn de l’element familiar, que en el cas dels xinesos és
ascendir en l’escala social i obtenir el reconeixement
de la seva comunitat mitjançant la prosperitat en els
negocis. Chen Ying Quing és el propietari d’un centre
de “tot a 100”, un dels nínxols econòmics habituals
d’aquest col·lectiu.
l Pàgs. 6 i 7. Un casament xinès és, com a totes les

cultures, un gran esdeveniment en què no s’escatima
en despeses i en què els convidats arriben de tot arreu
de la península, o fins i tot d’Europa. Tot el necessari
per a la celebració –vestit, perruqueria, flors, banquet,
fotògraf, etc.– s’obté a través del mercat econòmic intern xinès, paral·lel al nacional. Àdhuc, l’enllaç només
és vàlid quan es materialitza en el consulat xinès –no
necessàriament el mateix dia de la cerimònia–, que
s’encarrega de les gestions amb les autoritats locals.

l Pàgs. 2 i 3. Restaurant Fonduecity. Polígon in-

l Pàg. 8. Ahmed ven roses des que va arribar a Bar-

dustrial Montsolís, Sant Adrià de Besòs. Barcelona,
08.03.06.

celona, ja fa vuit anys, i encara que fa molt de temps
que té permís de residència, prefereix continuar amb
aquesta feina. En el pis que comparteix amb d’altres
paquistanesos (mai n’hi ha un nombre fix), tots venen
roses. Van al mercat de flors de Vilassar de Mar dos
cops per setmana, les conserven en aigua i les emboliquen en paper de cel·lofana abans de vendre-les.
Els darrers a arribar-hi treballen fins altes hores de la
matinada, però a Khan el coneix tot el món en el barri i,
per això, compta amb un bon llistat de clients.

El restaurant xinès tradicional, situat en llocs concorreguts i de tamany mitjà, ha quedat obsolet davant
les noves demandes de la cada cop més nombrosa comunitat xinesa: casaments, reunions d’associacions,
sopars de negocis... Això ha propiciat l’obertura d’un
nou format de restaurant: naus industrials a baix cost
i amb capacitat per a centenars de comensals.
l Pàg. 5 sup. La xinesa és la comunitat asiàtica amb

major nombre d’immigrants (26.000) a Catalunya. En
concret, representa el 37,7% dels immigrants d’aquell
continent, molt per sobre de la resta de comunitats. La
majoria dels ciutadans xinesos residents a Catalunya
són del sud de la província de Zhejiang, del districte
de Qingtian i dels districtes veïns pertanyents a la municipalitat de Wenzhou. Aproximadament, el 70% en té
el seu origen en aquestes comarques meridionals de la
[22]

Xina, especialitzades en la migració internacional des
de les dècades dels vint i els trenta.

l Pàg. 9 sup. La concentració de paquistanesos al
barri del Raval de Barcelona és un cas únic i sense
precedents entre totes les comunitats d’immigrants.
Del total de paquistanesos que viuen a Espanya (prop
de 29.000), el 60% resideixen a Catalunya, i el 91%
d’aquests estan establerts a Barcelona. La gran majoria d’aquests paquistanesos viu o té una relació directa amb el barri del Raval, encara que la incessant
arribada de nous compatriotes i la saturació del petit

comerç estan provocant una dispersió cap a zones perifèriques de la ciutat comtal. Els paquistanesos són el
segon col·lectiu més nombrós d’entre els immigrants
asiàtics, ja que en representen el 25% del total.
l Pàg. 9 inf. Sense dubte, l’Islam és el principal element d’unió entre la comunitat paquistanesa i el que
més fortament dota els seus integrants d’un sentiment
de pertinença i identitat. Així, les celebracions de les
festivitats del calendari islàmic adquireixen una rellevància vital per a la comunitat, al mateix temps que
creix la necessitat de compartir-les i fer-les visibles
a la població local, cosa provocada en gran mesura
per la necessitat d’ocupar espais més grans per poderhi dur a terme els diferents ritus i activitats. Aquesta
obertura a la societat està dirigida pels líders de la
comunitat, però els espais més íntims –com ara la
llar– segueixen essent el punt de trobada de petits
grups d’individus.
l Pàgs. 10 i 11. Com a la resta de comunitats, la

religió, a través dels ritus i les cerimònies, genera un
sentiment de pertinença i identitat molt poderós en
l’immigrant, i es converteix en el vehicle més eficaç

en la transmissió de determinats valors i conductes a
les noves generacions nascudes fora del país d’origen
dels pares. La religió també és la forma més habitual
d’obrir-se a la societat d’acollida, passant a celebrar
en llocs públics el que abans es feia en espais privats,
gairebé en la clandestinitat.
l Pàg. 12 sup. Cada diumenge, d’onze a una, pares

i mares duen els fills a la mesquita Minhaj-ul-Quran
perquè hi aprenguin la llengua oficial del Pakistan,
l’urdu. Engalanats amb els shalwar cameez (vestits
típics del seu país) dels dies festius, dividits en dos
grups segons l’edat (mixte el dels més petits), les
classes transcorren en un ambient de distensió on el
més important és que els nens s’impregnin dels codis i
valors del país d’origen dels seus progenitors.
l Pàg. 12 inf. Ambdós ben bé podrien ser l’arquetip

de l’immigrant paquistanès a Catalunya: home –només el 13,3% són dones–, en plena edat laboral i amb
dona i fills al país d’origen. Comparteixen amb d’altres
paquistanesos un pis en el qual tot està impregnat
d’un aire de provisionalitat. Escàs en objectes i decoració, solament s’hi troba l’imprescindible per viure:
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NOTES

06.02.06. Un paquistanès treballa a un dels
escorxadors de Mercabarna. Barcelona
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l Pàg. 13. El sikhisme és una religió que es va des-

envolupar en el context del conflicte entre l’hinduisme
i l’islam. Per això, combina el monoteisme estricte,
d’origen musulmà, amb tradicions hindús. Els seguidors del sikhisme són anomenants sikhs, terme que
significa en panyab “disciple fort i tenaç”. La doctrina
bàsica del sikhisme consisteix a creure en un únic Déu
i a seguir els ensenyaments dels deu gurús, recollides
en el llibre sagrat dels sikhs, el “Guru Granth Sahib”.
l Pàg. 14 sup. La decisió d’emigrar a un lloc o al-

tre està condicionada per la infraestructura d’acollida
que pugui tenir una comunitat en un país determinat.
Molts dels immigrants arriben al seu destí sense permís de residència, per la qual cosa les relacions entre
els individus d’un mateix lloc adquireixen una importància vital, gairebé de supervivència. Depa treballa
en una perruqueria que és propietat d’un paquistanès;
se sent explotada, però no pot deixar la feina fins

Cementiri de Collserola. Barcelona
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que aconsegueixi el permís de residència. L’obligació
d’ajudar-se entre els membres d’una mateixa comunitat es podria entendre com una reacció davant les
agressions externes que puguin donar-se en el nou lloc
d’acollida.
l Pàg. 14 inf. L’home sikh no ha de tallar-se els

cabells i ha cobrir-se el cap amb un turbant. Això ho
dicta la seva religió, però són pocs els sikhs de Catalunya que segueixen a diari aquesta tradició. La por al
rebuig, sobretot a l’hora de buscar una feina, és la raó
principal per la qual opten per adequar la seva estètica a la de la cultura de la societat d’acollida.
l Pàgs. 16 i 17. El cas dels tibetans és excepcional, donada la seva condició d’apàtrides. Wanchen,
màxim representant de la Fundació Casa del Tibet de
Barcelona, va arribar a la ciutat comtal el 1981, i des
de llavors no ha fet més que treballar pels drets del
seu país i dels seus habitants, ajudant a gran part de
la seva comunitat. És per això que gairebé la totalitat
dels tibetans residents a Espanya viuen a la província
de Barcelona n
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una cuina per preparar te amb llet molt calenta, una
pipa per fumar tabac paquistanès, diferents matalassos i una televisió amb DVD.

