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Alícia Guidonet Educadora del projecte Espai Interreligiós Migra Studium

a Fundació Migra Studi-
um, un centre social pro-
mogut per la Companyia
de Jesús a Catalunya, tre-

balla per la dignitat i els drets de
les persones migrades més vul-
nerables des de l’acollida, la for-
mació i la denúncia política. Alí-
cia Guidonet és educadora del
projecte Espai Interreligiós
d’aquesta entitat.

Què és l’Espai Interreligiós de
Migra Studium. Què hi fan?
L’Espai Interreligiós en el nos-
tre cas és un espai físic en el
qual fem diversos itineraris, ta-
llers i recorreguts, amb l’objec-
tiu d’educar i sensibilitzar sobre
el fet religiós, la diversitat reli-
giosa i el diàleg interreligiós.

Com es treballa en aquest Es-
pai Interreligiós?
L’objectiu és educar i sensibilit-
zar sobre la diversitat religiosa i
les possibilitats que té aquesta
diversitat, que és bàsicament el
diàleg, el diàleg positiu. Ens
adrecem a tot tipus de perso-
nes. Avui tenim una línia molt
desenvolupada de treball amb
escolars. Hi ha més de 50 esco-
les que ens visiten. A part de les
escoles que vénen a fer tallers,
nosaltres visitem escoles i hi
fem diversos tallers. Un dels ta-
llers que tenim és el dels testi-
monis: acompanyem persones
de diverses religions perquè ex-
pliquin la seva tradició i la seva
experiència. Avui ens demanen
molt la religió musulmana.

Diu que treballen en “proces-
sos”. Què vol dir?
Vol dir que, dins d’un procés
educatiu més consistent, per
exemple, en una escola es tre-
balla l’islam durant un mes, i al
final un testimoni musulmà va
a explicar la seva experiència. A
banda d’això, també fem forma-
ció d’adults. Treballem temes
amb aquesta idea d’aprofundir,
reflexionar i fer experiències.

Treballen amb dones migrades?

L

“Hem d’evitar estereotips
i conèixer les persones”
TEATRE NACIONAL · “El 27 i el 28 d’octubre s’estrenarà a la Sala Tallers ‘Llull a la ciutat nova’, amb la participació d’alumnes
de les nostres classes de diversos orígens i religions” DONES · “Treballem amb testimonis de dones de religió musulmana
però nascudes aquí, catalanes, que es troben amb dificultats perquè se’ls reconegui la seva identitat i la seva dignitat”

Treballem amb dones des dels
testimonis seus que donem a les
aules. Tenim testimonis de do-
nes que o bé han vingut aquí o
bé ja han nascut aquí. Precisa-
ment, últimament estem treba-
llant amb moltes dones que són
de religió musulmana, però que
han nascut aquí, que són catala-
nes. Aquestes dones molt sovint
es troben amb dificultats per-

què se’ls reconegui la seva iden-
titat, la seva dignitat.

Cal acostar-s’hi?
Sí. Sovint el problema és la in-
comprensió a causa de la falta
de cultura, de coneixement de
les altres religions. No és una
cosa purament intel·lectual, si-
nó que en molts casos el que fa
falta és, senzillament, acostar-

se a una persona d’una religió
diferent i conèixer-la. Ens po-
dem acostar, per exemple, a
l’experiència profunda de l’is-
lam o a la seva teologia, que és
molt rica i no la coneixem. Hem
de fer l’exercici d’evitar estereo-
tips coneixent les persones.

Tant amb infants com amb
adults, vostès veuen que acos-

tar-se a una religió diferent
canvia la visió inicial que es te-
nia de l’altre?
Veiem que l’educació és molt
positiva. Notem molt quan un
escolar ha estat treballant
aquell tema. L’impacte de la
formació es nota moltíssim.
També veiem el gran interès.
Per exemple, aquest curs farem
un curs coordinat amb Cristia-
nisme i Justícia sobre l’hospita-
litat en les religions. El tema de
l’hospitalitat en les diverses tra-
dicions està suscitant un gran
interès. Veiem que les persones
senten la necessitat de reflexio-
nar, d’acostar-se al coneixe-
ment i a l’experiència.

S’han iniciat en el teatre social
amb un projecte molt ambiciós.
Quin és?
Doncs sí. El 27 i el 28 d’octubre,
a la Sala Tallers del Teatre Na-
cional, s’estrenarà l’obra de tea-
tre Llull a la ciutat nova, diri-
gida per Teresa Vilardell. Amb
l’excusa d’aprofundir en la figu-
ra de Llull, s’està treballant amb
alumnes de les nostres classes,
d’orígens molt diversos i que te-
nen tradicions religioses dife-
rents. Això va ser iniciativa de
la companyia La Trilateral Tea-
tre i és una experiència molt
enriquidora que ha servit molt
a les persones no només per
desenvolupar-se, sinó per esta-
blir un diàleg profund entre
elles. L’obra és gratuïta, animo
tothom que vagi a veure-la. ■
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Potenciar
el diàleg
i la
coneixença
Migra Studium
va néixer el
2003 amb l’ob-
jectiu de treba-
llar amb el fet
migratori. En
un principi, els
objectius eren
molt clarament
de reflexió i d’es-
tudi, tasques
que amb el
temps s’han
ampliat per
atendre les di-
verses necessi-
tats que han
anat sorgint.
Avui Migra Stu-
dium treballa
amb diversos
projectes: el
projecte CIE, de
visita al Centre
d’Internament
d’Estrangers;
l’Espai Interreli-
giós, de diàleg i
coneixença de
l’altre, i el projec-
te de reforç es-
colar Som-hi. Ai-
xí mateix, tenen
espais d’acollida
sociolingüística
i de capacitació
ocupacional.

Sovint el problema
és la incomprensió
a causa de la falta
de coneixement de
les altres religions
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