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Ponència 

Processos d’aprenentatges mutus i poder d’acció 

A càrrec d'Olivier Noel (Sociòleg de Institut Social et Coopératif de 

Recherche Appliquée de Montpellier, conferenciant de sociologia política i 

docent a la Universitat de Montpeller 3) 

Descripció del seu currículum vitae i de les línies de recerca que està portant a 

terme. La seva recerca està inscrita en la sociologia política i l’acció pública. 

Aquests són algunes de les línies de treball que duu a terme: 

- Les condicions en les que surten a la llum els problemes públics en 

els agendes polítiques. 

- Temes de discriminacions i marginacions. 

- La discriminació en l’espai públic  

- Coproducció de polítiques públiques del joves 

La sociologia que jo practico és la que vaig rebre dels meus pares, i és la que 

intento que sigui pública. 

A l’any 1991 vaig començar la recerca sobre els dificultats d’integració del joves 

immigrants i vaig fer una proposta als joves: us sentiu ben integrats a la societat 

francesa? Avui resulta ridícula aquesta pregunta. Una dona em va preguntar si 

jo estava integrat. Moltes persones que van contestar a aquesta pregunta 

patien diverses dificultats en diferents àmbits: cercar pis, estudiar, anar a la 

discoteca, etc. El que es va constatar és que hi havia un problema de 

discriminacions. Davant d’això la resposta dels poders públics és que els joves 

són els que tenen el problema.  Igualtat,  legalitat i  fraternitat com a lema de la 

societat francesa és la resposta. 

Des de l’any 1991 fins a l’any 1998 hi ha un seguit de treballs que van 

demostrar que existeix la discriminació, però això no va ser reconegut per els 

poders públics,  ni acadèmics. En 1998 França va reconèixer la discriminació 

mitjançant el Tractat d’Amsterdam, llavors es quan si que van voler escoltar a 

aquells que abans no havien escoltat. 

A l’any 2005 la revolució dels joves a diversos barris francesos, va ser un 

revulsiu, jo en aquells moments treballava de manera molt propera amb 

diverses administracions públiques i el govern em va proposar fer diferents 

estudis per tal d’entomar el problema i donar-li solucions.  

Els sociòlegs no podem fer res, ni som bombers, ni policies, un dels barris 

afectats, situat a 20 km de Paris,  em va invitar a treballar amb ells. Solament 

per arribar ja trigava 1:30h en transport públic, això ja volia dir alguna cosa. Així 
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que vaig arribar al barri, dos joves de color em van agafar per dir-me que 

marxés del barri que jo no era de color, els hi vaig explicar que venia a trobar-

me amb la responsable del centre social i no van posar més problemes.  

En el treball conjunt que vam fer per a treballar amb les qüestions de 

discriminacions com a concepte ascendent no vam treballar sobre els 

problemes dels joves, sinó de que els problemes de la societat eren problemes 

públics. Allò important era la diferència entre projectes i problemes, si no hi ha 

problemes no hi ha projectes. S’ha esperat 15 anys des de l’any 91 per veure 

que els problemes de discriminació no són els problemes del joves sinó els 

problemes de la societat francesa. 

El treball del sociòleg es fer de pont i d’enllaç entre els joves i persones dels 

barris i dels estaments públics per tal d’esbrinar on estan realment els 

problemes. En aquest treball sociològic, allò important és veure el problema 

minoritari perquè normalment es tendeix a manifestar el que pensa la majoria.  

En aquest context, el sociòleg ha de pensar en com construir uns llaços 

comunitaris perquè, molt sovint, el sociòleg adopta una postura superior i 

inventa conceptes com inserció, vitalització...deixant de plantejar els problemes 

minoritaris com és el tema de la discriminació. 

La sociologia adopta paraules complexes que no són fàcils d’entendre, i dins 

del treball que vaig fer, van ser els mateixos joves els que traduint el treball, el 

socialitzaven, és a dir, tenen una utilitat social per poder exposar els problemes. 

He fet un treball en el que els joves defensaven les mateixes qüestions que 

altres moviments de drets civils, com el de dones,  gais, etc.  

Avui en dia els joves que van participar en la recerca estan en la universitat per 

presentar els seus treballs sobre discriminació, sobretot conviden a treballadors 

social que actuen en relació als problemes comunitaris. 

Torn de preguntes 

1. Explicació sobre el tema de la discriminació i la victimització 

Quan es va reconèixer la discriminació, el problema va emergir com a 

victimització. Les persones que estan discriminades tenen molta vergonya 

de dir-ho perquè això suposa enfrontar-se als individus amb els que s’ha 

establert una relació de poder en la que ells són les víctimes. Per tant, la 

discriminació s’oculta i passa a ser victimització. La discriminació a França 

està prohibida però hi ha molt poques queixes. Hi ha moltes persones que 

no estan discriminades però si victimitzades. 
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