
 
Fòrum de debat 
Intercentres 

 

Comproveu el grup del qual formeu part. Sou 12 grups. Un cop confirmat que sou amb l’equip 
que us pertoca, seguiu aquests passos: 
 

  
Asseieu-vos en grup amb les persones que formeu part del mateix equip, i 
preneu aquest full, que us permetrà fer-vos-hi anotacions 

  
Saludeu-vos per parelles (d’un Institut diferent del propi), expliqueu qui sou i 
com “viviu” la “diversitat cultural” (experiències, temors,...) 

  
Presenteu cada un el/la vostre/a company/a a la resta del grup (centre de 
procedència, nom, la resposta donada i per què...) 

  A continuació, trieu un/a portaveu. Convé que tots feu anotacions al full 

  Debateu les qüestions plantejades, cercant d’arribar a un cert consens 

  El/la portaveu (o un altre que es triï) pot fer de moderador, si cal 

  
Se us preguntarà qui exposarà públicament les vostres conclusions (intervenció 
de 2-3 minuts màxim). Després potser tots podreu també demanar la paraula. 

 

Propostes 

 

Qüestió 1a. Marxo: diuen que d’altres pensen i senten diferent 

Recordeu què els passa a la Fanny a Sevilla, a l’Estelle a Berlín, a la Pauline a 
Tampere...? Quan arriben, se n’adonen que el que creien és diferent del que hi 
ha. Queden sorpresos! 

− Sovint rebutgem el menjar, les tradicions, l’estètica del vestir, les formes 
de diversió o de relacionar-nos de qui ho fa d’altres maneres: per què? 

− Hi ha cultures millors que les altres? Seria lògic que t’obliguin a 
acceptar costums que no et són propis? 

− Apart de satisfer la curiositat, per què pot servir viure fora de la pròpia 
casa, en un Erasmus, per exemple? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qüestió 2a. Sóc: la meva cultura, les meves tradicions 

Al documental visionat, els deu francesos van - amb les seves idees pròpies - a 
passar uns mesos a un altre país. Tots tenim una llengua, una tradició familiar, un 
estil de vida. Cadascú “som” d’un lloc i d’una manera. 

− La teva cultura, et defineix? Et fa saber qui ets? 
− Ens l’estimem prou, la sabem conservar? Com es demostra? 
− És possible no ser de cap cultura? O de moltes? Per què? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestió 3a. Reptes: és possible viure “units en la diversitat”? 
Podríem construir societats amb ments més obertes? 

Al vídeo es diu: “quan arribem, tots som iguals, tots tenim ganes de conèixer altra 
gent, amb qui no hauríem parlat al nostre país d’origen”; i que, al final, trobaran a 
faltar “viure amb gent de tot el món i interaccionar amb ells”.  
Malgrat això, els estrangers encara que siguin “semblants” als locals, sovint són mal 
vistos. Ens solem relacionar preferentment amb persones “com nosaltres” (per 
costums, manera de vestir, etc.). 

− Ens agrada veure documentals o anar de vacances a llocs diferents, 
però... ¿ens hi quedaríem a viure? 

− Com convivim amb els que tenim al voltant? 
− Ens agrada que els qui ens envolten siguin diferents? Per què? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades tècniques 
“L’auberge européenne” va ser produït per Philippe Laumont i Jacques Torregano (Philmotion Productions 
2014) com a web-documental. Deu estudiants Erasmus francesos – mitat nois, mitat noies - foren 
enregistrats durant una setmana a les ciutats on gaudien de la beca, a Polònia, Finlàndia, Espanya. 
Irlanda, Itàlia, Holanda, Regne Unit, Suècia, Alemanya i Grècia. 
Cada un d’ells parla d’estudis, d’allotjament i de vida social. Un any fora de casa és un salt a allò 
desconegut, una nova manera de viure. Una experiència d’immersió en un altra cultura, tenint també la 
pròpia. 
Podeu aprofundir en la música, i altres detalls al web auberge-europeenne.com 


