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Introducció
L’objectiu d’aquesta recerca rau en copsar la
manifestació d’una possible col·lisió en la
transmissió de pertinença religiosa quan
varien les condicions de socialització, passant
d’un context d’homogeneïtat a un
d’heterogeneïtat que, alhora, és secular.

Marc Teòric
Estranger: aquell/a que pertany a un determinat cercle espacial,
però la posició del qual no sempre n’ha format part.
Conflicte generacional: un xoc de posicions, interessos,
postures... entre diferents generacions.
Identitat religiosa: és quelcom que es va formant en la relació
individu-societat.
Socialització dual: dues generacions que s’han socialitzat en
contextos absolutament diferents, el Marroc i Catalunya.

Metodologia i Hipòtesis 
Metodologia: Tenint en compte la naturalesa del present treball, el més oportú ha estat la realització d’entrevistes
en profunditat semi-estructurades. Per tant, s’ha basat el treball en una metodologia qualitativa.

Hipòtesi: El fet de viure una socialització dual per part dels fills/es de marroquins/es nascuts/es o criats/es a
Catalunya genera conflictes generacionals en les famílies que són objecte d'estudi d'aquesta recerca, uns
conflictes, els generacionals, que no són exclusius d'aquestes famílies, però que es veuen accentuats per la
condició religiosa.

Resultats

Conclusions
Els/les immigrants provinents del Marroc tendeixen a
seguir professant la religió musulmana a Catalunya i
s'esforcen per transmetre-la a llur descendència.

Es produeixen conflictes generacionals la intensitat
dels quals està condicionada per factors contextuals.
Tanmateix, no són conflictes identitaris sinó els propis
de l'adolescència, accentuats pel context i la religió.
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Patrons recurrents en 
les entrevistes

Tot i professar la mateixa religió que 
els seus progenitors/es, els i les 

joves la viuen de manera diferent.

Els fills s’auto-identifiquen de religió 
musulmana i cultura catalano-
marroquina. Els pares i mares 
s’auto-identifiquen de religió 

musulmana i cultura marroquino-
catalana. 

El conflicte que s'observa és un 
conflicte generacional-religiós en 

aquest ordre, primer generacional i 
després religiós.


