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EDITORIAL 
    P R O P O S T A 
 
 La coneixença mútua de persones originàries de països molt diversos i 

residents ja a Catalunya i llur interrelació ens ha semblat molt afavoridora d’una 

bona convivència global entre tots els ja ciutadans de ple dret. No és gens 

criticable que cada comunitat del mateix origen mantingui els seus cercles de 

relació i amistat, mantenint trets essencials de les seves cultures, perquè això 

també influeix en l’enriquiment de la nostra pròpia, però l’actitud i el 

comportament d’apertura envers persones molt diverses que conviuen en una 

mateixa ciutat, sovint en un mateix barri, és molt beneficiosa per la societat en 

general. 

 

 Això és el que INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA proposa i ja s’ha 

començat a crear una COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DE NOUS 

CIUTADANS, que impulsarà activitats conjuntes, a més de intercanviar 

experiències i de comprovar els avantatges de la unió en la diversitat.  

 

 Al projecte ja s’han afegit vuit associacions de 7 països diferents i 

s’espera incorporar-ne aviat associacions d’altres països, presents 

significativament en el nostre.   

 

 La COORDINADORA fomentarà també la recerca de llocs de treball per 

persones amb qualitats professionals desaprofitades, sense oblidar les 

ocupacions diverses que pugui oferir el mercat de treball. 

 

 

 

***** 
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MÚSICA 
 

1er. Festival de Música de les Cultures 
Com ja hem vingut anunciant, els pròxims dies 17 i 18 d’octubre tindrà lloc el 1er 
FESTIVAL DE MÚSICA DE LES CULTURES, del qual enviarem el programa 
complet en els pròxims dies, en tramesa especial. 
Confiem en la vostra assistència als 4 actes de que es composarà aquesta 1ª 
edició, que vol ser un bon avanç de futures edicions més extenses els anys 
vinents. 

------ 

 
Virtèlia Escola de Música 

Sessions "Prèvia & Concert " 
Us fem arribar informació de les sessions "Prèvia & Concert " que és una nova 
activitat adreçada a tots els qui vulguin aprofundir en el coneixement musical 
d'una manera pràctica. La proposta inclou l'assistència a una selecció de 
concerts i unes sessions de preparació prèvies conduides per Francesc 
Llongueres.  
Cordialment,  
M. Pau Lucas 
Virtèlia Escola de Música, Reina Victòria 14, 08021 Barcelona 
tel. 93 200 11 33. fax 93 414 17 63 - mlucas@iccic.edu 
(Veure ANEXA  PDF 174 KB) 
 
 

 

 

CONCERT ORQUESTRA DE LES CULTURESCONCERT ORQUESTRA DE LES CULTURESCONCERT ORQUESTRA DE LES CULTURESCONCERT ORQUESTRA DE LES CULTURES    

Festes de la Mercè 2008 Festes de la Mercè 2008 Festes de la Mercè 2008 Festes de la Mercè 2008 ---- 13a Mostra d'Associacions 13a Mostra d'Associacions 13a Mostra d'Associacions 13a Mostra d'Associacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESÈNCIA MUSICAL DE LA FEDERACIÓ DE CORS DE 

CLAVÉ DINS DE LES FESTES DE LA MERCÈ 2008     
 

“El passat diumenge dia 21 de setembre tingué lloc la preestrena de la 
Cantata DE FANG I DE SANG, Un cant per compartir, com acte central de 
la Mostra d’Associacions de Barcelona i l’actuació del Cor Jove a la Pl. De 
Catalunya. 

 .../... 
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Amb la participació de l’Orquestra de les Cultures, cors de la Federació de 
Cors de Clavé (Camerata Impromtu), el cantautor Roger Mas i el presentador 
Jordi Dauder, tots sota la direcció de Francesc Llongueres, es va interpretar la 
preestrena de la Cantata DE FANG I DE SANG. Un cant per compartir, amb 
lletra de Carles Duarte i música de Jorge Sarraute. 

L’ORQUESTRA DE LES CULTURES, està formada per músics de la 
Orquestra de Cambra Barcelona Sinfonietta i músics de la Orquestra de 
Cambra Iberoamericana de Catalunya.” 

NOTA DE LA NOSTRA REDACCIÓ 
Cal aclarir que l’Orquestra de les Cultures, està formada inicialment per músics 
de les dues orquestres esmentades en aquesta informació, les quals estan 
composades per músics joves de orígen sudamericà, japonès, polonés i altres 
països de l’Est, junt amb joves estudiants catalans i espanyols. 
 
 El passat 15 desembre 2007 l’Orquestra es va crear i presentar ja a l’Església 
Basílica de Nª Sª del Pi, en l’Acte Promocional del FESTIVAL DE MÚSICA DE LES 
CULTURES, i té com a finalitat primordial acollir tots aquells músics, 
principalment joves, que, procedents de la immigració i residents a Catalunya, 
tinguin coneixements musicals suficients per a treballar professionalment en el 
sector de la música, preferentment en la música clàssica i en la popular de 
qualitat, podent aportar també els seus coneixements d’interpretació amb 
instruments peculiars tradicionals del seus països respectius. 
 
L’acolliment és, evidentment, extensiu a joves del nostre país en les mateixes 
condicions. 
 
La direcció de la selecció va a càrrec del Professor Francesc Llongueres i la 
direcció de l’Orquestra també, amb col·laboració amb el Director de l’Orquestra 
de Cambra Iberoamericana de Catalunya, Professor Pablo González. 
La convocatòria de candidats a l’Orquestra de les Cultures és permanent i tots 
ells han d’enviar inicialment el seu curriculum per e-mail  a  
 
   interculturalitaticonvivencia@pangea.org  
 
des d’on rebran resposta per a les entrevistes inicials corresponents. 
 

 
***** 
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Quedem? 

 

 

 

Activitats de lleure per veure Catalunya amb uns altres ulls 
A continuació trobareu les activitats que van del 29 de setembre 
al 5 d'octubre, a les quals podeu inscriure-us a partir del dilluns 
22 de setembre al telèfon del Quedem? 93 306 96 26, de 10h a 
17h  

 

  

Descobrim el nucli històric del Poblenou en 

plena Festa Major 

El dimarts 30 de setembre a les 10.30 h 

El divendres 3 d’octubre a les 16.30 h 

Accedir a la informació  

 

  

Visitem el Museu de la Ceràmica i el Museu de 

les Arts Decoratives 
Dijous 2 d'octubre a les 10.30 h 

Divendres 3 d'octubre a les 10.30 h 

Accedir a la informació  

 

  

Assassinat al Museu de Ciències 
Dissabte 4 d'octubre a les 10.00 h 

Diumenge 5 d'octubre a les 10.00 h 

Accedir a la informació  
   

 

 

.../... 
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QUEDEM? 

A continuació trobareu les activitats que van del 6 al 13 d'octubre, a les quals 
podeu inscriure-us a partir del dilluns 29 de setembre al telèfon del 
Quedem? 93 306 96 26, de 10h a 17h  

 

  

Visitem el Parc Güell  
Dimarts 7 d’octubre a les 10.30 h 

Dijous 9 d’octubre a les 16.30 h 

Dissabte 11 d’octubre a les 16.30 h 

Accedir a la informació  

 

  

La col·lecció del Museu Marés 
Divendres 10 d’octubre a les 16.30 h 

Dissabte 11 d’octubre a les 10.00 h  

Accedir a la informació  

 

  

Un documental a la biblioteca Francesc Boix 
Dilluns 13 d’octubre a les 18.40 h 

Accedir a la informació  

Per reservar places, truqueu al 93 306 96 26 durant el període d'inscripció.  

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres,  

de 10.00 h a 17.00 h.  

Animeu-vos! 

 

En cas que algun dels participants inscrits no pugui assistir a l’activitat, haurà d’avisar 
trucant al 93 306 96 26 abans que finalitzi el període d’inscripció per tal que una altra 
persona pugui ocupar el seu lloc. No respectar aquesta norma pot comportar la pèrdua 
de plaça en properes inscripcions. 

 

 
***** 

 
 
 
 
 



 

INFORMATIU FLASH 62 
Interculturalitat i ConvivènciaInterculturalitat i ConvivènciaInterculturalitat i ConvivènciaInterculturalitat i Convivència 

-   7   -  
 
 
Titulars d’informacions  
(Donada la extensió de les informacions següents seleccionades, oferim facilitar-les en correu 
apart a qui ho desitgi, demanant-les a: interculturalitaticonvivencia@pangea.org) 

 
 
Real Instituto Elcano, Boletín 106, 25-9-2008 

Los otros inmigrantes: los europeos comunitarios de países ricos (DT) 
Por Carmen González Enríquez, Investigadora principal de Demografía, Población y 
Migraciones Internacionales, y directora del Programa de Migraciones Internacionales del Real 
Instituto Elcano  (Arxiu Word de 432 KB) 
 

 
Interculturalitat, Direcció d'Immigració_Ajuntament de Barcelona 

" Els  reptes del reagrupament familiar en l'àmbit local" 
 
El pròxim 9 d’octubre Jornada a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball de 
Barcelona. C/ Dulcet  2- 10. 
Programa Jornada: L’enviarem a petició de l’interessat (PDF1,27 MB) 
Links:  http://congres.manners.es/congres_regrup/inscripcio.php?idioma=CA 
http://congres.manners.es/congres_regrup/inscripcio.php?idioma=ES 
 
 
Universitat de Girona 

VI SIMPOSI: Llengua, educació i immigració. 
 
Disposem del tríptic informatiu del VI SIMPOSI: Llengua, educació i 
immigració. Multilingüisme i pràctica educativa, que tindrà lloc a Girona els dies 
20 i 21 de novembre de 2008. (PDF 3,81 MB) 
 
A la web http://www.udg.edu/simposiice també podeu consultar el programa i la resta 
d’informacions actualitzades del Simposi, així com formalitzar la vostra inscripció, 
veure els terminis i tarifes i fer arribar les vostres propostes de comunicació. 
 
 

 XARXA DE FAMÍLIES HOSPITALÀRIES PER ALS IMMIGRANTS 
Informació sobre aquest projecte que s’està engegant per l’ Associació Salut i Familia 
  
(Arxiu Word 91,8 KB + PDF 900 KB) 
Més informació : Josefina Altés, coordinadora de projectes 
Associació Salut i Familia, www.saludyfamilia.es , T/. 93 319 76 88 
 
 

La directiva de retorn i l’actual política d’immigració dels països de l’UE 
Data: 10 d’octubre  
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics, c/ Ausias March, 40, Barcelona (PDF 24,9 KB) 
 
 

***** 
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CURSOS  
 
Fundació Benallar 

Curs trimestral de català, castellà, i informàtica 
La Fundació Benallar informa que del 29 de setembre al 2 d’octubre estarà oberta la 
inscripció al curs trimestral de català, castellà, i informàtica. 
 
Data d’inscripció: del 29 de setembre al 2 d’octubre 
Data d’inici: del 6 al 11 d’octubre 

Lloc: C/ Sosts-tinent Navarro 18, baixos, 1 Barcelona. Metro: L4 Jaume I 
 
Més Informació: en arxiu adjunt, enviant un correu a info@benallar.org o trucant al 93 
268 80 15. 
 
Fundació Benallar 
C/ Sost-tinent Navarro 18, baixos, 1er Barcelona 08002 
Tf 93 268 80 15 / Fax 93 268 80 16, www.benallar.org 

 
La Formiga, 27-9-2007 

Formació de formadors per ensenyar  les llengües d´acollida a 
estrangers 
Tardor 2008 

Del 10 d’octubre al 19 de desembre  
Divendres de 17.00 a 21.00h  -  Curs de 40 hores.  -  Preu 175€ 
 
Adreçat a: 
Tots aquells que desitgin participar o col·laborar en activitats orientades a la integració 
d’immigrants des d’ONGs, associacions culturals, centres cívics, associacions de veïns, centres 
d’ensenyament per a adults, etc. a través de l’ensenyament dels idiomes d’acollida.    
 
Objectius del curs:  
· Introducció a la metodologia general de l’ensenyament de llengües que permeti introduir-nos 
específicament en l’ensenyament de les llengües d’acollida a immigrants adults.  
· Fer una reflexió sobre la realitat lingüística i social dels immigrants, desenvolupant el seu 
aprenentatge a través de la participació ciutadana i de les seves necessitats locals i 
immediates. 
· Presentar un espai per a l’intercanvi d’experiències i d’aquesta manera treballar sobre casos 
concrets i reals. 
· Familiaritzar als formadors sobre el material didàctic existent i el possible desenvolupament de 
material personalitzat 
 
Veure programa del curs: http://www.laformiga.org/?q=ca/node/16 
 
Matrícula Oberta   MMMMéééés informacis informacis informacis informacióóóó i matr i matr i matr i matríííícules a:cules a:cules a:cules a:    
 
Associació Sòciocultural La Formiga 
C/Elkano 74 08004 Barcelona (M.Poble Sec) 
934438207 – 661913232   
info@laformiga.org www.laformiga.org   
 
Horari d’atenció: de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 



…/… 
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Unescocat  
"Orientación e informacion para la inserción social y laboral en la  
sociedad catalana" 
Apreciadas/os compañeras/os, 
Hace unos dias informamos de la proxima realización del curs  
"Orientación e informacion para la inserción social y laboral en la  
sociedad catalana" que se iniciara el 4 de Octubre y solicitabamos la  
colaboración en la difusión de dicho curso  entre los miembros de   
vuestras entidades. Aprovechamos la ocasión para notificarles que el  
curso se realizará en La casa del mon, ubicada en la Calle Tapies nº 1-3  
en el barrio del Raval. 
Esperando poder contar con una representación de su entidad en este  
curso reciba un cordial saludo, 
Atentamente, 
Margarita Garcia O'Meany, Àrea de Drets Humans i diversitat cultural 
m.garcia@unescocat.org - Tel:. (+34) 934 763 279 
 
 
Curs gratuït per dones 
Orientación e información para la inserción laboral y social en la sociedad 

catalana 
Octubre-Novembre 2008 (Veure PDF en arxiu adjunt) 

 
***** 

 
 
 

SUBVENCIONS 
 

Convocatòria de subvencions per a Cooperació i Solidaritat de 
Platja d'Aro 

 
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro posa en marxa la convocatòria municipal de subvencions 
per a projectes de solidaritat i cooperació per a l'any 2008, que enguany està dotada 
amb 89.000 euros. Les entitats que vulguin presentar sol·licitud han de tenir seu o delegació 
permanent a Catalunya i socis actius al municipi. El termini de presentació de les 
sol·licituds finalitzarà el 15 d'octubre de 2008. 
Saber-ne més 

 

 

 



***** 
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JORNADES 
 

LA DIRECTIVA DE RETORN I L'ACTUAL POLÍTICA D'IMMIGRACIÓ DELS 
PAÏSOS DE L'UE: COLISIÓ AMB ELS DRETS HUMANS. 

 
Dia 10 d’octubre de 2008 
9.45 .- Presentació de la Jornada a càrrec de les associacions organitzadores, 
Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans i Jutges per a la Democràcia. 
10.15 - 11.- La Política d’immigració a l’UE: La Directiva de Retorn. 
Ponent: Sr. Fco. Javier de Lucas Martin, Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia 
Política de la Universitat de València 
11.- 11.45.- Marc normatiu: UE i Estat espanyol 

Ponent: Sra. Júlia López López, Catedràtica de Dret del Treball de la     
Universitat Pompeu Fabra. 

11.45- 12.15.- Pausa- Cafè 
12.15-13.15.- Taula Rodona. 
13.15- 14.00.- Debat i conclusions 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Carrer Ausias March, 40.Bcn 
 
Inscripció gratuïta. Confirmar assistència a acddh@acddh.org 
Convoquen: Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, Associació Catalana de Juristes Demòcrates, Observatori DESC, Juristes 
Solidaris, Casal d’Infants del Raval, Fundació FICAT, Col·lectiu Drari, Associació 
Catalana de Iuslaboralistes, Institut de Drets Humans de Catalunya. 
 

------ 

 
MhiC 

Museus, immigració i interculturalitat 
Us informem que entre l'1 i el 3 d'octubre el MhiC organitza les Jornades 
Internacionals Museus, immigració i interculturalitat. Reflexió, estratègies i intercanvi 
per a la definició de museografies ciutadanes. 
 
El programa el podeu consultar a la web del MhiC www.mhic.net on també podreu fer 
la vostra inscripció a les jornades.  
 
Comentar-vos que la inscripció és gratuïta. Les places són limitades així que l'admissió 
es farà per rigorós ordre de recepció i serà confirmada per correu electrònic. Teniu 
temps per inscriure-us fins el 19 de setembre. 

De totes maneres us avancem el programa en pdf. El podeu veure clicant aquí  

 

 

 

…/… 
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Jornades de treball al voltant dels infants immigrants no acompanyats  
 

Data de realització: 07/10/2008  
A la Seu a: BARCELONA (Adreces i horaris de les seus del CEESC)  
Durada: 16 hores (4 sessions de 4 hores)  
A càrrec de: Albert Parés, Advocat Social de l’Associació Catalana per a Defensa 
dels Drets Humans.  
Àngeles de Palma, professora de la Universitat de Barcelona, Facultat de Dret; 
especialista en infants immigrants no acompanyats.  
Irene Andrés, Educadora Social amb experiència en la intervenció socioeducativa 
amb infants immigrants no acompanyats.  
Isaac Ravetllat, professor del Departament de Dret Civil de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona.  
Lloc: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya  
Aragó, 141-143, 4 a. Planta, 08015 Barcelona, Tel. 93 452 10 08  
Dates: dimarts 7, 14, 21 i 28 d’octubre  Horari: de 10h a 14h  
Preu: Col·legiats, amics del CEESC, Persones aturades o pensionistes: Gratuït  
No col·legiats: 30€ les 4 sessions / 10€ per sessió  
 
Aquestes jornades volen oferir coneixements a diferents nivells (legislatiu, drets i 
deures, circuits,...) que són necessaris i, sovint, imprescindibles per a la intervenció 
socioeducativa amb aquests infants.  
Cadascuna de les sessions es desenvoluparà sota els següents títols genèrics:  
  Circuits de detecció i derivació dels infants immigrants no acompanyats.  
. Legislació Vigent sobre els Drets i Deures dels infants immigrants no acompanyats.  
. El procediment de declaració i assumpció de tutela  
. La intervenció socioeducativa amb els infants  
 
Per a formalitzar la inscripció truqueu al 93 452 10 08  
 
Albert Parés i Casanova, Advocat Social 
SERVEIS SOCIOJURÍDIC,  CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL, Tel.: 93.412.71.08 
 

***** 
ELOGIS 
Centre d’Estudis JORDI PUJOL, Butlletí nº 131, 23-9-08 

El model lingüístic de Catalunya 
 

El comissari europeu de Multilingüisme, Leonard Orban, va elogiar el model lingüístic 
català que “permet als que no són catalanoparlants poder viure amb facilitat a 
Catalunya” tot i afirmant que ningú s’ha queixat mai a Brussel•les que el castellà 
estigui discriminat a Catalunya. També cal recordar que al setembre de l’any passat, 
un grup d’experts va elogiar la immersió lingüística i va proposar estendre-la a d’altres 
països d’Europa . El comissari va insistir, a més, que cal aprendre la llengua pròpia del 
país com un factor essencial de la integració. També és notícia que cap dels diaris i 
emissores espanyols que tant critiquen la política lingüística de Catalunya, ni un sol 
diari, ni tampoc l’emissora dels bisbes, han informat de les declaracions de la Comissió 
Europea. 
 



***** 
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Ofertes i demandes  
 

 
 

Junta de Comerç, 16.  08001 Barcelona  

tel. 93 317 00 13  fax: 93 301 16 06 

www.casaldelraval.org 

Busquem Tècnic/a d’Ocupació 
 

Formació Formació Profesional o CGM- CGS en oficis associats al 
manteniment d’edificis (construcció, electricitat, fontaneria o 
soldadura) 
 

Competències  Experiència en formació amb joves en risc 

Competències en disseny, seguiment i avaluació de cursos 

Experiència en impartició de formació 

Experiència laboral mínima de 3 anys en el sector del 

manteniment/construcció  

Implicació i compromís amb el projecte 

Competència en dinamitzar grups de treball 

 

Feina Tècnic docent del curs de formació ocupacional paleta sota la coordinació 

de l´educadora 

Disseny i execució dels continguts del curs. 

Gestió i formació de voluntariat 

 

Horari 31 h setmanals de dilluns a divendres  

 

Sou brut        14.640,34 euros  bruts anuals  

 

Incorporació Setembre 2008 

 

Altres Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció 

 

  

Enviar el currículum  en 
document adjunt en 
format Word per 
correu electrònic a: 

Recursos Humans 

Referència 0908TO    

rh017@casaldelraval.org 

 

 
.../... 
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TJ Express: Ofertes i demandes associatives [19 de setembre de 2008]  
Us fem arribar les darreres ofertes i demandes associatives que hem rebut. 

Recordeu que des de TJ només fem difusió. Per enviar CV o sol.licitar més informació adreceu-vos 
directament a les organitzacions convocants. Gràcies. 

 
Ofertes de treball  
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ 

www.bcn.cat/tjussana/oferta.html, excepte els indicats * 

 
ASSOCIACIO CATALANA DE PROFESSIONALS DE POLITIQUES DE JOVENTUT 
convoca plaça de Tècnic/a Dinamitzador/a. Jornada de 20h/setmanals amb 
flexibilitat. Contracte d'un any, amb 6 mesos de prova. 
Termini: 1 d'octubre. 
 
 
QSL SERVEIS CULTURALS precisa Administratiu/va per al Centre Cívic Casa 
Groga (Dte. Horta-Guinardó). Jornada de 20h/setmanals amb horari flexible segons 
necessitats del centre. Incorporació immediata. 
Termini: Urgent. 
 
 
* FUNDACIO D'INFERMERIA CATALANA cerca Tècnic/a de projectes a 
Sudamèrica. Jornada completa. Titulació sanitària o antropòloga. 
Termini: Urgent. 
+ info: 
www.hacesfalta.org/voluntario/ver_oportunidad_rem.asp?id_oportunidad=36756 
 
 
* FUNDACIO SIDA I SOCIETAT vol contractar un/a Administratiu/va comptable. 
Jornada completa partida. Contracte de substitució per maternitat.  
Termini: 17 d'octubre. 
+ info: 
www.hacesfalta.org/voluntario/ver_oportunidad_rem.asp?id_oportunidad=36905 
 
 
* CIAS, CENTRE JOVE D'ANTICONCEPCIO I SEXUALITAT necessita Auxiliar 
Administratiu/va per a atenció personal i telefònica + tasques d'arxiu.  
Termini: 31 d'octubre. 
+ info: 
www.hacesfalta.org/voluntario/ver_oportunidad_rem.asp?id_oportunidad=36909 
 
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ 
www.bcn.cat/tjussana/oferta.html, excepte els indicats * 
 
 
 

.../... 
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Crides de voluntariat 
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres demandes a la web de TJ 

www.bcn.cat/tjussana/demanda.html 

 
SCI - CATALUNYA ens ha fet arribar la nota següent: 
En el marc de la campanya "Amb Palestina al Cor" en la que participa l'SCI-Cat, 
conjuntament amb altres entitats, necessitem 5 voluntaris disposats a passar-ho bé 
realitzant diferents activitats. 
Esperem les vostres respostes abans del 22 de setembre. 
Per a més informació truqueu al 93 441 70 79 o envieu missatge a voluntariat@sci-
cat.org 
+ info sobre l'entitat: www.sci-cat.org 
 
 
ASSOCIACIO ASPANIAS ens envia una demanda extensa, que resumim com 
segueix: 
 
ASPANIAS disposa de tres llars - residència, on viuen persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual. Es precisa l'acció del voluntariat social per tal d'acompanyar 
als usuaris durant el seu temps lliure i d'oci.  
 
Majoritàriament la tasca voluntària es realitza de dilluns a divendres a les tardes i 
durant els caps de setmana.  L'horari del voluntari/a es concreta segons la 
disponibilitat d'aquest i de l'usuari/a.  
 
Si voleu col.laborar poseu-vos en contacte amb nosaltres: Laura Vives, tel: 
93.4872277 (de 16:30h a 20:30h) 
+ info sobre l'entitat: www.aspanias.org  -  aspanias@aspanias.com 
 
 
XARXA 9 BARRIS ACULL també ens fa arribar una petició, que transcrivim resumida:  
 
Necesitamos Voluntarios/as para talleres de castellano básico. 
Los talleres son espacios creados para facilitar el aprendizaje de esta lengua a las 
personas recién llegadas. El objetivo principal consiste en charlar con esta y  
 
enseñarles lo básico para comunicarse adecuadamente e integrarse de esta forma a la 
vida del barrio. Por ello no se requiere experiencia ni formación específica, sólo tener 
ganas de colaborar de forma voluntaria, manteniendo un cierto compromiso, y 
curiosidad por otras culturas y personas.  
Si os interesa podéis poneros en contacto con Cristina Díaz, tel. 93 353 78 71 e 
info@9bacull.org + info sobre la xarxa: www.9bacull.org 
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres demandes a la web de TJ 

www.bcn.cat/tjussana/demanda.html 

Recordem que ens podeu fer arribar la vostra oferta o demanda [de treball, voluntariat, 

material, espais ...] a través del Taulell d'anuncis de la nostra web 

www.bcn.cat/tjussana/main_taulell.html 

 
***** 
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RETALLS DE PREMSA 
 
DIARI DE LA DIVERSITAT,   16, 23  i  27  de setembre de 2008     

L’Hospitalet de Llobregat: La porta d’entrada a Catalunya 
Els immigrants continuen arribant a la ciutat per buscar noves oportunitats 
EL PUNT (Barcelona) – 15 setembre 2008 
 

Catalunya: Novedades en el currículum y en la acogida de inmigrantes 

Los espacios de bienvenida educativa están pensados para albergar al alumnado inmigrante 
de 8 a 18 años que acceda por primera vez al sistema educativo catalán 
LA VANGUARDIA – 15 setembre 2008 
 

Catalunya: El reto de la bienvenida (2 pàgines) 
El curso se abre con polémica por los espacios de aogida de inmigrantes. Vic estrena la nueva 
fórmula del espacio de bienvenida con 21 alumnos 
LA VANGUARDIA – 16 setembre 2008 
 

Catalunya: La crisi impedeix preveure quants estrangers arribaran aquest curs  
El reagrupament de famílies coincideix amb el retorn d’alguns immigrants al seu país. 21 nens 
de 8 països estrenen a Vic les ‘aules per a immigrants’ 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA – 16 setembre 2008 

 
Immigració, problema econòmic o solució? 

 Els dos milions d’estrangers que estan afiliats a la Seguretat Social ingressen a les arques 
públiques uns 8.000 milions d’euros anuals, mentre que les seves despeses són molt més 
baixes 
AVUI – 21 setembre 2008  

 
Un Berguedàcles d’origen marroquí escriu un llibre que parla de la condició 

d’estranger 
 Saïd El kadaoui va arribar a Catalunya als set anys, i es va formar a Barcelona com a Psicòleg 
i Psicoterapeuta. Actualment treballa al centro juvenil de Gavà. Ha publicat diversos articles 
científics i va guanyar el premi Huartede San Juan per un treball de divulgació. 
REGIó 7 Bages – 24 setembre 2008 
 
Canal solidari, 9-15 setembre 2008 

La directiva de retorn d'immigrants, principal diana del III Fòrum Social de les 
Migracions 

 
Un món sense murs. És el que han demanat els 3.000 assistents al fòrum convocats a Rivas 
Vaciamadrid. Les seves veus s'han alçat contra la recessió de drets a Espanya i exigeixen 
adoptar la convenció de treballadors migrants de l'ONU. 
 

…/… 
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 Articles recents 

• EL SECTOR TURISTICO RECURRE A DESCUENTOS MASIVOS PARA SALVAR LA 
TEMPORADA  

• INMIGRANTES EN EUROPA LABORAN EN TRABAJOS DUROS, POCO 
CALIFICADOS Y MAL PAGADOS, REVELO EL ESTUDIO  

• La mitad de los hijos de inmigrantes no comunitarios viven en la pobreza  
• Un ocho por ciento de la población inmigrante en España es donante regular  
• Serna afirma que se seguirá necesitando contratar a inmigrantes en origen 

 
***** 

 

TALLERS 
 

La interculturalitat a la festa del Projecte Ulisses 
Vine a disfrutar de la interculturalitat a la festa del Projecte Ulisses 

 
Amb motiu de l'any Europeu del Diàleg Intercultural, la Fundació Societat i 
Cultura organitza, amb altres entitats, una festa que es farà a Barcelona el dia 
19 octubre del 2008 i que porta per nom 'Ulisses, el descobriment d'Europa'.  
 
 
Convocatòria oberta pel TALLER DE RADIO 

El Projecte Ulisses, el descobriment d’Europa. www.projecteulisses.cat us convida al 
taller proposat per l’Associació de Mitjana de Comunicació Local, Radio Alternativa 
BCN oferint la possibilitat de participar en la producció i edició d’un programa de ràdio.  
 
Consistirà en un taller de ràdio on s’ensenyaran tots els processos per realitzar un 
programa de ràdio que s’emetrà un cop a la setmana durant un més fins la data clau el 
19 d’octubre arribada de l’Ulisses. 
 
Horari: 18,25 de setembre i 2,9, 16 d’octubre a les 11 del mati. 
Lloc: al centre cívic és La Bàscula C/Foc 128, 08038 sota el estadi de Montjuïc,  
bus  37, o el 13 que surt  mercat de Sant Antoni, i   plaça Espanya el bus 109 (parada 
Bahaus) o la línia 9 de metro. En la nostra plana web hi ha un croquis 
www.alternativabarcelona.com 
 
Veieu els horaris i d’informació del taller. També us podeu inscriure, recordeu que heu 
de posar un mail o telèfon de contacte. 
 
Tenim molts més tallers oberts a tots el públics. Informa’t a www.projecteulisses.cat 
.FUSIC (Fundació Societat i Cultura) + (34) 932157411 
 
És gratuït i les places són limitades!!! 
 

 

 
.../... 
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Convocatòria oberta pel taller de CREACIÓ CANÇÓ DE RAP  
 
El Projecte Ulisses, el descobriment d’Europa. www.projecteulisses.cat us convida al 
taller per la creació d’una cançó de rap amb el grup Zona Grande Enterprize. Vine a 
crear una cançó participativa amb totes les idees que vulgueu aportar, la podreu 
mostrar el dia de l’Ulisses el 19 d’octubre. 
 
Horari: 18, 25 de setembre i 2 , 9 octubre 20-21h  
 
Lloc: Centre Cívic el Sortidor Plaça el Sortidor, 12 
Veieu els horaris i d’informació del taller. També us podeu inscriure, recordeu que heu 
de posar un mail o telèfon de contacte 
 
Tenim molts més tallers oberts a tots el públics. Informa’t a www.projecteulisses.cat 
.FUSIC (Fundació Societat i Cultura) + (34) 932157411 
 
És gratuït i les places són limitades!!! 
 
 
Convocatòria oberta pel TALLER PERCUSSIÓ AFRICANA per a nens a partir de 
10 anys 
El Projecte Ulisses, el descobriment d’Europa. www.projecteulisses.cat us convida al 
taller de percussió africana amb l  l'Associació A.T.A.C (Asociación de Taller 
AfroCatalans) per fer descobrir als més joves la percussió africana, la seva música i la 
cultura. 
 
Aprendran a tocar dos o tres cançons amb el djembe. 
 
Horari: Dimecres de 18 a 19:30h i dissabtes de 12 a 13:30h del 17 de setembre al 18 
d’octubre (el 24 de setembre no hi haurà classes) 
 

Lloc: Centre Cívic el Sortidor Plaça el Sortidor, 12 
Veieu els horaris i d’informació del taller. També us podeu inscriure, recordeu que heu 
de posar un mail o telèfon de contacte 
 
Tenim molts més tallers oberts a tots el públics. Informa’t a www.projecteulisses.cat 
.FUSIC (Fundació Societat i Cultura) + (34) 932157411 
 
És gratuït i les places són limitades!!! 
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C O N T R A P O R T A D A 
 

 

 

 

 

 

2 de Octubre - DIA INTERNACIONAL DE LA NO-VIOLENCIA 
 

Declarado por la ONU en homenaje al natalicio del Sr Mahatma Gandi 
 

Es la fe en nuestro destino, es la fe en la justicia de nuestra acción, es la fe en el ser 
humano, la fuerza que anima nuestro vuelo. 
Porque no es el fin de la Historia, ni el fin de las ideas, ni el fin del hombre, porque no 
es tampoco el triunfo definitivo de la maldad y la manipulación, es que podemos 
intentar siempre cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos. 
 
Este es el intento que vale la pena vivir porque es la continuación de las mejores 
aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido.  
Es el intento que vale la pena vivir porque es el antecedente de las futuras 
generaciones que transformará al mundo. 
 
Dos grandes almas que lucharon contra la discriminación y la injusticia acompañan 
nuestro encuentro. Guías inspiradores de la no-violencia: Mahatma Gandhi y Luther 
King supieron del fracaso pero jamás cejaron en su intento. Hoy están muy presentes 
en nuestra mente y nuestro corazón. 
 
 En este desgraciado mundo en que la fuerza y la injusticia se enseñorean por campos 
y ciudades, ¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? 
 ..................... 
No resultará la paz desde esta visión zoológica de la vida que propicia la lucha por la 
supervivencia, la lucha por el predominio del más apto. No resultará este mito. 
............................. 
Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día; las culturas empezarán a 
entenderse; los pueblos experimentarán un ansia creciente de progreso para todos 
entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. 
Silo. Punta de Vacas, Mendoza. Mayo 2004. 
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