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EDITORIAL 
 

IRONIES DEL DESTÍ 
 

Les notícies sobre les noves limitacions d’entrada i de contractació 
d’immigrants en origen ens abrumen i ens entristeixen. Representa , segons la 
nostra opinió,  un tancament a considerar qualsevol plantejament d’ajut als 
països on la vida es va fent cada dia més insostenible per als ciutadans que 
pateixen condicions polítiques, socials i laborals molt per sota del que permet la 
dignitat humana i, per tant, del que permet justificar el desig de progrés i 
desenvolupament constant dels països immersos en la globalització comercial i 
del capitalisme ilimitat. 

 
Perquè no es parla més de les causes per les quals els països del 

Tercer Món no progressen sensiblement i suficientment ? Perquè no es 
denuncien més els expolis que pateixen tants països per part de les grans 
multinacionals? Perquè no es poden controlar més i millor els governs 
corruptes de països necessitats d’un desenvolupament raonablement accelerat 
i eficaç? A quí beneficia aquesta tolerància envers els governs que porten els 
seus pobles enganyats amb falses democràcies o amb dictadures més o 
menys encobertes? 

 
Segurament la sensibilització dels polítics, especialment els dels països 

més poderosos, en aquests fets poc airejats, si no dissimulats o evidentment 
evitats, no es produirà, perquè l’egoïsme humà no té gaires miraments i la 
democràcia actual  “respecta” aquest egoïsme. 

 
Però nosaltres no ens cansarem de dir que la única solució, moralment 

acceptable, per a que disminueixin les migracions, és invertir en educació, en 
recursos productius i en controls internacionals de la gestió econòmica 
adequats a cada país i a cada situació evolutiva d’ells. Però si SEMPRE es 
dóna prioritat al progressiu i accelerat desenvolupament dels països 
benestants, el Tercer Món continuarà SEMPRE éssent el Tercer Món. 

 
A més, la gran majoria dels immigrants que s’han instal·lat als països 

occidentals, que són una font d’ajuda per als seus d’origen, són els que més 
pateixen els inconvenients de les crisis econòmiques que nosaltres, amb tot el 
progrés i tota la suposada capacitat, no sabem evitar. Dificultant el seu treball, 
sovint precari, ens ajudaran, els immigrants, a resoldre la nostre crisi 
econòmica. Quínes ironies del destí….!  
 

***** 
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RETALLS DE PREMSA 
 

DIARI DE LA DIVERSITAT, dijous 4 de setembre de 2008             
Corbacho suprimirá la contratación de inmigrantes en origen en 2009  
El Gobierno destinará 1.000 millones a un plan de reciclaje de desempleados. Sólo 
habrá permisos excepcionales o para cumplir convenios internacionales 
EL PAÍS – 4 setembre 2008 

 
El Gobierno cierra la puerta a la contratación de inmigrantes (2 pàgines) 
 Portazo de Trabajo a la contratación de inmigrantes en origen en el 2009 
LA VANGUARDIA – 4 setembre 2008 
 

Treball vetarà els contractes en origen d’estrangers per l’atur 
Corbacho critica que es captin ara als seus països 88.180 immigrants a l’any. El 
Govern donarà prioritat als residents mentre hi hagi alta desocupació 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA – 4 setembre 2008 
 
 
Canal Solidari, 2-8 septembre 

Un de cada quatre infants a Espanya viu en la pobresa 
Així ho destaca un informe de la Fundació Caixa Catalunya. La taxa de pobresa infantil 
de l'Estat és major al 24%, la més alta de l'antiga Unió Europea. Els principals afectats: 
els fills i filles de les persones immigrades. 
 

 
LaMalla.net, 7 setembre 2008 

El ministre d'Indústria corrobora les tesis de Corbacho i diu que els 
espanyols han de tenir prioritat a l'hora de trobar un lloc de treball 
 

 

COMUNICAT d’Unescocat en referència a les declaracions efectuades per 
alguns polítics respecte a la integració en el món laboral de les persones 
immigrades que conviuen a Catalunya 

 
Unescocat considera aquestes declaracions una greu amenaça contra la 
igualtat, tolerància, pau, seguretat i cohesió social 
El Centre UNESCO de Catalunya - Unescocat recorda que les instàncies 
internacionals, els estats de la Unió Europea i la UNESCO  han acordat disposicions 
contingudes en els instruments universals i regionals de protecció dels drets humans 
que promulguen i defensen la igualtat de totes les persones, i considera que les 
declaracions efectuades per alguns polítics respecte la integració en el món laboral de 
les persones immigrades que conviuen a Catalunya són inadequades, racistes i 
discriminatòries i constitueixen una greu amenaça contra la igualtat, la tolerància 
mútua, la pau, la seguretat i la cohesió social. 

.../... 
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Per tot això, el Centre UNESCO de Catalunya - Unescocat vol sumar-se a tots els 
actes de denúncia i protesta contra aquestes declaracions xenòfobes.  
Demana a les autoritats que posin fre a aquestes iniciatives inacceptables en una 
Europa i una Catalunya que s'autodefineixen com a democràtiques, respectuoses amb 
els Drets Humans i conscients de llur responsabilitat d'assegurar i garantir a tots els 
ciutadans, nouvinguts o autòctons, sense discriminació per motiu  d’origen, color, 
ascendència o identitat nacional, ètnica o religiosa,  les condicions perquè puguin 
prosperar, treballar, tot reconeixent i respectant la llibertat, la igualtat, la dignitat i els 
drets de tots. 
                 
Més informació: 
 
Unescocat:  Amélie Ponce,  a.ponce@unescocat.org      Mòbil 647 595 077 
Gabinet de premsa:  premsa@pauta-ec.com Mòbil 620 43 07 18              
 

 
FESTIVALS 
 

   FESTIVAL DE MÚSICA DE LES CULTURES 
(Dins del Programa “Barcelona Diàleg Intercultural” 

Finalment l’anunciat Festival tindrà lloc els dies 17 i 18 d’octubre pròxim, malgrat la 
negativa d’ajut d’importants entitats sol·l.icitades, però sí amb els ajuts de la Secretaria 
per la Immigració i de la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona, entitats 
que han entès bé els objectius promocionals del Festival, dirigits bàsicament als joves 
músics procedents de la immigració i també, lògicament, als autòctons i residents 
estudiants. 
En pròxima comunicació especial a tots els destinataris de l’INFORMATIU-FLASH 
donarem a conèixer el programa complet dels actes a celebrar. Ara ja us podem 
confirmar que tindran lloc a les esglésies del Monestir de Sant Pau del Camp,  
Basíliques de Nª Sª de la Mercè i de Nª Sª del Pi, i al Centre Cívic del Sortidor del 
Poble Sec. 
Els participants, a més de la ORQUESTRA DE LES CULTURES com a protagonista 
principal de la promoció de músics, seran: 
 
Orquestra de Cambra IBEROAMERICANA DE CATALUNYA 
Orquestra BARCELONA SINFONIETTA 
JOVE COR GOSPEL, del Conservatori del Liceu 
Grup SADA , banda formada a mitjans del 2006 a Barcelona, integrada per 
músics de diferents procedències. 
Coral infantil VOCES Y MÚSICA PARA LA INTEGRACIÓN,  
Coral ARS ANIMAE, de música litúrgica de països de l’Europa de l’Est, 
Grupo de Danza TINKUNA, del Centro Boliviano Catalán, i 
Conjunt Musical Bolivià, del Centro Boliviano Catalán. 
 
Amb algunes excepcions , tots ells estan formats per joves estudiants o dedicats ja a la 
música, o amb previsió de fer-ho, motiu essencial i promocional del Festival. 

…/… 
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 La qualitat de tots els intèrprets, però, justifica el desig d’INTERCULTURALITAT I 
CONVIVÈNCIA de constituïr el Festival en una veritable plataforma per donar a 
conèixer bons intèrprets pel món musical professional. Es convidarà a assistir a totes 
les personalitats tant d’àmbits professionals, com pedagògics i culturals, i, lògicament, 
de les Administracions col·laboradores.. 
                     
Divendres 19 de setembre 

Festa Major del Poblenou 
 

 
 

Volem celebrar, amb tots vosaltres, la Festa Major del Poblenou! 
 

És per això, que us convidem el proper divendres 19 de setembre, a partir 
de les 20.30h., a un nou ENTRESONS. 

 
Us hi esperem! 

Salutacions, 
Apropem-nos 

 
Del 16 de septiembre al 24 de septiembre de 2008    

El Festival Asia llega a Barcelona 

 
El Festival Asia llega a Barcelona con una amplia programación que reúne la cultura, 
el sabor y la vida del continente asiático. El Festival, que celebra su séptima edición, 
tendrá la danza como gran protagonista mientras que la India será el país invitado. Los 
espectáculos, que este año se ubicarán en el Mercat de les Flors, CaixaFòrum y en su 
mayor parte en el Parc de la Ciutadella, reunirán a más de medio centenar de 
actividades infantiles y familiares: danza, música, gastronomía, cine, relatos de 
cuentos o performances. 
Toda la información en http://www.festivalasia.es 

…/… 

ENTRESONSENTRESONSENTRESONSENTRESONS    
De Festa MajorDe Festa MajorDe Festa MajorDe Festa Major    
amb DJ Dr Batongaamb DJ Dr Batongaamb DJ Dr Batongaamb DJ Dr Batonga    

19 setembre, 20.30h 19 setembre, 20.30h 19 setembre, 20.30h 19 setembre, 20.30h –––– 23h30 23h30 23h30 23h30    
CC Can Felipa, 4ª plantaCC Can Felipa, 4ª plantaCC Can Felipa, 4ª plantaCC Can Felipa, 4ª planta    
c/ Pallars 277c/ Pallars 277c/ Pallars 277c/ Pallars 277                Entrada: 2 euros
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Del 3 al 12 d’octubre 2008 

FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 
 Com ja és tradicional, el barri de l’Esquerra de l’Eixample prepara la seva Festa 
Major amb diferents i molt variats actes lúdics, educatius i sobretot de foment de la 
convivència entre tots els veïns i veïnes. 

INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA hi col·labora, des de la Vocalia de 
Nous Ciutadans de l’Associació de Veïns i Veïnes, amb la organització de la FESTA 
INTERCULTURAL DE MÚSICA, DANSA, POESIA I.... BRINDIS PER LA 
CONVIVÈNCIA, en la que hi participaran conjunts de dansa i de música de diversos 
països dels que tenim bona representació en la nostra societat. 
 
Actuaran grups de dansa del Perú, Equador, Bolívia i grups musicals i corals del Maroc 
(amazigs), Argentina i Filipines. 
 
La Festa acabarà amb un “pica-pica” comunitari i un brindis per la bona convivència de 
tots els veïns i veïnes del barri. 

 
***** 

 

 

NOTA de la Direcció d'Immigració_Ajuntament de Barcelona 
 

Com alguns de vosaltres ja sabeu, estem en procés d'elaborar la web de Nova 
Ciutadania corresponent a la Direcció d'Immigració de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
Hi constarà un apartat anomenat "Diàleg Intercultural" i hi voldríam 
incloure  aquelles entitats que treballeu, d'alguna forma, per que aquest 
diàleg s'assoleixi a la ciutat. 
 
Hi inclourem: 
-Nom de l'entitat/organisme 
-Adreça 
-Telèfon fixe  (en cas de no disposar-ne, feu-nos saber quin telèfon voleu 
que hi aparegui) 
-Link directe a la seva web (en cas que en tinguin) 
 
Esperem poder tenir-la activada amb garanties abans de finals d'any i, per 
suposat, us en farem partíceps per que pogueu conèixer-la i consultar-la. 
 
Si teniu qualsevol dubte i/o observació sobre la vostra inclusió a la web, 
o dades de contacte que hagin canviat en els últims 6 mesos, no dubteu en 
contactar-me. 
 
Cordialment, 
Carolina Astudillo Beals,  Interculturalitat 
Direcció d'Immigració_Ajuntament de Barcelona 
Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10. 1 ª planta - 08002 BCN 

***** 
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 Activitats de lleure per veure Catalunya amb uns altres ulls 

 

  

Passejant pel barri del BesòsPassejant pel barri del BesòsPassejant pel barri del BesòsPassejant pel barri del Besòs    
Dimarts 16 de setembre a les 10.30 h 
Divendres 19 de setembre a les 18.00 h 
Diumenge 21 de setembre a les 10.30 h 
Accedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informació     

 

  

La Sagrada Família ens obre de nou les portesLa Sagrada Família ens obre de nou les portesLa Sagrada Família ens obre de nou les portesLa Sagrada Família ens obre de nou les portes 
Dilluns 15 de setembre a les 18.00 h 
Dimarts 16 de setembre a les 18.00 h 
Dissabte 20 de setembre a les 10.00h 

Accedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informació     

 

  

Setmana de Mèxic al Poble EspanyolSetmana de Mèxic al Poble EspanyolSetmana de Mèxic al Poble EspanyolSetmana de Mèxic al Poble Espanyol 
Dilluns 15 de setembre a les 21.00 h 

Accedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informació     

 

  

El Jardí Botànic de BarcelonaEl Jardí Botànic de BarcelonaEl Jardí Botànic de BarcelonaEl Jardí Botànic de Barcelona 
Dijous 18 de setembre a les 16.00 h 
Dissabte 20 de setembre a les 11.00 h 

Accedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir a la informacióAccedir 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 9.00 h. a 14.00 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. 

www.quedem.omnium.cat 
***** 
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CURSOS 
 
Canal Solidari, 2-8 septembre 

Cursos gratuïts sobre gestió d'ONG 
 
Apunta't al cursos gratuïts sobre gestió d'ONG que ofereix Bancaja 
Amb la intenció de promoure un nivell més tècnic a les entitats, Bancaja obre les 
seves places per als seus cursos de formació a diverses ciutats de l'Estat. A 
València comença el 18 d'octubre i a Barcelona el 25.  
 
Informació: http://www.asociaciones.org/cursos/formacionBancaja08-09.pdf 

 

 
CanalSolidari.org, 2-8 setembre 2008 

Noves oportunitats per a formar-te en temes socials 
 
Torna al cole!  Forma't en cooperació, solidaritat, inclusió social... 
Al setembre arriben noves oportunitats per a formar-te en temes socials. No et perdis les 
propostes d'universitats i ONG per a aprendre més de cooperació, inclusió social, 
gènere, medi ambient i pau. 
 
Cooperativisme, consum, comerç just, mediació sociocultural, pau, drets humans, gestió 
d'entitats socials... Tots aquests són sectors als quals pots voler encaminar el teu futur 
professional. Poden ser també matèries en les quals vulguis seguir aprofundint o eines per a 
entendre el que passa a la teva al voltant i començar a canviar el que no t'agradi.  
 
Doncs si és així et donem algunes idees per a la teva formació. Aprofita l'oferta formativa que 
t'ofereixen nombroses universitats i ONG de manera online o presencial.  
 
A la secció de Formació de CanalSolidari.org pots buscar formació en cooperació i 
desenvolupament, inclusió social o noves tecnologies, entre d'altres. 
 
A més pots buscar tallers, cursos de breu durada, postgraus i màsters en temes diversos com 
ajuda humanitària, gènere, tercera edat, immigració, infància o salut. Aquí tens algunes 
propostes! 
 
BARCELONA 
Postgrau en agents de desenvolupament internacional 
Una nova edició d'aquest postgrau de Setem, que vol incentivar la reflexió crítica al voltant de la 
cooperació i el desenvolupamento: enfocaments, límits, sostenibilitat, contradiccions i acció 
transformadora al Nort. 
Lloc: Barcelona 
 
Diplomatura de Postgrau de Cultura de Pau 
Una visió sobre la construcció de la pau a nivell macro però també a nivell micro és el que 
proposa la diplomatura de l’Escola de Cultura de Pau, que convida a conèixer les diferents 



perspectives i enfocaments existents en el treball relacionat amb la investigació i la construcció 
de la pau. 
Lloc: Bellaterra 
                                                                                                                                         …/… 
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Inserció laboral de persones amb discapacitat 
Es tractaran polítiques ocupacionals i discapacitat, s'estudiaran les característiques actuals del 
mercats laboral i es realitzarà una aproximació al rol del insertor/a laboral. 
Lloc: Barcelona 
 
GIRONA 
Postgrau en Anàlisi Transdisciplinar del Desenvolupament Humà Sostenible i la Globalització 
Organizat per la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, aquest postgrau 
pretén oferir un nou marc de reflexió acadèmica i col·laborar a donar resposta pràctica a 
problemes locals de desenvolupament.  
Lloc:Girona 
 
LLEIDA 
Postgrau en Estudis sobre la Immigració 
La formació especialitzada en la investigació i la intervenció en els múltiples àmbits de la 
immigració vol respondre a la demanda existent entre els tècnics, responsables i voluntaris que 
treballen en aquest camp sigui des de l'àmbit de les institucions o des de les diferents 
organitzacions i entitats.  
Lloc:Lleida 
 
Màster en Migracions i Mediació Social 
Curs orientat a la formació de professionals dedicats a la intervenció social en les seves 
diferents orientacions i preparar una part de l'alumnat per a l'inici d'una carrera acadèmica o 
investigadora, donat la importància de les ciències socials i jurídiques en l'anàlisi dels 
processos migratoris. 
Lloc:Lleida 
 
TARRAGONA 
Especialista universitari en Cooperació Internacional 
L’objectiu d’aquest curs, impartit per la Universitat Rovira i Virgili, és parlar de la cooperació 
com una eina per al desenvolupament, conèixer les relacions Nord-Sud en el marc del nou 
ordre internacional i debatre sobre els diferents enfocaments que hi ha sobre el concepte de 
desenvolupament. 
Lloc: Tarragona 
 
La violència que s'exerceix contra les dones 
Durant tot un mes, la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili proposa fer una mirada a la 
violència de gènere, les causes i els efectes, així com a les accions i als recursos que 
existeixen per lluitar contra aquest tipus de violència. 
Lloc: Reus 
 
VALÈNCIA  
Programa Oficial de Postgrau Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament (POP-ICAD) 
El curs aprofundeix en les estratègies operatives sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de 
cooperació al desenvolupament. A més, tractarà d'incrementar el coneixement sobre les forces 
econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la 
desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del 
subdesenvolupament i el paper dels països en desenvolupament i desenvolupats des d'una 
perspectiva global. 



Lloc: València i Castellò 
 
                                                                                                                                         …/… 

INFORMATIU FLASH 61 
Interculturalitat i ConvivènciaInterculturalitat i ConvivènciaInterculturalitat i ConvivènciaInterculturalitat i Convivència 

-   10   -  
…/… 
 
ILLES BALEARS 
Gestió de qualitat per a ONG d'acció social 
La Plataforma d'ONG d'Acció Social impulsa aquest curs bàsic, que s'apropa a qüestions com 
la qualitat i la transparència a les entitats. 
Lloc: Palma de Mallorca 
 
MODALITAT ONLINE 
Aigua i desenvolupament humà 
Una proposta formativa d'Enginyeria Sense Fronteres sobre l'enfocament del desenvolupament 
humà als projectes de cooperació i per a saber més de sanejament i proveïment. 
 
Curs online 
Master en Immigració i Cooperació al Desenvolupament a la Unió Europea 
Una aproximación a les estratègies i polítiques de desenvolupament de la Unió Europea i a les 
seves accions per a gestionar la immigració. El master, organizat per Hegoa, també mostrarà 
com realitzar les convocatòries d'ajudes europees per a cooperació al desenvolupament i 
immigració. 
 
Curs online 
 
Pots trobar una gran oferta de cursos online en el portal SolucionesONG.org 
 

 

 
 

CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ASIL 
 

Primera edició 
   
OBJECTIU GENERAL. 
Capacitar els professionals que intervenen en matèria d'asil i apatrídia perquè 
puguin desenvolupar-se amb suficiència i, si escau, orientar, assistir, i dur la 
defensa de casos. Es pretén arribar a l'objectiu general mitjançant classes 
presencials expositives, basades en els fonaments juridicoteòrics i projectades a la 
praxi i les seves peculiaritats. 
  
  
DIRIGIT A:  
Advocats, juristes, funcionaris de l’Administració pública, estudiants, assistents 
socials, organitzacions del Tercer Sector, etc.  

 
***** 

 
 

                                                                                                                                         …/… 
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CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL  

 CURS D´EMPLEAT D´AGÈNCIA DE VIATGES 
  TARDOR 2008 

Matrícules Obertes 
 

MEDIACIÓ INTERCULTURAL 
Mòdul I: Comunicació Intercultural 
Del 26 de setembre al 31 d’octubre  
Divendres de 17.00 a 20.00h i dissabtes de 10.00 a 14.00h 

Curs de 40 hores. Preu 185€ Més informació a http://www.laformiga.org/?q=ca/node/17   
FORMACIÓ DE FORMADORS 
Per a l’ensenyament de les llengües d’acollida a persones immigrades adultes 
Del 10 d’octubre al 19 de desembre  
Divendres de 17.00 a 21.00h  

Curs de 40 hores. Preu 175€ Més informació a http://www.laformiga.org/?q=ca/node/16   
SEMINARI CODIS DE COMUNICACIÓ AMB XINA 
Del 22 d’octubre al 5 de novembre  
Dimecres i divendres de 18.00 a 21.00h  

Seminari de 15 hores. Preu 100€ Més informació a http://www.laformiga.org/?q=ca/node/191  
 
SEMINARI D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL I ANTIRACISTA 
Recursos i materials per treballar amb joves i infants 
Del 8 de novembre al 13 de desembre  
Dissabtes de 10.00 a 14.00h  

Seminari de 20 hores. Preu 120€ Més informació a http://www.laformiga.org/?q=ca/node/16  
 
Altres cursos de La Formiga 
 
ESCOLA DE LLENGUA DE LA FORMIGA  
Cursos de castellà per a nouvinguts 
Diferents nivells i horaris 
A partir del 29 de setembre  Més informació a http://www.laformiga.org/?q=ca/node/141   
EMPLEAT D’AGÈNCIA DE VIATGES.  
Curs de Formació Ocupacional per a joves nouvinguts per reagrupament familiar, menors 
de 25anys en recerca de 1a feina 



Del 27 d’octubre al 23 de gener  
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h  

Curs gratuït Més informació a http://www.laformiga.org/?q=ca/node/164 
                                                                                                                                         …/… 
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ESCOLA DE CATALÀ PER A JOVES ESCOLARITZATS  
Inici: Mes d’octubre  
Dimecres de 17h a 19h  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 

 
La Formiga:  
Curs de formació ocupacional per a reagrupats 
Curs d’Empleat d’agència de viatges 
www.laformiga.org 

- CURS D’EMPLEAT D’AGÈNCIA DE VIATGES per aprendre a "Programar, organitzar, operar i 
controlar viatges combinats" 

 
- Calendari –  

*Formació prèvia: curs de català i coneixement de l’entorn (65 hores):  
       Del 27 / 10 / 08 al 12 / 11 / 08  
       De dilluns a divendres de 9-14h. 

 *Curs teòric-pràctic (179 hores): Del 13 / 11 / 08 al 19 / 12 / 08 i del 12 / 01 / 09 al 23 / 01 / 09 
               De dilluns a divendres de 9-14h. 
 *Pràctiques en agències de viatges (50 hores): Mes de gener i febrer  
                                  Horari a convenir  
 DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 20 / 10 / 08 
 

- Requisits d’accés per a l’alumnat: 
* Amb NIE amb permís de residència per reagrupament familiar 
* Joves menors de 25 anys 
* En recerca de la 1a feina: que no hagin estat mai donats d’alta a la Seguretat Social  
* En atur i inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació  
   
(*) IMPRESCINDIBLE PORTAR  FOTOCÒPIA DEL NIE I LA INSCRIPCIÓ A L’OTG. 

 
- Informació i matrícules a: 

ASSOCIACIÓ SÒCIOCULTURAL LA FORMIGA 
C/ ELKANO 74, BAIXOS - 08004 BARCELONA (Metro L3 Poble Sec) 
TF: 934438207 – 661913232  
 Info@laformiga.org - www.laformiga.org  
 



- Lloc de realització del curs 
      Centre Cívic Pati Llimona  
      C/ REGOMIR, 3 - 08002 BARCELONA (Metro L4 Jaume I o L3 Liceu) 
 

 
                                                                                                                                         …/… 
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Consorci per a la Normalització Lingüística 

Horaris i llocs on poder fer cursos de català 
 
Us comuniquem que el dia 9 de setembre es podran consultar a la nostra pàgina web  
(www.cpnl.cat ) els horaris i els llocs on poder fer cursos de català. El dia d'inscripció 
preferent és el dia 15 de setembre de 9 a 14 h. Totes aquelles persones que es 
vulguin inscriure ens haurien de fer arribar el full de codis que adjuntem.  
 
Per altra banda, totes aquelles persones que vulguin fer català i no sàpiguen el seu 
nivell ens poden trucar per demanar-nos dia i hora per fer una prova de nivell.  
 
Per a qualsevol consulta o aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres.  
 
A partir d'ara totes les gestions que teníeu amb la Concepció Arnau, me les haureu 
d'adreçar a mi, Esther Congost. Moltes gràcies.   
 
Cordialment,  
--  
Esther Congost Larrosa 
Delegació de l'Eixample CNL de Barcelona  
Consorci per a la Normalització Lingüística  
Tel. 93 451 24 45 
 
 
 
SUBVENCIONS 
 
Notícies solidàries 09-09-08 

Convocatòria per la recerca i formació universitària en immigració 
El Govern català ha obert la convocatòria 2008 d'ajuts per promoure la recerca i la 
formació universitària en immigració. Aquesta línia de subvencions està promoguda 
per la Secretaria per a la Immigració i per la Direcció General de Recerca del 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Enguany els dos departaments hi 
destinen un total de 300.000 euros que es repartiran en quatre tipus d'ajuts. El termini 
per presentar sol·licituds acaba el 30 de setembre. 

 

***** 
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INTERRELIGIOSITAT 
 
Migrastudium 

Projecte “Espai Interreligiós”  
 

 
 
En el marc d’una societat cada vegada més diversa a nivell cultural i religiós, el 
Projecte “Espai Interreligiós”, és una exposició interactiva, un espai de coneixement 
d’algunes de les diverses tradicions religioses que configuren la nostra societat.  
Els participants són introduïts a aquest coneixement a través dels sentits (l’oïda, el 
tacte, la vista,...) i el llenguatge simbòlic; tot fent experiència d’aquells continguts 
teòrics que abans han treballat a l’aula.  
Un espai on volem mostrar com, des de les diverses tradicions religioses, s’ha anat 
educant a un “sisè” sentit, la transcendència.  
Aquesta proposta esta pensada com a complement als continguts que 
s’imparteixen en l’àrea de cultura religiosa/ religió, a les escoles.  
Les activitats seran conduïdes per un equip d’educadors i educadores especialistes 
en la matèria.  
 
Objectius  
- Crear un espai de trobada i coneixement de les diverses tradicions religioses.  
- Donar a conèixer actituds de canvi positiu i d’obertura vers la diversitat de persones 
que viuen, actuen o celebren de manera diferent.  
- Facilitar la pràctica de l’empatia, de “posar-nos en la pell de l’altre”.  
- Mostrar la diversitat que existeix en cada una de les tradicions religioses.  
 
A qui va adreçat  
A nois i noies que cursin l’últim cicle de Primària( 5è i 6è) i 1r d’ESO.  
La visita està pensada per a grups d’entre 15 i 25 nois i noies, es pretén crear una 
dinàmica activa, en la que els participants interactuïn amb els elements exposats.  
 
Informació i reserves  
Dies i horari de l’activitat: Els dimarts i dijous.  
Primera sessió de 9.30h – 11.00h  
Segona sessió de 11.00h – 12.30h  
Preu: 2,5 euros/ alumne  
 



Per reservar:  
Telèfon: 93 412 09 34, matins de 9.30h-13.30h i tardes de 16h-19.30h  
Adreça electrònica: info@migrastudium.org 
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VOLUNTARIAT 
 
Canal Solidari, 2-8 septembre 2008 

Hacesfalta.org 
 
Hacesfalta.org és un portal d'Internet, promogut també per la Fundació Chandra, que 
posa en contacte entitats socials amb persones que volen integrar-se als seus equips 
de treball com a voluntaris o com a personal remunerat. 
 
 
Crides de voluntariat 
GENT DE LA TERRA cerca voluntariat per a la Mostra d'entitats dels Països 
Catalans l'11 de setembre de 2008 per a realitzar diferents tasques: 
des/muntatge carpes, barres, llibres... 
Persona de contacte: Enric Fontanals  info@gentdelaterra.org 
+ info: www.gentdelaterra.org 
 
RESSORGIR, Associació de familiars i amics de personas afectades de 
malaltia mental, necessita d'un voluntari/a per a realitzar tasques 
d'ordinador a nivell d'usuari. Disponibilitat: una tarde a la setmana. 
Horari a convenir. 
Persona de contacte: Maria Rosa Gendrau, tel. 93 185 47 92, 
info@ressorgir.org 
+ info: www.ressorgir.org 
 
ESCOLA D'ADULTS DE L'AVV CASC ANTIC precisa voluntariat per a donar classes 
de castellà a persones immigrants. Horaris de 10 a 11:30 del matí o de 16 a 
17.30 de la tarda. Atenció punt d'acollida i secretaria de 16 a 18 h de 
dilluns a dijous. Mínim de dedicació 3 hores a la setmana. Programes i 
formació propia. 
Persona de contacte: José Gàzquez, tel. 933 197 565, jgazquez@yahoo.es 
 
SOS RACISME necessita voluntariat per a l'Oficina d'Informació i Denuncies. 
Aquest projecte ofereix a les victimes de racisme i xenofobia una atenció 
integral (suport juridic, social, psicologic, mediació...). Busquem 
persones amb formació i experiencia en treball social, educació social, 
dret, psicologia o mediadors. Horari de tardes. 
Persona de contacte: Mar Llopis, tel. 934 126 012, 
sosracisme@sosracisme.org 
+ info: www.sosracisme.org 
 
CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL ens envia la següent nota: 
Al Centre Obert 12-16 (adolescents) necessitem persones que puguin aportar 
idees, contribuir en l'organització de les activitats de lleure i 
dinamitzar-les amb el grup d'adolescents que atenem cada tarda al Casal. El 
nostre horari es de dilluns a divendres de 16 a 21 h. Dedicació mínima 



requerida: una tarda  a la setmana. Inici: 15 setembre. 
Persona de contacte: Elisenda, voluntariat@casaldelraval.org 
+ info: www.casaldelraval.org 
 

…/… 
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GEIPESS - GRUP D'EDUCADORS cerca voluntariat per a donar classes 
d'alfabetització i formació bàsica a adults. Compromis mínim de 4h/setmana, 
en horari de tarda o matí. 
Persona de contacte: Jose Antonio, tel. 93 319 75 65, geipess@yahoo.es 
 
COORDINADORA GAI - LESBIANA organitza un Curs de Formació de Voluntariat 
per als Serveis d'Informació de la entitat [Informació i Acollida, 900ROSA 
i e-ros@]. Està dirigit a persones interessades en els drets del col·lectiu 
gai-lèsbic, la lluita contra el VIH/sida i persones interessades en 
conèixer la Federació i/o col·laborar-hi. La data d'inici es el 7 
d'octubre. 
Les sessions teòriques seran dimarts i dijous de 19 a 21.30h i un dissabte 
de 10 a 14h. Es complementaran amb sessions pràctiques obligatòries que es 
realitzaran el cap de setmana del 7, 8 i 9 de novembre del 2008. 
Preu: gratuït (inclòs material i cap de setmana). 
Persona de contacte: Marcel, Tel 932 980 029, cogailes@cogailes.org 
+ info: www.cogailes.org 
 
AVISMON CATALUNYA precisa voluntariat per a acompanyaments mèdics i al 
domicili a persones grans de Barcelona. 
Persona de contacte: Ester Pascual, tel. 93 332 58 58, 
voluntariat@avismon.org 

 
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 
 

 

TALLERS 
 
FUSIC (Fundació Societat i Cultura) 

ULISSES, EL DESCOBRIMENT D’EUROPA 
 
TALLER percussió africana 
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 
És gratuït i les places són limitades!!! 

…/… 
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Taller de dramatúrgia africana 
Convocatòria oberta per el taller de dramatúrgia africana per el Projecte 
Ulisses, el descobriment d’Europa. www.projecteulisses.cat 
 
Convoquem a tots aquells que vulgueu actuar en una obra de teatre i dansa 
africana escrita per l’Inongo vi-Makome, amb el coreògraf Amede Nwatchok i 
direcció teatral Sonia Espinosa. 
Esteu convidats actors i amateurs de tots els colors nois i noies de tot arreu per 
aprendre posar en escena una dramatúrgia plena de danses,contrastos... 
 
Veieu els horaris i d’informació del taller. 
Horari:3 dies a la setmana a partir del 15 de setembre fins el 15 d’octubre, 3 
hores. Dilluns, dimarts, dijous 18h-21h . 
Lloc: Casal Roser, Carrer Fontrodona, 18. 
 
És gratuït i les places són limitades!!! 
 
Tenim molts més tallers oberts a tots el públics. Informa’t a 
www.projecteulisses.cat 
.FUSIC (Fundació Societat i Cultura) + (34) 932157411 
Consell de Cent, 347 - 08007 Barcelona 
www.fusic.org  
 
 

***** 
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OFERTES DE TREBALL 
 
 

 
 

Junta de Comerç, 16.  08001 Barcelona  

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

info@casaldelraval.org www.casaldelraval.org 

 

Busquem Monitor/a de Centre Obert 
 

Formació Amb títol de monitor/a d’activitats de lleure 

CF Integració Social o bé cursant o acabant estudis relacionats amb l’àmbit de 
l’educació (Educació Social, Pedagogia, Psicologia, CF Animació Sociocultural) o 
amb coneixements acreditats 

 
Competències i 
requisits 

Capacitat de dissenyar activitats lúdiques i esportives  de Centre Obert 
Experiència de treball socioeducatiu i de lleure amb infants de 3 a 11 anys 
Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal i de les famílies  
Implicació i compromís amb el projecte 
 

Feina Programació, realització i avaluació d’activitats socio- educatives del centre obert 
Monitor/a d’activitats de centre obert sota la supervisió d’una educadora 
Acompanyament  d’un grup d’infants a piscina  
Manteniment dels materials i espais del projecte 
 

Horari 6 h setmanals, dimarts i divendres  de 16:30 a 19:30.  
Disponibilitat per fer activitats de vacances escolars, sobretot Casals d’Estiu i 
Colònies. 
 

Sou brut 2.077,46 € bruts anuals 
 

Incorporació Immediata. 29/09/08 
 

Altres Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció 
No es podran respondre consultes particulars o específiques 

Envieu el currículum abans del 22/09/08 en Recursos Humans 



document adjunt en format Word per correu 
electrònic a 

Referència 0908MCO 
rh004@casaldelraval.org 

 
 
 

.../... 
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TJ Express: Ofertes i demandes associatives [12 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. 
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ 
www.bcn.cat/tjussana/oferta.html 
 

Ofertes de treball 
  
ASSOCIACIO WAFAE necessita de forma urgent un/a Tècnic/a de cooperació 
expatriat/da per a treballar a Tànger [Marroc]. Jornada completa de 40h a 
Tanger-ciutat. 
Termini: Molt urgent. 
 
QSL precisa Coordinador/a de territori per al Projecte Temps de barri, 
temps educatiu compartit, que s'està implementant al Districte de Gràcia. 
Jornada de 37,5h/setmanals. 
Termini: Urgent. 
 
ASSOCIACIO CATALANA D'ESPINA BIFIDA I HIDROCEFALIA cerca Responsable de 
projectes. Jornada completa de 35h/setmanals. Contracte per obra i servei. 
Incorporació: 1 d'octubre. 
Termini: 16 de setembre. 
 
SURT, ASSOCIACIO PER LA INSERCIO LABORAL DE LES DONES, vol contractar 
un/a 
Expert/a tècnic/a docent de cuina. Jornada de 25h/setmanals, a les tardes + 
algun mati de reforç. Contracte fins gener 2009 amb possibilitat 
d'ampliació. 
Termini: 29 de setembre. 
 
SURT, ASSOCIACIO PER LA INSERCIO LABORAL DE LES DONES, vol contractar 
també 
Coordinador/a del curs de formació ocupacional, expert/a en immigració. 
Jornada completa de 37,5h/setmanals. Contracte d'obra i servei per aprox. 5 
mesos. 
Termini: 29 de setembre. 
 
CENTRE DE DINAMITZACIO INFANTIL EL DESVAN necessita Monitor per atendre 
diariament un grup de 20 infants d'etnia gitana. El projecte forma part del 
Pla de Desenvolupament Comunitari de Trinitat Nova al districte de Nou 



Barris. Jornada laboral de 16 a 20h, de dilluns a divendres. Contracte 
d'obra i servei. 
Termini: Urgent. 
 

.../... 
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FEMAREC, SCCL ofereix 4 llocs de treball: Tècnic/a laboral, 
Administratiu/va, Tècnic/a de formació continuada i Tècnic/a de seguiment 
educatiu. Jornada de 9 a 14h i de 15 a 18h, de dilluns a dijous, divendres 
i estiu de 8 a 15h. Veure detalls de cada una de les ofertes a la nostra 
web. 
Termini: Urgent.  
 
Ofertes de treball 
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ 
www.bcn.cat/tjussana/oferta.html 

 
ACCIO ESCOLTA DE CATALUNYA obre convocatòria per un lloc de Tècnic/a 
pedagògic i 2 places per a Tècnic/a d'agrupaments. Jornada completa. 
Incorporació immediata. 
Termini: 7 de setembre. 
 
CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA precisa Advocat/da per a tasques 
d'assessoria juridica al seu Dep. de Migració. Jornada completa de 
35h/setmanals. Contracte d'interinatge. 
Termini:12 de setembre. 
 
CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA convoca 2 places de Treballador/a social. 
Un 
lloc per a tasques del programa infància i l'altre per a atenció directa a 
l'usuari i tasques generals de suport a l'entitat. Jornada completa de 
35h/setmanals. Contracte de relleu per a 3-4 anys. 
Termini: 15 de setembre. 
 
RED 2002, Xarxa comunitària sobre el VIH/SIDA, vol contractar una persona 
per a la Coordinació editorial de www.mediosysida.org. Jornada de 
20h/setmanals. Contracte inicial de 3 mesos prorrogables. Incorporació 
immediata. 
Termini:15 de setembre. 
 
METGES DEL MON necessita Expert/a en gènere per a tasques d'assistència 
tècnica a Senegal. [Integrar la perspectiva de gènere dins el disseny i 
implementació d'un diagnostic comunitari participatiu sobre Salut sexual i 
reproductiva.] 
Termini: Urgent. 
 
 



.../... 
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Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ 
www.bcn.cat/tjussana/oferta.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 
 
Salutacions cordials. 
Cristina Tino, Dep. Comunicació 
Torre Jussana-Serveis Associatius 
Llacuna, 161 4a pl, 08018 BCN 
tel. 93 291 88 88 - fax 93 291 88 80 
www.bcn.cat/tjussana, tjussana@bcn.cat 
 
Nota: 
Torre Jussana - Serveis Associatius l'informa que les seves dades figuren en una arxiu 
informatitzat del que n'és responsable creat amb la finalitat de poder informar de les nostres 
activitats. Sobre aquest fitxer vostè té el dret de consulta, rectificació i omissió que la llei 
permet. Per això tan sols cal que ens ho comuniqui. 
La present tramesa no es pot considerar publicitat d’acord amb la Llei de protecció de dades i 
la llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, essent una circular 
merament informativa. 
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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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