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EDITORIAL 
 
       Normalitzar la convivència 
 
 A poc a poc ens anem acostumant a veure entre nosaltres, per totes les 
ciutats i la majoria dels pobles, a persones de diversos orígens, a sentir 
 parlar en llengües totalment diferents de les llatines o germàniques, i a no 
estranyar-nos per les vestimentes més o menys diferenciades de les que ens 
haviem acostumat a veure més genuínament europees, de trets ja gairebé 
tradicionals. 
I és bò que ens habituem a acceptar-ho amb normalitat, encara que sovint ens 
costa no estranyar-nos de tantes dones amb mocador al cap i amb cotxets de 
criatures, i de restar indiferents al pas de persones de pell negra o d’un curtit 
andí o lleugerament enfosquit, o pàlid. 
 
És evident que tots esperem que, també a poc a poc, aquestes persones que ja 
han decidit en gran majoria romandre al nostre país indefinidament, vagin 
normalitzant les seves vides al ritme de la nostra societat, entenent i parlant la 
nostra llengua, participant de molts dels nostres hàbits socials i d’esplai. Tant 
de bò que també laboralment, professionalment, vagin consolidant-se amb 
l’esforç normal que tot començament de trajecte vital comporta. 
 
Aquesta normalització cal estimular-la amb les moltes activitats que en tots els 
barris ja es venen desenvolupant per divulgar les diferents cultures de manera 
paral·lela a la nostra pròpia, propiciant així un inici de fusió, de mútua 
transmissió dels trets més positius de cada cultura. I això no vol dir renunciar a 
res d’allò que és nostre, simplement cal assimilar, tant uns com altres, allò que 
atreu i estimula les ganes de viure i renovar-se. 
 
Interculturalitat i Convivència també vol empènyer aquesta sana inèrcia 
promovent activitats que fomentin el coneixement mutu de totes les cultures 
que conviuen amb la catalana. I d’aquí la voluntat de promoure la 
COORDINADORA INTERCULTURAL o federació d’entitats que agrupen nous 
ciutadans de cada origen diferent, i propiciar activitats populars entre ells que 
divulguin música, gastronomia, benestar, tot allò que en definitiva satisfà per 
igual a tots i en la seva apreciació comuna ens fa sentir més iguals. 
 
I també estem convençuts que en els aspectes més diferenciats, com és el cas 
de les creences religioses, filosòfiques o humanistes, s’arribarà a sentir-se 
solidaris en els valors humans universals que hi ha en totes les religions i que 
cal anar destacant com a trets bàsics de coincidència en el camí que hem de 
fer tots plegats.  
  

***** 
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ANEXES:  
 
 
Nº 1/70   -  Premi FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 
 
Nº 2/70   -  Cartell Premi FMZ 
 
Nº 3/70   -  Convocatòria CUINANT OPORTUNITATS 
 
Nº 4/70   -  Díptic Nouvinguts Badalona 
 
Nº 5/70   -  Cartell Any Nou Amazic 
 
Nº 6/70   -  Programa Festa Any Nou Amazic 
 
Nº 7/70   -  Folleto xinès 
 
Nº 8/70   -  Mediació Intercultural 
 
Nº 9/70   -  Educació Intercultural i Antiracista 
 
Nº 10/70 -  Refugi@rte 
 
Nº 11/70 -  Sistemes familiars 
 
Nº 12/70 -  Torre Jussana Express 
 
Nº 13/70 -  Butlletí Secretaria per la Immigració 
 
Nº 14/70 -  El Butlletí del Diàleg nº 31 
 
Nº 15/70 -  Setmana de la Pau a Blanes  
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CONVOCATÒRIES 
 

3r Premi Federico Mayor Zaragoza sobre bones experiències 
interculturals 

 
Convocatòria del 3r Premi Federico Mayor Zaragoza sobre bones experiències interculturals 
que convoca la Universitat Rovira i Virgili- Campus Terres de l'Ebre i l'Associació Amigues i 
Amics de la UNESCO de Tortosa. 
 
Informació:  URV-CTE, C/ Teodor Gonzalez, 43 - 43500 Tortosa, T. 637 73 28 51  
e-mail: unesco.tortosa@hotmail.com - www.unescotortosa.org 
 
(Veure ANEXES nºs.1-70  i  2-70) 

----- 
 

Convocatoria abierta para Cuinant Oportunitats 
 
Introducción: 
La Fundacio Ciutadanía Multicultural (FCM) es una entidad sin fines de lucro con el objetivo de 
desarrollar y poner en marcha iniciativas que faciliten el proceso de acomodación de 
inmigrantes y ciudadanos en nuestra sociedad,  mediante iniciativas educativas que promueven 
la cohesión social e iniciativas económicas que facilitan la inserción sociolaboral.  
 
(Veure ANEXA Nº 3-70) 

----- 

 Asociación Cultural Perú Ritmos y Costumbres. 

Convocatoria 30 de enero , Compañía de Danzas Perú Ritmos y 
Costumbres - Barcelona 

II convocatoria  2009  a jovenes entre 14 y 25 años para unirse al proyecto de la 
difusión de las danzas del Perú en Europa . Bajo la tutela de la Asociación Cultural 
Perú Ritmos y Costumbres. 
 
Los que queden seleccionados recibiran formación gratuita. 
Danzas de la Costa, Sierra y Selva del Perú. 
Te esperamos el 30 de enero a las 7:30pm  en Calle L 'Aliga 9 Metro Hostafranc  L 1. 
 
Conócenos  através de www.peruritmosycostumbres.com 
 
Información :  telfs. 932199065, 696071910. 
 

**** 
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ACTIVITATS 
 

 
Quedem?  
Activitats de lleure per veure Catalunya amb uns altres ulls 

A continuació trobareu les activitats que van de 2 al 8 de febrer, 
a les quals us podeu inscriure a partir del dilluns 26 de gener al 
telèfon del Quedem? 93 306 96 26, de 10h a 17h.  

 

  
Mossos d’Esquadra, més a prop 
Dimecres 4 de febrer, a les 10.50 h 

Accedir a la informació  

 

  

Concert d’Homenatge a Josep M. Mestres 
Quadreny 
Dijous, 5 de febrer, a les 18.45 h 

Accedir a la informació  

 

  
Centre Culinari Gallina Blanca 
Divendres 6 de febrer a les 10.50 h 

Accedir a la informació  
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Nova visita al Palau de la Generalitat 
Dissabte 7 de febrer, a les 12.20 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. 

   
En cas que no vulgueu rebre més informació indiqueu-ho a oc@omnium.cat 
En compliment de la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre), 
Òmnium Cultural us informa que les vostres dades consten en un fitxer anomenat "Quedem tots". 
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a 

Òmnium Cultural, a l'atenció del secretari executiu, c/ Diputació, 276, 08009 de Barcelona.  www.omnium.cat 
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Entresons 

                   Festa ENTRESONS, una nit de música i trobada            
 amb DJ MYSTIFY i KARAM 
                        Selecció de músiques d'arreu del món i mestisses 
                                    acompanyades amb percussions del Punjab 
 
Divendres 30 de gener 09, de 20.45 a 23.30h 
 
  Centre Cívic Can Felipa- 4a planta 
  c/Pallars 277 
  metro Poblenou-L4 
 
  Una  societat  intercultural  és  una  realitat  complexa que no presenta respostes 
senzilles; tot i així, la música ens fa descobrir que tenim més   coses  en comú de 
les que imaginem... Entresons vol ser un terreny comú i   la  seva  fita és unir-se a la 
música i unir-se a persones a través de la música! 
 
  Organitza APROPEM-NOS 
 

----- 
 

Festa de l’Any Nou Amazic 2959 
L'Associació  Taghrast-Espai amazic, organitza per sisena vegada la festa del nou any 
amazic 2959, una de les dates més significatives per als amazis i per al moviment 
amazic arreu del món. 
  
La festa tindrà lloc el dia 31 de gener 2009 al Centre Cívic de Rocafonda (c/Poeta 
Punsola 47) a Mataró, a partir de les 17h de la tarda.  
  
La celebració d'enguany ha comptat amb el suport del Servei de Nova Ciutadania de 
l'Ajuntament de Mataró i la Casa de la Música Popular i amb la col·laboració de 
l'Associació De Veïns de Rocafonda, l'Associació els Dimarts del Llimoner, la pàgina 
web Thwiza.com i Serveis Gràfics TAG. 
  
Adjunt, trobareu el cartell i el programa de la festa. 
  
Us hi esperem a tots i a totes 
  
Associació Taghrast- Espai Amazic 
Mataró  
(Veure ANEXA Nº 8-70) 
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Fundació SER.GI 

"Setmana de la PAU 09”  
 

a Blanes la propera setmana  del 26 de Gener al 8 de febrer. 
 
(Veure ANEXA Nº 15-70) 

 
**** 

 
 
CURSOS  
 

Cursos i altres activitats a BENALLAR 
 
Comença el trimestre i comencen de nou les activitats a Benallar. A continuació us 
informem dels cursos organitzats per la Fundació BENALLAR, que començaran els 
pròxims dies i es realitzaran a la seva seu: C/ Sost-tinnent Navarro 18, baixos 1ª. 
Metro L4, Jaume I 
 
• CURS DE CASTELLÀ: 
§ Nivell 0: dimarts de 10 a 12 h. i dijous de 18'30 a 20 h. 

o Inscripció: fins el 5 de febrer. 
o Inici de curs: dimarts dia 10 de febrer o dijous dia 12 de febrer fins el 16 o 19 de 

juny. 
§ Nivell Intermedi: dimecres de 17'30 a 19 h. 

o Inscripció: fins el 5 de febrer. 
o Inici de curs: dimecres 11 de febrer fins el 17 de juny. 

 
• CURS DE CATALÀ: 
§ Nivell 0: dissabtes d'11 a 13 h. 

o Inscripció fins el 5 de febrer. 
o Inici de curs: dissabte 14 de febrer fins el 20 de juny. 

§ Nivell Intermedi: Horari a convenir. 
 
• CURS D'INFORMÀTICA: 
§ Nivell 0: dilluns de 19 a 20'30 h. 

o Inscripció: fins el 5 de febrer. 
o Inici del curs: dilluns 9 de febrer fins el 15 de juny. 

§ Nivell Intermedi: Horari a convenir. 
 
Informació:  
Ana Royo, Directora Fundació Benallar 
Tf 93 268 80 15 / Fax 93 268 80 16 
 
Si voleu més informació dels recursos de Benallar, pròximes activitats i excursions, entreu a la  
pàgina web: www.benallar.org 
 

----- 
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CURSOS 
 

Cursos especials de castellà i català a La Formiga 
 
Des de aquest trimestre oferim dos cursos nous: 
 
- Castellà per a no alfabetitzats, adreçat a persones que parles i entenen, però no saben escriure amb 
l’alfabet llatí. 

- Català per a joves d’origen xinesa (12-16 anys) 
 
Altres cursos: 
 

Clases de castellano para personas de origen chino:   
(El profesor habla chino) 
1º nivel- 3 días por semana de 9.00h a 11.00h. 72 h. 125 €  
2º nivel -2 días por semana de 9.00h a 11.00h. 50 h. 95 € 
 
Cursos generales 
Nivel  iniciados 1 : Lunes y Miércoles de 18.00 a 20.00h. 
                                 Del 26 enero – 1 abril. 40 h. 80 €  
 
Nivel  iniciados 2 : Martes y jueves de 18.30 a 20.30h. 
                                 Del 27 enero – 2 abril. 40 h. 80 €  
  
Nivel  iniciados 3 : Martes y jueves de 17.00 a 19.00h. 
                                 Del 27 enero – 2 abril. 40 h. 80 € 
 
Castellano para no alfabetizados (Dirigido a personas que hablan y entienden 
castellano, pero no escriben con alfabeto latino) 
                                      Del 26 enero – 3 abril. 40 h. 80 € 
                                      Lunes y viernes de 17:00 a 19:00h 
Informació:  
 
Associació Sòciocultural La Formiga 
C. Elkano, 74 baixos  08004 Barcelona (Metro Poble Sec L-3) 
Tel. 93.443.82.07 – Mòbil 661.913.232 - Fax. 934438208 
info@laformiga.org  www.laformiga.org 
 

----- 
 

La Formiga 
Nous cursos de formació especialitzada 

 
Adjuntem la informació dels nous cursos de formació especialitzada del primer trimestre 
2009 de La Formiga. 
 

• Curs de Mediació Intercultural ( MATRICULA OBERTA DES 

DEL 1 DE FEBRER!!!)  
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CURSOS 
.../... 

• Curs de Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa  

• Eines practiques per a l’ Educació Intercultural i Antirracista  

 
(Veure ANEXA Nº 7-70)  
 
Per a més informació: 
Associació Sociocultural La Formiga 
C/Elkano 74 08004 Barcelona (M.Poble Sec) 
934438207 – 661913232  Fax. 934438208 
info@laformiga.org www.laformiga.org   
 

----- 
 
            Girona acull un mòdul de formació sobre l’Amèrica llatina 

adreçat a tècnics d’ajuntaments 
 
L’objectiu del curs és aprofundir en el coneixement que els tècnics tenen de la 
situació d’aquest país, amb l’objectiu que comprenguin millor els residents a 
Catalunya procedents de l’Amèrica llatina 
 
 
Divendres passat, 23 de gener, tècnics de diferents ajuntaments van rebre un mòdul de 
formació sobre l’Amèrica llatina, organitzat pel Centre UNESCO de Catalunya – 
Unescocat, en col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona. Es tracta d’un curs itinerant 
que visitarà altres localitats catalanes. S’imparteix amb l’objectiu que els participants 
aprofundeixin en el coneixement de la situació d’aquests països i, d’aquesta manera, 
comprenguin millor els residents a Catalunya d’aquestes procedències.  
 
El Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat impulsa diversos mòduls de formació adreçats 
a tècnics d’ajuntaments de diferents localitats catalanes. Els cursos tracten qüestions 
relacionades amb la immigració a Catalunya i les seves procedències, que s’especifiquen 
d’acord amb les característiques de la zona on s’imparteix la formació.  
 
El mòdul que el divendres va impartir a Girona va ser a càrrec de Jesús Edison Ospina, 
director general del programa d’Agents de salut comunitària de l’ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona).  
 
Més informació: 
Unescocat:  Amélie Ponce,  a.ponce@unescocat.org       Tel. 93 476 32 70 // Mòbil 647 595 077 

Gabinet de premsa:  premsa@pauta-ec.com Tel.  93 362 10 45 // Mòbi l 620 43 07 18 
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CURSOS 
 

La Formiga: 

Eines pràctiques per l’educació intercultural i antiracista 
 Recursos i materials per treballar amb infants i joves 
Curs adreçat a: 
Professionals en actiu i futurs professionals de l'educació formal, no formal i de 
l'educació en el temps de lleure, tècnics en educació i persones que treballen en 
associacions, entitats i organitzacions que actuen en l'àmbit educatiu. 
 
(Veure ANEXA Nº 9-70) 

**** 
 

SEMINARIS, CONFERÈNCIES 
 

Cinquè acte del VII Cicle de Seminaris organitzat pel Grup de Recerca 
sobre Migracions 

 
Ens plau informar-vos que el proper dimecres 28 de gener tindrà lloc el  
cinquè acte previst dins el VII Cicle de Seminaris organitzat pel Grup  
de Recerca sobre Migracions de la UAB.  La presentació porta per títol  
“L'alumnat de nacionalitat estrangera i la continuïtat cap els estudis  
postobligatoris: dades i reptes” i anirà a càrrec de Josep Miquel  
Palaudàrias (Universitat de Girona). 
_Dimecres 28 gener 2009_ (/16:30h. Sala de Juntes, Facultat de Filosofia  
i Lletres, UAB/)__ 
*“L'alumnat de nacionalitat estrangera i la continuïtat cap els estudis  
postobligatoris: dades i reptes”* 
Josep Miquel Palaudàrias (Universitat de Girona) 

 
----- 

Associació Atlantida Atlantida, 13-01-2009 
Seminari: Sistemes familiars i Interculturalitat: Les famílies d'origen xinès. 

Les famílies procedents del Magrib 
  
Adjuntem informació sobre el Seminari Sistemes familiars i Interculturalitat: Les famílies 
d'origen xinès. Les famílies procedents d el Magrib, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de 
febrer, a càrrec de dues excel·lents professionals de tots conegudes: Amèlia Sáiz López i 
Yolanda Aixelà . 
  
Cadascuna d'elles ens introduirà en el rerafons cultural que impregna la vida dels sistemes 
familiars xinesos i magribins, amb les seves respectives evolucions, la qual cosa ens permetrà 
entendre i atendre millor els membres d'aquestes comunitats immigrats a Catalunya, atenent 
especialment una lectura de gènere.  
 Ben cordialment,  
Núria Mata 
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SEMINARIS, CONFERÈNCIES 
…/… 
Conferència 

“L'alumnat de nacionalitat estrangera i la continuïtat cap els 
estudis postobligatoris: dades i reptes” 
Dia: Dimecres 28 gener 2009  
Hora: 16:30h.  
Lloc: Sala de Juntes, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB 
Ponent: Josep Miquel Palaudàrias (Universitat de Girona) 
 
L’assistència és gratuïta i oberta. 
Podreu trobar més informació a http://geografia.uab.es/migracions/ o  
adreçant-vos a gr.recerca.migracions@uab.cat 
 

**** 
EXPOSICIONS 
Palau Robert 

Exposició  “La immigració, ara i aquí” 
 
Fins al juny del 2009 al Palau Robert acull la mateixa comissariada per la Fundació J. 
Bofill , està dividida en 5 àmbits: 
  
"El món es mou" - fluxos migratoris 
  
"Catalunya a cops d'immigració" situació històrica 
  
"Veus"     retrata projectes personals 
  
"Junts"  centrat en la convivència i 
  
"I demà ?"   amb els reptes del futur 
  
 
CURIOSITATS 
Mugak: Boletín diario de noticias, 20-1-09 

Negros con barretina 
El Día, Luis del Val, 2009-01-20  
SI LOS CAMINOS DEL SEÑOR son inescrutables, deberemos reconocer que los 
caminos de la integración son impredecibles. Si hace unas semanas nos hubieran 
planteado la posibilidad de que algún subsahariano, residente en Cataluña, saliera a la 
calle ataviado de payés, con la faja, el chaleco, las alpargatas, y, por supuesto, la 
barretina, en un día cualquiera, hubiéramos mostrado nuestra incredulidad, pero, de 
momento, ya hay tres de ellos que salen de esa guisa a la calle. Bien es cierto que no 
es por amor al folklore, sino debido a que prestan sus servicios en una empresa 
dedicada a cobrar facturas de moroso. Visto el éxito del llamado “cobrador del frac”, 
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CURIOSITATS 
…/… 
institución dedicada al fomento de la sardana, han elegido a ciudadanos 
subsaharianos, cuyo color de piel se acerca al de la Virgen de Monserrat, pero que no 
es el más frecuente entre sus fieles creyentes. 
 
Si hace algún tiempo doña Marta Ferrusola, señora de Pujol, mostró su preocupación 
por una Cataluña futura en la que los minaretes compitieran en número con las torres 
de las iglesias católicas, dentro de poco, si la crisis económica sigue su curso, pasear 
por Barcelona tendrá la posibilidad de contemplar a numerosos ciudadanos de color 
ataviados con el llamado traje regional, que debido a la inflación me imagino que ya 
será denominado traje nacionalista. Mira por donde, aquellos empeños de la Sección 
Femenina por reivindicar el atuendo tradicional van a tener su continuidad con otro 
régimen político. Los subsaharianos no sólo se integran, sino que van a resultar ser 
más promotores del traje folklórico que los aborígenes. Habrá que buscar un cierto 
equilibrio. Propongo que los miembros del gobierno catalán acudan a las sesiones 
vestidos de payeses y con barretina. 

***** 
 
INFORMACIONS DIVERSES 
 

Punt d'informació a persones nouvingudes 
 
L’amic Albert Parés, advocat social, fins fa poc als Serveis Socio-jurídics del Casal 
dels Infants del Raval, presta des d’ara els seus serveis en el punt d’informació  "De 
Tot Arreu ",  del CONSORCI BADALONA SUD, des d’on ofereix assessorament 
jurídic gratuït a qualsevol persona que n’hagi de menester 
 

"De Tot Arreu " 
PUNT D'INFORMACIÓ A PERSONES NOUVINGUDES 
CONSORCI BADALONA SUD 
Tel.: 93.460.41.04  
(Veure ANEXA Nº 3) 

----- 
 
REFUGI@RTE, un esforç contra el cicle de malnutrició a l'Àfrica  
T' invitem a conèixer Refugi@rte, una exposició i subhasta solidària on line, un 
projecte solidari que reuneix obres d' artistes de reconegut prestigi com Miquel 
Barceló, Eduardo Chillida, Joan Genovés, Víctor Ochoa, Antoni Tàpies, Antonio Saura 
i Manolo Valdés. 
(Veure ANEXA Nº  11-70) 
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Un altre món és possible des de l'Amazonia 
Tornem a cridar que 'Un altre món és possible'. Organitzacions socials de tot el 
món preparen les seves intervencions al Fòrum Social Mundial que comença el 

27 de gener a Belem (Brasil). Alguns activistes catalans 
també hi seran. 
Redacció (19/01/2009) 
Es preveu que la trobada agrupi més de 120.000 par ticipants i que 
es converteixi en el fòrum més concorregut de tots els celebrats fins 
ara. Ja s'han organitzat més de 600 activitats als carrers de Belem i 
a les seves universitats.  
 
Aquest any la seu del Fòrum Social Mundial (FSM) és una ciutat de 
la regió amazònica, amb un gran patrimoni mediambiental, que 
segons els organitzadors convidarà a desenvolupar un bon nombre 
d'alternatives per afrontar temàtiques com la crisi mundial ambiental 
i la seguretat alimentària.  
 

A la trobada, que se celebra de forma paral·lela al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Suïssa, 
en el qual es donen cita empresaris, líders de transnacionals i ministres d'Hisenda i Economia 
de governs de tot el món, assistiran els presidents Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Hugo 
Chávez (Veneçuela), Evo Morales (Bolívia), Fernando Lugo (Paraguai ) i Michele Bachelet 
(Xile).  
 
Aquesta serà la novena edició del FSM, un moviment que va néixer amb la consigna "un món 
millor és possible" i ha tingut gran repercussió internacional. Va començar a Porto Alegre el 
2001, va tenir altres edicions brasilenyes el 2002, el 2003 i el 2005, va arribar a l'Índia el 2004, 
va abastar tres països el 2006 (Mali, el Paquistan i Veneçuela), va tornar a centralitzar-se a 
Nairobi el 2007 i es va transformar en Dia d'Acció de Mobilització Global el 2008 a més de 100 
ciutats, entre les quals hi ha Barcelona. (….) 
 
La presència catalana 
 
El Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions-CIEMEN amb el 
recolzament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament està preparant la seva 
aportació al Brasil. La seva intervenció pretén crear un espai per debatre la necessitat 
d’introduir el dret a l’autodeterminació d’alguns pobles. 
 
Un bloc per seguir l’activitat des de Catalunya 
 
Des del bloc del CIEMEN es pot seguir l’actualitat de l’Espai durant els dies del FSM. Hi haurà 
notícies, fotografies i apunts diversos, a més de tota mena d’informació sobre el projecte, com 
per exemple la programació i les dades de contacte de l’equip del CIEMEN desplaçat a Bélém.  
(….) 
Fòrum Social Mundial 
Fòrum Social Català 
Fòrum Social Europeu 
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CANAL SOLIDARI.ORG, 13-19-1-09 

Obertes les inscripcions als 'Camps de solidaritat 2009' de 
SETEM-Catalunya 

Per participar has de tenir més de 21 anys, anar a les sessions informatives, 
superar una entrevista personal i assistir als cursos de formació sobre el país 
destinatari. El termini d'inscripció acaba el 13 de febrer. 

 
Redacció (19/01/2009) 
SETEM-Catalunya organitza els 'Camps de Solidaritat 2009' amb 
l'objectiu que les persones que hi participin coneguin de primera mà 
la realitat dels diferents països i ajudar des d'allí a aconseguir una 
vida més digna i un món més just.  
 
Aquesta activitat es desenvoluparà a diferents països d'Àfrica, 
Llatinoamèrica i Àsia. Per participar, has de tenir més de 21 anys, 
assistir a les sessions informatives, la primera de les quals es 
desenvoluparà el 24 de gener a Barcelona, i als cursos de formació i 
superar una entrevista personal.  

 
Podràs viatjar per ajudar la cooperativa de comerç just de Filipines, acompanyar els nens i 
nenes bolivians durant el seu temps de lleure o ajudar un grup de dones en la seva formació 
agrària i en temes de salut a Camerun. 
 
La preparació s'allargarà des de març fins a juny, mentre que els camps de treball es 
desenvoluparan durant els mesos d'estiu de juliol, agost i setembre. Aquesta activitat no només 
conclourà a la tornada del viatge, sinó que existeix una tercera fase de difusió i sensibilització 
sobre l'experiència.  
 

----- 
 
 

El Govern dels EUA convida Unescocat a un programa de 
visitants internacionals sobre immigració i integració 

La responsable de drets humans i diversitat d’Unescocat comença avui a 
Washington una visita de tres setmanes per conèixer millor la política 
d’immigració i integració de les minories als Estats Units. 
 
Salwa L’Aouaji El Gharbi, responsable del Departament de Drets Humans i 
Diversitat del Centre UNESCO de Catalunya i presidenta de l’Associació de Dones 
Amazigh, ha arribat avui a Washington amb tres altres experts que treballen amb la 
comunitat musulmana a Madrid i València, per invitació del Departament d’Estat del 
govern dels EUA.  
Aquesta estada forma part del Programa de Visitants Internacionals organitzat pel 
govern nord-americà per donar a diferents col·lectius professionals la possibilitat de 
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En aquesta ocasió, el programa té per objectiu presentar als participants la diversitat 
ètnica, religiosa i lingüística de la societat nord-americana; donar-los a conèixer 
exemples de col·laboració entre les institucions governamentals i ONG respecte 
de l’atenció a les minories; i permetre’ls observar la feina de les institucions i els 
programes desenvolupats des del sector públic o privat per tal de facilitar la integració 
dels immigrants en la societat i millorar la participació política i les oportunitats 
econòmiques de totes les minories.  
La situació de la comunitat musulmana als EUA serà un dels centres d’interès 
d’aquesta visita d’estudi. També ho serà el paper de l’activisme de la comunitat 
religiosa en una societat democràtica, així com la importància del pluralisme, la 
tolerància i el voluntariat com a component de la vida cívica als EUA.  
Després d’uns dies a Washington, on assistiran a la cerimònia d’investidura de Barack 
Obama, els quatre experts convidats es traslladaran a altres ciutats dels EUA per 
continuar el seu llarg programa d’entrevistes i visites amb grups d’opinió, 
organitzacions religioses i cíviques i oficines governamentals.  
 
Més informació:  
Unescocat: Amélie Ponce, a.ponce@unescocat.org, tel. 934 763 270, mòbil 647 595 077 
Gabinet de premsa: premsa@pauta-ec.com, tel. 933 621 045 Mòbi l 620 430 718 
 

----- 
 
CANAL SOLIDARI.ORG, 13-19/01/09 

1.000 fonts d'informació, 1.000 perspectives per als mitjans 
Un miler de persones participen ja en el projecte Ekoos.org com a fonts 
d'informació expertes en temes socials. 
 
Redacció (19/01/2009) 
Marcos Méndez coordina les accions de comunicació de l'ONG Mestres de la Supervivència a 
Colòmbia i pot parlar de la cooperació i del conflicte en aquest país; Beatriz Prieto, en canvi, 
treballa a Down Espanya i aporta punts de vista diversos sobre la discapacitat intel·lectual. A 
l’Anna Rodríguez, de Terra Sakra, els periodistes li poden preguntar sobre turisme 
responsable. 
 
Són les fonts d'informació número 1.000, 1.001 i 1.002 a Ekoos.org i, com la resta de fonts 
registrades, participen responent les consultes que els periodistes fan a través de Ekoos i 
atenent les peticions particulars que mitjançant la seva fitxa els fan arribar els periodistes.  
Pertànyer a la comunitat de fonts d'informació els aporta, a més, la possibilitat de contactar 
amb altres fonts per intercanviar experiències i treballar en xarxa.  
 

De les mil persones que parti cipen com a font d'informació a Ekoos, 280 viuen a Catalunya. El 
39% de totes les fonts són especialistes en cooperació al desenvolupament, el 25% en drets 

humans, el 20% en temes d'immigració i el 19% en medi ambient. Set de cada deu pertanyen a 
entitats socials, però també n'hi ha del món empresarial, de l'administració pública i de la 

universitat. A més, 200 de les 1.000 fonts d'informació viuen fora de l’Estat espanyol, a països 
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Amb perfils i procedències tan diverses, des que es va engegar Ekoos al maig del 2007 les 
fonts d'informació han respost 600 consultes formulades pels periodistes. El conflicte a 
Palestina i Geòrgia , la crisi econòmica, els agrocombustibles, la directiva europea de retorn i la 
pobresa a Catalunya són alguns dels temes dels quals han parlat durant l'últim any. 
 
Amb les respostes de les fonts d'informació les informacions s'enriqueixen i es fan visibles 
altres veus i punts de vista als mitjans de comunicació. L'objectiu principal? Col·laborar, entre 
tots i totes, per avançar cap a un periodisme amb major capacitat de transformació social. 
 

------ 
 

Més hotels a Barcelona (més ocupació?) 
 
L’oferta hotelera de Barcelona continua creixent. L’any 2008 es van crear 1.700 
habitacions, 200 més que al 2007. Actualment s’estan construint 10 hotels de luxe, de 
5 estrelles i estan projectats, en total, fins al 2011, 54 nous hotels. El director d’hotels 
de Jordà i Guasch, Juan Gallardo, explica que malgrat la crisi, es manté la demanda 
de places hoteleres i que Barcelona s’estudia com a model d’èxit en el sector turístic a 
les escoles de negocis. La taxa d’ocupació de l’any va ser del 78%. Es preveu que 
l’any 2011, Barcelona tindrà 32.200 places hoteleres. 
 

***** 
 

 

Si no vol seguir rebent correus en aquesta adreça, cliqui aquí    

Economia 2009  
Perspectives 
Amb les intervencions de David Vegara,  
secretari d'Estat d'Economia, i Eduardo Subirats ,  
professor de Filosofia a la Universitat de Nova York. 
 
Acte presidit per l'Hble. Sr. Antoni Castells, conseller 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

+info

Dimarts 27 de gener, 19 h 
Auditori de Caixa Sabadell, c/ d'en Font 1. Sabadell.
Entrada lliure. 

Per donar d'alta una nova adreça de correu, cliqui aquí 
Per reenviar el correu a un amic, cliqui aquí  
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 OFERTES I DEMANDES ASSOCIATIVES 

(Veure ANEXA nº 12-70) 

----- 

 

RETALLS DE PREMSA 

Boletín número 089 Latinoamérica Exterior   
La pobreza en Latinoamérica disminuyó un 10% en los últimos 

cinco años, pero aumentará en 2009 
Chile, Uruguay y Costa Rica son los países con menos pobres, y Honduras,  Nicaragua y 
Paraguay, los que tienen más 
La pobreza en América Latina y el Caribe disminuyó un 9,9% entre 2002 y 2007, pero el año pasado aún 
afectaba a 184 millones de personas (el 34,1% de la población), según el informe ‘Panorama Social 
2008’, difundido en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay se registran los porcentajes más altos, 
por encima del 50%.  

La indigencia o pobreza extrema también disminuyó, pasando de un 19,4% en 2002 (97 millones de 
personas) a un 12,6% (68 millones), según las cifras del documento, presentado por la secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.  

Según la CEPAL, esta disminución se debe tanto al crecimiento económico de la región, cuyo Producto 
Interior Bruto aumentó un 5,7% el año pasado, como a la mejora en la distribución del ingreso, 
responsable de entre el 60 y el 70% de la caída de la pobreza entre 2002 y 2007.  

Por otra parte, el gasto público aumentó de forma generalizada entre 1990 y 2007, lo que mejoró el nivel 
de bienestar de los más pobres y contribuyó a la reducción de la desigualdad en todos los países, con la 
excepción de Guatemala, Honduras y República Dominicana.  

No obstante, estos avances se han frenado entre 2007 y 2008, año en que se estima que la pobreza 
disminuirá casi un punto, hasta el 33,2% (182 millones de personas), mientras que la indigencia 
aumentará levemente hasta el 12,9% (71 millones).  

Para 2009, la CEPAL prevé que por efecto de la actual crisis internacional el empleo se estanque, lo que 
se traducirá en un aumento moderado de los pobres e indigentes, cuya situación se podría mitigar gracias 
a la actual contención de los precios de los alimentos.  

Por el momento, la región se mantiene 10,1 puntos por encima del Objetivo del Milenio de reducción de la 
pobreza, fijado en el 24 por ciento, y 1,3 puntos por encima de la meta de disminución de la indigencia, 
establecida por las Naciones Unidas en el 11,3% para 2015.  

 
----- 
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Prensa latinoamericana 
Defensores de inmigrantes piden a Barack fin de redadas 
El Universal, 2009-01-22  
WASHINGTON. Un día después de la toma de posesión de Barack Obama, una coalición 
nacional de organizaciones defensoras de inmigrantes participó ayer en una jornada de 
marchas, vigilias y plantones en distintas ciudades de Estados Unidos para exigir a la 
administración entrante un alto a las redadas y su apoyo en favor de una reforma migratoria 
justa y comprensiva.  
Además de marchar, le hemos enviado miles de cartas y correos electrónicos para recordarle al 
presidente Obama que millones de latinos votamos por él y que no pensamos abandonar e sta 
lucha porque estamos en medio de una situación de emergencia que afecta a miles de familias 
separadas por las redadas, aseguró Gloria Saucedo, de la organización Hermandad Mexicana 
al término de una marcha celebrada en esta capital. 
(….) 

El presidente Barack Obama ganó el pasado mes de noviembre gracias al apoyo de casi 70% 
de los electores latinos que decidieron castigar así las políticas antiinmigrantes que atizó el 
sector más conservador del Partido Republicano. 

El apoyo de los electores latinos a Barack Obama superior a 53% que consiguió el demócrata 
John F. Kerry en 2004 y a 40% de Bush de ese mismo año, los ha convertido en una fuerza 
política que ya nadie puede menospreciar. 

El presidente Obama sabe que, sin nosotros, su victoria habría sido muy complicada, quizá 
improbable. Por eso no creemos que pueda ignorar nuestras demandas que, además, han 
formado parte de su campaña en el terreno de los derechos humanos. (,,,,) 
 
 

----- 
 
DIARI DE LA DIVERSITAT,  dijous 22  de gener de 2009  
 

La despesa de la sanitat dels immigrants és menor que la dels espanyols 
 Un estudi dut a terme a Lleida revela que els estrangers tenen baixes laborals més curtes. 
El Periódico– 21 gener 2009 
 

Los marroquíes están mejor integrados en Barcelona que en Madrid, según Funcas. 
 El informe concluye que el colectivo sufre un mayor riesgo de exclusión social en la capital 
española. La Vanguardia, 21 gener 2009 
 

L'arribada d'immigrants caurà a la meitat a partir del 2009 
L'arribada d'immigrants a Espanya es reduirà a partir d'aquest any a causa de la crisi però, en 
contra del que han apuntat alguns analistes, no desapareixerà. Es mantindrà prop de la cota 
del mig milió, la meitat dels arribats el 2007, i continuarà sent el principal motor del 
creixement demogràfic fins a elevar el nombre de la població de 46 milions a 49 milions 
d'habitants l'any 2018. El Periódico, 22/01/09 
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CANAL SOLIDARI.ORG, 13-19/01/09 

Nova subvenció per fomentar la pau i els drets humans 
L'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans obre una convocatòria de 
subvencions per a projectes a desenvolupar durant l'any 2009. El termini finalitza 
el 6 de febrer de 2009.  
Redacció (19/01/2009) 
L'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans obre una convocatòria de subvencions 
per a entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats de foment de la pau i 
promoció dels drets humans. El termini de presentació finalitza el 6 de febrer de 2009.  
 
L'oficina és un instrument creat per la Generalitat de Catalunya per tal d'impulsar una política 
pública de foment de la pau i de promoció dels drets humans. Segons la mateixa organització, 
aquesta entitat "Neix com a resposta a una necessitat de la societat civil que ha reclamat 
polítiques públiques en aquest àmbit, que complementessin la trajectòria del moviment pacifista 
català".  
 
 

------ 
 
CANAL SOLIDARI.ORG, 13-19/01/09 

Consens de Barcelona per proposar alternatives a la 
globalització neoliberal 

Participa al Consens de Barcelona per proposar alternatives a la globalització 
neoliberal 
El Centre per a la Innovació Social-Nova engega El Concens de Barcelona, un procés 
participatiu per tal de donar respostes a la crisi global des d’entitats i organitzacions 
socials. 
Redacció (13/01/2009) 
El Centre per a la Innovació Social-Nova posa en marxa una iniciativa participativa en la qual 
les entitats i organitzacions socials poden dir la seva per tal de donar una resposta a la crisi 
global, en què es replanteja tot el sistema econòmic desenvolupat després de la II Guerra 
Mundial. 
 
El projecte, anomenat ‘Procés d'elaboració participativa del Consens de Barcelona - 
alternatives interculturals a la globalització neoliberal’, té una durada de tres anys i consta de 
tres fases: la preparatòria, que durarà des de finals del 2008 fins a setembre del 2009 i en la 
qual es constituirà l’equip organitzador, els Comitès Català i Internacional i la Xarxa 
d’organitzacions de suport; la fase d’elaboració i deliberació, que durarà des del final de la 
primera fase fins al desembre del 2010; i una última fase comunicativa, en que la qual es 
donaran a conèixer els resultats a través de diversos mitjans de comunicació i creant una sèrie 
de televisió i un llibre.  
 
Es pretén, a més a més, crear una xarxa d’organitzacions col·laboradores, que poden donar 
suport a la iniciativa, convidant altres experts a participar o bé amb suport econòmic. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


------ 
 

                                INFORMATIU FLASH 70 
           Interculturalitat i Convivència 

-   21   - 
 

RETALLS DE PREMSA 
 
Mugak: Boletín diario de noticias. 19-1-2009 
La Iglesia vasca alerta del aumento de petición de ayudas por 

parte de los inmigrantes 
Deia, 2009-01-19  
Donostia. Las peticiones de ayuda de inmigrantes en Euskadi a Cáritas se están “intensificando 
sensiblemente” y es “más que previsible” un aumento notable en los próximos meses, aseguró 
ayer el obispo de Donostia, Juan María Uriarte. “Llaman de nuevo a nuestra puerta bastantes 
que ya se defendían por su cuenta. Hoy nos piden ayuda para salir de grandes apuros, incluso 
para comer. Quien ve que su hermano pasa necesidad y no le ayuda ¿puede llamarse 
cristiano?”, se preguntó.  
 
En este sentido, aseguró que Caritas y otros organismos van a necesitar que los ciudadanos se 
aprieten “más los bolsillos” y contribuyan “más generosamente”.  
 
Uriarte indicó que las necesidades actuales y futuras “desbordan con mucho” las posibilidades 
de la Iglesia diocesana y que, por ello, es preciso que las instituciones públicas “se empeñen 
profundamente”. “Nosotros queremos colaborar con ellas y, al mismo tiempo, motivarlas y 
urgirles para que cumplan este deber de justicia distributiva que a ellos especialmente 
corresponde”, concluyó.  
 
Uriarte realizó estas reflexiones en la homilía que ofreció en la parroquia San Pío X con motivo 
de la Jornada mundial del Emigrante y del Refugiado. El prelado vasco expresó su deseo de 
que ningún inmigrante se sienta “extraño en la comunidad cristiana”.  
 
El obispo aseguró que, aunque la inmigración “ha acarreado algunos problemas”, ha aportado 
“más soluciones” y destacó que es preciso “multiplicar las oportunidades en los países de 
origen”. Uriarte señaló que la postura del Papa y las reflexiones de la Comisión episcopal de 
Migraciones ofrecen “luces y motivaciones abundantes para sintonizar y comprometernos, en la 
medida de nuestras posibilidades, con la creciente población inmigrante presente entre 
nosotros”.  
 
En su homilía, afirmó que en la actual crisis económica “los más débiles se llevan la peor parte 
a la hora de los ajustes de plantilla” y, en este sentido, se preguntó si es justo que “quienes han 
contribuido con su trabajo y sus servicios a la prosperidad y bienestar, han fortalecido la caja 
económica de la Seguridad Social y cooperan al rejuvenecimiento de nuestra sociedad 
envejecida sean los primeros en quedar en la calle, sin trabajo ni pan y sin la red de apoyo que 
suministra la familia que dejaron en su tierra de origen”.  
 
Uriarte señaló que para que el fenómeno de la inmigración “no se vuelva crónico”, es preciso 
“multiplicar las oportunidades en los países de origen”. >europa press  
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RETALLS DE PREMSA 
 
DIARI DE LA DIVERSITAT,  divendres 16 de gener de 2009  

383.000 colombianos y peruanos podrán votar en las próximas 
municipales 

El consejo de Ministros aborda hoy sendos acuerdos con Bogotá y Lima. El Gobierno exigirá a 
los inmigrantes cinco años de residencia legal 
EL PAÍS – 16 gener 2009 
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ANUARIO DE LA INMIGRACION EN 
ESPAÑA 2008  

  
LA INMIGRACIÓN EN LA ENCRUCIJADA
Autores: Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver 
Alonso  
El Anuario de la Inmigración en España en 2007, edición 
2008, dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep 
Oliver Alonso y en el que han participado una veintena de 
expertos de reconocido prestigio, nos ofrece un retrato 
multidisciplinar y actual de la inmigración en España. La 
obra presenta una visión completa del fenómeno de la 
inmigración en España a través de un conjunto de 
estudios realizados desde las perspectivas jurídica y 
sociológica. 
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C O N T R A P O R T A D A 
 
 
 
 
 

COORDINADORA INTERCULTURAL   
   Federació d'associacions d'immigrants 
 
 
Un projecte en marxa per fomentar: 
 
1. La convivència entre les persones 
    de diferents orígens i d’aquestes amb 
    les del nostre país. 
 
2. Les iniciatives pel CO-DESENVOLUPAM ENT 
    amb països del Tercer Món. 
 
3. La recerca de treball, en general, i  
    especialment per les persones amb 
    capacitat i coneixements superiors a 
    les feines que troben. 
 
 

Des d’aquí fem una crida a tothom que vulgui 
col·laborar i a les entitats que ja hi treballen, 
per unir-nos als seus esforços. 
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