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Editorial  

TEMPS DE VACANCES, TEMPS DE REFLEXIÓ
Aquest  any  ens  anem  de  vacances  (els  que  podem !)  amb  la 

sensació de que quan tornem ho trobarem tot més difícil, quan allò més 
normal fóra tornar més optimistes, després d’un merescut descans…
Però no, aquest any ho tindrem malament, almenys això és el que ens 
diuen des  del  Govern  central,  després  de venir  daurant-nos  la  píldora 
durant  unes  setmanes  d’entreteniment  amb  símptomes  “lleugers”  de 
crisi..…que  finalment  posen en evidència  situacions  empresarials  molt 
greus.

Tot això ho pagarem tots, però la màxima repercussió la tindran els 
treballadors, com sempre, i com a tals també els nouvinguts que estan 
més a precari en els seus llocs de treball ja inestables de normal. 

Tots ens haurem de mentalitzar i de mobilitzar per, d’una manera o 
altra, fer front als temps difícils d’una transició que no sabem si serà poc 
o molt llarga. En qualsevol cas, tots haurem de fer un esforç d’adaptació a 
les  circumstàncies  i  buscar  tots  els  recursos  legals  i  raonables  per 
superar aquest temps difícil.

INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA vol  posar el seu granet de 
sorra en els recursos per contribuir a suavitzar les consequències de la 
maltempsada.  Per  una banda,  col·laborarà  amb una entitat  cooperativa 
especialitzada en buscar  feina per  a  nouvinguts,  conscients  de que el 
treball és la millor forma de llur integració a la societat. I per una altra 
banda,  col·laborarà  amb  la  mateixa  cooperativa  i  amb  l’Administració 
organitzant  alguns  cursos  curts  de  preparació  que  siguin  d’utilitat  a 
sectors empresarials encara necessitats de mà d’obra especialitzada.

Igualment  ens hem proposat  ajudar a ciutadans que disposen ja 
d’una preparació professional concreta i que per diferents motius –sovint 
per dificultats en la convalidació de títols trets a llurs països- no poden 
aplicar  i  han  de  conformar-se  amb feines  molt  per  sota  de  les  seves 
qualitats o habilitats professionals.

A primers de setembre vinent donarem a conèixer algunes dades sobre 
aquestes posibilitats, que confiem en poder materialitzar en forces llocs 
de treball.  Mentres tant, que tingueu tots unes

BONES VACANCES !!
****
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CATALUNYA INTEGRACIÓ, S.C.C.L.
Una cooperativa al servei dels immigrants i aturats

CATALUNYA INTEGRACIÓ, S.C.C.L., és una cooperativa de treball associat, amb 
la missió d’afavorir el procés de plena integració dels nous ciutadans a la vida 
econòmica i social de Catalunya.

CATALUNYA  INTEGRACIÓ,  S.C.C.L.,  ofereix  als  treballadors  immigrants  i  als 
aturats oportunitats d’obtenir treball, temporal i fixe,  en empreses de diferents 
sectors que tenen necessitat de mà d’obra i de personal especialitzat.

La recerca de persones,  homes i  dones,  que estiguin qualificades per  feines 
específiques,  o  que  vulguin  preparar-se  per  a  poder  dedicar-se  a  diferents 
especialitats  dins  del  món  laboral,  és  una  de  les  prioritats  de  CATALUNYA 
INTEGRACIÓ, que paral·lelament dedica esforços i promou contactes per captar 
empreses del país que estiguin en situació d’oferir llocs de treball o de crear-ne 
de nous.

INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, entitat sense ànim de lucre, col·labora a 
seleccionar i a preparar persones immigrades, ja amb permís de residència o en 
procés de renovar-lo o d’obtenir-lo, com també a persones naturals del nostre 
país en situació d’atur, per proporcionar, dins del posible, llocs de treball en els 
que puguin aplicar les seves capacitats.

El treball cooperatiu a CATALUNYA INTEGRACIÓ de treballadors i empresaris 
permet  oferir  unes  condicions  de  relació  “treballador-empresari-cooperativa” 
que  diferencia  i  millora  l’operativa  tradicional  de  les  empreses  de  treball 
temporal,  oferint  oportunitats  basades  en  les  particulars  relacions  que 
proporciona la cooperació ben organitzada.

La  organització  de  cursos  curts  d’especialització  en  diferents  centres  i  en 
diferents especialitats, promoguts per INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, en 
combinació  amb  CATALUNYA  INTEGRACIÓ  i  amb  diferents  Gremis  i 
Associacions  Empresarials,  permet  també  disposar  de  mitjans  pedagògics  i 
humans per a poder conjugar bé les necessitats d’empresaris i treballadors.

Podreu obtenir més informació a:
c/ Canuda, 37, 1ª planta – 08002 Barcelona

Tel. 933 184 420 – Fax 933 019 108
E-mail: informacion@catalunyaintegracio.com

I també a:
INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA

Tel. 618.786.762
E-mail: interculturalitaticonvivencia@pangea.org 

****

mailto:interculturalitaticonvivencia@pangea.org
mailto:informacion@catalunyaintegracio.com
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ENTRETENIMENTS PER LES VOSTRES VACANCES

Carta de Asia   – ACTIVIDADES  

Exposición: "Vida"

Actividad :  Desde el año 2000, Wataru, atraído por la magia del arte, se ha dedicado 
plenamente, con la inocencia, la curiosidad y la avidez de un niño que busca desentrañar el 
sentido de las cosas. Cualquier manifestación estética, cualquier disciplina artística, cualquier 
técnica...todo reclama su atención y es objeto de su interés.
Organizador:  Shinto Tsushin Co., Ltd y El Prat Verd con la colaboración de Casa Asia, entre 
otros.
Fecha de inicio:  23/08/2008        Fecha de finalización:  21/09/2008
Lugar:  Templo Romano,  c/ Pare Xifré, s/n,  Vic (Barcelona)  
Horario:  De martes a sábado de 11 a 13 h. y de 18 a 20 h.
Domingos y festivos de 18 a 20 h.  Lunes cerrado
Contacta:  Yoshiyuki Matsuoka,  Tel: 629 761 215  ó  Xavier Arcarons,  Tel: 629 727 866
Enlace:  http://www.shinto-es.com  ,,  http://www.elpratverd.com

****

CASA ASIA
Retiros con Sahayananda

Actividad   :   Sahayananda, (John Martin Kuvarapu) es miembro de la comunidad de 
Shantivanam, en el ashram benedictino de Saccidananda, sur de India. Ofrece dos retiros para 
plantear la búsqueda de Dios a través de las diversas tradiciones religiosas, trascendiendo los 
límites que ellas mismas marcan, revelando la unidad que subyace a todas y reconciliando sus 
diferencias.
Organizador:  Sahayananda (John Martin Kuvarapu)
Fecha de inicio:  14/08/2008       Fecha de finalización:  20/08/2008
Lugar:  Del 14 al 17 de agosto : Comunidad ecuménica de Turballos, El Comptat, Alicante
             Del 18 al 20 de agosto : Albergue de Sta. María de Bruis,  Palo, Huesca

…/…

http://www.elpratverd.com/
http://www.shinto-es.com/
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ENTRETENIMENTS PER LES VOSTRES VACANCES
…/…

Horario:  Todo el día
Precio:  Los encuentros se financiarán con las aportaciones voluntarias de los participantes, 
tanto para el alojamiento y manutención como para la enseñanza
Información adicional:  El máximo de participantes es de 35 personas
Contacta:  Tel: 696 516 630   -  nanoindia@hotmail.com
Enlace:  www.bedegriffiths.com  -  Más Información en PDF

****

Asociaciones Bolivianas en Cataluña

FIESTAS PATRIAS BOLIVIANAS

El  COMITÉ  ORGANIZADOR  conformado  por  las  Asociaciones  Bolivianas  en  Cataluña  y 
nuestro Honorable Consulado Boliviano, les invita muy cordialmente a festejar con nosotros las 
fiestas patrias  bolivianas,  celebrando el  183 aniversario  de la  creación de la  República  de 
Bolivia.

Tenemos una cita infaltable este próximo domingo 10 de agosto, de 10 de la mañana a 22 
horas.
El encuentro será en el parque Turo del Caritg de Badalona, parada de Metro Gord de la Línea 
2, color lila.

Ven  con  toda  tu  familia  a  pasarlo  a  lo  grande,  por  la  mañana  de  10:00  a  14:00  horas, 
tendremos talleres infantiles,  cuenta cuentos,  pinturas,  dibujos,  juegos recreativos  y mucho 
más. A las 14:00 la exquisita comida boliviana a cargo de las entidades. A las 16:00 Recepción 
de  autoridades  (Acto  Protocolar)  16:10  Entonaremos  todos  nuestro  himno  nacional  como 
muestra de civismo y patriotismo,  16:15 Palabras alusivas a la fecha a cargo de nuestras 
autoridades,  16:30  Inicio  del  espectáculo  con  danzas,  música,  poesía,  canto,  recitación  y 
grupos musicales.  A las 20:00 Gran fiesta bailable con música en vivo y DJs. A las 22:00 
clausura de los festejos
A lo largo de todo el día, grandes sorteos, rifas de canastones, regalos sorpresas, billetes de 
avión a Bolivia y mucho más ven, te invitamos a pasarlo a lo grande, por una Bolivia Unida.

Comité de difusión                                       
Andriyán Ninavia López
CASA DE BOLIVIA EN CATALUNYA
Calle: Travau, 44 - 3º  3ª,  08031 Barcelona – España
Telf:   (0034) 933 588 355, Móvil: (0034) 600 601 148
Web:    www.casadebolivia.es,  Correo: asociacion@casadebolivia.es

****

mailto:asociacion@casadebolivia.es
http://www.casadebolivia.es/
http://www.casaasia.es/pdf/6508115110AM1212659470038.pdf
http://www.bedegriffiths.com/
mailto:nanoindia@hotmail.com
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ENTRETENIMENTS PER LES VOSTRES VACANCES
.../...
Barcelona Voluntària 

INTERCANVI A FRANÇA AMB EL TEATRE COM A BASE
Us fem arribar una informació que creiem pot ser del vostre interès. es tracta d'un intercanvi 
juvenil internacional a França basat en el teatre. Adjunta teniu tota la informació. us demanem 
que en feu difusió. Encara queden places!
Gràcies per la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
Ben cordialment: 
Meritxell Aymerich,  Responsable de comunicació 
Barcelona Voluntària 
C. pelai 44 2n,  08001 Barcelona, tel. 93 412 44 93 
comunicacio@barcelonavoluntaria.org,  www.barcelonavoluntaria.org

Títol: L'Alsace, terrain d'échange interculturel (Alsàcia, terra d'intercanvi 
intercultural)

Dates: Del 10 al 22 d’agost
Lloc: Saessolsheim (Alsàcia, França)
Entitat organitzadora: Réseau Animation Jeunes - RAJ
Tema: Aquest intercanvi té l'objectiu d'afavorir la socialització dels joves a través del 
teatre i d'altres activitats lúdiques.
Es tractaran temes com la multiculturalitat, el respecte, la col·laboració i el treball en grup.

Els objectius principals es resumeixen en tres punts:
  1. Donar l'oportunitat als participants de conèixer-se a si mateixos i de conèixer els seus 
companys promocionant la creativitat de cada un, gràcies al teatre i a les altres activitats 
proposades.
   2.  Aprendre a conviure, respectant les normes establertes, per poder gaudir una bona estada 
comuna.
   3.  Prendre consciència de la nostra ciutadania europea.

Activitats:
En l'intercanvi es realitzaran diverses activitats:
- La primera consistirà en un treball sobre el que és el suport pedagògic, mitjançant tasques 
manuals, fotos, etc...
- La segona seran uns tallers temàtics que tenen com objectiu prendre consciència de la nostra 
ciutadania europea.
- La tercera activitat serà de creació per part dels participants, organitzada per l'equip que 
s'encarregarà de les activitats teatrals, en la qual s'haurà de treballar l'escena, la decoració, el 
guió, etc... Al final de l'intercanvi, s'haurà de representar el treball creat davant del públic.
- La quarta activitat es divideix en petites subactivitats multiculturals, en les quals es pretén 
fomentar la tolerància, la solidaritat i la convivència.
La cinquena activitat serà visitar Estrasburg, i també participar en la festa local de Messti.

Perfil dels participants: Joves entre 18 i 25 anys interessats per la temàtica de l'intercanvi i 
amb un nivell almenys bàsic d'anglès o frances. Una persona del grup pot ser major de 25 i 
realitzarà les funcions de responsable de grup.
Condicions: pagar el 30 per cent del bitllet d'avió. L'altre 70 per cent del bitllet serà reemborsat 
per l'entitat que organitza l'acció. Cal abonar també 100 euros de despeses de gestió (80 euros 
per als socis).
Aquest projecte rep el suport del programa Joventut en Acció de la Comissió Europea.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres:
intercanvis@barcelonavoluntaria.org, Telèf. : 93 412 44 93,  Alessandra Arru

****

mailto:intercanvis@barcelonavoluntaria.org
http://www.barcelonavoluntaria.org/
mailto:comunicacio@barcelonavoluntaria.org
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RETALLS DE PREMSA

DIARI DE LA DIVERSITAT, divendres 25  de juliol  de 2008          
 Maresme: La comarca va rebre, el 2007, 3.815 nous immigrants, col·lectius que ja 
representen un 12,2% de la població
L’informe del Consell Comarcal destaca una feminització del fenomen migratori
EL PUNT MARESME – 23 juliol 2008

 

El País, 23-07-2008 
Espacio de bienvenida educativa (EBE): “No segregamos, incluimos!”

El  fenómeno  de  la  inmigración  causa  en  nuestras  ciudades  un  impacto  importante  y  es 
obligación de las instituciones el tomar medidas en pro de superar las dificultades que genera a 
escala  social  y  el  estrés  causado  en  los  servicios  públicos  con  el  objetivo  de  facilitar  la 
integración de los nuevos ciudadanos, evitando su marginación y exclusión, y para mantener la 
necesaria convivencia y cohesión social. Las dificultades que se originan con la llegada masiva 
de inmigrantes hay que gestionarlas,  y  esto requiere de actuaciones y  medidas concretas, 
nuevas e imaginativas. Las actitudes puramente contemplativas de poco nos servirían. …/…
El  espacio  de  bienvenida  educativa  (EBE), que  el  Departamento  de  Educación  de  la 
Generalitat pondrá en funcionamiento el curso 2008 – 2009 en Reus y Vic como pruebas piloto 
susceptibles  de  ser  reformadas,  serán  espacios  de  apoyo  y  asesoramiento  a  los  recién 
llegados y a sus familias antes de proceder a su escolarización definitiva. El objetivo es facilitar 
la  incorporación  de  los  nuevos  alumnos en  el  sistema educativo  con  plenas  garantías.  Ni 
segrega ni margina en tanto que los  EBE son espacios transitorios que buscan facilitar las 
herramientas  necesarias  para  afrontar  con  garantías  la  llegada  a  un  centro  convencional, 
evitando además un goteo incesante de nuevos estudiantes en las aulas que no puede ser 
asumido por los educadores y que pone en peligro el mantenimiento de la calidad.
La iniciativa impulsada por el consejero Maragall responde a una situación concreta. Cataluña 
ha aumentado la población en un 17% en tan sólo 10 años y, aunque no sería exacto atribuir 
este aumento única y exclusivamente a la inmigración, es correcto atribuirle un protagonismo 
importante. Así,  en Vic, la población inmigrante representa el 24% del total,  una cifra nada 
desdeñable y bastante superior a la media de las ciudades catalanas.
Esta nueva realidad también ha tenido sus efectos en el sistema educativo catalán. Durante el 
curso 2007 – 2008, Vic ha recibido 324 nuevos alumnos que se han escolarizado una vez el 
curso educativo ya había empezado; es decir, el 5,42% de los alumnos que han concluido el 
curso en Vic no lo habían empezado en septiembre. A esta cifra, se le suma la existencia de 
1.636 alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), lo que significa el 26,5% de los 
alumnos de toda la ciudad, y aunque tampoco es correcto atribuir la totalidad de esta cifra a la 
inmigración, sí es cierto que el abultado resultado no podría explicarse sin este fenómeno.
Los EBE no pueden ni deben ser leídos como una medida que fomenta la segregación escolar, 
la marginación por razón de origen o lengua ni como la institucionalización de una enseñanza 
de primera (centros tradicionales) y una enseñanza de segunda (EBE). Quien lo haga de esta 
forma caerá en el error y menospreciará los objetivos y los efectos benefactores de la medida. 
En contra de la segregación se propone la igualdad de oportunidades que otorgará el EBE al 
alumno recién llegado y a su familia. En contra de la marginación se lucha para la inclusión en 
completa  igualdad  de  todos  los  alumnos.  En  contra  de  la  institucionalización  de  centros 
separados se propone la  mejora  de la  calidad de un sistema educativo  competitivo  y  con 
pretensiones de futuro. El EBE no es un centro educativo, sino un espacio complementario al 
centro (…)

http://medios.mugak.eu/noticias/fuente/11
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RETALLS DE PREMSA

Diario de noticias de Alava, 18-7-2008  (MUGAK) 

Trato digno a los inmigrantes
Muchas muertes, en menos de una semana son 29, entre ellos varios bebés, que intentaban 
llegar  en pateras  a  nuestras costas.  Cada día  nuevas tragedias,  nadie  con un mínimo de 
sensibilidad,  debería  quedar ajeno.  Lo más terrible es que nos acostumbramos a todo,  sin 
plantearnos un por qué y si todos tenemos o no alguna parte de culpa en lo que pasa a nuestro 
lado.
Detrás de cada uno hay un drama, una historia, una frustración y una falta de futuro en su lugar 
de origen. Tiene que ser muy fuerte la causa para exponerse a los peligros de la homicida 
codicia de los traficantes y del mar.
El inmigrante se merece un trato digno y justo, son personas en grave necesidad a las 
que se les debe prestar un trato acorde con la dignidad inviolable del ser humano. No 
podemos equipar a los inmigrantes con los delincuentes.
Todo hombre tiene derecho a acceder a la riqueza que garantiza su supervivencia; se 
trata de un derecho natural,  anterior  por lo tanto  a cualquier  derecho positivo,  un derecho 
inalienable  inscrito  en  la  naturaleza  humana  que  no  puede  estar  supeditado  a  trabas 
administrativas. Todo hombre tiene derecho a utilizar plenamente su inteligencia y habilidades 
en el acceso a los bienes que le son absolutamente indispensables para alimentarse.
La riqueza tiene como fin primordial el sustento del género humano y, por lo tanto, su destino 
último es universal, y todos los hombres tienen derecho a disfrutarla equitativamente, y existe 
un principio de uso común de los bienes (Doctrina Social de la Iglesia 328).

-----

DEIA.COM  21-7-07
El relator de la ONU critica la directiva de retorno de la UE

"Rechaza la diversidad, es xenófoba y vulnera todos los derechos civiles", afirma.

BARCELONA. El relator especial de la ONU sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, 
Discriminación Racial y Xenofobia, Doudou Diène, aseguró ayer que en Europa "el problema 
es el rechazo a la diversidad". En un encuentro con la agencia Efe durante su reciente visita 
a Cataluña, Diène se refirió a la directiva europea del retorno que, en su opinión, esconde "un 
discurso  extremadamente  xenófobo  y  vulnera  todos  los  derechos  civiles".  

Para el senegalés Doudou Diène, la llamada "directiva de la vergüenza" es el resultado de "la 
crisis  de  identidad"  por  la  que  atraviesan  los  partidos  políticos,  que  les  lleva  "a  hacer  un 
discurso xenófobo", que "criminaliza la diversidad extraeuropea". 

El relator considera que Europa está inmersa en una "crisis de identidad", en la que "la 
elite política e intelectual defiende una identidad nacional contra los inmigrantes, contra 
el extranjero, contra la diversidad, mientras que la calle es multicultural, intercultural". 

http://medios.mugak.eu/noticias/fuente/26
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RETALLS DE PREMSA

CanalSolidari.org, 22-7-2008

Ningú ho fa per voluntat pròpia

L'objectiu de la Comissió de Desenvolupament de la UE és aconseguir "que la 
tendència a la baixa que ara existeix s'inverteixi i que acomplim els nostres 
compromisos". 
L'administrador principal de la Comissió de Desenvolupament del Parlament Europeu, Guido 
van Hecken, que va participar dimecres passat als Cursos d'Estiu de la Universitat de Màlaga 
(UMA), que se celebren a Ronda, va assegurar que "menys de l'u per cent dels immigrants que 
arriben a Europa ho fan per voluntat pròpia".

Van Hecken va explicar, en el seminari 'El paper de la Unió Europea en el sistema internacional 
d'ajuda al desenvolupament', que el problema de la immigració "només es pot solucionar amb 
polítiques conseqüents, coherents i consistents en comerç i política agrícola", entre d'altres. 

Segons aquest parlamentari europeu, "amb més i millor distribució de la riquesa en els països 
d'on vénen els immigrants, es pot evitar la situació de les persones que ara només veuen com 
a solució agafar un vaixell i desembarcar al Mediterrani". 

En aquest sentit, va declarar que "ningú ho fa per voluntat pròpia", excepte "alguns aventurers" 
que constitueixen menys de l'u per cent. Segons Van Hecken, "l'ambició d'una persona normal 
és viure la seva vida en un ambient que conegui, amb la seva família i amb un mínim de menjar 
a la panxa, i si no ho té, es veu obligat a emigrar".

Pel que fa al paper del Parlament Europeu en l'ajuda al desenvolupament, Van Hecken va 
expressar  que  "cada  país  ha  de  tenir  com a  deure  intentar  obtenir  el  millor  per  als  seus 
ciutadans", però al mateix temps "qualsevol país que no sigui egoista té com a deure fer un 
mínim  de  solidaritat  internacional".

Així  mateix,  va  parlar  sobre  la  disminució  del  pressupost  de  la  UE  per  a  l'ajuda  al 
desenvolupament. En opinió seva, "si les coses no van bé a Europa, la primera reacció és 
baixar el que destinem a la solidaritat internacional", i, en aquest sentit, el paper de la Comissió 
de Desenvolupament de la UE és aconseguir "que la tendència a la baixa que ara existeix 
s'inverteixi  i  que  acomplim  els  nostres  compromisos".

A més, aquesta ajuda "és, legalment, voluntària, però moralment hem adquirit compromisos i 
hem  fet  promeses,  i  hem  d'acomplir-les",  va  expressar  el  parlamentari  europeu.  

La UE només treballa amb els diners dels contribuents, va explicar Van Hecken, i "qualsevol 
cosa  que  faci,  en termes d'estadístiques,  entra  en les  estadístiques  nacionals  dels  països 
membres". Això és així perquè "operem amb els diners del contribuent i a ell hem de donar-li 
compte  del  que  fem",  va  argumentar.  
Segons Van Hecken, "no és que els nostres polítics actuïn amb mala fe, és que hi ha altres 
problemes que afecten els seus països i les poblacions i comunitats que representen". 

En relació amb a la intervenció de la UE en països empobrits en conflicte, com el Sudan o 
Zimbabwe, Van Hecken va dir que "els drets humans, la democràcia i  la consecució de 
l'estat de dret són una part important de la nostra acció externa". "L'acció externa hem de 
dirigir-la  no  només  cap  al  benestar  de  la  nostra  comunitat,  sinó  cap  a  un 
desenvolupament més o menys equilibrat  i  igualitari  del  món sencer",  segons Van 
Hecken.  Per  això,  "la  feina  més  bonica  que  existeix  al  món  és  treballar  per  a  la 
cooperació  al  desenvolupament",  va  concloure.  
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Avui, Jordi Sànchez, 2008-07-29 

Crisi i migració
AL PEU DEL CANÓ
Aquests dies la premsa ha anat plena de la notícia més esperada per alguns: la immigració 
comença a donar símptomes de frenada. Després d’uns anys de creixements molt intensos, és 
evident que això és notícia tot i que cal veure’n l’abast. I aquí cal relativitzar afirmacions, ja que 
si  bé efectivament les dades del  primer semestre del  2008 indiquen que les sol·licituds de 
permisos de residència havien estat un 10% menys que les registrades en el mateix període 
l’any  passat,  les  sol·licituds  de  reagrupament  continuaven  creixent.  Em neguiteja  que  algú 
vulgui vendre la imatge que això de la immigració ja ha passat i que, com pertoca en temps de 
crisi,  els  immigrants  deixaran  de venir  i  molts  dels  que  ja  són aquí  acabaran per  marxar. 
Aquesta és la tesi que ven el govern central i no és casualitat que la informació que dissabte va 
ocupar primeres pàgines tingués l’origen en la Delegació del govern. És evident que la crisi 
econòmica refreda expectatives dels migrants potencials i que a la llarga la destrucció de llocs 
de treball  desincentiva la immigració. Però pensar que la crisi  econòmica fa a ulls del futur 
migrant un país pitjor que el seu propi país, són ganes de pensar. Les oportunitats a Europa 
sempre semblaran més a ulls dels migrants que les oportunitats en qualsevol dels països de 
procedència. Alerta a relacionar constantment crisi i retorn i davallada de la immigració. El perill 
és que al final algú conclogui que els immigrants que no marxin són els culpables de la crisi. I si 
això passa…

CanalSolidari.org, 22-7-2008

El Govern central facilitarà la tornada voluntària a uns 10.000 
immigrants sense treball

Segons l'Executiu, la tornada dels estrangers en situació d'atur pot ajudar al 
desenvolupament dels països d'origen, mitjançant la inserció de gent amb 
experiència i les prestacions socials.

Redacció/Europa  Press  (21/07/2008)
El  Consell  de  Ministres  va  anunciar  el  divendres  passat,  que  el  setembre  presentarà  un 
programa de mesures orientat a facilitar la tornada dels treballadors estrangers no comunitaris 
que es troben en situació  d'atur  i  desitgen percebre la  prestació  que tinguin  reconeguda.  

La vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, va subratllar el 
caràcter  "voluntari  i  permanent"  d'aquesta  iniciativa  a  la  qual,  segons  va  avançar,  podran 
acollir-se uns 100.000 immigrants,  procedents,  "en la  seva majoria",  del  Marroc,  Equador i 
Colòmbia.  

Segons  va  explicar  De  la  Vega,  a  través  d'aquest  programa  es  pretén  afavorir  el 
desenvolupament dels països d'origen mitjançant  la tornada de persones qualificades,  amb 
experiència  professional,  i  també  amb  certs  recursos  per  a  continuar  treballant  allí.  

Esta previst que els retornats rebin les seves prestacions en dos terminis: el primer, a l'Estat 
espanyol, pel 40 per cent del seu import, i la resta, en el seu país, al mes següent. Passats tres 
anys des de la tornada voluntària, el treballador podrà sol·licitar de nou l'autorització per a viure 
i  treballar  a  Espanya;  passats  cinc,  tindrà  dret  preferent.  

http://medios.mugak.eu/noticias/fuente/3
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D.O.U.E. deL 24.07.2008   MUGAK, 18-7-08
RESOLUCION DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE 
FUNCIONAMIENTO DE DIALOGOS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y CONSULTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 
TERCEROS PAISES

(Veure arxiu anexa)

DIARI DE LA DIVERSITAT,divendres 18  de juliol  de 2008    
 Catalunya: Grupos de inmigrantes apoyan el catalán 

 Los firmantes ofrecen sus idiomas para enriquecer la sociedad, piden que los 
catalanohablantes se dirijan a ellos en catalán y defienden el modelo educativo  de 
inmersión lingüística
EL PAÍS – 17 juliol 2008

Mugak / EL PAÍS 1-8-08

Trabajo anuncia cambios en la contratación de inmigrantes 
para enfrentarse a la crisis

El Ministerio de Trabajo e Inmigración revisará en septiembre los mecanismos que regulan la 
contratación de los inmigrantes que se hallan en España, con el fin de hacer frente a la crisis 
económica.  La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,  Consuelo Rumí,  anunció 
ayer  que  la  revisión  se  centrará  en el  Catálogo de Ocupaciones  de Difícil  Cobertura,  una 
relación provincial de empleos para los que no es posible encontrar trabajadores.
Esa  lista,  que  es  renovada cada  tres  meses,  desbloqueó durante  la  pasada  legislatura  la 
contratación de extranjeros. Ahora, Rumí intenta potenciar en ella factores como la movilidad y 
la  recolocación  de  los  parados.  No  obstante,  la  secretaria  de  Estado  recalcó  que  España 
seguirá  necesitando inmigrantes,  aunque en menor medida y para trabajos “cada vez más 
cualificados”. (…..)

DIARI DE LA DIVERSITAT,   dimecres 30 de juliol  de 2008             
La crisis lleva al Gobierno a reducir los contratos de 

inmigrantes en origen
Administraciones, sindicatos y patronal dan prioridad a los trabajadores nacionales
EL PAÍS – 30 juliol 2008

Butlletí GADESO

RESULTATS ENQUESTA VOT IMMIGRANT

A continuació us oferim els resultats de l´esquesta sobre la proposta del PSOE per a 
que els immigrants puguin votar. En aquesta enquesta hi han participat 734 persones

¿Qué opina de la propuesta del PSOE referida a que los inmigrantes
 legales con un mínimo de años de residencia en España puedan votar
en las elecciones municipales?

- ES POSITIVA……………………………………41.68  %
- ES NEGATIVA ………………………………… 34.87  %
- NO TENGO OPINIÓN ………………………..  23.43  %

****
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Migrainfo 25 -  Bones pràctiques  - Segon trimestre 2008
Una mesquita oberta a totes les religions

Institut d'estudis per a la integració turco-alemanya i el treball interreligiós de Mannheim 
(Alemanya)

Migrainfo 25 -  Bones pràctiques  - Segon trimestre 2008
Les polítiques locals de civisme a Europa

Carolina Galais González. Universitat Pompeu Fabra

Intercanvi d'experiències sobre ciutadania i convivència als barris 
europeus

Imma Moraleda, diputada d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona,

****

EL POBLE AMAZIG A CATALUNYA
 (Per la importància demogràfica que té i per la simpatia que als catalans ens mereix 
aquest poble –simpatia recíproca- reproduïm aquí l’article publicat per L;a Vanguardia 
el passat dia 28 juliol)

Cien mil catalanes hablan amazig

Es la tercera lengua pese a que sólo se transmite por tradición oral

En el norte de África hay aún 20 millones de personas que hablan amazig
En Catalunya, la mitad de los 200.000 inmigrantes marroquíes son de etnia amazig El 
dilema sobre la primacía del catalán o el castellano en Catalunya nos ha hecho olvidar 
que la reciente inmigración ha traído otros idiomas como el árabe, el urdu o el rumano 
que no sólo se mantienen como lenguas de uso familiar sino que llegan también a la 
calle. Y entre estas lenguas que a menudo no entendemos está el amazig, que es la 
tercera lengua más hablada en Catalunya. Se calcula que la entienden y hablan unas 
cien mil  personas,  cantidad nada desdeñable si  se tiene en cuenta que el  aranés, 
lengua oficial para el territorio de Val d´Aran, es hablada por unas 5.000 personas, 
según los datos del Institut d´Estadística de Catalunya.

El pueblo amazig que vive en el norte de Africa tiene una existencia de 8.000 años, 
pero ha sufrido todas las invasiones de las grandes civilizaciones: fenicios, griegos, 
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, turcos y la colonización europea en los siglos 
XIX y XX. Por eso, esta cultura se conoce también con el nombre de bereber, cuya 
etimología viene de la palabra “bárbaros”, nombre que griegos y romanos daban a los 
pueblos que se negaban a ser sometidos. Frente a esa denominación, la de amazig 
tiene el significado opuesto: en su lengua significa “hombres libres”.

…/…
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Pese a que la invasión árabe inició un proceso de aculturización de los amazigs, se 
calcula que aún quedan unos 20 millones de personas que hablan esa lengua, desde 
Canarias a Egipto, según explica Hassan Akioud, profesor y técnico del Observatori 
Català de la Llengua Amaziga. Un portavoz oficial del Congreso Mundial Amazig eleva 
esta cifra hasta los 33 millones de personas que se considera que forman parte de 
esta etnia.  Al  menos dos millones de amazigs viven actualmente en Europa,  entre 
España, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Los países con mayor presencia son 
Marruecos (entre 6 y 10 millones), Argelia (de 2 a 5), Níger (1,3) y Mali (0,5). En el 
resto de los países del norte y el centro de África viven en el interior, se identifican con 
los tuaregs y suelen ser poblaciones nómadas o que habitan junto a los oasis. Las 
cifras son mucho más reducidas: 57.000 en Libia, 36.000 en Burkina Faso, 33.000 en 
Mauritania,  22.000 en Nigeria,  6.000 en Egipto y  5.000 en Túnez,  aunque difieren 
también según las fuentes, pues no hay un censo.

En Catalunya existen hasta ocho entidades que defienden la cultura amazig, siendo 
las  más conocidas  la  Assemblea  Amaziga  de Catalunya,  Itran  y  la  Associació  de 
Dones Amazigues per la Cultura i el Desenvolupament. La presidenta de esta última 
entidad,  Salwa  el  Gharbi,  asegura que están abiertas a todas las mujeres árabes, 
aunque muchas rechazan su entrada porque no entienden las reivindicaciones del 
pueblo amazig. Estas asociaciones han contribuido en los últimos años a romper la 
invisibilidad  del  amazig.  La  difusión  de  un  espacio  de  noticias  en  lengua  amazig 
durante los fines de semana por BTV, la Guia de conversa universitària amazic-català 
– elaborada por los Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona- o la creación 
del citado Observatori son las iniciativas más destacadas. La noche del 12 al 13 de 
enero pasado se celebró en el centro comunitario de Vic la fiesta de fin de año de la 
comunidad amazig de Osona. No sólo lo hicieron en un día distinto al resto de los 
catalanes,  sino  que además ellos  festejaban la  entrada en el  año 2958,  tal  como 
corresponde a la celebración por el primer rey que gobernó en Egipto tras una guerra 
con los faraones.
Según  Hassan  Aluod,  la  principal  tarea  del  amazig  es  la  estandarización  y  la 
normalización del vocabulario y la terminología así como la formación de traductores, 
“para reforzar una lengua oral y minoritaria”.

****
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CanalSolidari, 22-28/8/2008

"Europa hauria de demanar perdó en lloc de consagrar per llei 
la cacera de treballadors"

Intel·lectuals americans divulguen un manifest contra la nova directiva europea 
d'immigració. Adolfo Pérez Esquivel, el Subcomandant Marcos, Pere 
Casaldàliga, Naomi Klein, Eduardo Galeano i Noam Chomsky estan entre els 
signants. (Redacción 28/07/2008)

El text, que circula per webs, blogs i correus electrònics, és el següent:

Manifest contra la llei de migració europea
Señores gobernantes y parlamentarios europeos. 

Algunos de nuestros antepasados, pocos, muchos o todos, vinieron de 
Europa. 

El mundo entero recibió con generosidad a los trabajadores de la 
Europa migrante. 

Ahora, una nueva ley europea, dictada por la naciente crisis económica, 
castiga como crimen la libre circulación de las personas, que es un 
derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos 
cuantos años. 

Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores 
extranjeros son los chivos emisarios de las crisis de un sistema que los 
usa mientras los necesita y luego los arroja al tarro de la basura.

Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame. 

La amnesia, nada inocente, impide que Europa recuerde que no sería 
Europa sin la mano de obra barata venida de afuera y sin los servicios 
que el mundo entero le ha prestado: Europa no sería Europa sin la 
matanza de los indígenas de las Américas y sin la esclavitud de los hijos 
del África, por poner sólo un par de ejemplos de esos olvidos. 

Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, 
en lugar de consagrar por ley la cacería y el castigo de los trabajadores 
que a su suelo llegan corridos por el hambre y las guerras que los amos 
del mundo les regalan. 

Desde el continente americano, julio de 2008

------

http://www.google.es/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&hl=es&q="MANIFIESTO+CONTRA+LA+LEY+DE+MIGRACI?N+EUROPEA"&meta=&btnG=Buscar+con+Google
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CanalSolidari, 22-28/8/2008

Ajuda a frenar la malària a l'Àfrica!
L'entitat Stop Malària està impulsant el projecte de dur 500 mosquiteres a 
l'Àfrica en 6 mesos i formar voluntaris que coneguin la malaltia i ajudin a 

conscienciar la gent que ha de prendre mesures per 
prevenir-la.
Redacció (24/07/2008)
Cada minut moren entre 2 i 4 nens de malària en el món. 
Anualment, la malària mata gairebé tanta gent com la SIDA. 
L'ús de les mosquiteres ja ha reduït la mortalitat infantil per 
malària en un 30%. 

El primer enviament de mosquiteres cap al continent africà 
es farà el 29 de juliol cap a Gàmbia, on seran repartides 
personalment. Cadascuna costa 6 euros. L'entitat adquirirà 

les teles impregnades d'insecticida directament a Senegal, on hi ha una fàbrica que 
les fabrica. No hi haurà intermediaris ni altres despeses i tots els diners recaptats 
seran duts a l'Àfrica per comprar el material. En tot moment es 
podrà fer un seguiment del projecte des del blog de l'entitat. 
Les persones que han engegat aquest projecte a la península 
són de Barcelona i Màlaga, on s'estan preparant activitats, 
conferències i concerts per donar a conèixer l'organització. 

Què és la malària?
Malària significa 'mal ària' o mal aire en italià; també es coneix 
amb el nom de paludisme, perquè els paràsits que causen la 
malaltia són del gènere Plasmodium, que es transmeten a través de la picada de la 
femella del mosquit Anopheles. 
 Les persones infectades pateixen febres intermitents en intervals de tres dies. Hi 
ha diferents espècies de paràsits que provoquen diferents tipus de malària que 
poden causar recaigudes als malalts als 4-5 anys o fins als 20 anys des de la 
primera infecció. 

Els paràsits que causen la malària en una hora desapareixen de la circulació sanguínia 
per ajuntar-se al fetge. Diversos dies després les cèl·lules vermelles infectades en el 
fetge surten i infecten altres cèl·lules. 

Actualment en el món hi ha més de 200 mil casos d'infectats cada any, la majoria d'ells 
a l'Àfrica o Centre Amèrica. La malària afecta sobretot dones i infants. Fa tan sols 50 
anys la malaltia es va aconseguir eradicar a Europa gràcies a una forta política de 
sanejament. Fins aquest moment, ja havien estat infectades més de 5.000 persones a 
Espanya. 

Gràcies als avanços en el camp de la medicina, la malària té prevenció i tractament. 
Existeixen diverses vacunes, encara que la més efectiva, descoberta el 1986, no té 
una efectivitat total. Els científics han contemplat també l'opció d'esterilitzar els 
mosquits i alterar-los genèticament perquè deixin de ser portadors del paràsit. Una 
vegada algú és infectat amb la malària, amb una bona atenció mèdica i repòs la 
malaltia es pot tractar i arribar a guarir. …/…

http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=8753
http://stopmalaria.tk/
http://stopmalaria.tk/
http://stopmalaria.blogspot.es/
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Què PuC Fer jo? 

Col·labora amb l'entitat Stop Malària ajudant-los a distribuir 500 mosquiteres en 6 
mesos a l'Àfrica, participant en els actes i conferències que organitzen o col·laborant 
com a voluntari.

Segueix la campanya d'enviar 500 mosquiteres en 6 mesos

Col·labora amb la campanya com a voluntari o amb donacions

Celebra el dia d'Àfrica el 25 d'abril i mostra el teu recolzament als afectats per la 
malaltia. 

Ellaços relacionats:
Consulta més notícies sobre la malària publicades a Canal Solidari

Consulta el mapa amb l'extensió de la malària a nivell mundial.

Anamed

Associació Humanista Bakau

Malaria Atlas Project

CanalSolidari.org 2008 
Aquesta notícia ha estat traduïda per IVANNA V. ORTIZ, voluntària de Canal 

Solidari

-----

CanalSolidari, 22-28/8/2008

La “immigrafòbia” s'oficialitza
Reproduïm l'article de Gustavo Oré en el qual denuncia les normes que 
"responen a la deficient legislació en matèria d'immigració i a l'aprofitament 

polític d'aquest rebuig als immigrants".
Gustavo Oré/IECAH* (26/07/2008)

Quan es pretén trobar una explicació al rebuig que sofreixen les persones 
immigrants, normalment es conclou que se superposen dos problemes: el 

racisme (que s'expressa en la discriminació per ser diferents física i 
ètnicament) i la xenofòbia (que comporta l'odi cap a l'estrangera o 

estranger). Avui, no obstant això, és la mera condició d'immigrant la que 
comença a determinar un rebuig major, provocant una sort de real i visceral 

immigrafòbia. 

La immigrafòbia pot definir-se com el rebuig (acompanyat de l'assetjament) 
social o institucional a una persona o col·lectiu per raó del seu origen, nacionalitat, idioma, 

situació econòmica de necessitat, color de pell, ètnia, religió i diferències d'altre tipus, 
englobades en la seva condició d'immigrant, és a dir, quan es troba temporal o permanentment 

establerta en un país que no és el seu. 
…/…

http://www.map.ox.ac.uk/
http://bakau.blogspot.com/
http://www.anamed.net/Spanish/spanish.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Malaria_distribution_(de).png
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/ http:/www.canalsolidario.org/web/noticias/?accion=buscar&id_tema=0&clave=malaria
http://solidaridad.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=6403&title=25-ABRIL-DIA-MUNDIAL-LUCHA-CONTRA-MALARIA&idSeccion=15
http://stopmalaria.tk/
http://stopmalaria.blogspot.es/
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Aquest rebuig s'arrela cada vegada més; per exemple, “el percentatge de persones espanyoles 
que mostren actituds hostils cap a les persones immigrants s'ha incrementat del 8 al 32% de 
1997 a 2004 i de manera particularment destacada des de 2000. Així mateix, el 60% de la 
població sembla associar la immigració amb la delinqüència”. 

Immigrafòbia en les polítiques de govern

La immigrafòbia es manifesta grollerament o de forma subtil, dificultant la seva detecció i 
denúncia. A diferència del racisme o la xenofòbia -que estan definits, identificats i prohibits en 
lleis internacionals i nacionals-, la immigrafòbia es veu reflectida en l'orientació de les polítiques 
de govern. La recent Directiva de Retorn aprovada pel Parlament Europeu acaba per fer-nos 
pensar que fins i tot s'està oficialitzant, tot i que els discursos polítics governamentals diguin el 
contrari. 

Normes com aquesta simplement responen a la deficient legislació en la matèria i a 
l'aprofitament polític d'aquest rebuig als immigrants. La prova està en què les divergències 
entre grups políticament antagònics desapareixen quan ambdós han identificat l'enemic “comú”: 
la persona immigrant i la seva irregular situació. 

Segons aquesta nova norma europea, aquestes persones immigrants podran ser recloses fins 
a un any i mig, com delinqüents, amb el clar objectiu d'expulsar-les. La norma contempla fins i 
tot que els nens, nenes i adolescents no acompanyats -és a dir, sense els seus pares- podran 
ser expulsats a països on tinguin un tutor o una família, sempre que hagi estructures 
adequades d'acollida. 

A més, s'estableix que no poden tornar fins passats cinc anys (per què haurien de tornar 
aquestes persones a Europa després de ser expulsats d'aquesta forma? No és un absurd?). Es 

pretén donar a la directiva alguns aspectes de justícia, però la justícia està en relació directa 
amb la raó, la qual sembla estar absent en gran part de la norma. 

Fins ara la immigrafòbia es considerava un fenomen atribuït a les masses menys educades en 
la comunitat d'acollida i també se li encolomava a la ultradreta. Però a partir de normes com la 

referida fins ara, aquesta nova fòbia pren forma de política oficial i administrativa, de tal manera 
que es configura una sintonia entre els grups abans esmentats i les postures oficials. 

Lluny de resoldre temes de fons o d'analitzar a consciència un tema tan complex com el dels 
fluxos migratoris- considerant, per exemple, quina és la responsabilitat 

de les empreses que utilitzen irregularment moltes d'aquestes 
persones immigrants- se'ls atribueix tota la culpa a qui ha immigrat i es 

troba en situació irregular. 

Segons aquesta lògica, la criminalitat s'incrementa pels i per les 
immigrants, ja que estar en situació irregular equival per al Parlament 
Europeu a assassinar, robar o violar, i aquesta és raó suficient per a 

decretar la seva detenció i expulsió. 

Triomfa així la por i la mentida, alimentats pel discurs de certs mitjans de comunicació que 
tenen un biaix ja conegut, duent a la política europea, a iniciativa dels governs d'Itàlia i França 

en particular, a embolicar-se en la fal·làcia que el principal problema d'aquest continent és la 
immigració, sense adonar-se que aquesta situació afavoreix justament a aquells que paguen 

cada vegada menys salaris i a qui pretenen abusar laboralment dels treballadors. 

Pots llegir l'article complet al web del IECAH. 

(*) Gustavo Oré és col·laborador de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària 

"Per què haurien de 
tornar aquestes 
persones a Europa 
després de ser 
expulsats d'aquesta 
forma?" 

http://www.iecah.org/
http://www.iecah.org/ver_completo.php?id_articulo=404


(IECAH).
…/…
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Què puc fer Jo? 
Difon el manifest dels intel·lectuals llatinoamericans contra la directiva europea d'immigració. 
Des d' t'animen a enviar-lo als parlamentaris europeus i governs. 
Des de la web Directiva de la vergonya estan realitzant una campanya de recollida massiva de 
signatures sobre el tema. Afegeix la teva!
Si veus un acte racista, pots fer la denúncia a l'Oficina d’Informació i Denúncies de Sos 
Racisme.
Consulta el nostre directori d'organitzacions que treballen amb immigrants o treballen temes de 
drets humans i posa't en contacte amb elles per saber com hi pots col·laborar.
També pots buscar oportunitats de voluntariat a HacesFalta.org

(Aquesta notícia ha estat traduïda per IVANNA V. ORTIZ, voluntària de Canal Solidari)

-----

MUGAK - El Correo, 2008-07-30 - 

Berlusconi sacará 3.000 soldados a la calle para reforzar la 
seguridad

Los centros temporalespara inmigrantes, asícomo las embajadas y 
monumentos, serán objetivos prioritarios

Berlusconi sigue alentando la polémica y, ajeno a las críticas de la oposición y de los 
sindicatos, pondrá en marcha nuevas medidas para combatir el crimen y la violencia, 
uno de los principales compromisos que adoptó durante su campaña electoral. Las 
calles de las principales ciudades de Italia serán patrulladas a partir del próximo lunes 
por 3.000 militares. Los ministros del Interior, Roberto Maroni, y de Defensa, Ignazio 
La Russa, dieron ayer luz verde definitiva a esta disposición,  asegurando que será 
«muy útil para la seguridad». 
Unos  2.000  soldados  serán  desplegados  en  las  zonas  que  registran  índices  más 
elevados de criminalidad. La mitad de éstos supervisarán los centros temporales de 
permanencia  para  inmigrantes  y  sus  alrededores.  Los  1.000  militares  restantes 
patrullarán las calles en función de las necesidades. 
El  mayor  despliegue  se  realizará  en  las  urbes  más  grandes  y  consideradas 
especialmente vulnerables como Roma, Milán y Nápoles, entre otras. Los soldados 
patrullarán  junto  a  las  fuerzas  de  la  Policía  y  vigilarán  objetivos  sensibles,  como 
embajadas  o  monumentos,  y  centros  de  identificación  de  inmigrantes  ilegales. 
También ayudarán a resguardar áreas como el  Vaticano,  la  catedral  de Milán,  las 
estaciones de trenes y otros potenciales blancos para ataques terroristas. 

-----

http://medios.mugak.eu/noticias/fuente/9
http://www.hacesfalta.org/
http://www.canalsolidario.org/web/directorio_org/?clave=&id_actividad=14&id_pais=60&id_provincia=&accion=buscar
http://www.canalsolidario.org/web/directorio_org/?clave=&id_actividad=12&id_pais=60&id_provincia=&accion=buscar
http://www.sosracisme.org/denuncia/oid.php
http://www.directivadelaverguenza.org/
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=9632
http://www.iecah.org/
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L’Onze, vine a la Festa per la Llibertat

Des d'Òmnium ja estem ultimant els detalls finals de la Festa per la Llibertat. 
El passeig Lluís Companys de Barcelona serà escenari, un any més, de les 
activitats que Òmnium ha preparat per commemorar la Diada Nacional de 
Catalunya. Us esperem, una vegada més, per celebrar la nostra festa nacional 
als peus de l'Arc del Triomf de Barcelona.

Activitats programades

9.30 h: Ofrena floral a Rafael de Casanovas. La comitiva es trobarà a la 
cantonada d'Ausiàs Marc amb Bruc. Animem a tots els socis i simpatitzants de 
l'entitat a participar-hi.

Al llarg de tot el dia: Mostra d'Entitats del Països Catalans (Organitzada per 
Gent de la Terra).

A partir de les 10.00 h: Viu l'Onze en família! Activitats i jocs infantils. 
Dibuixem la llibertat.

14.00 h: dinar popular amb Jaume Arnella. Venda anticipada de tiquets a 
Òmnium Cultural (Diputació, 276, pral. Barcelona) de 9 h a 18 h, a partir del 
dia 25 d'agost o a l'envelat Òmnium al Passeig Lluís Companys el mateix 11 
de setembre. 

19.30 h: concert amb Cesk Freixas, Elèctrica Dharma i La Troba Kung Fu.

 
 
 

http://www.11setembre.cat/
https://segur.omniumcultural.org/11motiusViewPage.php
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 25/07/2008
La  ratificación  de  la  Convención  de  la  ONU  para  los 
trabajadores migratorios no es una prioridad política

La Plataforma ‘Xarxa 18 de desembre’, con apoyo de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat 
de Catalunya, ha organizado una mesa redonda con representantes políticos sobre la ratificación de la 
Convención de la ONU sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. El acto, 
que se enmarca en una campaña que desde 2003 solicita esta ratificación, se realizó en la Casa del Mar 
de Barcelona, con la presencia de representantes de diversos partidos políticos- Esquerra Republicana, 
CiU, PSOE e Iniciativa per Catalunya-  y de Carla Edelenbos, secretaria del Comité de seguimiento y 
promoción  de  la  Convención  de  la  ONU.  
La Convención, aunque fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990 y entró en vigor hace 
cinco años, tiene una implantación casi nula porque la mayoría de los países, entre ellos todos los de la 
Unión  Europea,  se  niegan  a  ratificarla.  Hasta  el  momento  sólo  37  Estados  han  ratificado  el  texto.
La Convención, en la que se establecen, garantizan y tutelan las normas mínimas que los Estados deben 
aplicar a los trabajadores inmigrantes, documentados e indocumentados, recoge muchos de los derechos 
que desde hace años ya se reconocen en diferentes Estados o están en vías de ser reconocidos. Entre 
estos derechos de la Convención se encuentran la tutela judicial efectiva, los de educación, el acceso a la 
sanidad, o el derecho a huelga, a reunión o a sindicación. En numerosos países miembros de la Unión 
Europea  se  han  realizado  estudios  que  demuestran  que  existe  una  perfecta  harmonización  y 
compatibilidad  entre  las  normas  internas  y  las  propuestas  por  la  Convención.  

En España, un grupo de expertos juristas ha difundido un estudio en el que se afirma que los textos de la 
Convención no se oponen a las normas en vigor. Este estudio ha sido realizado por Javier de Lucas, 
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y en el mismo han participado también 
los  profesores  de  la  misma  universidad  Angeles  Solanes  y  Consuelo  Ramón.  En  opinión  de  estos 
expertos, la Convención de la ONU es un esfuerzo para establecer “el imperio de la Ley y del Estado de 
Derecho sobre uno de los sectores más frágiles de la sociedad, los inmigrantes, lo que incluye a los 
indocumentados”.  Los  expertos  concluyen  que  la  ratificación  de  la  Convención  “es  una  medida  de 
coherencia” y de ninguna manera supone “una extensión de los derechos de los inmigrantes” o puede 
provocar  “un  efecto  llamada”.
“¿Cuáles  son  las  razones  de  la  cerrazón?”,  se  pregunta  Carla  Edelenbos,  del  Comité  que  vigila  la 
aplicación de esta Convención y promueve su ratificación. En su opinión, las razones de la oposición a la 
ratificación, especialmente de los Estados de la Unión Europea, obedecen a tres 
motivos. Por una parte esgrimen razones de soberanía, los Estados quieren total libertad para decidir su 
política y tratamiento de la inmigración. También aluden a razones de seguridad, en
una sociedad donde a menudo se asimila inmigración a delincuencia. Y, por último, se escudan en al 
protección y regularización del mercado de trabajo y que la ratificación no suponga un efecto llamada.  
Como  dice  Carla  Edelenbos,  la  ratificación  de  la  Convención  es  técnica  y  legalmente  posible,  sin 
embargo, falta la voluntad política para hacerlo. En 2003, el partido socialista, entonces en la oposición, 
presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, solicitando al gobierno popular la 
ratificación. Lo mismo han hecho el grupo parlamentario de IU-ERC-IcV el 8 de junio pasado. Por su 
parte, en el Parlamento de Cataluña, se han aprobado dos resoluciones solicitando al gobierno de España 
que  ratifique  la  Convención.
Sin embargo, el partido socialista no cree que ahora sea un buen momento, como explicaba Isabel López, 
diputada en el  Congreso, no se oponen a la ratificación “de hecho,  así  se recoge en los programas 
electorales del PSOE”, pero no quieren iniciar en el seno de la Unión Europea un debate que pueda 
molestar a otros estados miembros. Además, ahora mismo las prioridades en materia de inmigración y 
extranjería son ahora otras. De la misma opinión es Carles Campuzano, diputado de CIU en el Congreso.
En oposición a esta línea se mostraron los representantes de ERC (Joan Tardà) y Iniciativa (Ernesto 
Carrión) que solicitaron abiertamente la ratificación de la Convención al gobierno.

Entitat: Institut de Drets Humans de Catalunya, Barcelona
Dades de contacte: Águeda Mera Miyares | 93 301 77 10

****

http://www.idhc.org/
http://zonaong.canalsolidari.org/index.php
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WebIslam, 1-08-2008 

La Villa Olímpica contará con cinco áreas para las religiones 
mayoritarias en el mundo

La Villa Olímpica, que será inaugurada el próximo domingo día 27, contará con cinco 
áreas para las religiones mayoritarias en el mundo (cristianismo, budismo, islamismo, 
judaísmo e hinduismo), informó hoy la portavoz del recinto, Deng Yaping.
Cada una de las zonas se dedicará a la celebración de servicios religiosos de una de 
esas religiones, aunque la destinada al hinduismo (bautizada 'Sala Tranquila') podrá 
también ser utilizada por otros credos minoritarios, explicó la portavoz.
Ya en días anteriores se había informado de que en la Villa Olímpica habrá textos 
sagrados disponibles para los atletas, desde Biblias a libros del Corán, entre otras.
Asimismo,  en iglesias  cristianas de toda la  ciudad  se  celebrarán  misas  en  inglés, 
francés,  alemán,  español  y  latín,  en  las  que  se  invitará  a  participar  a  sacerdotes 
extranjeros.

****

ENTITATS

FEDELATINA

COORDINACIÓ DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
FEDELATINA

La coordinació de Cultura Contemporània de Fedelatina té com a objectiu potenciar i difondre la 
producció  cultural  llatinoamericana  i  les  noves  tendències  artístiques  que  es  forgen  en  la 
societat actual, com a fruit de la trobada i del creuament permanent de cultures. 

Com  a  plataforma  i  referent  d’artistes  llatinoamericans,  Fedelatina  desenvolupa  serveis 
d’assessoria cultural, suport i difusió de projectes culturals. A més, pretén generar una sòlida 
programació de difusió i sensibilització a través d’activitats que articulin temàtiques al voltant de 
diversos eixos com migracions,  drets culturals,  polítiques culturals i  de cooperació Amèrica 
Llatina – Europa.

Aquest intercanvi d’informació, comunicació i anàlisi que permet compartir idees i projectes en 
continu diàleg intercultural contribuirà a l’establiment d’una xarxa entre les diverses entitats, 



col.lectius i artistes contemporanis llatinoamericans i europeus, per tal d’unir esforços en aquest 
espai cultural comú per a la creació i difusió internacional de la cultura en cooperació entre 
Amèrica Llatina i Europa. 

…/…
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Serveis: 
 Assessoria cultural
 Organització d'exposicions i esdeveniments a la seu de Fedelatina
 Suport i difusió a projectes culturals d’artistes llatinoamericans
 Creació i gestió de projectes culturals
 Cooperació cultural amb entitats a nivell local, nacional i internacional

Us convidem a presentar les vostres propostes, esdeveniments culturals, projectes per realitzar 
a la seu de Fedelatina, sol.licitud d’assessories, currículums o les vostres inquietuds al voltant 
de l’escena cultural catalana. 

Contacte:    Mireia Cirera Hidalgo,  Coordinadora de Cultura
cultura@fedelatina.org
Tel: + 34 931924114

****

mailto:cultura@fedelatina.org
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OFERTES DE TREBALL

Junta de Comerç, 16.  08001 Barcelona. tel. 93 317 00 13  fax: 93 301 16 06
www.casaldelraval.org

El Casal dels Infants del Raval és una associació sense ànim de lucre que porta 25 anys 
dedicada a millorar la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en risc o en situació d'exclusió social. 

Ens trobem en un moment d’extensió  del model del Casal als barris vulnerables que ho necessiten, 
desenvolupant una estructura que garanteixi el model de creixement d’actuació territorial. Comptem amb 

un equip de 750 persones

Cap de desenvolupament estratègic i extensió territorial
 en dependència  del director tècnic de l’entitat
Formació Diplomatura o llicenciatura universitària

Es valorarà  màster o postgrau dintre en àmbits d’acció social o de gestió 
d’organitzacions i projectes.

Competències i 
requeriments 

Experiència mínima de 4 anys en responsabilitats directives o de coordinació 
de  projectes-programes  d’acció  social,  mobilització  ciutadana  i  innovació 
social
Experiència contrastada en el lideratge i desenvolupament de  projectes
Experiència  d’interlocució  i  aliances  amb  actors  socials:  especialment 
administracions públiques, i també fundacions, entitats i empreses privades.
Experiència de treball en entitats del sector d’acció social i organitzacions no 
lucratives
Capacitat directiva, visió estratègica i orientació a resultats
Persona emprenedora  amb alta ascendència i lideratge
Habilitat per dirigir i desenvolupar equips de persones
Alta autonomia en l’anàlisi i la resolució de problemes 
Alt compromís institucional 
Alta capacitat d’anàlisis, prospecció i d’adaptació als canvis
Alta capacitat de transmissió de valors i coneixement
Capacitat innovadora i estil de treball participatiu i integrador.
Domini de castellà i català

Feina Responsable de definir i implementar el pla d’extensió territorial a Catalunya.
Disseny i impuls de nous projectes a desenvolupar
Supervisió i suport a Caps de Programa i Caps Territorials i direcció d’equips. 
Desenvolupament estratègic de noves línees innovadores dins del camp de 
l’acció social.
Responsable  d’establir  aliances  amb  diferents  agents  socials: 
administracions, fundacions, entitats privades i associacions.
                            

Horari 40 h setmanals de dilluns a divendres.

Sou brut  29.529 € bruts anuals

Incorporació Setembre/Octubre

http://www.casaldelraval.org/


Altres Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció

Enviar el currículum per correu electrònic en document adjunt 
amb nom i cognom llegible amb Word a 
rh009@casaldelraval.org

Recursos Humans
Referència CV:  CDE0708
Rh009@casaldelraval.org
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LLIBRES
Albert Parés (Advocat Social),  22-7-2008

LIBRO VERDE SOBRE "INMIGRACION Y MOVILIDAD: RETOS Y 
OPORTUNIDADES EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LA UNION 

EUROPEA", DE 03.07.2008
(Article de 17 pàgines que enviarem a qui ens ho demani)





C O N T R A P O R T A D A

INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA col·labora en les gestions per 
interessar als  sectors empresarials més necessitats de mà d’obra amb 

diferent qualificació.

LA SATISFACCIÓ DE CONTRIBUIR A UNA 
MILLOR CONVIVÈNCIA AMB ELS 

NOUVINGUTS I A LA SEVA INTEGRACIÓ A 
LA NOSTRA SOCIETAT, SERÀ LA MILLOR 

RECOMPENSA.

ANIMEU-VOS A COL·LABORAR !!

INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA

E-MAIL: interculturalitaticonvivencia@pangea.org
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