
JORNADA DE RECERCA I IMMIGRACIÓ
13 de juny de 2007

Introducció

La Secretaria per a la Immigració del Departament
d’Acció Social i Ciutadania i la Direcció General de
Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca de
la Generalitat de Catalunya col·laboren des de l’any
2005 en una convocatòria per a projectes de recerca
en matèria d’immigració a Catalunya.

Aquesta convocatòria, gestionada per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, arriba enguany
a la seva tercera edició i coincideix amb el lliurament
de resultats dels primers projectes finançats així com
amb la publicació al DOGC de noves línies d’ajuts.

Esperem que la Jornada de Recerca i Immigració sigui
un espai de divulgació i de debat per a investigadors i
investigadores de Catalunya i també per al conjunt de
professionals que treballen en aquest àmbit.

Programa

9:30 Benvinguda i inauguració a càrrec de:

Sr. Antoni Riera, Vice-President de l’Institut d’Estudis
Catalans
Sra. Blanca Palmada, Comissionada d’Universitats i
Recerca
Hble. Sra. Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i
Ciutadania

Bloc A

10:00-10:15 L’èxit en les trajectòries formatives obligatòries i
postobligatòries en contextos multiculturals. Inés Massot.
Universitat de Barcelona.

10:15-10:30 Estudi diagnòstic de les necessitats
socioeducatives dels adolescents i joves nouvinguts a la ciutat
de Sant Boi de Llobregat. Ruth Vila. Universitat de Barcelona

10:30-10:45 Adolescents immigrats a Catalunya i construcció
de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos
d’inclusió. Miquel Àngel Essomba. Universitat Autònoma de
Barcelona.

10:45-11:00 torn obert de paraules
11:00-11:30 pausa cafè

Bloc B

10:00-10:15 Associacionisme i esport. Estratègies d’intervenció
per a la participació d’infants i joves immigrants en el teixit
associatiu de barri. Teresa Lleixà. Universitat de Barcelona.

10:15-10:30 El paper de l’esport en la integració de la població
adulta immigrant d’origen internacional a Catalunya. Chris
Kennett. Universitat Autònoma de Barcelona.

10:30-10:45 Associacionisme i acomodació dels immigrants
d’origen africà a Catalunya. Jordi Garreta. Universitat de
Lleida.

10:45-11:00 torn obert de paraules
11:00-11:30 pausa cafè

Bloc C

11 :30-11 .45  Aplicació de models lingüístics per a la
implementació d’un cercador local especialitzat en el domini
de la immigració i l’estrangeria. John Roberto. Universitat de
Barcelona.

11.45-12.00 Anàlisi discursiu de les actituds lingüístiques de
l’alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació
qualitativa. Cecilio Lapresta. Universitat de Lleida.

12:00-12:15 Estat de salut, necessitat i utilització dels serveis
d’atenció primària i urgències hospitalàries de la població
immigrant. Laura Vall-llosera. Universitat de Girona.

12:15-12:30 torn obert de paraules

Bloc D

11:30-11.45 Diagnòstic de competències interculturals en
l’administració pública. Flor Ángeles Cabrera. Universitat de
Barcelona.

11.45-12.00  Justícia i immigració : pautes d’interacció als
tribunals de justícia. Marta Poblet. Universitat Autònoma de
Barcelona.

12:00-12:15 Estudi sobre pràctiques d’exclusió als locals
nocturns del centre històric de Barcelona. El dret d’admissió
com a tècnica de discriminació racista. Manuel Delgado.
Universitat de Barcelona.

12:15-12:30 torn obert de paraules

12:30 Cloenda a càrrec de:

Sr. Oriol Amorós, Secretari per a la Immigració
Sr. Estanislau Fons, Director executiu de l’AGAUR

Confirmeu l’assistència a magda.garcia@gencat.net
indicant la vostra preferència de participació per blocs:

Bloc A          o      Bloc B
Bloc C          o      Bloc D

Organitza

Col·labora


