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Objectiu de la sessió
Ocupar-se dels desafiaments i oportunitats que planteja la immigració
a la societat catalana, des d’una perspectiva, ciutadana, institucional,
econòmica i política.

Mirar de crear, per tant, un espai d'intercanvi de bones pràctiques, de lliçons
i de reptes sobre la migració a Catalunya i el seu impacte transformador,
i desmuntar els tòpics i els malentesos. També s’hi tractaran fets
i propostes.

De ben segur que molts dilemes i qüestions no tindran resposta, però
sí que es provarà de fer les preguntes adients a alguns dels experts
i responsables d'avui per a contribuir a millorar la comprensió i la qualitat
de la nostra societat de demà.

Què és la Jornada Temàtica?
Pretén ser un espai de discussió i opinió en el qual membres de la
comunitat universitària, en especial els estudiants, entitats, institucions,
i, en general, persones expertes i interessades en el tema es reuneixen

per abordar qüestions d’actualitat i treballar per al futur de la universitat,
la formació dels nostres ciutadans i el progrés del país.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa Universitat-Societat, que és
un projecte conjunt del Consell Social i la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). El Programa ha estat concebut per a dinamitzar i enfortir, mitjançant
espais regulars de trobada, les relacions entre la universitat i la societat.

Difusió de les intervencions i conclusions
El publicaran les intervencions dels ponents i les conclusions de la
Jornada. Amb posterioritat a la sessió, es farà difusió de la publicació.

Activitat que dóna dret a 1,5 crèdits de lliure
elecció als estudiants que hi participin
Per al seu reconeixement, caldrà assistir els dos dies de l’acte i emplenar
un qüestionari que serà avaluat i que caldrà superar.

Preu de la inscripció
Gratuït
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Dilluns 19 de novembre

9.00 h Arribada i registre

9.30 h Inauguració de la Jornada
Rosa Cullell, presidenta del Consell Social de la UAB
Lluís Ferrer, rector de la UAB

I. UN FENÒMEN POLIÈDRIC I COMPLEX

10.00 h Les dades de la migració a Catalunya
Eva Østergaard-Nielsen, investigadora Ramon y Cajal,
Departament de Ciències Polítiques de la UAB

10.30 h Causes i conseqüències econòmiques del xoc migratori
i perspectives de futur
Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB

11.00 h Impacte de la immigració en la societat receptora
i en la d'origen
Carlota Solé, directora del Grup d'Estudis d'Immigració
i Minories Ètniques (GEDIME) de la UAB
Àngels Pascual de Sans, Directora del Grup de Recerca
sobre Migracions (GRM) de la UAB

11.40 h Debat
Modera Pepa Masó, cap de secció de Societat
i Barcelona del diari Avui

12.00 h Pausa cafè

II. LA VISIÓ DES DE LA POLÍTICA I LA SOCIETAT

12.30 h Migracions: la visió del món empresarial i social
Ghassan Saliba, secretari d'Immigració de CCOO de Catalunya
Raquel Gil, presidenta de Amic-UGT de Catalunya
David Garrofé, secretari general de la CECOT
Florin Gaiseanu, economista i president de l’Associació
Asocrom Vallès

Modera Pepa Masó, cap de secció de Societat i Barcelona
del diari Avui

14.00 h Pausa dinar
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Dimarts 20 de novembre

15.30 h Migracions: la visió del món associatiu
Jordi Gasul, vocal d’Acció Social de la Confederació
d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC)
Abdou Mawa Ndiaye, president de la Federació de Col·lectius
d’Immigrants de Catalunya (FCIC)
Juana Martí, coordinadora del Departament de Migració
i Codesenvolupament de Cáritas Diocesana de Barcelona

Modera Francesc Triola, director de COMRadio

16.30 h Migracions: la visió del món polític
Oriol Amorós, secretari per a la Immigració de la Generalitat
de Catalunya
Josep Palacios, comissionat per al Pla de Nova Ciutadania
de l’Ajuntament de Mataró
Gerard Serra, alcalde d’Alcarràs

Modera Francesc Triola, director de COMRadio

17.30 h Conclusions del dia i fi de la sessió

9.00 h Arribada i registre

III. CODESENVOLUPAMENT: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

9.30 h El codesenvolupament, repte i il·lusió: tesis per a un debat
Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals i secretari
general de la UAB

10.00 h El rol dels governs emissors
Xavier Aragall, Programa de Migracions de l’Institut Europeu
de la Mediterrània (IEMed)

10.30 h Aprenentatges locals d'accions de codesenvolupament
Amadou Bocar Sam, secretari de la Coordinadora
d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC)

11.00 h Debat
Modera Josep Playà, periodista del diari La Vanguardia

11.30 h Pausa cafè
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El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

IV. DE L’ACOLLIDA A LA CONVIVÈNCIA

12.00 h La migració com a factor transformador social
Fatima Ahmed, Associació Sociocultural Ibn Batuta,
responsable del Programa Dona
Abdellatif El Bekkari, mediador intercultural de l’Espai
d´Inclusió i Formació Casc Antic (Ei! Casc Antic)

Modera Josep Playà, periodista del diari La Vanguardia

13.00 h Polítiques per gestionar el canvi
Eva Bojang, fundadora de l’Associació Musu Kafo
Josep Vilarnau, coordinador del Programa Immigració
i Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa

Modera Josep Playà, periodista del diari La Vanguardia

14.00 h Pausa dinar

V. LA SOCIETAT DEL FUTUR

15.30 h Com garantir la cohesió i la convivència a la societat del futur
Rafael Crespo, membre dels Grups de Recerca i Actuació
amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers

Modera Rosa Mora, redactora en cap de la secció Catalunya
del diari El País

16.30 h Conclusions de la Jornada
Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals
i secretari general de la UAB

17.15 h Cloenda de la Jornada



Per a entitats, institucions i membres de la comunitat universitària

Nom i cognoms

Entitat / Institució

Càrrec

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Assistència:         19 d’octubre        20 d’octubre            Ambdós dies

Per als estudiants interessats a obtenir el reconeixement dels 1,5 crèdits
a què dóna dret l’activitat

És obligatori assistir els dos dies de l’acte i emplenar un qüestionari,
que serà avaluat i que caldrà superar

Nom i cognoms

Universitat

Estudis

Correu electrònic

Telèfon de contacte

DNI

Butlleta d’inscripció

Les dades seran incorporades a un fitxer del Consell Social de la UAB amb la finalitat
de gestionar la inscripció i facilitar la documentació relacionada amb la Jornada.
Les dades sol·licitades són imprescindibles per poder assegurar la participació en la Jornada.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu dret
a exercir, davant la UAB, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte
a les vostres dades.
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