II Jornada: Bones pràctiques amb Immigració i Interculturalitat.

ELS CONTEXTOS
RELACIONALS DELS
ADOLESCENTS I JOVES
A CATALUNYA
ES POT EVITAR
LA RADICALITZACIÓ ?

7 de novembre 2017
Pati Manning Diputació de Barcelona
carrer Montalegre, 7

Jornada organitzada per la Associació Atlàntida, professionals per la Interculturalitat,
dirigida a professionals de diferents àmbits i al mon associatiu de la immigració.

En els processos migratoris al nostre país, observem que a vegades els mitjans de
comunicació tenen tendència a visualitzar els problemes i les situacions de conflicte. En
la I Jornada organitzada el novembre 2016, es varen presentar projectes que podien ser
un referent com a bones pràctiques d’intervenció en relació a la immigració i la
interculturalitat.
En l’avaluació feta pels participants es va constatar la necessitat de seguir aprofundint
en el tema, per la qual cosa plantegen una II Jornada. Desprès de la situació viscuda
actualment a Catalunya -amb els “atemptats” del mes d’agost a Barcelona- , veiem la
necessitat de donar un nou enfocament a la Jornada prevista. Es planteja una reflexió i
debat entorn els processos de construcció de la identitat en l’adolescència i la joventut i
els seus contextos relacionals, amb la presentació d’alguns projectes que s’estan portant
a terme en diferents territoris. Una reflexió que ens permeti veure els aspectes
preventius a tenir en compte per seguir avançant en aquests processos.

PROGRAMA
8,30 h. Entrega de documentació
9 h. Inauguració de la Jornada:
Oriol Amorós. Secretari d’Immigració, Igualtat i Ciutadania de la
Catalunya.

Generalitat de

Antoni Garcia i Acero, Diputat Delegat d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona.
Montserrat Feu,
Interculturalitat.

presidenta.

Associació

Atlàntida,

professionals

per

la

9,30 a 11,30. Taula rodona i debat:
LA CONSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA DELS JOVES DES DE DIFERENTS
PERSPECTIVES

Los procesos de construcción de la identidad
Juan Luis Linares, psiquiatra. Escola de Teràpia Familiar de
l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Contextos i exclusió social en els adolescents i joves.
Saïd El Kadaoui Moussaoui, psicòleg, psicoterapeuta psicoanalític
i escriptor, col·laborador del diari ARA.
El mirall social: experiències, trajectòries, i identitats de joves
marroquins
Jordi Pamies, professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica
i Social de la UAB i membre d´EMIGRA-CER Migracions
Diàleg dels ponents amb els assistents.
Moderadora:
Lourdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab de l´IEMed.

11,30 Pausa-cafè

12 a 14 h. Taula rodona i debat:
EXPERIÈNCIES
TERRITORIAL

INTERCULTURALS

AMB

JOVES

EN

L’ÀMBIT

Casal d’Infants del Barri del Raval. Enric Canet, director de
Relacions Ciutadanes, coordinador dels Camps de Treball.
Jove, musulmà i mercat de treball. Najat El Driouech Ben Moussa,
experta en gestió de la diversitat i tècnica d’ocupació.
Ajuntament del Masnou
Reflexions des de Ripoll per un nou model de convivència,
Elisabeth Ortega, directora i Núria Riera, tècnica del Consorci de
Benestar Social del Ripollès.
Diàleg dels ponents amb els assistents.
Moderadora:
Fathia Benhammou, Directora de programes de la Fundació Jaume
Bofill.

Publicació d’un Quadern Atlàntida, sobre el contingut i resultats de la Jornada.
Jornada organitzada amb la col·laboració de:
-

Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

-

Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania, Àrea d’Atenció a les
Persones.

-

Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Servei de
Psiquiatria.

-

ISBA – Institut Sistèmic de Barcelona

Es prega confirmar assistència, amb el retorn del full d’inscripció a:
atlantidamigra@gmail.com

www.atlantida-migra.org
Tel. 93 423 42 04 – 670 84 42 57

