
 

 

III Jornada Bones Pràctiques amb Immigració i 
Interculturalitat 
“ CONÈIXER I COMPARTIR TRAJECTÒRIES DE 
VIDA” 

Aquest projecte és la continuïtat de les I i II Jornades de 
Bones Pràctiques amb Immigració i Interculturalitat, 
organitzades per l’Associació Atlàntida els anys 2016 i 2017. 
L’activitat va tenir un gran interès en el sector, comptant  amb 
la participació de més de 100 persones a cada Jornada. En 
l'avaluació feta pels participants, es va constatar la necessitat 
de seguir amb aquestes jornades i es va recollir la demanda que 
es donés també veu directa a persones de diferents orígens que 
han viscut experiències d’immigració, permetent visualitzar 
processos que han tingut resultats favorables, més enllà de fer 
referència als problemes i les dificultats 

Aquesta Jornada té com objectiu reflexionar i compartir 
amb els participants a partir de les experiències presentades 
pels ponents, veure quins factors i condicions afavoreixen la 
integració i les relacions d’interculturalitat, i tenir en compte 
les dificultats i els reptes que continuen pendents. També es vol 
visualitzar les entitats i organitzacions que han sigut clau en 
aquests processos, en quins programes s’inclouen i amb quines 
metodologies s’ha donat suport a aquestes persones. 

La Jornada va dirigida a professionals i persones que 
estan treballant i/o col·laborant en serveis a la població 
immigrada i vers la interculturalitat, ja sigui des de 
l’administració, les entitats i les associacions,  des de diferents 
àmbits: ensenyament, salut, serveis socials, treball comunitari 
als barris, etc. Per altra banda, també donar prioritat a la 
participació a persones del col·lectiu immigrant. 

 

 
 

Data: 29 de novembre 2018  
Horari: 9 a 14,30 h.  . 
Lloc: Centre “Francesca Bonmaison”  -Diputació de Barcelona 

c. Sant Pere més Baix, 4 - Espai La Cuina  
 
 

PROGRAMA: 

9 h. Recepció dels participants 

9,30 a 10 h. Benvinguda i presentació de la Jornada, amb la representació 
institucional: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i 
Associació Atlàntida. 

10 h.  Presentació audiovisual “Uns i Altres”, performance de dibuix, 
vídeo i poesia, a càrrec de JOMA, artista plàstic i dibuixant i Marc Egea, 
músic.  

Sessió interactiva amb la participació dels assistents a la Jornada. 

10,45-11,15 h.  pausa –cafè 

11,15 – 12,15 h. Taula rodona-debat , amb 2 ponents i les entitats 
respectives. 

Presentació i coordinació del debat:  Sofia Owono, advocada. Programa 
de Protecció Internacional de la Fundació APIP-ACAM 

Punt de Referència – Mentoria, joves ex-tutelats 

Presentació del projecte Referents per part d’una tècnica de l’entitat i 
una mentora-col·laboradora 

Associació Intercultural “Diàlegs de Dona” Acollida, llengua i 
socialització a dones immigrades. Mercè Amor – Coordinadora del 
programa de l’entitat 

Sanae Benhamou, Marroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12,30 – 14  h. Taula rodona-debat,  amb 3 ponents  i les entitats 
respectives. 

Presentació i coordinació del debat: Fatima Ahmed, Associació 
Intercultural “Dialegs de Dona”.  

- Mescladís  - Programa Inserció Laboral - Martin Hablagüe. 
Coordinació de la Fundació Ciutadania Multicultural-Mescladís;  
Soly Malamine, coordinador de l’espai Mescladís de Senegal 

- Ajuntament Caldes de Montbui – Programa mentoria,  per infants 
i joves reagrupats, Transversalitat  i territori. Angels Oliveras, 
tècnica d’integració ciutadana; Montse García, mentora; Aamir 
Rahman, mentorat de Pakistán 

- APIP-ACAM  Programa Protecció i Sol·licitants d’Asil a 
Refugiats 
Andrea Gabernet, educadora social.  Vanesa Beatriz Escobar, 
El Salvador 

- 14,00  h. Conclusions i cloenda 

Participació de Najat Al Hachmi, escriptora. Relatora de la Jornada  

Publicació:   

Elaboració i publicació posterior d’un Quadern Atlàntida, sobre el 
contingut i els resultats de la Jornada.  

Comissió organitzadora: 

Associació Atlàntida: Fàtima Ahmed, Montse Feu, Montse Font, 
Mercè Janer i Roser Viladrich.   

Amb  el suport de 

    
 
 
 

 

        


