Il·lustració: Montserrat Anguiano

Data:
2 de desembre de 2019
Hora:
De 8.30 a 14.15 h
Lloc:
Espai Bital (sala d’actes)
C. José Agustín Goytisolo, 22
08908 L’Hospitalet de Llobregat
(enllaç a Google Maps)
Inscripcions:
https://form.jotformeu.com/91473107158356

Introducció
Catalunya està formada per persones d’orígens i de bagatges culturals molt diversos, una
diversitat que es fa visible especialment entre la població més jove i que es deu, en bona part, a
les onades migratòries de les darreres dècades.
Efectivament, la població catalana és heterogènia pel que fa a l’origen geogràfic, la llengua, la
religió, el color de la pell..., però darrere d’aquesta diversitat s’hi amaguen històries personals
que poden ser molt divergents. Aquesta jornada pretén recollir quina és la vivència de les
persones que pertanyen a col·lectius racialitzats, així com de les que formen part de col·lectius
culturals minoritaris, posant l’èmfasi en la població més jove. L’experiència personal condiciona
les nostres opinions i actituds i des d’aquest punt de vista és un factor essencial per saber
quines dinàmiques es poden desenvolupar en el futur a la nostra societat.
D’altra banda, a Catalunya han arribat milers d’infants provinents de l’adopció internacional,
que han passat per un procés d’adaptació i d’integració de realitats culturals i orígens diversos.
Aquesta situació pot ser, en si mateixa, una font de gran riquesa personal, però també molts
cops complexa i no absenta de dificultats. És important poder trobar, durant el procés de
creació d’una identitat adoptiva positiva, persones referents i tutors resilients que ajudin a
superar aquesta complexitat.

Objectius
-

-

Conèixer com viuen la diferència les persones que pertanyen a col·lectius racialitzats o a
col·lectius culturals minoritaris, i de manera particular les persones més joves.
Mostrar referents positius per a tots els joves que pertanyen a col·lectius racialitzats o a
col·lectius culturals minoritaris, per oferir un missatge d’inclusió, superació i resiliència
personal.
Disposar d’elements que permetin crear estratègies per avançar cap a una societat
plenament intercultural i respectuosa amb la diferència.

Destinataris
-

Professionals de l’àmbit de la joventut, la ciutadania, la immigració, la infància i
l’adolescència, etc.
Càrrecs electes.
Representants d’entitats.
Investigadors.
Persones de col·lectius racialitzats, minoritaris o d’immigrants, persones adoptades, famílies
adoptives, etc.

PROGRAMA
8.30 h Rebuda i acreditacions
9 h Presentació de la Jornada
Sr. Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
Presenta: Sra. Montserrat Anguiano, artista afrocatalana
9.30 h - 10.15 h Conferència inaugural: “Joves d’origen estranger a Catalunya:
experiències, trajectòries i reptes”
Dr. Jordi Pàmies, professor agregat del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social - EMIGRA
- CER Migracions (UAB)
10.15 h - 11.45 h Taula rodona: “Referents i diversitat cultural a Catalunya”
Sr. Fernando Macías, professor i investigador de la UB
Sra. Kadijatu Dem Nije, psicòloga
Sr. Mohamed el Amrani, comunicador i emprenedor social
Sra. Zheyun Gu, estudiant del grau en Comptabilitat i Finances (UAB)
Modera: Sr. Mohamed Ait Abou, tècnic d’intervenció comunitària intercultural
11.45 h - 12.15 h Pausa cafè a càrrec de Diomcoop, cooperativa d’iniciativa social
12.15 h - 13.45 h Taula rodona: “Adopció i identitat”
Sra. Asha Miró, escriptora i persona adoptada a l’Índia
Sra. Montserrat Anguiano, artista i persona adoptada a Catalunya
Sr. Kopil Roca, músic, emprenedor i persona adoptada al Nepal
Sra. Anna Vicens, educadora social i persona adoptada a Romania
Modera: Sra. Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
13.45 h - 14.15 h Acte de cloenda de la Jornada
Sra. Georgina Oliva, secretària d’Infància, Adolescència i Joventut
Acompanyament musical a càrrec de Kopil Roca
Projeccions de diverses creacions artístiques de Montserrat Anguiano

