PROGRAMA D’ACOLLIDA
ACTIVITATS 2014.
Activitats d'Inauguració i Exposició "El meu Barri" :
Organitzat des del departament de Cultura i el Programa d'Acollida; amb el
suport d'Entorn; grup de teatre El Teló; l'Assoc. de veïns de la Plaça Catalunya;
Assoc. Diàleg i Participació i Esclat.
Una reflexió conjunta sobre les idees de ciutat i de barri, el paper de l'espai públic i
privat, les celebracions que realitzem, els equipaments públics i les xarxes associatives
que hi ha, portat a terme amb les entitats que comparteixen espais al Centre Cívic.
Lloc: Sala d'exposicions del Centre Cívic Selves i Carner.
Inauguració: Divendres 31 de gener de 2014. 19:30 h. Amb lectures teatralitzades,
exposició de fotografies, redaccions d'infants i joves, etc.
Exposició: Del 31 de gener al 28 de febrer, de 16h a 21 h
--------------------------------------------JORNADA DE PORTES OBERTES: Comunitat islàmica de Manresa-Mesquita
Al Fath i Associació Cultural islàmica del Bages // Ajuntament de ManresaPrograma d'Acollida
Dissabte 15 de febrer 2014. Matí i tarda. Lloc: Fàbrica de l'Aranya Camí de la
Cova, 1.
•
•
•
•
•

11:30 h. Recepció i visita autoritats. Taula Rodona
14:00 h. Dinar popular amb cuscús. Plaça del Salt
16:00h Visita pública comentada
16:30 h. Conferència i taula rodona sobre : Una aproximació als aspectes claus
de l'Islam.
18:00 h Clausura
-------------------------------------------

FESTA INTERCULTURAL de MANRESA: Està prevista de cara al Dissabte 21 de
Juny, a Plaça Sant Domènec

MUNDIALET INTERCULTURAL: Està previst de meitats de Juliol a meitats
d’Agost. Pendent de concreció.

ACTIVITATS 2013
Dia Internacional contra el racisme i la Xenofòbia:
Dia 21 de març- Lloc. Mossos d'Esquadra
Organitza: Mossos d'Esquadra . Amb el suport: Ajuntament de Manresa
9'45 h Recepció dels convidats
10 h Presentació de la jornada a càrrec Joan C. Escobar, cap de l'ABP Bages i Mercè
Rosich, regidora d'Acollida
10'15 h Exposició monogràfica: El perquè del racisme i la xenofòbia. A càrrec de Josep
Vilarmau, coord. Programa Acollida- Ajuntament
11h. Taul rodona: Jamaa Mbarki (Agent Acollida-Ajuntament) // Abdullah Hammouch
(membre comunitat musulmana) //Moctar Thera (membre comunitat senegalesa) //
12. Pausa-Cafè
Visita instal·lacions
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visita del Director Gral d'Immigració Sr. Xavier Bosch.
Dia: 11 d'Abril de 2013
Matí. 12 h-Visita a l'Ajuntament- Alcaldia
12'45-14'45h: Visita a diverses entitats de la ciutat: Caritas Arxiprestal; Mesquita Al
Fath // Assoc. Arbre de vida
17 h: Taula territorial de la Catalunya Central (a la seu del Depart d'Ensenyament) On
es convida les diverses entitats que treballen temàtiques migratòries, associacions de
nouvinguts, tècnics diversos, voluntariat, etc. de les comarques de la Catalunya Central
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ªMatinal formativa i d'Intercanvi: Diversitat i convivència als barris
Dissabte 20 d'abril. De 9'30 h a 13'13 h. a la Casa Flors Sirera, C/ Saleses, 10
Organitzat Comissió de barris per la interculturalitat ( Ajuntament-Programa
d'Acollida// Federaciçó d'Assoc. d eVeïns// Plans de desenvolupament comunitari
de les Escodines, Xup, Balconada i l'Assoc. de veïns de la Font)

9-9'30h Arribada i lliurament de material
9'30 h Inauguració a càrrec: Mercè Rosich, regidora d'Acollida // Enric Martí,
president de la Federació d'Assoc. de veïns
9'45-10'30h Ponència-debat: Les migracions en el moment actual, a càrrec de Josep
Vilarmau, Coord. Programa d'Acollida
10'30-11h- Pausa-cafè
11-12'00 h: Ponència-debat: Projectes de convivència i intermediació veïnal a
Manresa, a càrrec de Cèlia Barreda (projecte Enllaç- Ajuntament) i Clara Abancó (Punt
d'atenció i mediació de les Escodines)
12-13'30 Taula rodona i debat. Quina feina fan les entitats de nouvinguts?
Coneguem-les: Thera Moctar (ONG Diapo) // Julieta Sánchez (Assoc. boliviana de
Manresa 6 d'agost) // Abdellah hammouch (membre de la comunitat islàmica Mesquita
Al Fath)
13:30 Cloenda de les jornades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentació del llibre: Corresponsals de les migracions (de Jean-Paul Marthoz)
adaptat a la versió catalana per Carles Solà i Marta Muixí. Edic. Pol·len
Dimarts 14 de maig, 18:30 h. al Centre Cultural El Casino. Passeig Pere II, 29. A
càrrec de Marta Muixí i Mar Carrera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xè Mundialet Intercultural de Futbol
Inauguració: Diumenge 9 de juny, 17 h. A l'Estadi del Congost. I primer partit del
campionat (Argentina, guanyador de l'any anterior i Xile)
Es jugarà els dissabtes i diumenges fins la primera setmana de juliol
Organitza: Amics del Senegal del Bages
Amb el suport: Ajuntament de Manresa i altres entitats
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTA INTERCULTURAL de MANRESA

Dissabte 29 de juny, de les 12 del migdia a les 12 de la nit. Lloc: Plaça Sant
Domènec
Tindrà lloc la festa intercutural de la ciutat, amb la presència i actuacions diverses
de diferents col·lectius i entitats presents a Manresa, també tindrà lloc mostra
gastronòmica en diferents parades al voltant de la plaça. En concret l'ordre del dia
previst és el següent:
Matí:
12h. Inauguració
12'15-13h. Actuació colla castellera Tirallongues
13-13'45h. Actuació associació de Muyuka a Catalunya (Camerun)
Tarda:
16'45h: Inauguració-represa actuacions
17-17'45h Centro Cultural Andaluz
17'50-18'35h. Assoc Boliviana 6 d'Agost
18'40-19'25h. Assoc. Cultural Oodua (Ioruba- Nigèria)
19'30-20'15h. Assoc. Cultural Argentina
20'20-21'05h. Assoc. de colombians residents de Manresa
21'10-21'55 h.Moviment Panafricà
22-22'45h. Assoc. Arbre de Vida
22'50-23'35h. Assoc. de Ghanesos de Catalunya
23'40-00'25h. Assoc. d'Equatorians de Manresa
Cloenda
Col·laboren: Assoc. Cultural islàmica del Bages // Assoc. d'Amics del Senegal del
Bages
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xerrada informativa sobre diversos aspectes de la legislació d'estrangeria.
Organitza: Oficina del CITE a Manresa // Ajuntament Manresa- Programa
d'Acollida.

Ponent: Eva Giner. Informadora del servei del CITE a Manresa
Dia: Dimarts 12 de novembre 2013; de 17 h a 19 h.
Lloc: Edifici Sindicats- Auditori. Passeig Pere III 62, planta baixa
Temes a tractar:
•
•
•

Canals i requisits per residir i treballar a altres països de la Unió Europea ( per
espanyols i estrangers residents a Espanya)
Adquisició de la nacionalitat espanyola, requisits, procediments i avantatges
Les renovacions dels permisos de residència i treball, estat actual de les
tramitacions.

A qui va adreçat: A qualsevol persona interessada en el tema; col·lectiu
nouvingut; voluntariat; tècnics interessats, etc.
No hi ha inscripcions- entrada lliure.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matinal formativa sobre aspectes claus i pràctics de la legislació d'estrangeria
(Jornada adreçada a personal tècnic i voluntariat)
Organitza: CITE Manresa i Ajuntament de Manresa
Ponent: Eva Giner, informadora CITE Oficina de Manresa
Dia i Lloc: Divendres 8 de novembre. 9:30h a 13:30 h. Al Centre Cultural El Casino (
Passeig Pere III)
Temes a tractar: Arrelament // Reagrupament Familiar// Renovació // Tarja europea//
Tarja independent de cònjuge reagrupador.
Cal inscripció prèvia (Programa d'Acollida municipal)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matinal formativa i d'intercanvi d'experiències d'aprenentatge de català per a
nouvinguts:
Organitza: Grup de treball Comissió de llengua-Consell Municipal
d'Interculturalitat i Migracions de Manresa
Dia: Divendres 29 de novembre 2013. Horari: 9'30 h-13'30 h
lloc: Centre Cultural El Casino de Manresa. Passeig de Pere III 27-29, bxs.

A qui va adreçat: Professorat, tècnics i voluntariat que treballen en l'aprenentatge del
català adreçat a població estrangera, i a persones interessades .
Programa:
•
•
•

•
•
•

•

9h-9'30 h. Acollida i lliurament de materials
9'30 h Presentació de la matinal a càrrec de Mercé Rosich, regidora d'Acollida, i
Carme Bové, responsable de l'àmbit de formació i foment del CNL
9'30h -10'30 h Taula rodona: "Com fidelitzar l'alumnat ?" Aportacions i
reflexions des de la pràctica a càrrec de Josep Noguera i Teresa Vila ( del CNL
Montserrat) i Montserrat Morera (de Caritas arxiprestal de Manresa)
10'30h-11 h Pausa-cafè
11h-11'45 h Aproximació a la immigració romanesa a casa nostra. A càrrec de
Josep Vilarmau, Coord. Programa d'Acollida-Ajuntament de Manresa
11'45-13'30 h. La llengua romanesa i l'ensenyament del català a alumnat d'origen
romanès. Característiques principals,materials formatius i d'aprenentatge,
metodologies de treball. A càrrec de Xavier Montoliu i Paulí, llicenciat en
Filologia catalana, traductor i membre de l'Institut de les Lletres catalanes.
13'30 h Cloenda.

Contacte Inscripcions: Programa d'Acollida- Ajuntament de Manresa.
jvilarmauv@ajmanresa.cat, tel. 93 875 39 04 // 93875 24 84.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

