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Les Jornades sobre Associacionisme i Participació Política dels Immigrants tenen
com a objectiu difondre els resultats i les conclusions de recerques recents sobre
les pràctiques associatives i polítiques dels immigrants al nostre país, la major
part de les quals han estat impulsades des de la Fundació Jaume Bofill.

Una part important de les Jornades es dedicarà a presentar els resultats principals
del projecte “Democràcia multicultural i capital social dels immigrants a Europa:
participació, xarxes organitzatives i polítiques públiques en l’àmbit municipal”,
que s’ha desenvolupat a diverses ciutats europees entre els anys 2006 i 2008. Els
resultats corresponents a Barcelona, enriquits amb la perspectiva comparada,
aportaran elements d’anàlisi per abordar el grau d’integració cívica i política de
la població d’origen immigrant a la ciutat, tant des del punt de vista individual
com des del punt de vista de les xarxes associatives.

Jornades sobre
Associacionisme
i Participació Política
dels Immigrants
19 i 20 de maig de 2009

Capella de Santa Àgata
Plaça del Rei, s/n
Barcelona



Programa

Inscripció

– La inscripció és obligatòria i s’ha de fer per
Internet.

– La data límit per inscriure’s és el dia 12 de maig.
– El nombre de places és limitat.
– L’acceptació dels assistents serà per ordre de

recepció de sol·licituds.
– Es pot formalitzar la inscripció des d’aquest

fulletó o a través del web de la Fundació Jaume
Bofill: www.fbofill.cat.

Formulari d’inscripció

El preu de la inscripció és de 30 euros.
Cal ingressar-los al compte corrent número
2100-3368-24-2500004156 i enviar el compro-
vant de l’ingrés on consti el nom de la persona
inscrita per fax al 93 458 87 08 o per correu
electrònic a fbofill@fbofill.cat.

La inscripció és gratuïta per als estudiants.
En el moment del lliurament de la documentació
el primer dia de les Jornades hauran d’acreditar
la seva condició d’estudiant amb la còpia de
matrícula del curs 2008-2009 o qualsevol altra
documentació equivalent.

La inscripció també és gratuïta per a les
associacions, que poden inscriure un màxim
de tres persones i que rebran un únic lot de
materials.

Dimarts 19 de maig
Participació política dels immigrants

9’15 h Benvinguda

9’30 h Participació i associacionisme dels immigrants
a Barcelona: presentació del projecte
“Democràcia multicultural i capital social dels
immigrants a Europa” i conclusions principals
Laura Morales, professora de la School of Social
Sciences de la Universitat de Manchester
Eva Anduiza, professora del Departament de
Ciència Política de la UAB

10’15 h El context socioeconòmic i les polítiques locals
a Barcelona
Amparo Gonzàlez, professora del Departament
de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i
investigadora del CSIC

11’00 h Debat

11’30 h Pausa-cafè

12’00 h Valors i actituds polítiques
Eva Anduiza, professora del Departament
de Ciència Política de la UAB
Josep San Martin, investigador i professor
del Departament de Ciència Política de la UAB

12’45 h Participació política
Laura Morales, professora de la School of Social
Sciences de la Universitat de Manchester

13’30 h Debat

14’00 h Pausa

16’oo h El sufragi i altres instruments de participació
dels immigrants: reptes i tendències
Jaume Magre, director de la Fundació Carles
Pi i Sunyer
David Moya, professor de dret constitucional
de la UB i membre de l’Institut de Dret Públic

17’00 h Debat

Dimecres 20 de maig
Teixit associatiu i transnacionalisme

9’30 h Associacions d’immigrants a Barcelona:
perfils i xarxes
Laia Jorba, investigadora i professora del
Departament de Ciència Política de la UAB

10’15 h Migracions i identitat transnacional:
el cas de les associacions equatorianes
a Barcelona
Natàlia Esvertit, investigadora del Taller
d’Estudis i Investigacions Andinoamazònics
de la UB

11’00 h Debat

11’30 h Pausa-cafè

12’00 h Transnacionalisme i ciutadania: processos
de mobilització de migrants a Catalunya
Eva Østergaard, investigadora i professora
de ciència política de la UAB

12’45 h Debat

13’15 h Cloenda

http://www.fbofill.cat/formulari.php?formID=2

