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PROGRAMA PRELIMINAR 
IV Jornada de Recerca i Immigració 

30 de juny  de 2009 
 
La Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
i la Direcció General de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya, col·laboren des de l’any 2005 en una 
convocatòria per a projectes de recerca en matèria d’immigració a 
Catalunya.  Aquesta convocatòria, gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, arriba enguany a la cinquena edició i coincideix 
amb el lliurament de resultats dels projectes finançats dins la convocatòria 
ARAFI-2007. Enguany, la IV Jornada de Recerca i immigració es realitzarà 
també a l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Carme, 47 de Barcelona. 
  

Sala Prat de la Riba 
9.30h. Benvinguda  

  Sr.  Salvador Giner, president en funcions de l’Institut d’Estudis Catalans 
Sra. Blanca Palmada, comissionada d’Universitats i Recerca  
   Sr. Oriol Amorós, secretari per a la Immigració 

 
 

Dinàmiques i estratègies migratòries 
 
Presenta : Montserrat Solé Aubia, Secretaria per a la Immigració 
 
10.00h. Immigració internacional i educació: una anàlisi sòciodemogràfica. 
Andreu Domingo, Centre d'Estudis Demogràfics 
 
10.20h. Menors migrants no acompanyats a Catalunya. Present i futur del 
fenomen. Violeta Quiroga, Universitat Ramon Llull 
 
10.40h. Joves d’origen immigrant i associacions de les seves comunitats de 
procedència. Anàlisi d'una associació pakistanesa i d'una sudsahariana. Lola 
López, Universitat de Barcelona 
 
11.00h. Debat 
 
11.30h. Pausa cafè 
 
Presenta : Lluís Rovira, Direcció General de Recerca 
 
12.00h. Estratègies d'integració de la població immigrant, mitjançant el treball 
en àrees rurals de Catalunya: relació amb els fons estructurals europeus i amb 
polítiques d'acolliment i habitatge a les zones rurals de Catalunya. Carme Ruiz, 
Universitat Abat Oliba CEU 
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12.20h. Identificació de les modalitats d'aculturació de persones immigrades a 
Catalunya. Sílvia Gómez, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
12.40h. Fer-se visible. Dinàmiques d'ocupació de l'espai públic dels musulmans 
de Catalunya. Marta Alonso i Ariadna Solé, Universitat de Barcelona 
 
13.00h. Canvi de representacions lingüístiques de parlants al·loglots per 
contacte amb la situació sociolingüística catalana. Pere Comellas, Universitat 
de Barcelona 
 
13.20h.  Debat  
 

Adaptació dels serveis públics a una societat diversa :  l’àmbit de la salut 
Sala Pere Coromines 

 
Presenta : Magda Garcia, Secretaria per a la Immigració 
 
10.00h. Bienestar psicosocial en el paciente inmigrante hospitalizado. Adil 
Qureshi, Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron 
 
10.20h. Anàlisi de les diferències en la despesa farmacèutica i en la utilització 
de fàrmacs en la població immigrant i autòctona de la ciutat de Lleida. 
Montserrat Rue, Universitat de Lleida 
 
10.40h. Aproximación social al perfil alimenticio entre inmigrantes bolivianos 
con enfermedad de Chagas que acuden a la unidad de medicina tropical del 
Hospital Cliníc de Barcelona. Joaquim Gascon, Centre de Recerca en Salut 
Internacional de Barcelona 
 
11.00h. Debat 
 
11.30h. Pausa cafè 
 
Presenta : Victòria Miquel, AGAUR  
 
12.00h. Aplicacions pràctiques per a la comunicació amb nouvinguts en un 
centre sanitari públic i en una institució d'acollida no governamental. Melissa 
Moyer, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
12.20h.  Població immigrant: del desconeixement a la participació. Grup de 
dones marroquines com agents de salut a la seva comunitat. Mª Victòria Arija, 
Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol 
 
12.40h. Debat 
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Adaptació dels serveis públics a una societat diversa : l’àmbit educatiu 

Sala Prat de la Riba 
 

Presenta : Orland Cardona, Secretaria per a la Immigració 
 
16.00h. Ètica i convivència amb alumnat magrebí: guia per a professorat de 
Secundària. Francesc Xavier Marín, Universitat Ramon Llull 
 
16.20h. Avaluació del nivell i grau de vinculació al país d'acollida (i al d’origen) 
dels escolars d’origen inmigrant a Catalunya. Cecilio Lapresta, Universitat de 
Lleida 
 
16.40h. L'escolarització de l'alumnat d'origen immigrat en el primer cicle 
d'educació infantil: potencialitats com a factor d'integració i de  cohesió 
social. Sheila González, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
17.00h. Educació Matemàtica dels alumnes immigrats: Identificació de 
necessitats en la formació inicial de mestres i propostes d'actuació. Núria 
Gorgorió, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
17.20h. Esport escolar i immigració. Estratègies d'intervenció per a la 
participació de nens i joves immigrants en l'esport escolar de Catalunya. 
Miquel Àngel Torralba, Universitat de Barcelona 
 
17.40h. Debat 
 
18.00h. Cloenda 

Sr. Joaquim Bosch, Director Executiu de l’AGAUR 
Sr./Sra. Xxx,               Secretaria per a la Immigració 

 
 
Col·laboren: 
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