La Jornada Ernest Lluch a Torroella de

EL VALOR
DE LA
IMMIGRACIÓ

Montgrí ofereix un espai obert al debat
i a la reflexió entorn dels valors cívics a la societat
actual. És coorganitzada per Can Quintana–Centre
Cultural de la Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch
amb el patrocini de Caixa de Girona.

Sense menystenir els reptes de la immigració, es pretén
donar una visió positiva a través de l’anàlisi de la immigració com a tret distintiu de les societats humanes, com
a aportació a les societats d’acollida, i com una realitat
present més enllà dels estereotips i la por. La jornada
oferirà quatre punts de vista per permetre generar la
reflexió i el debat entre el públic assistent i els ponents.
En primer lloc, la demògrafa Anna Cabré i Pla analitzarà la importància del fet immigratori en la configuració
actual i futura del nostre país. A continuació, el diputat
del Parlament de Catalunya Mohammed Chaib i Akhdim
ens parlarà de les mancances que es produeixen en
l’acolliment d’aquests nous catalans i en els escenaris
d’integració. Posteriorment, el president de Fepime
(Federació d’empresaris de la petita i mitjana empresa)
Eusebi Cima Mollet, exposarà la significació econòmica
d'aquestes onades migratòriesi la transformació del mercat de treball. Clourà les intervencions el Molt Honorable
president de la Generalitat de Catalunya Pasqual
Maragall i Mira que, a través de la valoració de les reflexions anteriors, establirà quina resposta es planteja des del Govern Català a
aquest desafiament.
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MATÍ

TARDA

10:00h

16:30h

Acollida

La immigració com a factor econòmic, a càrrec del
president de Fepime Eusebi Cima Mollet. A la fi de la
ponència hi haurà un debat amb els assistens.

10:15h
Benvinguda.

10:30h
La immigració com a progrés, a càrrec de la catedràtica de Demografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona Anna Cabré i Pla. A la fi de la ponència hi
haurà un debat amb els assistents.

12:00h
Pausa i esmorzar

12:30h

18:00h
Pausa i refresc

PER INSCRIURE’S A LA JORNADA

La Jornada tindrà lloc a l'auditori de Can Quintana a
Torroella de Montgrí. La inscripció és gratuïta i personal
–no es fan reserves de grup– i cal fer-la abans del
dimecres 28 de setembre de 2005.
Per a més informació també podeu consultar:
www.fundacioernestlluch.org
www.torroella.org/canquintana
o trucant al telèfon

972 75 51 80

18:30h
La política d’immigració del govern de la Generalitat
de Catalunya, com a cloenda a càrrec del Molt
Honorable president de la Generalitat de Catalunya
Pasqual Maragall i Mira, presentat per un representant
de Caixa Girona.

de 10 a 14 hores

Atès que les places són limitades, es recomana realitzar la inscripció amb antelació. Les persones inscrites
rebran la publicació de les ponències de la Jornada.

20:00h
Cloenda de la Jornada

D’immigrants a ciutadans, a càrrec del diputat del
Parlament de Catalunya Mohammed Chaid i Akhdim.
A la fi de la ponència hi haurà un debat amb els assistents.

14:00h
Pausa i dinar

La seu de la Jornada i de la Secretaria és:
Can Quintana-Centre Cultural de la Mediterrània
Carrer d’Ullà 31
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80
Fax: 972 75 51 82
correu electrònic: canquintana@torroella.org

