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Direcció d’Immigració i Interculturalitat 
 
Passeig San Joan, 75, 1a 
08009 Barcelona 

Jornada Immigració, Formació i Inserció sociolaboral 
 

Divendres 11 de juliol, de 16h a 20:30h. 

Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108.  

 

Presentació 

La Direcció d’Immigració i interculturalitat convida a entitats i institucions a una Jornada de reflexió i 
treball sobre la formació i la inserció laboral de les persones immigrades, organitzada conjuntament 
des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) i des de la Xarxa d’Acollida i 
acompanyament, amb la finalitat principal de definir propostes de treball que facilitin la formació i la 
inserció sociolaboral de persones immigrants estrangeres. 

Cada any el Consell Municipal d’Immigració escull una temàtica a treballar i durant el 2013-2014 ha 
estat el de la Formació laboral. Els motius valorats per triar aquest sector van ser bàsicament: les 
dificultats actuals del mercat de treball fan que moltes persones es trobin amb la necessitat de 
continuar formant-se per millorar la seva ocupabilitat; la necessitat de crear ponts entre el sector 
associatiu immigrant i les associacions, agents i institucions que treballen la formació laboral a la 
nostra ciutat; identificar i visibilitzar recursos existents en aquest àmbit 

 

Des de la Xarxa d’acollida i acompanyament a persones immigrades s’ha prioritzat i s’ha abordat 
igualment el 2013 la Inserció laboral, a través de la Coordinadora de la llengua, en tant que 
problemàtica emergent actualment per l’elevada taxa d’atur en la població immigrant, que dobla la 
de la població en general, a la qual s’hi afegeix la dificultat que suposa  la situació irregular d’una 
bona part de la població estrangera, entre d’altres factors. Es va encetar la posta en comú de 
coneixement i l’anàlisi de necessitats i de recursos, amb la perspectiva de continuar aquest procés de 
treball en xarxa. 

Es proposa, doncs, cloure el procés engegat des del CMIB i donar continuïtat al treball de la Xarxa, 
amb una Jornada conjunta entre el Consell i la Xarxa, oberta a altres entitats i institucions que 
aborden la temàtica. 

 

Objectius  

 

 Definir propostes que facilitin i millorin l’ accés a la formació i el procés d’ inserció 

sociolaboral de les persones immigrades. 

 Crear espais d’ interacció entre les entitats del CIMB, de la Xarxa d’ Acollida i 

acompanyament, i les institucions rellevants en el camp de la formació i inserció 

laboral. 
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Programa. 

15:45h. Arribada i recepció.      

16:00h. Benvinguda i presentació.  

- Sr. Ramon Sanahuja i Vélez. Director de Serveis Immigració i Interculturalitat. 

- Sra. Susana Tintoré Rebholz. Directora Executiva de Serveis a les Empreses i 

Ocupació . Barcelona Activa. 

16:20h. Taula Rodona.  

La formació en el marc del procés d’inserció sociolaboral, dificultats i 
oportunitats, instruments, recursos i treball en xarxa.  

Reflexions per emmarcar els eixos de treball. 

- Sra. Norma Véliz. Mujeres Pa’lante. Responsable de Formació i 

inserció sociolaboral. 

- Sra. Angels Valls. Càritas Diocesana de Barcelona. Responsable de 

Formació i Inserció sociolaboral. 

- Sr. Emili Pérez Bustín. Coordinador Tècnic d'Ensenyaments 

Especialitzats i Formació d'Adults. Direcció de Centres. Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

17:00h. Grups de treball simultanis.  Eixos de treball per a la reflexió.   
  Anàlisi de la situació actual i propostes i línies de treball futures. 

1. Eix 1: Dificultats, limitacions i oportunitats per a l’accés a la 

formació i a la inserció laboral  

2. Eix 2: La formació en el marc del procés d’inserció sociolaboral 

3. Eix 3:  Instruments i recursos per a l’orientació i la formació laboral  

4. Eix 4: Treball en xarxa, coordinació entre els diferents agents 

19:00h. Pausa i Espai d’intercanvi / pòsters d’entitats i accions o projectes.  

Les entitats interessades disposaran d’un espai per a mostrar les seves 

accions o projectes en l’àmbit de la formació i inserció laboral. 

En el moment de pausa s’establirà interacció a partir dels plafons amb 

els “pòsters”. (Veure annex amb indicacions). 

19:30h. Posada en comú i conclusions.      

20:15h. Cloenda.         

 
Secretaria de la Jornada 

Consell Municipal d’Immigració de Bcn (CMIB):  consellimmigracio@bcn.cat 

Xarxa d’Acollida i acompanyament:     acollida@bcn.cat 
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