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Inaugurada l’Escola
Bressol J.M. Céspedes

Els Cafès dels
Divendres

Des de la Fundació Pere Ardiaca i l’organització d’Ensenyament del PCC organitzem les VII
Jornades d’Educació, enguany amb  el títol «Immigració i  Escola»

Des de la Fundació
Pere Ardiaca i
l ’ o r g a n i t z a c i ó
d’Ensenyament del
PCC organitzem les VII
Jornades d’Educació.
Enguany amb el títol
«IMMIGRACIÓ I
ESCOLA» , volem
reflexionar, des d’una
p e r s p e c t i v a
d’esquerres, sobre
quins són en el segle
XXI els principals
reptes que té plantejada
l’educació, per  tal que jugui el
seu paper de cohesió social i
compensadora de desigualtats.
El debat s’organitzarà al voltant
d’aquests dos eixos:
-Educació i immigració. Equitat
i diversitat cultural a l’escola.
-La llengua com a vehicle de
cohesió social.

PROGRAMA VII
JORNADES SOBRE
EDUCACIÓ:
Divendres tarda: (18:30-21:00)
Passi pel·lícula:
Relats contats, la
interculturalitat possible.
Dolors Mayoral , membre de
l’equip de producció de la
pel·lícula. Professora de
sociologia de l’educació a la
Universitat de Lleida.
Presenta: Xoan Manel Gil ,

professor d’Institut i membre de
l’organització d’ensenyament
del PCC

Dissabte matí:
Presentació (09:45- 10:30)
Oriol Amorós , secretari per a
la Immigració de la Generalitat
Adelina Escandell
(Responsable de les Jornades)
mestra, psicòloga i membre
del CN de la Federació
d’Ensenyament de CCOO de
Catalunya.
Josep Vallcorba , subdirector
general de llengua i cohesió
social del Departament
d’Educació de la Generalitat.
Educació i immigració.
Equitat i diversitat cultural a
l’escola (10:30- 12:15)
Francesc Carbonell.
Psicopedagog i col·laborador

de la Fundació Jaume
Bofill
Presenta: Fina Mateo,
R e s p o n s a b l e
d ’ E n s e n y a m e n t
d’EUiA.
La llengua com a
vehicle de cohesió
social  (12:15-14:00)
Ignasi Vila . Lingüista i
professor de la UdG.
Presenta: Rosa Bofill
de la Secretaria de la
Dona de CCOO de

Catalunya i professora de
primària.
Clausura i refrigeri  (14:00-
14:30)

Lloc : Auditori Edifici Rambles
Universitat Pompeu Fabra.
Rambla 30-32

Data: 8 i 9 de febrer de 2008
Inscripció oberta i gratuïta
És necessari inscriure’s-hi.
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Activitat

Inaugurada l’Escola Bressol J.M.Céspedes

«Per segon any consecutiu, SOS Racisme-Catalunya ha organitzat el concurs de fotografia
 «Murs: trenquem tòpics per la convivència» amb l’objectiu  de trencar tòpics sobre la immigració.
Es convidava els participants a enviar fotografies que mostressin la realitat diària dels ciutadans,
immigrants i autòctons, compartint espais en la vida quotidiana, treballant, estudiant, festejant...
en definitiva, vivint  junts.

El proper 17 de gener a les 20h al Centre Cívic Can Basté (Pg. Fabra i
Puig 274) s’inaugurarà l’exposició en què es recullen les millors fotografies
participants, es donaran a conèixer els guanyadors i se’ls farà entrega
dels premis. En l’acte, presidit per representants de SOS Racisme, es
visionaran les fotografies participants i es farà entrega dels premis.

Us convidem a tots a assistir a l’entrega de premis i esperem que visiteu
l’exposició, que estarà oberta a tothom fins al 19 de gener.»

«««««MurMurMurMurMurs:s:s:s:s: tr tr tr tr trenquem tòpics per la conenquem tòpics per la conenquem tòpics per la conenquem tòpics per la conenquem tòpics per la convivivivivivènciavènciavènciavènciavència»»»»»

El passat 22 de desembre va
tenir lloc la inauguració de
l’escola bressol Josep Miquel
Céspedes, situada al barri de
Sant Joan Baptista, la prime-
ra de gestió municipal de
Sant Adrià.
JM Céspedes va ser regidor
d’aquest poble, militant del
PCC i d’EUiA, a més de
President de la nostra
Fundació.
Després de les felicitacions
habituals, el regidor
d’Educació adrianenc,
Gregorio Belmonte, va agrair
l’esforç realitzat per tot l’equip
educatiu i la resta de

professionals del centre.
Belmonte, company i amic,  va
recordar Josep Miquel Céspe-
des, a qui l’alcalde també va
tenir present en el seu
parlament.
 La construcció es va iniciar el
passat mes de gener de 2007
i l’equipament  va començar a
funcionar el 5 de novembre.
Enguany hi ha sis grups de
nens i nenes entre els 4 mesos
i els tres anys d’edat que su-
men un total de 74 infants.
 Els representants polítics van
lloar el projecte des del punt de
vista tant arquitectònic com
educatiu, i el van situar com una
referència a la comarca.

Durant l’acte també es va sig-
nar formalment el conveni entre
el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament en el què
s’estableix  la creació d’aquesta
escola.
Les portes es van obrir a tot el
barri, i els pares i mares, així
com el veïnat va tenir
l’oportunitat de veure l’escola i
conèixer de més aprop el
projecte.
L’Escola compta amb un equip
de professionals format per
dotze persones amb formació
de mestres d’Educació infantil
i/o Tècniques de Grau superior
d’Educació Infantil.
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Activitat

Els Cafès dels Divendres

Els mesos que tenim per
davant volem omplir-los amb
debats en els que hi
participaran la Miren
Etxezarreta, en Vicenç
Navarro, l’Andrew Davis, en
Manuel Delgado, entre
d’altres.
Començarem per denunciar la
polarització de la societat
espanyola, demanarem més
impostos  i més progressius
com a proposta bàsica de les
esquerres per corregir
desigualtats, veurem el paper
de l’Església com a aparell
ideològic d’Estat, analitzarem el
paper ideològic de la premsa,
ens endinsarem en el procés
democràtic i revitalitzador que
viu l’Equador,  veurem el paper
de les multinacionals
espanyoles a l’Amèrica
Llatina... I molts altres temes:
LINUX, els blocs i la política, els
drets humans al Sàhara, el
fenomen del juancarlismo, el
moviment d’apertura de les
fosses del franquisme, la
política i la societat
estadounidenca... I celebrarem
el 100 aniversari d’un arquitecte
únic: l’Òscar Niemeyer.
Entre d’altres, tindrem:

Sustentadors de desigualtat,
generadors d’ideologia,
reproductors de poder

Divendres, 1 de febrer
Hi ha pobres perquè hi ha

molt molt rics
Presentació de l’Informe nº 4
del Seminari TAIFA Miren
Etxezarreta, Membre del
Seminari TAIFA i Professora
d’Esconomia de la UAB

Dijous, 7 de febrer 19:30
Respostes: Per què cal pa-
gar més impostos?
Al Pati Llimona (C/ Regomir 3)
Rocío Martínez-Sempere,
Portaveu de la Comissió
d’Economia del Parlament i Di-
putada del PSC
Anna Simó, Vicesecretària
d’Acció Política d’ERC i
portaveu adjunta del Grup
Parlamentari d’ERC al
Parlament de Catalunya
Laia Ortiz, Diputada d’ICV-EUiA
i Co-coordinadora de Joves
d’Esquerra Verda
Toni Barbarà, Membre de la
Comissió Nacional d’EUiA

Divendres, 15 de febrer
L’Església com a aparell
ideològic d’Estat
Manuel Vilches, ha estat
Professor de  Ciències Socials
de la UNAN (Managua)
Presenta: Fabián Mohedano,

Secret. d’Organització de l’ MLP

Insistint en la solidaritat amb
els pobles que lluiten pel  seu
futur.

Divendres, 29 de febrer
Les multinacionals
espanyoles a l’Amèrica
Llatina:  per què no callar
Jesús Carrión,  Grup de recerca
sobre transnacionals de
l’Observatori del Deute en la
Globalització
Presenta: Sandro Maccarrone,
Director d’Avant

Divendres, 7 de març
L’Equador, una nova
esperança
Dimitri Cevallos, Movimiento y
País
Presenta: Xavier Cutillas,
President de l’ACP

En aquesta ocasió demanarem que ens pugin els impostos,
denunciarem els grups de poder, analitzarem la situació a l’Equador,
estudiarem el sistema polític i la societat civil nordamericana
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Aquest mes...

Agenda

Escoles Permanents : Matrícula Oberta

ON? Fundació Pere  Ardiaca
IX ESCOLA PERMANENT SOBRE IMMIGRACIÓ
 Inici  3 de març del 2008

VII SEMINARI  D’INICIACIÓ AL PENSAMENT DE MARX I ENGELS
 Inici  4 de març del 2008

IX ESCOLA PERMANENT SOBRE PERSPECTIVA DE GÈNERE
 Inici 16 d’abril del 2008

Aquests cursos donen crèdits de lliure elecció a la UB, la UPF, la UAB i la UPC
 Més informació www.fpereardiaca.org/escoles.php

Subscriu-te a L’ESPURNA
 REVISTA  DE PENSAMENT, HISTÒRIA  I CULTURA

Ja ha sortit el número 3 !!! 

Revista trimestral de pensament, història i cultura. L’ESPURNA és un
projecte possible gràcies al suport dels seus subscriptors i subscripto-
res.

 La subscripció anual a l’ESPURNA és de 30 euros anuals.  Recorda
enviar-nos el teu nom i cognoms, adreça, telf, mail i forma de pagament.  

subscriu-te:    lespurna@f pereardiaca.org
Portal de l´Àngel 42 2on A. 08002   Barcelona

Corresponsals de la immigració: millorem la pràctica periodística.

ON? Fundació Pere  Ardiaca
QUAN? Durant sis dissabtes, entre el 26 de gener  i el 8 de març.

excepte 16 de febrer de 9 a 14 hores.
PREU:   50 euros.

L’Observatori de la Cobertura de Conflictes organitza un curs de formació per a periodistes catalans i d’origen
estranger amb el títol ‘Corresponsals de la Immigració. Millorem la pràctica periodística sobre immigració’.

Col·laboren:  Fundació Jaume Bofill, Fundació Pere Ardiaca i  Fundació Chandra (editora de Canal Solidari)
Dóna suport:  la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
Inscripcions:  Enviar nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i un CV a observatoriconflictes@contrast.es


