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“Convivència i interculturalitat
als nostres barris i escoles”

P

rofessionals i tècnics d’escola, de les institucions i les associacions del municipi, els
i les joves i infants, les famílies, les dones i els homes –treballadors i veïns d’ara i de
sempre, d’aquí, d’allà- ens trobem a diari en els espais de la nostra ciutat.
Ens coneixem i reconeixem, participem a fer de Tortosa/Baix Ebre un territori on les persones obrim camins i fem ponts tots plegats --cadascú des de la seva realitat i la seva
singularitat. Camins i ponts per tal de transformar els reptes de la vida en comú en un
projecte de convivència senzill, possible, creat i compartit entre tots i totes.
“Imaginant la convivència” és una proposta de creació de sinèrgies entre les potencialitats existents en la comunitat educativa i en el barris multiculturals on avui fem la nostra
vida. L’equip de la entitat ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) ha buscat precisament això al llarg d’aquests dos anys a Tortosa/Baix Ebre, a
través del seu projecte “Mediació per la convivencia (2007-2009)”, amb el suport tècnic i
econòmic de la Xarxa de Mediació Intercultural creada per la Fundació “la Caixa”.
Col.laborant des de la mediació intercultural i comunitària i amb un esforç de treball en
xarxa i de formació al territori, avui participem tots per obrir aquest espai de diàleg i reflexió a la ciutat, a tall de conclusió i cloenda del projecte i també per explorar noves sinèrgies i camins de futur a l’entorn de la convivencia, la interculturalitat i la cohesió social.

Divendres, 25 de setembre
17-21 hores
Biblioteca de Tortosa
Taller “Imaginant la convivencia”
Formadora: Fadhila Mammar, professora Instituto Universitario de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social, Universidad Autónoma de Madrid. Directora Tècnica del Servicio
de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid (2005-2008).
Com podem crear sinèrgies entre les potencialitats d’uns i altres, a les aules i escoles,
amb mestres, alumnes i famílies, entre veïns i entre tècnics i professionals als carrers,
als serveis, a la ciutat ? Com podem imaginar conjuntament alternatives i solucions per
construir la convivencia?
Aquest taller pràctic, amb una metodología dinàmica d’acció, diàleg i reflexió, serà un espai multipdisciplinar, divers i obert, perquè persones d’associacions, professionals, veïns
de la ciutat aprofundim conjuntament en les nostres capacitats i idees per la convivencia
i la interculturalitat.

Dissabte, 26 de setembre
9-14:30
Auditori de Tortosa
8:30 - 9:00
Acollida i inscripció gratuïta
9:00 – 9:30
Benvinguda i presentació de la Jornada
9:30 - 10:30
Imaginant la convivència. Com treballem junts, als nostres barris i escoles, per
construir la convivència i l’apropament entre persones i grups de diferents orígens culturals i trajectòries de vida?
Fadhila Mammar, professora Instituto Universitario de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social, Universidad Autónoma de Madrid. Directora Tècnica del Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid (2005-2008).
10:30 – 11:30
Taula de diàleg sobre Convivència i Interculturalitat als BARRIS del municipi
Presentació: Sra. Ana Algueró, Regidora Acció Social, Ajuntament de Tortosa
Dialoguen: Veïns-es, joves, professionals/tècniques del municipi.
Modera el diàleg: Fadhila Mammar.
11:30 – 12:00
Pausa esmorzar intercultural
12:00 – 13:00
Taula de diàleg sobre Convivència i Interculturalitat a les ESCOLES del municipi
Presentació: Sra. Rosa Cid, Regidora Educació, Ajuntament de Tortosa
Dialoguen: Mares/pares, alumnes, mestres, tècniques de les escoles del municipi.
Modera el diàleg: Kira Bermúdez.
13:00 – 14:00
Taula de diàleg sobre Convivència i Interculturalitat a la VIDA ASSOCIATIVA i COMERCIAL del municipi
Presentació: Sr. Joan Caballol, Regidor Cultura i Comerç, Ajuntament de Tortosa
Dialoguen: Membres d’associacions, botiguers, tècnics/professionals del municipi.
Modera el diàleg: Raúl Martínez.
14:00 – 14:30
Mediant per la convivència, des del Projecte de la Xarxa de Mediació Intercultural
Presentació:
ACISI. Equip de mediació intercultural i comunitària
Cloenda
Inscripció gratuïta a ACISI: 93.488.18.13 / 93.487.41.62
kira.acisi@gabinet.com

