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Exposició Barcelona connecta-
da, ciutadans transnacionals
El passat dia 20 de febrer es va inau-
gurar l’exposició Barcelona connecta-
da, ciutadans transnacionals organitza-
da pel Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) amb la col·laboració de la
Fundació Jaume Bofill. A partir de les
pràctiques transnacionals dels barcelo-
nins més recents, la mostra reflexiona
sobre els canvis esdevinguts en la vida
de la ciutat en aquesta darrera dècada.
Al final d’aquest recorregut s’aborda
en clau rigorosament històrica la relle-
vància de les successives onades migra-
tòries en la conformació de la metròpoli
de Barcelona en els temps contempo-
ranis.

L’exposició estarà oberta fins el 27
de setembre del 2009 al Conjunt Monu-
mental de la Plaça del Rei. Saló del Tinell.
Plaça del Rei, s/n. ■

Una mesquita al barri.
Conflicte, espai públic i integra-
ció dels oratoris musulmans
a Catalunya
En el marc del projecte Musulmans de
Catalunya, la recerca de Jordi Moreras
Una mesquita al barri analitza els con-
flictes a nivell local apareguts a Cata-
lunya davant l’obertura d’oratoris mu-
sulmans. El treball fa una aproximació
a les diferents situacions plantejades
a partir de la veu dels seus protagonis-
tes i intenta reconstruir els arguments
i contextualitzar les pràctiques d’a-
quests actors, així com les solucions
aportades, sovint provisionals. A partir
de l’anàlisi, l’informe conclou amb un
seguit de propostes d’actuació per a
quatre àmbits: les accions per a la con-
vivència, la regulació legal dels espais
de culte, la gestió dels conflictes i la
responsabilitat dels actors. ■

Lideratge educatiu
La Fundació Jaume Bofill juntament
amb el Consorci d’Educació de Barcelo-
na, AXIA, la Fundació Blanquerna, ESA-
DE i Jesuïtes Educació han format un
grup de treball i reflexió entorn al paper
estratègic que han de tenir les direccio-
ns dels centres escolars a l’hora de
promoure el canvi per millorar el siste-
ma educatiu.

Després d’unes primeres trobades
de reflexió, s’ha previst organitzar un
seminari amb l’objectiu d’avançar en
la concreció de les implicacions del
lideratge educatiu. El seminari vol abor-
dar aquesta qüestió des de diferents
perspectives, entre elles, l’organitzativa,
la pedagògica i la social.

La trobada tindrà lloc el mes de maig
a Can Bordoi, i hi participaran una qua-
rantena de convidats, entre els quals
hi haurà directors de centres, professio-
nals del sector educatiu (no només es-
colar), experts acadèmics, professio-
nals del món de l’empresa i responsa-
bles institucionals. ■

Transparència i rendició
de comptes
El passat 23 de febrer es va celebrar
un Seminari sobre Transparència i Ren-
dició de Comptes a l’Aula Provença de
la Fundació Jaume Bofill. Aprofitant la
vinguda a Barcelona d’Emilene Martí-
nez Morales, coordinadora de Progra-
mes de Transparència del National Se-
curity Archive (Arxiu Nacional de Segu-
retat) amb seu a la Universitat George
Washington, es va organitzar un matí
de treball amb un grup reduït de perso-
nes provinents de l’administració pú-
blica, el sector privat, l’acadèmic i tam-
bé del món de la comunicació. Emilene
Martínez va fer una presentació so-
bre el lideratge de les administracions

públiques en la implantació de pràcti-
ques de transparència i, específicament,
sobre l’aplicació de la Freedom of Infor-
mation Act (Llei de llibertat d’informa-
ció) nord-americana. La segona part
del Seminari es va dedicar a debatre els
primers resultats de la recerca La ren-
dició de comptes, una eina per a l’a-
profundiment de la democràcia a Cata-
lunya, que actualment està portant a
terme, per a la Fundació Jaume Bofill,
un equip de Territoris i Organitzacions
(TeO). ■

Actituds, comportament polític
i xarxes dels immigrants
a Barcelona
La Fundació Jaume Bofill organitza una
Jornada sobre Capital Social i Participa-
ció dels Immigrants de Barcelona el dia
19 de maig al Museu d’Història de la
Ciutat. Al llarg de la Jornada es presen-
taran, entre altres, alguns resultats del
projecte Democràcia Multicultural que
acaben de sortir publicats a l’Informe
Breu número 15 amb el títol Actituds,
comportament polític i xarxes organit-
zatives dels immigrants a la ciutat de
Barcelona. Aquest projecte ha analitzat
el grau d’integració política de la pobla-
ció estrangera a Barcelona i altres ciu-
tats europees, cosa que permet compa-
rar les diverses polítiques locals i el
seu impacte sobre la participació dels
col·lectius immigrats. ■

Creix la Comunitat Consensus
El projecte Consensus, ciutadans en
xarxa, impulsat per la Fundació Jaume
Bofill i el Consorci Localret, ha comen-
çat l’any amb prop d’un centenar de
governs locals implicats. Per enguany,
el projecte es planteja consolidar l’úl-
tima versió de l’eina, el Consensus III,
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i dinamitzar la implicació dels ajunta-
ments en la Comunitat Consensus, que
té com a objectiu compartir coneixe-
ment i experiències en relació amb la
participació i les tecnologies a nivell
local. Consensus és un projecte nascut
l’any 2000 que ofereix a tots els governs
locals catalans que ho vulguin una eina
tecnològica dissenyada per facilitar i
impulsar la informació i la participació
ciutadana a través d’Internet. ■

La Conciliació al Tercer Sector
El novembre del 2008 es va finalitzar
l’estudi Conciliació social en les entitats
d’acció social a Catalunya elaborat amb
la voluntat de millorar l’equilibri entre
el mercat laboral i l’esfera personal i
familiar dels treballadors i treballadores
de la Federació ECAS.

L’estudi destaca la realitat d’un sec-
tor laboral altament feminitzat i amb
una alta rotació i temporalitat en la
contractació. El 41% dels treballadors
tenen persones dependents a càrrec
(sobretot fills petits) i el model familiar
imperant continua sent el tradicional

“home guanyador de pa” i dona que
cobreix les necessitats principals dels
membres dependents. També posa de
manifest que els elements clau per mi-
llorar les estratègies de conciliació a
les entitats tenen a veure la flexibilitza-
ció de la gestió, l’organització i la trans-
formació dels temps de treball.

A partir de l’estudi s’espera difondre
les mesures conciliadores que ja s’es-
tan duent a terme en algunes entitats
i identificar les que no queden cober-
tes per fer noves propostes. Els resul-
tats de l’estudi es van presentar al Se-
gon Congrés del Tercer Sector Social
de Catalunya celebrat els dies 26 i 27
de març. ■

L’estat de salut de les persones
sense sostre
La Fundació Sant Joan de Déu ha lliurat
a la Fundació Jaume Bofill un estudi
dirigit pel Dr. Haro sobre l’estat de salut
de les persones sense sostre a Barcelo-
na. L’estudi analitza la seva morbilitat

en salut física i mental, els hàbits i estils
de vida relacionats amb la salut, la seva
autovaloració i la de l’atenció sanitària
que reben, la utilització que fan i la per-
cepció que tenen dels recursos i dels
serveis sanitaris. L’estudi s’ha fet amb
la pretensió que ajudi en la planificació
de polítiques de salut sobre aquest
col·lectiu.

De la lectura del treball se’n poden
deduir elements per a l’establiment
d’unes bases d’actuació que respon-
guin a les condicions socials d’aquesta
població, la possibilitat d’ajustar proto-
cols d’actuació sanitària i l’oportunitat
de facilitar instruments per a la previsió
de les necessitats sanitàries de futur
d’aquestes persones. Aquest estudi,
fet amb una mostra de 611 persones
d’una població estimada de 1.800 indi-
vidus, aprofundeix i complementa el
que van realitzar fa uns anys les sociòlo-
gues Laura Torrabadella i Elisabet Teje-
ro, publicat a la col·lecció Polítiques núm.
50, amb el títol Vides al descobert. ■

Temps de barri, temps educatiu
compartit
Durant el mes de març s’han iniciat les
diagnosis dels agents de les noves zo-
nes on es desenvoluparà el projecte
Temps de Barri, Temps educatiu com-
partit, promogut conjuntament per la
Regidoria d’Usos del Temps de l’Ajunta-
ment de Barcelona, l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB) i la
Fundació Jaume Bofill, en col·laboració
amb els districtes de la ciutat. Les cinc
noves zones on s’amplia el projecte
són: Sant Antoni i Nova Esquerra de
l’Eixample (Eixample), Ciutat Meridiana,
Vallbona i Torre Baró (Nou Barris), El
Guinardó i Baix Guinardó (Horta-Guinar-
dó),  El Bon Pastor i Baró de Viver (Sant
Andreu), i Sant Martí de Provençals, La
Verneda i La Pau (Sant Martí).

La Fundació Jaume Bofill també acaba
de publicar l’informe Infants, família,
escola i entorn. Claus per a un temps
educatiu compartit, fruit de l’anàlisi de
les primeres diagnosis del projecte a
tres districtes de la ciutat de Barcelona
(Sants-Montjuïc, Gràcia i Nou Barris),
que analitza amb profunditat els condi-

cionants de la participació d’infants i
famílies en activitats educatives fora de
l’horari escolar, i algunes mesures d’in-
tervenció que poden contribuir a millo-
rar-les. ■

Programa d’Acció contra
la Pobresa de la ciutat de
Barcelona
La Fundació Jaume Bofill, a petició de
l’Ajuntament de Barcelona, ha dirigit
l’elaboració del document de bases per
al Programa d’Acció contra la Pobresa
de la ciutat de Barcelona. Aquest pro-
grama s’emmarca dintre del Pla d’In-
clusió Social aprovat pel consistori bar-
celoní en el mandat anterior i era l’únic
que estava pendent d’elaborar.

El document de bases, coordinat per
Maria Truñó i Maria Iglesias, és el resul-
tat d’un procés iniciat el passat mes
d’octubre i recull gairebé un centenar
de propostes d’actuació. En aquest
procés hi han participat prop d’un cen-
tenar de persones, la major part d’elles
tècnics i responsables de diverses àre-
es municipals, representants de prop
d’una cinquantena d’entitats i associa-
cions especialment actives en la lluita
contra la pobresa a la ciutat de Barce-
lona, i també experts acadèmics.

Entre les actuacions que recull el do-
cument, articulat a partir de cinc objec-
tius estratègics, hi ha la proposta que
l’Ajuntament de Barcelona assumeixi
el lideratge en l’eradicació de la po-
bresa; que incrementi significativament
els seus recursos fins assolir paràme-
tres europeus de despesa pública; as-
seguri transversalitat entre les distintes
àrees municipals, i garanteixi la impli-
cació del teixit no governamental en la
contenció i eradicació de la pobresa.
Càlculs i dades sobre la pobresa a Ca-
talunya i a Barcelona ens diuen que
entre un 18% i un 21% de la població
obté uns ingressos per sota del 60%
de la renda mitjana de la població.
Aquest és el llindar considerat per la
majoria d’organismes internacionals
com a determinant per sota del qual el
risc de vulnerabilitat a la pobresa és
molt gran. ■

Novetats
editorials

Col·lecció Polítiques

68. Ferran Ferrer (director), José
Luis Castel i Òscar Valiente. Equi-
tat, excel·lència i eficiència edu-
cativa a Catalunya. Una anàlisi
comparada. 290 p. Març 2009.

69. Natàlia Cantó, Àngel Castiñeira
i Anna Font. Les fonts del liderat-
ge social. 140 p. Març 2009.

Col·lecció Finestra Oberta

52. Miquel Àngel Essomba Gela-
bert (coordinador). Treball en xar-
xa a la formació incial dels profes-
sionals de l’educació. 181 p.
Febrer 2009.

Col·lecció Informes Breus

15. Laura Morales i Eva Anduiza
(directores). Laia Jorba, Josep San
Martin i Amparo González. Acti-
tuds, comportament polític i xar-

xes organitzatives dels immi-
grants a la ciutat de Barcelona.
125 p. Febrer 2009.

Col·lecció Conciutadana Intercul-
tural

7. Núria Vives Ferrer. Racisme als
centres educatius. Eines per pre-
venir-lo i combatre’l. 117 p. Febrer
2009.

Fora de col·lecció

Miquel Àngel Essomba i Daniel
Muntané (coordinadors). Formació
i treball en xarxa en societats com-
plexes. CD. Febrer 2009.

Bernat Albaigés, Mireia Selva i Mi-
reia Baya.
Infants, família, escola i entorn:
claus per a un temps educatiu
compartit . 142 p. Gener 2009.


