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Canvis al Patronat de
la Fundació Jaume Bofill
En els darrers mesos el Patronat de la
Fundació Jaume Bofill ha designat els
nous càrrecs de l’òrgan de govern. La
presidència ha estat assumida per Isabel
Vilaseca i Roca, i les dues vicepresidèn-
cies, per Àngel Castiñeira i Joan Majó.
Xavier Aragay és el nou secretari. El Pa-
tronat també ha decidit crear la figura
de presidenta fundadora i nomenar per
aquest càrrec a Teresa Roca i Formosa
en agraïment per l’impuls i la dedicació
a la Fundació des dels seus inicis. ■

L’elecció de centre escolar
Els dies 9 i 10 de setembre es va dur a
terme a Can Bordoi un Seminari Interna-
cional sobre l’Elecció de Centre Escolar,
organitzat per la Fundació Jaume Bofill,
per iniciativa del SAPS (Seminari d’Anà-
lisi de les Polítiques Socials de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona), i coordi-
nat per Óscar Valiente, investigador en
aquesta universitat. La trobada va agru-
par una trentena de participants que
van debatre entorn del tema de l’elecció
de centre i van proposar orientacions i
línies d’actuació per a la millora de les
polítiques d’accés als centres educatius
vigents al nostre país. La relatoria d’a-
quest seminari, juntament amb les po-
nències dels experts internacionals, es
publicarà a la col·lecció Finestra Oberta.
En relació amb aquest mateix tema, la
Fundació també ha encarregat una recer-
ca a l’Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques (IGOP) per aprofundir sobre els
discursos i les pràctiques de les famílies
a l’hora de triar centre escolar. La recerca
la dirigirà Miquel Àngel Alegre. ■

Informe sobre les dades
PISA 2006
La Fundació Jaume Bofill ha fet públics
en dues rodes de premsa els resultats

de l’informe d’anàlisi de les dades PISA
2006 referents a Catalunya. L’informe
ha estat dirigit per Ferran Ferrer, catedrà-
tic d’educació comparada a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i es publica-
rà en breu a la col·lecció Polítiques amb
el títol Equitat, excel·lència i eficiència
educativa a Catalunya. Una anàlisi com-
parada. Podeu trobar un avançament
dels resultats al web de la Fundació. ■

Congrés de Formació
per al Treball en Xarxa
a la Universitat
Els propers 12 i 13 de febrer del 2009
tindrà lloc el 1r Congrés de Formació per
al Treball en Xarxa a la Universitat. Com-
plexitat, corresponsabilitat i construcció
del coneixement. Aquest congrés, adre-
çat al professorat universitari, neix com
a resultat del procés dut a terme durant
dos anys en el marc del Projecte TRAMA
per les Facultats que ofereixen estudis
d’educació a les universitats catalanes
conjuntament amb la Fundació Jaume
Bofill. ■

Ordit, Programa de transforma-
ció i lideratge social
Des de l’any 2007 la Fundació Jaume
Bofill i l’IGOP impulsen Ordit, un progra-
ma que vol contribuir a reforçar una
ciutadania implicada en els esdeveni-
ments col·lectius i a fomentar lideratges
que construeixin teixit. El programa es
concreta en un seminari adreçat a joves
amb dots de lideratge social per pro-
moure entre ells la reflexió crítica i el
desenvolupament d’aquest lideratge
amb plenes capacitats. Fins al moment
s’han celebrat tres sessions del seminari,
dues de caràcter general i una de cen-
trada en el fenomen de la immigració, i
totes han rebut valoracions positives
dels participants. En aquest moment, el
programa està consolidat i, a més de

les dues edicions del seminari previstes
per cada any, s’està preparant un nou
format de seminari de cap de setmana
per aprofundir amb els joves que ja han
participat en el projecte sobre nous as-
pectes del lideratge social i fomentar
entre ells el treball en xarxa. ■

Democràcia multicultural
El projecte Democràcia multicultural,
sobre el capital social de la població
immigrada, compta amb un primer infor-
me de resultats referits a la ciutat de
Barcelona que es publicarà properament.
Aquest projecte analitza el grau d’inte-
gració política de la població estrangera
a Catalunya i la tipologia i característi-
ques de les associacions integrades per
immigrants. El projecte es desenvolupa
simultàniament a diverses ciutats euro-
pees, cosa que permet comparar les po-
lítiques locals i el seu impacte sobre la
participació dels col·lectius immigrats.

Un avanç de l’estudi, fet a partir de
les enquestes a 800 individus i les en-
trevistes a 100 entitats, es va presentar
en el marc del 2n Simposi sobre la Immi-
gració a Catalunya el novembre passat.
Durant la primavera del 2009 estan pre-
vistes unes jornades a Barcelona per
presentar l’estudi complet. ■

Notícies del Centre Promotor
d’Aprenentatge Servei
Al llarg del darrer trimestre de l’any 2008
el Centre Promotor d’Aprenentatge Ser-
vei ha desenvolupat tres activitats d’es-
pecial rellevància: la Segona Jornada
d’Intercanvi d’Experiències, amb un alt
nivell de participació i continguts expo-
sats; la publicació d’Aprenentatge servei
i responsabilitat social de les universi-
tats, un nou llibre coeditat amb Octae-
dro i coordinat pel professor de la Uni-
versitat de Barcelona Miquel Martínez,
i la Convocatòria d’Ajuts a Projectes
d’APS, a la qual s’han presentat 85 pro-
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Per a més informació sobre el que està ressenyat en aquest full, consulteu el web www.fbofill.cat, truqueu al telèfon 934 588 700 o escriviu-nos a l’adreça fbofill@fbofill.cat

jectes, dels quals prop de 30 rebran
suport econòmic i/o assessorament al
llarg del 2009. Si voleu més informació
i documentació sobre l’aprenentatge
servei o el Centre Promotor que lidera
el projecte, podeu consultar l’adreça
www.aprenentatgeservei.cat ■

Rendició de comptes
La Fundació Jaume Bofill ha iniciat un
procés de reflexió sobre el descrèdit de
la política per abordar-ne les possibles
causes i solucions. En el marc d’aquest
procés s’està fent un treball sobre la
rendició de comptes a Catalunya com a
eina que pot incidir positivament en l’apro-
fundiment i la qualitat de la democràcia.
Aquest treball preveu, d’una banda, fer
una anàlisi de la qüestió que documenti
i valori aquelles iniciatives existents orien-
tades a la rendició de comptes en tot
tipus d’organitzacions. En segon lloc, es
preveu l’elaboració d’un seguit de parà-
metres a partir dels quals les institucions
del país puguin rendir comptes de les
seves actuacions. ■

Exposició La immigració,
ara i aquí
Des del passat 30 d’octubre i fins al juny
de 2009 el Palau Robert acull l’exposició
La immigració, ara i aquí comissariada
per la Fundació Jaume Bofill. Aquesta
exposició explica la realitat de la immi-
gració contemporània a Catalunya, la
situa en el context de la història recent
del país i evidencia els reptes principals
que aquesta darrera onada migratòria
posa sobre la taula per al nostre futur
col·lectiu. L’exposició es divideix en cinc
àmbits: “El món es mou”, sobre els flu-
xos migratoris; “Catalunya a cops d’immi-
gració”, que situa la immigració en la
història contemporània de Catalunya;

“Veus”, que retrata diferents projectes
personals; “Junts”, centrat en la convi-
vència, i “I demà?”, que presenta els
reptes de futur. ■

Migracat. Observatori de
la immigració a Catalunya
Està ja operatiu Migracat, l’Observatori
de la immigració a Catalunya, a l’adreça
www.migracat.cat. Es tracta d’un espai
virtual d’accés lliure impulsat per la Fun-
dació Jaume Bofill que dóna accés a re-
cerques sobre immigració a Catalunya,
a dades i informes estadístics sobre la
població estrangera, i a la legislació bàsi-
ca i les principals polítiques públiques
en aquest àmbit. També permet cons-
truir i comparar mapes de comarques i
municipis amb dades sobre la població
immigrada. L’Observatori es va presen-
tar en el 2n Simposi sobre la Immigració
a Catalunya celebrat el passat 27 de no-
vembre a les cotxeres de Palau Robert,
en què també es van presentar algunes
de les recerques sobre immigració im-
pulsades per la Fundació i recollides en
l’informe L’estat de la immigració a Ca-
talunya. Anuari 2007. ■

Conciutadania intercultural
Dins el projecte Conciutadania Intercul-
tural, que té com a objectiu publicar
llibres que facilitin al professorat de
primària i secundària la gestió de la
diversitat sociocultural, recentment
s’han publicat dos llibres nous: Educació
i conflictes interculturals. Primum non
nocere, de Joan Canimas i Francesc Car-
bonell, i Identitats. Educació, immigració
i construcció identitària, de Marta Comas,
Encarna Molina i Mònica Tolsanas.

El següent número de la col·lecció,
Racisme als centres escolars. Eines per
prevenir-lo i combatre’l, de Núria Vives,

oferirà eines d’autoreflexió individual
al professorat i proposarà un treball
global de centre per a la prevenció i el
tractament del racisme. També en pro-
cés d’edició es troba Diversitat lingüís-
tica a l’aula. Construir centres educatius
plurilingües, que aprofundeix en el co-
neixement de la diversitat lingüística al
nostre país i els usos lingüístics de l’a-
lumnat d’origen immigrat, i proposa ten-
dir cap a un model de comunitat en què
no calgui renunciar a la diversitat. ■

Panel de Desigualtats Socials
a Catalunya (PaD)
El Panel de Desigualtats Socials a Cata-
lunya (PaD) és un programa impulsat
des de l’any 2001 per la Fundació Jaume
Bofill que rep suport de l’Obra Social
de Caixa Catalunya i que consisteix en
la recollida anual de dades d’una ma-
teixa mostra de llars –i els seus indivi-
dus– per obtenir informació sobre es-
tructura social i desigualtats de la socie-
tat catalana.

El PaD ha tancat la 7a onada, duta a
terme entre els mesos de gener i novem-
bre del 2008, amb un total de 1.800
entrevistes de llar i 4.000 entrevistes
individuals. Actualment estan disponi-
bles per a l’anàlisi les dades correspo-
nents a les cinc primeres onades (anys
2001-2006) i en breu es posaran a dis-
posició dels analistes les de la 6a onada
(any 2007). Les dades són gratuïtes i es
poden sol·licitar a través d’un formulari
del web www.obdesigualtats.cat.

Les dades del PaD han estat la base
de nombrosos estudis que analitzen les
desigualtats de la societat catalana en
diferents àmbits. Alguns d’aquests estu-
dis es van presentar el 26 i 27 de juny
passat en el marc del 5è Simposi sobre
les Desigualtats Socials celebrat a l’Au-
ditori del FAD de Barcelona. ■

Novetats
editorials 2008

Col·lecció Polítiques

60. Francesc Pedró (director). El
professorat de Catalunya. Gener
de 2008.

61. Ferran Ferrer i Bernat Albaigés
(directors). L’estat de l’educació
a Catalunya. Anuari 2006. Març
de 2008.

62. Miquel Martínez (director). El
professorat i el Sistema Educatiu
Català. Propostes per al debat.
Abril de 2008.

63. Marc Ajenjo, Amand Blanes,
Jordi Bosch, Sònia Parella, Albert
Recio, Josep San Martín i Elena
Sintes. Les condicions de vida de
la població immigrada a Catalu-
nya. Març de 2008.

64. Joan Carles Martori i Karen Ho-
berg. Immigrants a les ciutats. Se-
gregació i agrupació territorial de
la població estrangera a Catalu-
nya. Setembre de 2008.

65. Fundació Jaume Bofill (comp.).
Condicions de vida i desigualtats
a Catalunya, 2001-2005. Juny de
2008.

66. Eva Anduiza Perea (directora).
Informe sobre l’estat de la demo-
cràcia a Catalunya 2007. Novem-
bre de 2008.

67. Maria Jesús Larios i Mònica
Nadal (directores). L’estat de la
immigració a Catalunya. Anuari
2007. Novembre de 2008.

Col·lecció Debats d’Educació

9. SaIvador Cardús i Ros. Identi-
tats: la crisi política de l’escola.
Abril de 2008.

10. Miquel Martínez. Propostes
entorn del professorat i el Siste-
ma Educatiu Català. Desembre de
2008.

11. Zygmunt Bauman. L’educació
en un món de diàspores. Novem-
bre de 2008.

Col·lecció Finestra Oberta

51. Laia Jorba, Joel Martí i Marc
Parés. La qualitat en la participa-
ció: orientacions per a l’avaluació
participada. Desembre de 2007.

Col·lecció Informes Breus

10. Gemma Tribó Traveria. Forma-
ció i professionalització del pro-
fessorat de secundària. Abril de
2008.

11. Ismael Blanco i Pau Mas. La
desafecció política a Catalunya.
Una mirada qualitativa. Febrer de
2008.

12. Carola Suárez-Orozco i Marcelo
Suárez-Orozco. Històries d’immi-
gració: la comprensió dels pa-
trons de rendiment escolar dels
joves immigrants nouvinguts.
Juny de 2008.

13. Jaume Carbonell Sebarroja i
Antoni Tort Bardolet. L’educació
catalana a la premsa. Setembre
de 2008.

14. Jordi Moreras. Simbologies en
l’espai públic. Els debats sobre
l’ús del hijab a Europa. Octubre
de 2008.

Col·lecció Conciutadana Intercul-
tural

4. Miquel Àngel Essomba. Tot un
Món. Material didàctic. Octubre
de 2007.

5. Joan Canimas i Francesc Carbo-
nell. Educació i conflictes intercul-
turals. Primum non nocere (Sobre-
tot no fer mal). Març de 2008.

6. Marta Comas, Antonia Molina i
Mònica Tolsanas. Identitats. Edu-
cació, immigració i construcció
identitària. Novembre de 2008.

Col·lecció Nexes

4. Muriel Casals Couturier i Montse
Solsona Pairó. La immigració, un
motor econòmic. Novembre de
2008.


