
PROGRAMA ESCOLA D'ESTIU CIEMEN 2017 #ee17ciemen  

Horari Dilluns 3 juliol Dimarts 4 juliol Dimecres 5 juliol Dijous 6 juliol Divendres 7 juliol Dissabte 8 juliol

09:30 -Registre i dubtes
-Benvinguda

10:00 a 
12:00

La diversitat en 
societats 
complexes: més 
enllà del tòpic

Ponent: Miquel Àngel
Essomba (Grup de 
Recerca ERDISC-UAB i
comissionat d’Educació
i Universitats a 
l’Ajuntament de 
Barcelona)

Diversitat i 
transmissió cultural i
lingüística en clau de
gènere

Ponent: per confirmar

Taller 1 / debat amb
l’alumnat

Treball d’ordenament 
d’idees i conclusions 
sobre les sessions de 
dilluns i dimarts

Les llengües del poble 
gitano: de la diversitat 
a Catalunya al català 
dels gitanos a França

Ponents: Jordi Perales 
(politòleg especialista en 
el poble gitano) i Eugeni 
Casanova (periodista i 
autor del llibre ‘Els 
gitanos catalans de 
França’)

Taller 2 / idees 
d’implementació

-en gestió pública
-en moviments socials
-en recerca
-en àmbit educatiu
-a nivell personal

VISITA D’ESTUDI.

L’experiència de l’equip
femení de criquet del 
Besòs: una visió de 
preservació i adquisició
lingüístiques en clau 
de gènere i a través de
l’esport associatiu

12:15 a 
14:00

Les pors socials a la 
diversitat

Ponent: Sònia 
Parella (professora de
Sociologia de la UAB i 
investigadora del Grup
d’Estudis d’Immigració
i Minories Ètniques)

Les diversitats als 
barris: classe, 
urbanisme i territori

Ponent: Manuel 
Delgado (professor 
d’Antropologia, UB)

La preservació de 
les noves llengües 
parlades a 
Catalunya: un estat 
de la qüestió

Ponent: per confirmar

Un multilingüisme 
català? Resultats i 
mancances

Taula rodona amb 
persones del món de 
l’administració,
moviments, acadèmia i 
àmbit educatiu

14:00 a 
15:30 PAUSA MIGDIA (DINAR, DESCANS)



15:30

17:00

Un gran mosaic de 
llengües: la 
diversitat lingüística
al món

Ponent: David 
Forniès (responsable 
de l’Àrea de 
Coneixement del 
CIEMEN)

L’ús polític de la 
diversitat en 
col·lectius a la 
diàspora: una mirada
crítica

Taula rodona amb 
membres de 
col·lectius residents 
a Catalunya d’origen 
amazic (Marroc), wu 
(Xina) i panjabi 
(Pakistan), moderada 
per Pere Mayans

Les oportunitats 
d’adquisició  de la 
llengua catalana per
part dels col·lectius 
amb bagatges 
culturals diferents: 
reptes, espais, 
obstacles 

Taula rodona amb 
Carme Bové (cap 
d’Ensenyament del 
Consorci per la 
Normalització 
Lingüística), Josep 
Ramon Gregori 
(aules d’acollida i 
ensenyament de català
per a adults) i Jordi 
Esteban (CAL).

Taula d’experiències
de preservació i 
adquisició 
lingüístiques (1)

Taula rodona amb 
membres de 
col·lectius residents 
a Catalunya d’origen 
amazic, quítxua i 
senegalès

Taula d’experiències
de preservació i 
adquisició 
lingüístiques (2)

Taula rodona amb 
membres de 
col·lectius residents 
a Catalunya d’origen 
armeni, ucraïnès i 
gallec

17:30

La diversitat 
lingüística a 
Catalunya

Ponent: Pere Mayans
(cap del Servei 
d’Immersió i 
Acolliment Lingüístics 
del Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de 
Catalunya)

18:30

HORES TOTALS= 32 HORES


