
l’Acollimentlingüístic en el
món del treball

Lloc

� Casa de Cultura de Girona (Aula B)
Pl. de l’Hospital, 6, 17001 Girona

Organització

� Secretaria de Política Lingüística
Grup d’Immigració de la Comissió d’Organismes i Ser-
veis per a la Normalització Lingüística de Girona (Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, Departament
d’Educació -Equip LIC i Formació d’adults-, Secretaria
per a la Immigració, ICE Josep Pallach de la Universitat
de Girona, Servei Lingüístic de Comissions Obreres i
Secretaria de Política Lingüística)

Contacte

� Secretaria de Política Lingüística 
Delegació del Govern a Girona 
Gran Via de Jaume I, 9, 1r, 17001 Girona 
Tel. 972 18 23 35

Inscripció

� La inscripció és gratuïta.
Cal enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça
evagarcial@gencat.cat amb les dades següents: nom i
cognoms, NIF, telèfon, adreça electrònica, centre de
treball i adreça del centre de treball, fins al 20 d’octu-
bre de 2008, inclòs. S’enviarà un acusament de rebu-
da del correu. 
Un cop acabat el termini establert es confirmarà la
inscripció també per correu electrònic.

lingüístic en el
món del treball

GIRONA, 24 d’octubre de 2008
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Generalitat 
de Catalunya

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA
CNL DE GIRONA

Institut de Ciències de
l’Educació Josep Pallach
(ICE)

Comarques gironines

Quarta jornada de presentació de materials i experiències



L’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC EN EL MÓN DEL TREBALL:
QUARTA JORNADA DE PRESENTACIÓ 
DE MATERIALS I EXPERIÈNCIES

ció de Catalunya (Departament de Treball de la Generali-
tat de Catalunya); Xavier Albertí, gerent d’Embotits La Sel-
va; Mostafa Shaimi, mediador intercultural de Salt.
Moderadora: Dolors Barceló, tècnica del Pla d’acolli-
ment del Centre de Normalització Lingüística de Girona
(Consorci per a la Normalització Lingüística).

• 12.30 h
Projecte Llengua i empresa. L’experiència a
Embotits Noel.
Mònica Vidal, cap de Recursos Humans d’Embotits
Noel; Xavier Casademont, coordinador del Pla de
Ciutadania i Immigració Olot-Garrotxa; Ester Santa-
ló, tècnica del Servei de Català d’Olot-la Garrotxa
del Centre de Normalització Lingüística de Girona
(Consorci per a la Normalització Lingüística).

• 13.00 h 
Alfabetització per a l’accés a la formació i
inserció laborals.
Mònica Molina, formadora de l’Associació Eina de Salt.

• 13.30 h
Primer balanç del programa Profit (Progra-
ma per a la Restauració Orientat a la For-
mació Integral dels Treballadors).
Emili Valdero, secretari de Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya.

• 14.00 h Dinar. 

Tarda
• 15.30 h

Recopilatori de vies i recursos a què poden
acollir-se les empreses per introduir el cata-
là en la seva formació.
Jordi Lleras, tècnic de l’Àrea d’Activitats del Consorci
per a la Normalització Lingüística.

• 16.00 h
L’experiència de treball i formació/DIE de
l’Ajuntament de Girona.
Marta López, directora de l’Escola Taller de Girona,
i Diana Canals, prospectora d’empresa.

• 16.30 h
Acord de gestió de la diversitat a l’empresa
Escorxador de Girona.
Antonio Córcoles, responsable de Formació i Ocu-
pació de la Federació Agroalimentària de CCOO
de Catalunya.

• 17.00 h
Projecte per a la inserció laboral de perso-
nes reagrupades al Tarragonès.
Sió Santaulària, responsable del Pla de Ciutadania
del Tarragonès (Consell Comarcal del Tarragonès).

Aquest any per primer cop el Grup d’Immigració de la
Comissió d’Organismes i Serveis per a la Normalitza-
ció Lingüística de Girona dedica la jornada de presen-
tació de materials i experiències d’acolliment lingüístic
a un sector concret, el del món del treball. 
Aquesta especialització fa que les presentacions de la
jornada d’enguany siguin materials i experiències d’a-
colliment lingüístic dirigides sobretot a persones adul-
tes, i també que, sense perdre de vista l’objectiu de
mostrar i intercanviar pràctiques útils per a la formació
a les aules, hi hagi més presència d’experiències de
dinamització i sensibilització del sector. Consegüent-
ment, enguany, a més del professorat de centres de
formació d’adults, d’instituts de secundària, del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, de formació
ocupacional, d’entitats... són també destinataris de la
jornada tècnics en polítiques migratòries, insertors la-
borals, mediadors interculturals i les mateixes empre-
ses, potencials organitzadores de bones pràctiques
d’acolliment lingüístic de treballadors. 

Matí 
• 9.00 h

Recollida de material.
• 9.15 h

Inauguració de la Jornada a càrrec del delegat del
Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona,
Jordi Martinoy.

• 9.30 h
Conferència Perspectives d’ocupació laboral
de persones immigrades a Catalunya i im-
portància de la formació lingüística, a càrrec
de Ferran Camas, professor de dret laboral i director
de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la
Universitat de Girona.

• 10.30 h Pausa i esmorzar. 
• 11.00 h 

Taula rodona Punts de vista dels diferents
agents implicats en l’acolliment lingüístic vin-
culat al món del treball. Propostes de futur.
Hi intervindran: Pere Bugés, secretari territorial de PIMEC
Girona; Carles Bertran, coordinador del Centre d’Infor-
mació de Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de
Catalunya; Glòria Plana, directora del Servei d’Ocupa-


