Xarxa per a l’observatori de la situació de la població
gitana procedent de l’Est d’Europa a Catalunya

Inscripcions
Fundació Ateneu Sant Roc, Associació Salut
Les places són limitades.
Per a inscriure’s cal enviar correu electrònic
amb les vostres dades, Entitat i telèfon a:
romest@vincle.org

i Família, Fundación Secretariado Gitano,
Fundació Surt, Progess, Equip medi obert
Bcn-4 de Justícia Juvenil, Equip serveis
socials d’atenció primària de Poble Nou de
l’Ajuntament de Barcelona, Unitat Bàsica
d’Atenció a la Infància de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
APROAPE, Fundació IDEA- Coda2,
SISFA rom de l’ Ajuntament de Barcelona, Fagic

IV Jornades

i VINCLE- Associació per la recerca i l’acció Social.

INCLUSIÓ LABORAL DE
LA POBLACIÓ GITANA
D’ EUROPA DE L’EST A
CATALUNYA

VINCLE, Associació per a la recerca i l’acció
social
C. Marina, 164 pral. 1ª 08013 BCN
Telf. 93 268 79 39
Fax. 93 268 79 37

Lloc
Promou i coordina:

Sala Maragall C. Cívic Pati Llimona
C. Regomir, 3 BCN
Telf. 93 256 61 00
http://patillimona.net/on-som/

15 de desembre de 2017
CC. Pati Llimona, Barcelona

Amb la col·laboració de

romest@vincle.org
www.ROMEST.cat
@romest13

PROGRAMA
A les Jornades “Obrint Portes” celebrades l’any
passat vàrem començar un cicle de reflexió
entorn a àmbits relacionats amb la inclusió
social. L’any passat vam tractar les formes i
dificultats d’accés i gaudi de l’habitatge per part
de persones gitanes de l’est d’Europa amb les
que treballem, i enguany volem reflexionar
sobre l’ocupació. Entenem que junt amb
l’habitatge esdevé un aspecte imprescindible per
a la inclusió i la convivència social, ja que et
possibilita els recursos necessaris per participar
plenament en la vida econòmica, social i política,
i per gaudir d'unes condicions de vida dignes.
Observem que tot i la diversitat de situacions
ocupacionals que viuen les famílies gitanes de
l’est, la realitat és que la majoria de les famílies
es troba en una situació de precarietat entesa
per fragilitat de les seves relacions socials i
l’exclusió, entesa com absència de treball formal,
tendència a l’aïllament,
desafiliació i
distanciament, que els impossibilita, en alguns
casos, exercir els seus drets de ciutadania.
Les Entitats i Serveis de ROMEST som
conscients de la importància de l’ocupació i de
les estratègies de supervivència per a viure
dignament, i alhora de fins a quin punt és difícil
acompanyar processos d’inserció laboral.
En aquesta jornada volem contextualitzar
l’ocupació, les possibilitats d’aquest col·lectiu,
posar en comú i reflexionar entorn els micro
èxits i dificultats, així com també identificar
formes de superació d’una de les barreres més
importants per a la inclusió de ple dret: la
documentació.

9:30

Acreditacions
13:00

10:00

Presentació de la Jornada.
Sr. Ramon Vílchez, responsable del
Programa Poble Gitano i de la Innovació
Socia. Direcció General d’ Acció
Comunitària i Cívica de la Generalitat de
Catalunya.

10:30

Estructura ocupacional i rol econòmic
dels sectors poc formats.
Dr. Oscar Molina Departament de
Sociologia de la UAB.

11:30

Pausa Café

11:45

Taula Rodona: Experiències d’inserció
laboral, treball reglat i altres formes de
supervivencia econòmica
Sra. Celia Olivera. VINCLE. Programa amb
Població Gitano Romanesa Comarca del
Gironès
Sr. Óscar López. Fundación Secretariado
Gitano. Tècnic Intervenció Social - Equip
Gitanos de l'Est
Sra. Sonia Ruiz. Formació i treball. Cap
d’àrea d’ intermediació laboral.

Taller: Problemàtiques i solucions
entorn a la documentació.
Aportació jurídico-pràctica
Sr. Ricard Domínguez. Tècnic de la
Secretaria d’ Igualtat, Migracions i
Ciutadania.

14:00

Fi Jornada i agraïments.
Sra. Lola López. Comissionada d’
Immigració de l’Ajuntament de
Barcelona.

