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Presentació
Us presentem a continuació una informació sintètica de les activitats realitzades pel
Gabinet d’Estudis Socials l’any 2007. Una informació que podeu completar consultant
la nostra pàgina web (http://www.gabinet.com).
La Memòria s’estructura al voltant dels eixos que configuren el treball del GES: la
investigació, l’avaluació i l’assessorament i la formació. Aquestes tres grans àrees s’han
classificat territorialment en els àmbits de la Unió Europea, l’Estat espanyol i
Catalunya.
La Memòria també inclou les nostres publicacions durant l’any en qüestió, els articles i
ponències escrits, els mitjans de comunicació per als quals hem fet de corresponsals, els
nostres clients i els nostres partners i col·laboradors.
La Memòria es clou amb un quadre-resum on totes aquestes activitats apareixen
classificades temàticament.
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1. Investigació

Î

•
•

•
•

•

•

Projecte transnacional Golden Goal, que combina l’adquisició de coneixements
literaris i numèrics bàsics per part de joves adults marginats i reticents a
l’educació amb activitats esportives de cara a la seva integració sociocultural.
Projecte transnacional European Generation Link, una iniciativa d'interrelació
entre joves i persones grans en virtut del qual aquestes darreres donen compte
d'experiències viscudes d'immigració i els joves en prenen nota en una biblioteca
interactiva tot dotant les persones grans de competències bàsiques en el camp de
les noves tecnologies.
Projecte transnacional Love Language!, l'objectiu del qual és estimular
l'aprenentatge de llengües estrangeres per part d'homes joves, tenint en compte
la seva menor predisposició a aquests estudis en comparació amb les dones.
Projecte tramsnacional Undocumented Worker Transitions (UWT), centrat en la
recollida d'evidències sobre les transicions i els processos de canvi
experimentats pels immigrants indocumentats a Europa en termes d'estatus i de
tipus d'ocupacions.
Projecte transnacional Equalising Care in a Changing Society, enfocat a
investigar les possibilitats d'introduir un sistema per a la igualació de les
responsabilitats de cura de les persones dependents entre homes i dones i
estimular els governs de la Unió Europea a lluitar contra la pobresa femenina i
donar prioritat a la igualtat de gènere.
Nou informe anual per a l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea
sobre la violència racial i el racisme i la discriminació soferts pels immigrants i
les minories ètniques a l'Estat espanyol en els àmbits de la legislació, l'ocupació,
l'educació, l'habitatge i la sanitat.

Î

•
•
•

Àmbit de la Unió Europea

Àmbit de Catalunya

Estudi sobre les necessitats de la gent gran i de places de centre de dia al
municipi de La Jonquera.
Disseny d'un protocol per a l'acollida i l'acompanyament d'immigrants en quatre
municipis de l'Alt Empordà (Cadaqués, Castelló d'Empúries, L'Escala i La
Jonquera).
Recerca bibliogràfica sobre la pobresa i l'exclusió social a Catalunya en el
període 1997-2007.
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2. Avaluació i Assessorament
Î

•
•
•
•
•
•

Avaluació del projecte Bembea (Iniciativa EQUAL), centrat en la lluita contra el
racisme i la xenofòbia en el mercat de treball.
Avaluació de l’Acció 3 Crea y Media (Iniciativa EQUAL), relacionada amb
estratègies de sensibilització al voltant del racisme i la xenofòbia.
Avaluació del projecte Lungo Drom (Iniciativa EQUAL), relacionat amb la
integració de la població gitana procedent de països de l'Europa de l'Est.
Avaluació, dins el programa d'Ajuda d'Emergència del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, de la labor realitzada per les xarxes d'acollida dels
immigrants subsaharians que van arribar a les Illes Canàries l'any 2006.
Avaluació de l’Acció 3 (Iniciativa EQUAL) sobre els procediments d'acollida i
integració sociolaboral dels immigrants en les institucions sense ànim de lucre
de la Regió de Múrcia
Disseny d'un Observatori de la Immigració a la Regió de Múrcia.
Î

•

Àmbit de l'Estat Espanyol

Àmbit de Catalunya

Avaluació del Projecte d'Intervenció Integral Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
(Girona).

3. Formació

Î

•
•
•

Àmbit de Catalunya

Organització i dinamització d'un fòrum per a la participació de joves exclosos a
Figueres en el marc del programa URB-AL.
Jornades d'avaluació de la promoció d'habitatges de la cooperativa d'habitatges
del sindicat USOC a Vilafranca del Penedès.
Memòria d'activitats dels 10 anys d'existència de la cooperativa d'habitatges de
la USOC.

GES z Gabinet d'Estudis Socials

4. Publicacions
•

Les deslocalitzacions en l’òptica de la USOC, Barcelona, Unió Sindical Obrera
(Quaderns, 1).

•

Vilafranca del Penedès, Jornades de Reflexió, Barcelona, Habitatge Social de la
USOC.

•

1997-2007. Fem habitatge, fem sindicat (Memòria 10 anys). Barcelona,
Habitatge Social de la USOC.

•

Informe anual 2006. Racismo, xenofobia y antisemitismo en España, Barcelona,
Gabinet d’Estudis Socials; Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad;
Universidad Pontificia de Comillas.

5. Articles i Ponències
•

“L’estructuració i governança dels serveis de benestar a Europa”, 1er. Congrés
del Tercer Sector Social de Catalunya, L’Hospitalet de Llobregat, 23-24 Març
2007.

•

“El racismo y la discriminación de los inmigrantes y de las minorías étnicas a la
luz de los informes para el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia”,
Asamblea General de CEPAIM, 29 octubre 2007.

6. Corresponsalies
•
•

European Employment Review, una revista anglesa especialitzada en temes de
mercat de treball i relacions laborals.
VITA Europe, un portal d’internet creat per l’organització italiana VITA amb
informacions relatives al tercer sector i la societat civil a nivell europeu.

7. Clients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Agrupación de Desarrollo Arco Mediterráneo.
Agrupación de Desarrollo Nexos.
Ajuntament de Cadaqués.
Ajuntament de Castelló d’Empúries.
Ajuntament de Girona
Ajuntament de L’Escala.
Ajuntament de La Jonquera.
Associació per a la Promoció i la Inserció Professional (APIP).
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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•
•
•
•
•
•

Cooperativa d’Habitatges de la USOC.
Industrial Relations Service.
Región de Murcia, Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Taula d’Entitats del Tercer Sector.
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC).
VITA.

8. Partners i col·laboradors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI).
Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GMBH,
Viena.
Confederació de Cooperatives de Catalunya.
Consorcio Español para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM).
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM).
Espiral de Serveis.
FNV Vrouwenbond, Amsterdan.
London Metropolitan University.
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
Universidad Pontificia de Comillas.
La Vola.
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QUADRE-RESUM PER COL·LECTIUS I TEMÀTIQUES
Joventut

Golden Goal
European Generation Link
Love Language!
Organització i dinamització d'un fòrum per a la participació de
joves exclosos a Figueres

Immigració
i Undocumented Worker Transitions (UWT)
Minories Ètniques
Informe 2007 sobre racisme i discriminació per a l'Agència de
Drets Fonamentals de la Unió Europea i publicació informe any
2006
Protocols d'acollida i acompanyament d'immigrants
Itineraris d'incorporació a la societat espanyola dels immigrants
subsaharians procedents del Pla d'Acollida d'Emergència de
Canàries
Procediments d'acollida i integració sociolaboral dels immigrants
en les institucions sense ànim de lucre a Múrcia
Observatori de la Immigració a Múrcia
Projecte Bembea
Acció 3 Crea y Media
Projecte Lungo-Drom
Presentació ponència “El racismo y la discriminación de los
inmigrantes y de las minorías étnicas a la luz de los informes para
el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia”
Gent Gran

European Generation Link
Estimació de les necessitats de les places de centre de dia a La
Jonquera

Dona

Equalising Care in a Changing Society
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Pobresa i Exclusió Recerca bibliogràfica sobre pobresa i exclusió a Catalunya en el
Social
període 1997-2007
Projecte d'Intervenció Integral Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
Mercat de Treball i Publicacions “Les deslocalitzacions en l'òptica de la USOC” i
Sindicalisme
“1997-2007: Fem habitatge, fem sindicat”
Corresponsalia amb la revista European Employment Review
Tercer Sector

Ponència “L'estructura i governança dels serveis de benestar a
Europa”
Corresponsalia amb VITA Europe

Altres

Formació per als membres de la cooperativa d'habitatges del
sindicat USOC
Publicació “Vilafranca del Penedès: Jornades de Reflexió”

