
J O R N A D A  D E 
CREACIÓ D’ESPAIS 
INTERCULTURALS

Antiga Audiència (plaça del Pallol, 3)

Dijous, 3 de desembre de 2009
De 9 a 14 h

De la «cultura» als etnosistemes: 
una nova visió sobre la interculturalitat



Informació i inscripcions al web 

www.tarragonajove.org

Servei d’atenció, informació, assessorament i 
suport a la inscripció des de la secció de Joventut.

Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 9 a 11 h 
al 977 296 100 (ext. 6532)

La Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona us convi-
da a participar en la V Jornada de Creació d’Espais Interculturals. 
La jornada està pensada com un espai de reflexió per a professio-
nals, entitats, joves i totes aquelles persones interessades a deba-
tre, analitzar i posar en comú el treball i les iniciatives que s’estan 
duent a terme sobre els documents audiovisuals com a espais de 
relació intercultural.

9 h Recollida de la documentació

9.15 h PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
A càrrec de Sandra Coloma Santos, consellera de Joven-
tut de l’Ajuntament de Tarragona.

9.30 h CONFERÈNCIA “De la cultura als ‘etnosistemes’”
A càrrec del Dr. Manuel Delgado Ruiz, doctor en antro-
pologia per la Universitat de Barcelona i coordinador del 
doctorat Antropologia de l’Espai i del Territori.

10.30 h PRESENTACIÓ VÍDEO DOCUMENTAL 
 D’INTRODUCCIÓ AL TALLER D’EXPERIÈNCIES:

Documental de carrer: Mirades de Torreforta
Realitzat per la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament 
de Tarragona.

11 h PAUSA-CAFÉ
A càrrec de Raíces, Proyectos Interculturales.

11.30 h TALLER D’EXPERIÈNCIES. Els documents audiovisuals 
 com a espais de relació intercultural.

VEU DONA SUD, Marta Tudela d’ACSUR las Segovias. 
Programa per fomentar una imatge equilibrada de les 
dones immigrades en els mitjans de comunicació i la so-
cietat catalana.

CONNECTATS, la sèrie de Carlos Piegari i Diego Salazar 
de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Ca-
talunya. Sessió de ficció-documental protagonitzada per 
joves que s’emet per la XTVL de Catalunya.

ZALAB TV, Albert Bougleux. Televisió internacional per 
Internet dedicada al vídeo participatiu.

EXPRESSIONS DE L’ÀFRICA NEGRA A BARCELONA.  
Sara Losa del Centre d’Estudis Africans. Documental-
investigació sobre la realitat dels artistes d’origen  
negroafricà que viuen a Barcelona.

14 h Cloenda de la Jornada


