
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa de receXarxa de receXarxa de receXarxa de recerca rca rca rca TRESEGYTRESEGYTRESEGYTRESEGY    

• DiSA, Gènova, Itàlia 

• Lunaria, Roma, Itàlia 

• CIES-ICSTE,  Lisboa,  Portugal 

• CEAA-UFP, Oporto, Portugal 

• Colectivo Ioé, Madrid, Espanya 

• UdL-Geosoc, Lleida, Espanya 

• AROFE, Aroffe, França 

• FDCL, Berlin, Alemanya  

• UU-FSW, Utrecht, Països Baixos  

CCCContactes per a lesontactes per a lesontactes per a lesontactes per a les    jornadesjornadesjornadesjornades    

Luca Giliberti—Universitat de Lleida 

e-mail: lucagiliberti@hotmail.com  

Massimo Cannarella—Universitat de Gènova  

e-mail: massimocannarella@unige.it 

WEB: www.tresegy.eu  

TRANSNATIONAL 

        RESEARCH ON  

              SECOND GENERATION  

                    YOUTH 

  

JORNADES FINALS DE DIFUSIÓ DELS RESULTATJORNADES FINALS DE DIFUSIÓ DELS RESULTATJORNADES FINALS DE DIFUSIÓ DELS RESULTATJORNADES FINALS DE DIFUSIÓ DELS RESULTATSSSS    

UNIVERSITATUNIVERSITATUNIVERSITATUNIVERSITAT DE LLEIDA DE LLEIDA DE LLEIDA DE LLEIDA, 22 / , 22 / , 22 / , 22 / 23 de maig23 de maig23 de maig23 de maig de 2009  de 2009  de 2009  de 2009     

    Sala d’Actes—2ª planta 

Rectorat de la Universitat de Lleida 

Plaça Víctor Siurana 1 

25003 Lleida 

 

Jornades gratuïtes 

TRESEGY és un Projecte finançat per la UE  (6è Programa Marc) 

  

 

 



 

 

 

Divendres 22 de maigDivendres 22 de maigDivendres 22 de maigDivendres 22 de maig    

        

9.309.309.309.30    

Benvinguda i inauguració de les conferènciesBenvinguda i inauguració de les conferènciesBenvinguda i inauguració de les conferènciesBenvinguda i inauguració de les conferències    

Presentat per UdL-Geosoc i DiSA    

10.0010.0010.0010.00————12.1512.1512.1512.15    

ElElElEls contextos nacionals i locals: discursos i s contextos nacionals i locals: discursos i s contextos nacionals i locals: discursos i s contextos nacionals i locals: discursos i 
conclusions en una perspectiva europeaconclusions en una perspectiva europeaconclusions en una perspectiva europeaconclusions en una perspectiva europea    

Presentat per AROFE i Colectivo Ioé 

Comentaristes: 

Agostino Petrillo, Universitat de Milà 

Isabel Fanlo — Universitat de Gènova 

Debat i preguntes 

12.1512.1512.1512.15————12.30    Pausa12.30    Pausa12.30    Pausa12.30    Pausa    

12.3012.3012.3012.30————11114.00 4.00 4.00 4.00     

Enquesta transnacional: principals resultats d’un Enquesta transnacional: principals resultats d’un Enquesta transnacional: principals resultats d’un Enquesta transnacional: principals resultats d’un 
qqqqüüüüestionari realitzat en 6 paestionari realitzat en 6 paestionari realitzat en 6 paestionari realitzat en 6 païïïïsos europeus sos europeus sos europeus sos europeus     

Presentat per CIES-ICSTE 

Comentarista:  

Cecilio Lapresta, Universitat de Lleida 

Debat i preguntes  

 

Divendres 22 de maigDivendres 22 de maigDivendres 22 de maigDivendres 22 de maig    

        

16.0016.0016.0016.00————18.30 18.30 18.30 18.30     

Connexions entre noConnexions entre noConnexions entre noConnexions entre nou etnografies: experiències u etnografies: experiències u etnografies: experiències u etnografies: experiències 
d’ inclusió i exclusió de joves d’d’ inclusió i exclusió de joves d’d’ inclusió i exclusió de joves d’d’ inclusió i exclusió de joves d’origen immigrantorigen immigrantorigen immigrantorigen immigrant    
de de de de ““““segona generaciósegona generaciósegona generaciósegona generació””””        

Presentat per UU–FSW    

Comentaristes:  

Debby Gerritsen, Universitat de Utrecht, Projecte 
PROFACY  

Katrine Fangen, Universitat de Oslo, Projecte 
EUMARGINS  

Debat i preguntes 

18.3018.3018.3018.30————  19.00  Pausa  19.00  Pausa  19.00  Pausa  19.00  Pausa    

19.00  19.00  19.00  19.00  ---- 21.00  21.00  21.00  21.00     

Projecció del documental:  Projecció del documental:  Projecció del documental:  Projecció del documental:      

“In between: nine takes from the European “In between: nine takes from the European “In between: nine takes from the European “In between: nine takes from the European 
scene”  (57 min.)scene”  (57 min.)scene”  (57 min.)scene”  (57 min.)    

Presentat por UdL-Geosoc (Carles Feixa), CEAA-
UFP (Paula Mota Santos) i DiSA (Eugenia 
Teodorani) 

Debat públic i diDebat públic i diDebat públic i diDebat públic i discussió scussió scussió scussió     

Amb la participació de joves i organitzacions 
juvenils des d’ Espanya, Itàlia, Portugal, França  

 

 

Dissabte 23 de maigDissabte 23 de maigDissabte 23 de maigDissabte 23 de maig    

    

10.30 10.30 10.30 10.30 ———— 11.30 11.30 11.30 11.30    
Present i FPresent i FPresent i FPresent i Futur: resultats transversals i utur: resultats transversals i utur: resultats transversals i utur: resultats transversals i 
comparatius del projecte TRESEGY comparatius del projecte TRESEGY comparatius del projecte TRESEGY comparatius del projecte TRESEGY     
Presentat per UdL-Geosoc i DiSA 
 
    11111111.45 .45 .45 .45 ————13.3013.3013.3013.30    
Joves migrants i Joves migrants i Joves migrants i Joves migrants i ““““segonessegonessegonessegones generacions generacions generacions generacions”””” a les  a les  a les  a les 
societats europees: una visió des de lluny. Taula societats europees: una visió des de lluny. Taula societats europees: una visió des de lluny. Taula societats europees: una visió des de lluny. Taula 
rodona i debatrodona i debatrodona i debatrodona i debat    
     
Introducció: 

Marc Goffart, Comissió europea  
Fidel Molina, Universitat de Lleida 
Luca Q. Palmas, Universitat de Gènova 
 

Contribucions: 

Oriol Amorós, Secretaria d’Immigració de la 
Generalitat de Catalunya   

 
Jaume Gilabert, President de la Diputació de 

Lleida 
 
Agostino Petrillo, Universitat de Milà 
 
Luisa Cruz, Responsable de la Zona Sud i Illes, 

Programa Escolhas 
 
Joan Viñas, Rector de la Universitat de Lleida 
 
Simohammed Kaabour, Associació italiana Nous 

Profils 
 
Joves participants al projecte TRESEGY des de 

diferents països 
 

TRESEGY  - Jornades finals de difusió dels resultats - 22 / 23 de maig de 

2009, Universitat de Lleida  


