L’ENTREVISTA
JULIOL RIOS GAVINA - PRESIDENT DE LA
FEDERACIÓ DE LES CASES REGIONALS (FECARECAT)
La societat catalana està plena d’entitats
que d’una o altra treballen i influeixen en el
món cultural, alhora són nuclis de cohesió
dels nostres barris, pobles o vil·les. El PSC,
té com a objectiu i obligació d’establir relacions, treballar i donar a conèixer els actors
del món associatiu dels àmbits sociocultural
tradicional i popular. En aquesta línia avui
volen presentar al president de la Federació
de les Cases Regional: Juliol Rios Gavina.
Juliol què vincle té la FECARECAT amb la societat actual ?
R- El vincle de la FECARECAT així com les entitats associades, amb societat, ve de fa més
de 50 anys.
Normalment les Cases Regionals i aquesta
federació ve col·laborat amb la societat catalana en qualsevol activitat que es porta a
terme, en els diferents districtes amb caràcter popular, festes de barris, de districtes,
amb residència d’avis i amb activitats que
organitza l’Ajuntament, com les Festes de la
Mercè, Mostra de les entitats, Diada de Sant
Jordi, Cavalcada de Reis,.
Una de les més important és la nostra col·

laboració amb les residències de la tercera edat, on es donen
concerts i recitals de
poesia Hem participat
com a col·laboradors
en el saló de la Infància i Joventut, en els actes de les olimpíades
de 1992 com a voluntaris, en l’acte inaugural
del Fòrum amb balls tradicionals de les diferents comunitats.
Participem a la fira del modernisme que es
realitza cada any al districte de l’Eixample.
Hem realitzats degustacions gastronòmiques
populars a la Rambla de Poble Nou i al Tibidabo. Participem amb les Hermandades i altres
federacions representants d’altres països.
Classes de formació obertes sobre artesania,
educació, i voluntariat. Curs de ball oberts
de tipus regional i clàssic espanyol. La FECARECAT i les entitats adherides a ella sempre
han mantingut i mantenen bones relacions
amb les associacions de veïns així com amb
altres associacions dels barris.
La nostra directriu és estar al servei de la
societat
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EDITORIAL
Aquest mes d’abril hem centrat
el butlletí de l’àrea en un tema
cabdal per garantir la igualtat
d’oportunitats per a tota la
ciutadania: com gestionem
des d’una vessant socialista
la diversitat cultural i
social, una realitat molt
present a Catalunya i que
vivim des d’una perspectiva
d’enriquiment en valors,
visions i coneixements que
fan prosperar la nostra
societat.
Aquesta multiculturalitat és
un valor afegit positiu que
hem de gestionar garantint els
drets i la igualtat d’oportunitat
de tota la ciutadania per
assegurar la plenitud individual
i el benestar col·lectiu de la
societat, des de la integració
en un marc de convivència,
respecte i igualtat de drets i
obligacions. Per això, des de
l’àrea de polítiques d’igualtat
fomentem la integració de
gent nouvinguda, compartim
bones pràctiques existents i
potenciem la vinculació amb
entitats referents.

Catalunya, terra d’acollida
Catalunya ha estat, des de sempre, una terra que
centenars de milers de persones d’altres contrades
han decidit fer la seva llar. I amb els anys, la població
catalana ha anat integrant a tothom que ha arribat
amb intencions de quedar-se. La millor característica
de Catalunya és el seu mestissatge i no són només
paraules, és una realitat que es demostra dia a
dia a les places i carrers. Si al segle passat les
principals onades immigratòries provenien d’altres
regions d’Espanya, al segle XXI aquest flux prové de
zones molt més llunyanes: Sud-Amèrica, el Magrib,
Paquistan o la Xina. Tota aquesta barreja d’orígens
fa que la diversitat cultural estigui present arreu,
des de la sardana a les marineres, des dels castellers
a les desfilades per l’any nou xinès, de les danses
marroquines a la Feria de Abril, de la carxofada a las
migas, del Nadal al Ramadà. Els i les socialistes som
part d’aquest mestissatge i hi som i serem presents.
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“La situació
econòmica i social a
Catalunya requereix
una atenció que no
rep en molts terrenys
com en el de la
precarietat”

QUÈ FEM?
(31 de març)
Xerrada àmbit LGTBi sobre
Gestació per Substitució

+info
(4 d’abril)
Activisme contra la prostitució
infantil

+info
(18 abril)
Manifestació contra els camps
de concentració txetxens per a
persones LGTBI

+info
(28 d’abril)
Xerrada Consell de la Igualtat
sobre Gestació per Substitució

+info
(2 de maig)
Participem a la jornada sobre
Accessibilitat Universal, una
estratègia metropolitana

+info
Vàrem assistir al festival Mawlid-An-Nabi,
organitzat per la Lliga de Dones de l’entitat
Minhaj-ul-Qran (Camí de la Pau) per visibilitzar
el rol potent i actiu de la dona barcelonina
d’origen pakistanès.
+info

(7 de maig)
Vine al 3r festival intercultural del
PSC!

+info

