
19 d’octubre de 2014, de 12 a 18 h

Moll de la Barceloneta

del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona



VINE A LA FESTA I GAUDEIX 
DE LA DIVERSITAT CULTURAL 

DE LA CIUTAT!

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
organitza cada any aquesta festa amb la finalitat de 

crear un espai de trobada entre la ciutadania en què la 
diversitat de la nostra ciutat sigui motiu per compartir, 

conèixer i gaudir.

Hi participen un total de 45 entitats del Consell 
Municipal d’Immigració amb més de 400 voluntaris, que 

pretenen que passeu un diumenge enriquidor que us 
permeti conèixer i apropar-vos a la diversitat cultural 
de la nostra ciutat. A més, aquest any compartirem la 

Trobada amb entitats que treballen per la Inclusió Social.

A continuació us detallem tot el ventall d’activitats que 
trobareu el diumenge 19 d’octubre, de 12 a 18 hores.

Us hi esperem!



LA CARPA DE LA DONA

LA CARPA DE L’ACOLLIDA, 

EL REFUGI I L’ASIL

LA CARPA DE LA 
INCLUSIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIA BCN ANTIRUMORS 

ACTUACIONS MUSICALS I DE DANSA

TALLERS I JOCS TRADICIONALS PER A LA CANALLA

LA BIBLIOTECA VIVENT

LA CARPA DE LA CULTURA



ENTITATS PARTICIPANTS

 - ACESOP – Associació Cultural 
Educativa i Social Operativa 
de dones pakistaneses

 - ADIS Associació de Dones 
Immigrants Subsaharianes

 - Asociación Amistad de las 
Mujeres Filipinas

 - Asociación de Ecuatorianos 
en Catalunya

 - Asociación de Mujeres 
E’WAISO IPOLA

 - Associació Catalana 
de Residents Senegalesos

 - Associació Salut i família
 - ATIMCA – Asociación de 

trabajadores inmigrantes 
marroquís en Catalunya

 - Centro Boliviano Catalán
 - Mujeres Pa’lante
 - SURT Fundació de dones, 

Fundació Privada
 - TEAC Taller Ecuatoriano de Arte 

y Cultura

ACTIVITATS

Diverses maneres de cuidar-nos

De 12 
a 14 h

 - Aprèn la depilació amb fil.
 - Aprèn què és la henna, en quines ocasions 

s’utilitza i fes-te’n un tatuatge.

LA CARPA DE LA DONA

Hi trobareu entitats que al llarg de l’any 
treballen per la igualtat de gènere i la integració 

i participació de les dones a la nostra ciutat. 

Anima’t a participar en les activitats que proposen!



Cuida’t

De 12.30 
a 13.30 h

En aquesta activitat podràs veure el que coneixem 
sobre la salut femenina, sobre la sexualitat, 
la reproducció, la nutrició i el consum de drogues.

Coneix el teu cos 

De 13.30 
a 14 h

Aprèn a sentir el teu cos a través d’un taller 
de moviment i relaxació.

Ser mare nouvinguda a la Barcelona del Segle XXI

De 16 
a 17 h

Vine al punt de trobada per mares de totes 
les edats i orígens. Compartirem experiències, 
dubtes i èxits sobre la maternitat.

La vida des del locutori

Tot el dia Vine al locutori i podràs sentir com es viu l’afecte 
des de la distància: la maternitat, la mort d’un familiar, 
una celebració…

Coneix el món laboral de les treballadores domèstiques

Tot el dia Podràs disposar de tota la informació sobre les dones 
en el mercat de treball i sobre les treballadores de la llar 
(llei, perfils i bones pràctiques).

Els nostres valors

Tot el dia Quins valors positius vols destacar de les dones?

Desigualtats viscudes

Tot el dia Dóna visibilitat a situacions d’exclusió o desigualtat 
omplint de pètals aquest arbre. 
Parlarem de les experiències i temàtiques sorgides.

I tu què diries?

Tot el dia Dóna la volta als refranys de cultures i països diferents 
on queda reflectit el paper de la dona en les diferents 
societats.



ENTITATS PARTICIPANTS

 - APROPEM-NOS
 - Asociación Casal Colombiano 

(ASOCASCOL)
 - Asociación Cultural Social 

y Arte Culinario de Honduras 
y amigos

 - Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Catalunya

 - Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras

 - Asociación Intercambio 
Cultural Chino-España

 - Asociación Uruguayo Catalana 
“Los Botijas”

 - ASOCROM Associació 
Romanesa de Catalunya

 - Associació Cultural Mexicano 
Catalana (MEXCAT)

 - Associació Shur Rong 
Academia Cultural de 
Bangla Desh

 - Associació Sociocultural 
IBN BATUTA

 - Casa Eslava
 - Centro Cultural de Ucrania 

en Catalunya
 - Centro Peruano de Barcelona
 - CICTAEC Cámara Internacional 

de Comercio y Turismo 
Asociación Ecuatoriano 
Catalana

 - FASAMCAT Federación 
de Asociaciones Americanas 
de Catalunya

 - FEDEBOL Federación 
de entidades bolivianas 
en Cataluña

 - Federació d’entitats peruanes 
a Catalunya (FEPERCAT)

 - JOVECU Asociación de jóvenes 
ecuatorianos en Catalunya

LA CARPA 

DE LA CULTURA

Barcelona és una ciutat diversa culturalment 
i està orgullosa de ser-ho. Cada cultura implica 

nous coneixements, formes de pensar i de resoldre problemes. 
Les entitats presents treballen cada dia en explicar 

els beneficis que comporta la diversitat. 

Apropa’t a la carpa i participa en les activitats!



ACTIVITATS

Cal·ligrafies diverses

De 12 
a 14 h

Escriu el teu nom, una paraula o una frase en cal·ligrafies 
diferents.

Mural: Apropant cultures

De 12.30 
a 14.30 h Pinta-hi i construïm entre tots aquest gran mural 

Desfilada de vestits tradicionals

De 16 a 
16.45 h

Gaudeix de la desfilada de moda de vestits tradicionals, 
i coneix-ne els detalls que ens facilitarà cadascuna de les 
persones que els lluirà.

Llengües del món

De 16 
a 18 h

Descobreix com es diuen algunes paraules i frases en altres 
llengües, com l’aimara, el guaraní, el garifuna i el quítxua.

Exposició Paraules immigrades

Tot el dia Coneix l’origen de les paraules.

Fotografia’t amb els vestits tradicionals

Tot el dia Prova’t el vestit tradicional i fes-te una fotografia en el 
nostre photocall.

La cultura de la medicina tradicional xinesa

Tot el dia Coneix les principals tècniques i productes de la medicina 
tradicional xinesa.

Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural

Tot el dia Exposició: la declaració mostra que la diversitat cultural 
està al servei del desenvolupament i de la pau.



ENTITATS PARTICIPANTS

 - ACATHI Assoc. Catalana per 
la integració d’homosexuals, 
bisexuals i transsexuals 
immigrants

 - AMIC-UGT. 
Unió General de Treballadors

 - Asociación Intercultural 
Latinoamericana 
Dosmundosmil

 - Associació Altàntida, 
professionals per la 
Interculturalitat

 - Associació de Treballadors 
Pakistanesos

 - Càritas Dioscesana 
de Barcelona

 - CCOO de Catalunya – 
Migracions

 - Centro Filipino – Tuluyan 
San Benito

 - Confederació de Comerç 
de Catalunya

 - CREU ROJA Catalunya
 - FEDELATINA 

(Federació d’entitats 
llatinoamericanes a Catalunya)

 - Fundació FICAT
 - Red Solidaria Barcelona
 - Xarxa 9 Barris Acull

Barcelona és una ciutat  
dinàmica que al llarg de la seva història  

s’ha anat construint a partir de les aportacions  
de moltes persones amb procedències i cultures diverses, que 

cercaven  llibertat i noves oportunitats. Les entitats presents 
en aquesta carpa treballen dia a dia per a que les persones 

nouvingudes tinguin totes les eines i coneixements per poder 
exercir els drets i obligacions que comporta ser ciutadà/ana.

Resol els teus dubtes sobre un munt de temes!

LA CARPA DE L’ACOLLIDA, 

EL REFUGI I L’ASIL



ACTIVITATS

Fem la maleta!

De 12.30 
a 16 h

Reflexionem sobre les deu coses imprescindibles que 
no podem oblidar si marxem a treballar a l’estranger, 
a través d’una representació teatralitzada.

Demostra el que saps, homologa els teus estudis! 

De 13 a 
16.30 h

Vas cursar estudis al teu país d’origen i no saps quin 
tràmit seguir per homologar-los? Quina documentació 
necessites? Te’n facilitem tota la informació!

Junts construïm

De 13 a 
14.30 h

Escull una experiència migratòria i troba el voluntari 
que te la podrà explicar.

La recepta contra els rumors

Tot el dia Ajuda’ns a construir la millor recepta contra els rumors, 
aportant els teus ingredients secrets.

Sí al dret!

Tot el dia Què en sabem dels drets i deures? 
Comprovem-ho tot jugant!

Com sents l’acollida de la ciutat?

Tot el dia Marcarem en un mapa com et sents acollit pels serveis 
sanitaris, l’educació, el treball, les associacions, l’espai 
públic, l’Administració…

Exposició sobre la situació del refugi i l’asil al 2013

Tot el dia Podràs informar-te amb les darreres dades sobre 
la situació de les persones refugiades al món.



En aquesta carpa podreu trobar-hi l’Acord ciutadà per una 
Barcelona inclusiva, que és un espai d’acció conjunta entre 

les entitats i institucions per fer de Barcelona una ciutat 
més inclusiva. Coneixereu també quines són les xarxes d’acció 

que en formen part.
 

Per altra banda hi haurà la presència d’entitats que representen 
alguna d’aquestes xarxes i que realitzaran activitats 

que ens mostren el que fan i la realitat de les persones 
amb les quals treballen.

Apropa’t i coneix què fa la ciutat per afavorir 
que tothom se’n senti part!

LA CARPA DE LA INCLUSIÓ SOCIAL

XARXES PARTICIPANTS

 - Xarxa d’Acollida i 
acompanyament per a 
persones immigrants

 - Xarxa d’atenció a persones 
sense llar



ACTIVITATS

No puc viure sense…

De 12.30 
a 14 h

Farem un mural on ressaltarem  diferents figures 
segons el que consideres important per viure.

Les llengües i la inclusió 

De 12 a 14 h 
i de 16 
a 17.30 h

Com les paraules i les diferents llengües ens 
mostren com ens sentim inclosos a la ciutat.

Jocs per la llengua

De 12 
a 13.30 h 
i de 16 
a 17.30 h

Espai on podreu jugar 
amb les paraules i les llengües.

El camí per a la regularització

De 12 a 14 h 
i de 16 
a 17.30 h

Mural per compartir quins entrebancs 
i què ens ha ajudat en el procés per 
obtenir la regularització.



Es tracta d’una biblioteca en la qual els llibres 
són persones que de vegades estan subjectes a situacions de 

discriminació, racisme, xenofòbia…

Es tracta d’eliminar estereotips i prejudicis 
a través del diàleg amb els llibres/persones.

De 12 
a 18 h

Les regles són simples: escollir del catàleg el “llibre” que vulgueu 
consultar i seure amb ell a conversar uns 20 minuts de manera 
confidencial. La Biblioteca és una oportunitat única per conèixer 
realitats diferents de la societat en què vivim, intercanviar opinions 
i aprendre dels altres. 

Podreu preguntar als llibres…
 - Com és la realitat d’una dona pakistanesa a Barcelona?
 - Quines dificultats ha patit una persona refugiada?
 - Com viu una persona sense llar? 

A més, hi ha molts llibres vivents més per esbrinar aquelles coses 
que mai t’havies atrevit a preguntar.

ACTIVITATS A CÀRREC DE 

ACATHI, amb la col·laboració de diverses entitats del Consell.

LA BIBLIOTECA VIVENT



Activitat de participació ciutadana 
del Catàleg BCN – Antirumors 
que ens ofereix l’Institut Diversitas.

Visibilitzarem com algunes idees o creences 
que tenim ens separen dels altres.

 - ACESOP (Assoc. Cultural 
Educativa i Social Operativa 
de Dones Pakistaneses)

 - Ruddy Noroña (Asociación 
de Ecuatorianos en Catalunya)

 - Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras

 - Asociación Uruguayo Catalana 
“Los Botijas” – Candombe

 - Gnawa (Associació 
Sociocultural IBN BATUTA)

 - Coro infantil (Centro Filipino 
Tuluyan San Benito)

 - América en Cataluña 
(FASAMCAT)

 - Grupo de baile TEAC (Taller 
ecuatoriano de arte y cultura)

 - Zumba (Taller ecuatoriano de 
arte y cultura)

 - Rosa Sánchez
 - TroffaHamra

Per ampliar la nostra cultura, 
actuacions de grups vinculats a entitats del Consell 

i grups que fusionen músiques diverses.

ACTUACIONS MUSICALS I DE DANSA

De 12 
a 18 h

RUMORS DE PEDRA 

De 12.30 
a 14.30 h



 - Mirades compartides 
(ASOCASCOL)

 - Tallers creatius 
(Asoc. Arte Culinario Honduras)

 - Popurri d’idees 
(Asoc.Identidad Cultural 
Ecuatoriana) 

 - Maquillatge d’Òpera de Beijing 
(Asoc.Intercambio Cultural 
Chino – España)

 - Construeix el teu propi llibre 
de conte (Asoc.Dosmundosmil)

 - Coneixent Uruguai amb Titelles 
i Pallasso 
(Asoc. Uruguayo Catalana – 
Los Botijas)

 - Escultura tradicional 
de Romania (ASOCROM)

 - Trenes africanes 
(Asoc. Catalana 
Residents Senegalesos)

 - Taller de creació de Pinyates 
(MEXCAT)

 - Taller de tatuatge 
(Assoc. Shur Rong)

 - Taller de henna (Associació 
Sociocultural IBN BATUTA)

 - Fes la teva joguina 
(Centro Boliviano Catalán)

 - Agullers 
(Centro Peruano en Barcelona)

 - Papercraft (FASAMCAT)
 - Reciclat de bosses de plàstic 

(FEDELATINA)
 - Trenes de colors (FEPERCAT)
 - Taller Pingüins i Tortugues 

Galápagos (JOVECU)
 - Teixint mons (Mujeres Pa’lante)
 - Collaret de flor (TEAC)

Nombrosos tallers per a nens i nenes per descobrir, 
a través de l’artesania i altres tècniques, la diversitat cultural.

TALLERS INFANTILS

Matí, 
de 12.30 

a 14 h
Alguns són al matí 
i d’altres a la tarda

Tarda, 
de 15.30 

a 17 h



 - Loteria mexicana (ACATHI)
 - Joc d’aigua (ACESOP)
 - Carrera de sacs (Asoc.Ecuatorianos en Catalunya)
 - Carrom (Asoc. Treballadors Pakistanesos)
 - Escacs infantils (Casa Eslava)
 - Sungka, Sipa, Hitting the pot (Centro Filipino Tuluyan San Benito)
 - Mengem pomes! (Red Solidària Argentina a Barcelona)

Jocs d’arreu del món per a tota la canalla.

JOCS INFANTILS
I TRADICIONALS

Matí, 
de 12.30 

a 14 h
Alguns són al matí 
i d’altres a la tarda

Tarda, 
de 15.30 

a 17 h



 - Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona

 - Entitats:

 - Direcció d’Immigració. 
Ajuntament de Barcelona

 - ACATHI Assoc. Catalana per la integració 
d’homosexuals, bisexuals i transsexuals 
immigrants

 - ACESOP - Associació Cultural Educativa 
i Social Operativa de dones pakistaneses

 - ADIS Associació de Dones Immigrants 
Subsaharianes

 - AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
 - APROPEM-NOS
 - Asociación Amistad de las Mujeres 

Filipinas
 - Asociación Casal Colombiano 

(ASOCASCOL)
 - Asociación Cultural Social y Arte Culinario 

de Honduras y amigos
 - Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
 - Asociación de la Comunidad Dominicana 

en Catalunya
 - Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA
 - Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana 

Sin Fronteras
 - Asociación Intercambio Cultural 

Chino–España
 - Asociación Intercultural Latinoamericana 

Dosmundosmil
 - Asociación Uruguayo Catalana 

“Los Botijas”
 - ASOCROM Associació Romanesa 

de Catalunya
 - Associació Atlàntida, professionals 

per la Interculturalitat
 - Associació Catalana de Residents 

Senegalesos
 - Associació Cultural Mexicano Catalana 

(MEXCAT)
 - Associació de Treballadors Pakistanesos

 - Associació Salut i Família
 - Associació Shur Rong Academia Cultural 

de Bangla Desh
 - Associació Sociocultural IBN BATUTA
 - ATIMCA – Asociación de trabajadores 

inmigrantes marroquís en Catalunya
 - Càritas Dioscesana de Barcelona
 - Casa Eslava
 - CCOO de Catalunya – Migracions
 - Centro Boliviano Catalán
 - Centro Cultural de Ucrania en Catalunya
 - Centro Filipino- Tuluyan San Benito
 - Centro Peruano en Barcelona
 - CICTAEC Cámara Internacional 

de Comercio y Turismo Asociación 
Ecuatoriano Catalana

 - Confederació de Comerç de Catalunya
 - CREU ROJA Catalunya
 - FASAMCAT Federación de Asociaciones 

Americanas de Catalunya
 - FEDEBOL (Federación de entidades 

bolivianas en Cataluña)
 - FEDELATINA (Federació d’entitats 

llatinoamericanes a Catalunya)
 - Federació d’entitats peruanes a Catalunya 

(FEPERCAT)
 - Fundació FICAT
 - JOVECU Asociación de jóvenes 

ecuatorianos en Catalunya
 - Mujeres Pa’lante
 - Red Solidaria Barcelona
 - SURT, Fundació de dones, Fundació 

Privada
 - TEAC - Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura
 - Xarxa 9 Barris Acull

bcn.cat/ 
novaciutadania
facebook.com/Bcn.cat
telèfon: 010 (24h)

ORGANITZADORS
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http://www.bcn.cat/novaciutadania/
http://www.bcn.cat/novaciutadania/
https://www.facebook.com/bcn.cat

