
C om  les en tita ts i e q u ip a m ents d el 
R a va l p o d em  c on trib u ir a  l'a c ollid a  
i a l fu tu r d el joven t m ig ra t sen se 
referents fa m ilia rs a l territori?

28 de maig de 2019 a les 9:15 h
al museu Marítim de Bacelona

Organitzen:
Equip Raval amb el Jovent Migrat (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Comissió Espanyola d’Ajuda al 
Refugiat, Colectic SCCL, Consell Islàmic de Catalunya, Escola Pia Calassanci, Espacio del Inmigrante, Fundació Tot 
Raval, Impulsem SCCL, Kan60Lab, Museu Marítim de Barcelona, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Probens, 
Associació Punt de Referència, Fundació Servei Solidari i Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval) en 
cooperació amb el projecte Digital Welcome. 

AMIF Support: This project is funded with support from the European Commission.Funding call: AMIF-2016-AG-INTE-01 
“Integration of 3rd country nationals”. Project nº 776128

9.00 Acollida i acreditacions

9.30 Benvinguda i presentació: Colectic i Fundació Tot Raval

9.30 - 10.30 Conferència: "Arribada i acollida de jovent estranger no 
acompanyat", a càrrec de na Marina Mañas, responsable del servei de 
l'Ajuntament de Barcelona de Gestió de conflictes en espai públic i de 
n'Oriol Janer, director del Centre de Dia Dar Chabab (La Casa dels Joves).

10.30-11:30 Bones pràctiques:

- "Digital Welcome", presentat per en Luis Miguel Castillo i na Núria Ishii, 
tècnics de Colectic.
- "Una Barcelona diferente sobre ruedas", presentat per en Mamadou 
Saliou Diallo, fundador de Diandé Àfrica.
- "Projectes de mentoria i acolliment familiar amb jovent no 
acompanyat", presentat per na Laura Terradas, tècnica de Punt de 
Referència.

11.30 Cafè obert. Ofert per la formació en Hostaleria d'Impulsem SCCL. 

12.00 "Acollida i futur del jovent no acompanyat: Raval, ens 
organitzem?". Espai de co-disseny de propostes comunitàries, amb la 
participació d'entitats i organitzacions del barri, coordinat per na Esther 
Subias, tècnica de Colectic.


