
del Consell Municipal d’Immigració de Barcelonadel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Passeig Lluís
Companys–

Arc de Triomf25 d’octubre
de 2015

d’11 a 19 h



VINE A LA FESTA I GAUDEIX 
DE LA DIVERSITAT CULTURAL 

DE LA CIUTAT!

TALLERS I JOCS
TRADICIONALS 

PER A LA CANALLA

LA CARPA DE
L’ACOLLIDA,

EL REFUGI
I L’ASIL

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, enguany trobareu activitats 
vinculades al dret a vot i a la plena ciutadania.

A continuació us detallem tot el ventall d’activitats que 
trobareu el diumenge 25 d’octubre, d’11 a 19 hores.

Us hi esperem!



ACTUACIONS
MUSICALS
I DANSES

LA BIBLIOTECA
VIVENT

TALLERS I JOCS
TRADICIONALS 

PER A LA CANALLA

CATÀLEG
ANTIRUMORS

LA CARPA DE
L’ACOLLIDA,

EL REFUGI
I L’ASIL

LA CARPA DE

LA CULTURA

AUDITORI

LA CARPA
DE LA DONA



ENTITATS PARTICIPANTS

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

 - APROPEM-NOS
 - Asociación Amistad 

de las Mujeres Filipinas
 - Asociación de Mujeres 

E’WAISO IPOLA
 - Associació Catalana de 

Residents Senegalesos

 - Associació Salut i Família
 - ATIMCA – Associació de 

treballadors immigrants 
marroquins a Catalunya

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

Fundació Privada
 - TEAC Taller ecuatoriano  

de Arte y Cultura

LA CARPA

 DE LA DONA

Hi trobareu entitats que al llarg de l’any 
treballen per a 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!



ACTIVITATS

Tot està bé! Les dones tenim el poder

D’11 a 14 h Reflexionem sobre el poder i l’apoderament de les
dones,i ho escrivim sobre nines de cartró.

Dona?

D’11 a 14 h Volem conèixer com es diu dona en la teva llengua i que 
ens diguis què és per tu ser dona.

L’Arbre de les dones 

D’11 a 19 h Aquest arbre simbolitza la vida, la força i la robustesa. 
Hi trobareu dones il·lustres d’arreu i podrem apropar-
nos una mica a les seves trajectòries.

Dones teixint xarxes tecnològiques

D’11 a 19 h Tot teixint una aranya de colors donarem visibilitat  
a l’ús que fem de les noves tecnologies i com ens 
influeix en les nostres vides.

Taller de Bhangra 

A les 12  
i a les 13 h

Les dones pakistaneses ens ensenyaran aquesta dansa 
tradicional.

El paper de les dones immigrants a la Barcelona actual

De 17 a 18 h Espai per reflexionar sobre el paper de les dones 
immigrants com a motor de transformació, els èxits i els 
reptes pel que fa als seus drets. Dialogarem a partir de 
l’experiència de les dones i de les entitats.



ENTITATS PARTICIPANTS

 - Asociación Casal Colombiano 
(ASOCASCOL)

 - Asociación Cultural Social Arte 
Culinario de Honduras

 - Asociación de Ecuatorianos 
en Catalunya

 - 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 
de Bangladesh

 - Associació Socio Cultural  
IBN BATUTA

 - Casa Eslava
 - Centro Peruano en Barcelona
 - CICTAEC Cámara Internacional  

de Comercio y Turismo 
Asociación Ecuatoriano 
Catalana

 - FASAMCAT
 - Federación Latina 

de Medios de Comunicación
 - 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 situacions.  
Les entitats que trobaràs en aquesta carpa treballen cada dia 

explicant els beneficis que comporta la diversitat.

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



ACTIVITATS

Fotografia’t amb els vestits tradicionals

D’11 a 19 h Prova’t el vestit tradicional i fes-te una fotografia en el 
nostre photocall.

Pinta de colors l’exercici de la ciutadania

D’11 a 19 h Pintarem un mural per donar visibilitat a la societat 
diversa que som i que vol exercir plenament els seus 
drets. 

Un món d’ingredients

D’11 a 19 h Podràs conèixer productes d’arreu i endur-te una 
recepta.

Llengües i cal·ligrafies del món

D’11 a 19 h Digue’ns quines llengües parles i d’on són, escriu 
paraules en bengalí o en xinès, descobreix com 
s’assemblen el català i el romanès…

Balla amb nosaltres!

De 16.30  
a 18.30 h Vols aprendre a ballar ‘bachata’, merengue, punta…?



ENTITATS PARTICIPANTS

 - ACATHI Associació Catalana per 
la Integració d’Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants.

 - Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya 
(AMIC - UGT)

 - Asociación Intercultural 
Latinoamericana 
Dosmundosmil

 - Associació Atlàntida, 
Professionals per la 
Interculturalitat

 - Assoc. de Treballadors 
pakistanesos

 - Càritas Diocesana  
de Barcelona

 - CC.OO. de Catalunya - 
Migracions

 - Centro Filipino Tuluyan  
San Benito

 - Confederació de Comerç  
de Catalunya

 - Consell de la Joventut de 
Barcelona

 - Creu Roja Barcelona
 - FEDELATINA  

(Federació d’entitats 
llatinoamericanes a Catalunya)

 - Fundació Ficat
 - Fundació Migra Studium
 - Red Solidaria Argentina  

en Barcelona
 - Xarxa 9 Barris Acull

LA CARPA DE

L’ACOLLIDA,

EL REFUGI

I L’ASIL

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

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

que cercaven llibertat i noves oportunitats.  
Les entitats presents en aquesta carpa treballen 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!



ACTIVITATS

Pel dret a vot als 16 anys!

D’11 a 14 h Volem reflexionar sobre el dret dels joves a decidir 
el futur de les nostres ciutats i països.

Punt d'Informació i assessorament sobre estrangeria

D’11 a 19 h Hi trobareu informació sobre recursos, serveis i tràmits 
sobre estrangeria, cerca de feina, comerç…

Pel dret a vot!

D’11 a 19 h Saps que no tots els teus veïns i veïnes tenen dret  
a votar?

Diaris il·lustrats de persones refugiades

D’11 a 19 h Aquesta exposició ens acostarà a les vivències que 
han passat alguns dels nostres veïns i veïnes que han 
hagut de deixar el seu país. Veurem com a través de l’art 
teràpia ens expliquen el seu procés, la fugida, el viatge 
i l’arribada.

Sí, hi ha drets!

D’11 a 19 h Què en sabem dels drets i deures? Comprovem-ho tot 
jugant a aquest joc.

La ruleta de la nacionalitat

D’11 a 19 h Passaries tu l’examen? Prova de completar el “rosco”.

In-forma’t

D’11 a 19 h Mapa de la formació: hi podràs veure quins tipus de 
formació hi ha i com s'hi pot accedir.



En aquesta carpa hi trobareu  
activitats, xerrades, audiovisuals  

i vídeo fòrum per a gaudir  
d’informació sobre les entitats,  

països d’origen, projectes desenvolupats,  
lectures compartides d’escriptors rellevants,  

entre d’ altres propostes.

Gaudeix d’ aquest espai per a la reflexió!

AUDITORI

Activitat de participació ciutadana  
del Catàleg BCN- Antirumors que ens ofereix  

La Puntual - Putxinel·lis de Barcelona. 

Visibilitzarem com algunes idees o creences que tenim ens allunyen  
i separen dels altres i del reconeixement del valor de la diversitat.

Espectacle infantil/familiar “Titelles antirumors: a Babel en patinet”.

De 12  a 14 hCATÀLEG

ANTIRUMORS



D’11  
a 19 h

LA BIBLIOTECAVIVENT

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…
 
Per què porta el mocador una dona musulmana?
Com viu una dona pakistanesa a Barcelona?
Quines dificultats ha patit una persona refugiada?
La majoria de romanesos/es són llatins?

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

A càrrec d’ACATHI, amb la col·laboració  
de diverses entitats del Consell.

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.



 - Ases del Swing (ASOCASCOL)
 - Asociación Amistad  

de las Mujeres Filipinas
 - Asociación Intercambio 

Cultural Chino España
 - África Pastef 

(Associació Catalana de 
Residents Senegalesos)

 - Asociación Shur Rong 
Academia Cultural de 
Bangladesh

 - Ballet TINKUNA 
(Centro Boliviano Catalán)

 - Alma Peruana 
(Centro Peruano en Barcelona)

 - Grupo de danza 
latinoamericana (FEDELATINA)

 - Sundance Latinoamerica 
(JOVECU)

 - Grup BASARAB  
(República de Moldàvia)

Per gaudir àmpliament de la cultura,
Actuacions de grups vinculats a entitats del Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona i grups que fusionen músiques diverses.

D’11 
a 19 h

ACTUACIONS
MUSICALS
I DANSES



 - Escacs (Casa Eslava)
 - Trompo  

(FASAMCAT-Federación 
de Asociaciones Americanas 
en Cataluña)

 - Loteria mexicana (ACATHI)
 - Sungka, Sipa, Hitting the pot 

(Centro Filipino Tuluyan 
San Benito)

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

Matí, 
d’11.30 
a 14 h

Tarda, 
de 15.30 

a 19 h

JOCS INFANTILSI TRADICIONALS



Nombrosos tallers per a nens i nenes 
per descobrir la diversitat cultural a través 

de l’artesania i altres tècniques.

TALLERS
INFANTILS

Matí, 
d’11.30 
a 14 h

 - Deixa volar la teva imaginació 
(Asociación Cultural Social Arte 
Culinario de Honduras 
y Amigos en Catalunya)

 - Taller anticrisi: bijuteria 
(Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras)

 - Taller de percussió 
(Asociación Uruguayo 
Catalana “Los Botijas”)

 - Taller de tatuatge 
(Associació Shur Rong 
Acadèmia cultural de 
Bangladesh)

 - Art abstracte i baixrelleu 
(ASOCROM)

 - Taller de henna (ATIMCA)
 - Construeix la teva joguina 

(Centro Boliviano Catalán)
 - Reciclat de bosses de plàstic 

(FEDELATINA)
 - Trenes de colors (FEPERCAT)
 - Cistelles d’aniversari 

(TEAC Taller Ecuatoriano 
de Arte y Cultura)



Tarda, 
de 15.30 

a 19 h

 - Taller de henna (ACESOP)
 - Màscares precolombines 

(ASOCASCOL)
 - Taller de pintura 

(Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Catalunya)

 - Maquillatge de l’Òpera 
de Beijing 
(Asociación Intercambio 
Cultural Chino España)

 - Trenes africanes 
(Associació Catalana de 
Residents Senegalesos)

 - Postals incaiques (Centro 
Peruano en Barcelona)

 - Cucs, ànecs de plàstic i flors 
de paper (JOVECU)

 - Taller de pinyates (MEXCAT) 

 - Fundació Iris

Vine a tastar els productes que ens oferirà 
aquesta entitat que treballa per al desenvolupament 
de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Hi trobaràs productes de comerç just.

CAFETERIA
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ORGANITZADORS

 - Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona

 - Entitats:

 - Direcció de Serveis de Drets 
de Ciutadania i Immigració. 
Ajuntament de Barcelona

 - ACATHI Associació Catalana per la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals  
i Transsexuals Immigrants

 - ACESOP Associació Cultural Educativa  
i Socialoperativa de dones pakistaneses

 - APROPEM-NOS
 - ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano
 - Asociacion Amistad de las Mujeres 

Filipinas
 - 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
 - Asociacion Intercambio Cultural  

Chino-España
 - Asociacion 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 d’Ajuda Mútua d’Immigrants  

a Catalunya (AMIC - UGT)
 - Associació de Treballadors Pakistanesos
 - Associació Salut i Família

 - Associació Shur Rong Academia Cultural 
de Bangla Desh

 - Associació Socio Cultural IBN BATTUTA
 - ATIMCA Associació de treballadors 

immigrants marroquins a Catalunya
 - Càritas Dioscesana de Barcelona
 - Casa Eslava
 - CC.OO. de Catalunya - Migracions
 - Centro Boliviano Catalán
 - Centro Filipino - Tuluyan San Benito
 - Centro Peruano en Barcelona
 - CICTAEC Cámara Internacional  

de Comercio y Turismo Asociación 
Ecuatoriano Catalana

 - Confederació de Comerç de Catalunya
 - Consell de la Joventut de Barcelona
 - CREU ROJA Catalunya
 - FASAMCAT Federación de Asociaciones 

Americanas de Catalunya
 - FEDELATINA (Federació d’entitats 

llatinoamericanes a Catalunya)
 - Federació d’entitats peruanes  

a Catalunya (FEPERCAT)
 - Federación Latina de Medios  

de Comunicación
 - Fundació FICAT
 - Fundació Privada Migra Studium
 -  JOVECU Asociación de jóvenes 

ecuatorianos en Catalunya
 - Mujeres Palante
 - Red Solidària Argentina a Barcelona
 - SURT, Fundació de dones, Fundació 

Privada
 - TEAC - Taller ecuatoriano de arte 

y cultura
 - Xarxa 9 Barris Acull
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bcn.cat/ 
novaciutadania
facebook.com/Bcn.cat
telèfon: 010 (24h)

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

