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Trobada BCN Ciutat Diversa
Vine a descobrir-la!
22 d’octubre d’11 a 19 h
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El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona,
les entitats i l’Ajuntament organitzem cada any
aquesta trobada amb la finalitat de crear un
espai per mostrar, compartir i gaudir
la diversitat de la nostra ciutat.
Us volem convidar a aquesta jornada festiva
i reivindicativa que us permetrà conèixer
i apropar‑vos a la diversitat a través d’un munt
d’activitats, tallers i jocs diferents per petits i grans.
Enguany el Consell ha triat com a tema central
la dignificació i sensibilització del treball de
la llar i la cura de les persones i hi trobareu
activitats que hi posen el focus des de punts de vista
molt diversos: jocs, teatre, xerrades, exposicions…
Es tracta d’una feina a la què cal donar visibilitat
i valorar-la perquè és central en el sosteniment de
la vida i de l’economia.
Us esperem el diumenge 22 d’octubre
d’11 a 19 hores a l’Arc de Triomf!

Els horaris de totes les activitats poden estar subjectes
a canvis de darrera hora.

LA CARPA DE

LA DONA I LA JOVENTUT
Hi trobareu entitats de la nostra ciutat que al llarg de l’any treballen per
la igualtat de gènere i la integració i participació de les dones des d’una
perspectiva de diversitat.
Anima’t a participar en les activitats que proposen!
Les entitats que treballen amb joves volen fer-nos reflexionar sobre la
realitat de les persones joves de contextos culturals diversos i sobre el
seu paper en la construcció política i social de la ciutat d’ara i del futur.
Vine a sentir el que ens diuen els i les joves!

ACTIVITATS
En clau de dona
De 12 a 14 h
Et proposem que facis una frase amb
la paraula dona, mujer, warmi, babae,
aurat…
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Com sents que et tracten les
administracions?
D’11 a 19 h
Volem saber com t’han tractat quan
has anat a renovar el teu permís
de residència, al metge, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana…

La ciutat amb ulls de dona
De 12 a 13 h
Les desigualtats i la pobresa han
crescut als nostres barris i tenen
mirada de dona. Parlem-ne.
(Col·loqui).

El bullying… no és un joc
De 17 a 19 h
A les aules es produeixen accions
d’assetjament i racisme.
Amb aquest taller donarem visibilitat
a aquesta realitat.

Canviant els rols dins la llar
De 12 a 14 i de 16 a 18 h
Et proposem que et posis a la pell
d’una altra persona i juguis amb
nosaltres. (Joc dinàmic).

Cangurs i au pairs: experiències
de treballadores migrants
De 17.30 a 19 h
Aquesta feina va complir les teves
expectatives? Quines demandes
faries per millorar-la? Acosta’t a la
carpa i en parlarem. (Taula rodona).

Rumba a tu son
De 16 a 19 h
Sensibilització sobre el consum de
drogues i alcohol entre els joves.
ENTITATS PARTICIPANTS
• Asociación Amistad de las
Mujeres Filipinas

• FEDEBOL Federación de Entidades
Bolivianas en Catalunya

• Asociación Casal Colombiano
ASOCASCOL

• FEDELATINA Federació d’Entitats
Llatinoamericanes a Catalunya

• Asociación de Mujeres E’Waiso
Ipola

• Federació d’Associacions de veïns
i veïnes de Barcelona FAVB

• Associació Catalana de Residents
Senegalesos

• Fundació Surt

• Centro Boliviano Catalán
• Consell de la Joventut de
Barcelona

• JOVECU Associació de joves
equatorians a Catalunya
• Mujeres pa’lante
5

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 presents treballen cada dia mostrant la riquesa
que comporta la diversitat.
Acosta’t i coneix de prop aquesta diversitat de mirades
del món!
ACTIVITATS
Viatja a través de les fotos
D’11 a 19 h
Fes-te una foto! Una manera
de viatjar per les cultures de
la nostra ciutat.
L’espai de les cuines:
olors i estris
D’11 a 19 h
Podries conèixer algunes espècies
o productes per la seva olor?
Vols descobrir quins estris s’utilitzen
a les diferents cuines?
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L’espai de les llengües
Mapa de llengües
D’11 a 19 h
Volem recollir la diversitat de parles
que podem escoltar per la ciutat.
Cal·ligrafia àrab
De 12 a 14 h
És un art decoratiu propi dels
pobles que utilitzen l’alfabet àrab
i les seves variants.
Cal·ligrafia xinesa
De 12 a 14 h
Amb una ploma i tinta ens apropa‑
rem a la bellesa dels caràcters xinesos.
Semblances entre el romanès
i el català
De 12 a 14 h
Comprova tu mateix si hi ha moltes
similituds entre les dues llengües.

La cultura del suport mutu,
economies col·laboratives.
D’11 a 19 h
Exposició: mostra d’algunes
experiències.
De 12.30 a 13.30 h
Col·loqui.

Desfilada de vestits tradicionals
De 13.30 a 14.30 h
Els colors i riquesa de la diversitat
també es mostren en la
indumentària
Haig de ballar seriosament
amb tu!
De 16.30 a 19 h
Volem ensenyar-te diferents balls
del món, t’hi apuntes? (taller
participatiu).

ENTITATS PARTICIPANTS
• Asociación Cultural Los Ríos
en Catalunya
• Asociación Cultural Social Arte
Culinario de Honduras y Amigos
en Catalunya
• Asociación de Ecuatorianos
en Catalunya AEC
• Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
• Asociación Uruguayo Catalana
“Los Botijas”
• Asociación Intercambio Cultural
Chino-España
• Associació Romanesa de Catalunya
ASOCROM
• Casa Eslava
• Centro Peruano en Barcelona

• CICTAEC Cámara Internacional
de Comercio y Turismo Asociación
Ecuatoriano - Catalana
• FASAMCAT Federación
de Asociaciones Americanas
en Cataluña
• Federación de Asociaciones
de Colombianos en Catalunya
FEDASCAT
• KALIPI Federación de entidades
cívicas y religiosas filipinas de
Barcelona
• Federación de Entidades Peruanas
en Cataluña FEPERCAT
• Fundació Ibn Battuta
• MEXCAT Asociación Cultural
Mexicano Catalana
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LA CARPA DE

L’ACOLLIDA, EL REFUGI
I L’ASIL
Barcelona, des de sempre, es va construint a partir de les aportacions
de moltes persones de procedències i cultures diferents, que cerquen
viure en pau, llibertat i noves oportunitats. Les entitats presents en
aquesta carpa treballen per a què les persones d’origen divers tinguin
totes les eines i coneixements per poder exercir els drets i obligacions
que comporta ser ciutadana i ciutadà.
Apropa’t i coneix la tasca que fan les entitats i les dificultats
per exercir de vegades els drets!

ACTIVITATS
El mapa de les professions
D’11 a 19 h
Digues la teva! Què vas estudiar
al teu país i de què treballes a
Catalunya? Volem donar visibilitat a
les capacitats que moltes vegades
es desaprofiten.
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El treball de la llar i les cures,
en xifres
D’11 a 19 h
Què representa el treball a la llar
per la nostra societat? Volem donar
visibilitat a la importància d’aquesta
tasca en l’economia i la reproducció
de la vida. Exposició.

Vides interseccionals
D’11 a 14 h
Explora com les nostres identitats
influeixen en les nostres vides.
(Taller).
Cuivial, el trivial de les cures
De 12 a 14 i de 16 a 18 h
Què coneixem al voltant del treball
de la llar i les cures? Quins són
els drets i obligacions de les dues
parts? Vine i participa, tot jugant
podràs aprendre.

Punt d’informació del treball
de la llar
D’11 a 14 i de 16 a 19 h
Tant si vols contractar una persona
com si treballes en aquest sector,
acosta’t i informa’t.
Refugi: el rostre de les xifres
D’11 a 19 h
Exposició

ENTITATS PARTICIPANTS
• ACATHI Assoc. Catalana per a
la integració d’Homosexuals,
bisexuals i transsexuals immigrants
• Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants AMIC - UGT
Catalunya
• Associació de Treballadors
Pakistanesos
• Càritas diocesana de Barcelona
• CCOO-Barcelonès

• Centro Filipino - Tuluyan
San Benito
• Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat
• Creu Roja Barcelona
• Fundació Migra Studium
• Red Solidaria Argentina BCN
• Xarxa 9 Barris Acull
9

L’AUDITORI
TAULES RODONES
D’11.30 a 12.30 h
Persones treballadores: la realitat
del treball de la llar i els drets de
les persones. Experiències.
De 13 a 14 h
Taula per la dignificació del
treball de la llar i les cures. Drets
laborals i reconeixement social.

De 16 a 17 h
Quina és la situació
de la formació en l’àmbit
del treball de la llar?
El programa Acredita’t.
De 18 a 19 h
Treball de la llar i llei
d’estrangeria. Serveis
d’intermediació.
Dificultats i alternatives.

VÍDEO
De 12.30 a 12.45 h i de 15.30 a 15.45 h
La realitat del treball de la llar. Dignificació i sensibilització.

ORGANITZACIÓ
• AMIC – UGT
• Centro Boliviano Catalán
• CC.OO Barcelonès
• Mujeres Pa’lante
• Sindillar
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• Xarxa per un treball de la llar just
(Anem per feina i Poble-sec per a
tothom)
• Ajuntament de Barcelona

L’ESCENARI
ACTUACIONS MUSICALS I DE DANSA
Ases del Swing
ASOCASCOL

Ballet Leguero
FEDEBOL

Grup de ball Asociación Amistad
de las Mujeres Filipinas
Asociación Amistad de las Mujeres
Filipinas

Grupo Orinoco – Llanero
FEDASCAT

Quartet AEC
Asociación de Ecuatorianos
en Catalunya AEC
Grup de ball Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
Grup Asociación Intercambio
Cultural Chino-España
Asociación Intercambio Cultural
Chino-España
Coral Voces sin fronteras
Asociación Voces con Sentidos
Catacasa
Associació Catalana
de Residents Senegalesos
Grup Vive América en plenitud
FASAMCAT

Taller de Cultura, Folklore
y Arte Takillaqta
FEPERCAT
Traditional Dancers
KALIPI
ALTRES ACTIVITATS
De 13 a 13.30 h
Migrar per treballar. Crida els teus
drets i sacseja el món (Teatre i rap)
Centro Boliviano Catalán
De 17:10 a 17:30 h
Kukumku, Tabalers del Casc Antic
(itinerant)
De 17.30 a 18 h
Per la dignificació del treball
de la llar i les cures (Manifest)
Les entitats del Consell Municipal
d’Immigració
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BIBLIOTECA VIVENT

D’11 A 19 H

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.
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…
… sobre els seus paísos d’origen, Rússia, Egipte,
		 Colòmbia, Filipines…
… sobre les seves creences religioses, si les tenen.
… sobre els seus estudis o professions.
Podràs conèixer aquelles coses que mai t’havies atrevit a preguntar.
A càrrec d’ACATHI, amb la col·laboració de diverses entitats del Consell.
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PROGRAMA BCN
INTERCULTURALITAT
D’11.30 a 14 h
Amb els agents antirumors desmuntarem rumors i estereotips
sobre diversitat cultural.
De 16 a 19 h
Rumors de pedra és una activitat de participació ciutadana del
Catàleg BCN - Antirumors que ens ofereix l’Institut Diversitas.

JOCS INFANTILS I
TRADICIONALS
D’11 a 14 h

De 15.30 a 18.30 h

Juguem als escacs

Loteria mexicana

Casa Eslava

ACATHI Assoc. Catalana per a la
integració d’Homosexuals, bisexuals
i transsexuals immigrants

Sipa, hitting the pot, sungka
Centro Filipino - Tuluyan San Benito

La baldufa o “trompo”
FASAMCAT Federación de Asociaciones
Americanas en Cataluña

El joc de la granota
FEDASCAT Federación de Asociaciones
de Colombianos en Catalunya
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TALLERS INFANTILS
D’11 a 14 h
Flors de paper
Asociación de Ecuatorianos
en Catalunya AEC

Dibuixos màgics i titelles
de paper
Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras

Taller de percussió amb tambors
africans i uruguaians
Asociación Uruguayo Catalana
“Los Botijas”

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

Temps de reciclar
amb imaginació
Centro Boliviano Catalán

Taller creatiu amb bosses
de plàstic
FEDELATINA Federació d’Entitats
Llatinoamericanes a Catalunya

Trenes de colors
Federación de Entidades Peruanas
en Cataluña FEPERCAT

Mini guitarres
JOVECU Associació de joves
equatorians a Catalunya

Màscares mexicanes
MEXCAT Asociación Cultural
Mexicano Catalana
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De 15.30 a 18.30 h
Vam venir amb vaixell
i marxem amb avió

Trenes africanes

ASOCASCOL Casal Colombiano

Associació Catalana de Residents
Senegalesos

Pintura per nens

Taller de pintura i manualitats

Asociación Cultural Los Ríos
en Catalunya

Associació Romanesa de Catalunya
ASOCROM

El racó creatiu

Nines andines

Asociación Cultural Social Arte Culinario
de Honduras y Amigos en Catalunya

Centro Peruano en Barcelona

Taller de henna
Fundació Ibn Battuta

CAFETERIA
Entre activitat i activitat podreu prendre un cafè, una infusió
o un refresc. Si us voleu quedar tot el dia també podreu fer-hi
un mos a l’hora de dinar (sandvitxos i amanides).
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ORGANITZACIÓ
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Entitats:
• ACATHI Associació Catalana
per la Integració d’Homosexuals,
Bisexuals i Transsexuals immigrants
• ASOCASCOL Asociación Casal
Colombiano
• Asociación Amistad de las
Mujeres Filipinas
• Asociación Cultural “Los Ríos”
en Cataluña
• Asociación Cultural Social y Arte
Culinario de Honduras y amigos de
Catalunya
• Asociación de Ecuatorianos
en Catalunya
• Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA
• Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
• Asociación Intercambio Cultural
Chino-España
• Asociación Uruguayo Catalana “Los
Botijas”
• ASOCROM Associació Romanesa de
Catalunya
• Associació Catalana de Residents
Senegalesos
• Associació Cultural Mexicano Catalana
(MEXCAT)
• Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya
AMIC - UGT Catalunya
• Associació de Treballadors
Pakistanesos
• Càritas diocesana de Barcelona
• Casa Eslava
• CC.OO. de Catalunya - Migracions
• CCAR Comissió Catalana d’ Ajuda
al Refugiat

• Centro Boliviano Catalán
• Centro Filipino - Tuluyan
San Benito
• Centro Peruano en Barcelona
• CICTAEC Cámara Internacional
de Comercio y Turismo Asociación
Ecuatoriano Catalana
• Consell de la Joventut
de Barcelona
• CREU ROJA Catalunya
• FASAMCAT Federación
de Asociaciones Americanas
de Catalunya
• FAVB Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona
• FEDASCAT Federación de
Asociaciones de Colombianos
en Catalunya
• FEDEBOL Federación de entidades
bolivianas en Cataluña
• FEDELATINA Federació d’entitats
llatinoamericanes a Catalunya
• Federació d’entitats peruanes
a Catalunya FEPERCAT
• Fundació IBN BATTUTA
• Fundació Migra Studium
• JOVECU Asociación de jóvenes
ecuatorianos en Catalunya
• KALIPI Federación de Entidades
Cívicas y Religiosas Filipinas
de Barcelona
• Mujeres Pa’lante
• Red Solidaria Argentina
en Barcelona
• SURT, Fundació de dones, Fundació
Privada
• Xarxa 9 Barris Acull

http://www.barcelona.cat/novaciutadania
barcelona.cat/novaciutadania

