
BARCELONA CIUTAT DIVERSA
VINE A DESCOBRIR-LA!

23 D’OCTUBRE DE 2016 D’11 A 19 H AL PASSEIG LLUÍS 
COMPANYS-ARC DE TRIOMF



ESPAI DE LA DONA

ESPAI DE LA CULTURA

ESPAI DE LA L’ACOLLIDA,  
EL REFUGI I L’ASIL

ESPAI DE LA JOVENTUT

AUDITORI

BIBLIOTECA VIVENT

CATÀLEG ANTIRUMORS

JOCS INFANTILS I TRADICIONALS

TALLERS INFANTILS

ACTUACIONS MUSICALS I DANSA

CAFETERIA



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. 

Les entitats del Consell Municipal d’Immigració, 
amb més de 400 voluntaris, us convidem a venir 

i que passeu un diumenge enriquidor que us permeti 
conèixer i apropar-vos a la diversitat cultural de la 
nostra ciutat. A més d’un munt d’activitats diferents 

per petits i grans enguany hi trobareu activitats 
i xerrades vinculades a l’àmbit laboral i econòmic 

des de punts de vista molt diversos, cooperativisme, 
Comunitats AutoFinançades CAF, la cura de les 

persones, la reivindicació de drets…

Us esperem el diumenge 23 d’octubre 
d’11 a 19 hores a l’Arc de Triomf!



ESPAI 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!

ENTITATS PARTICIPANTS

• ACESOP Associació Cultural 
Educativa i Social Operativs de 
Dones Pakistaneses

• Asociación Amistad de las Mujeres 
Filipinas

• Asociación de Mujeres E’WAISO 
IPOLA

• Associació Catalana de Residents 
Senegalesos

• Centro Boliviano Catalán

• Fundació SURT

• Mujeres Pa’lante

• TEAC Taller Ecuatorianos  
de Arte y Cultura

 
ACTIVITATS

L’arbre de les dones
D’11 a 14 h
Aquest arbre està ple d’èxits, ple 
de dones il·lustres, escriptores, 
científiques, metges… dones d’arreu 
que han treballat per una societat 
millor.

Dona, babae, aurat, djigene, 
mujer, warmi, tew…
D’11 a 14 h
Volem conèixer com es diu en la 
teva llengua.



Cuidem, cuida’ns
D’11 a 19 h
Exposició que vol fer l’INVISIBLE, 
VISIBLE. Posem les cures en el centre 
de la vida i reflexionem sobre el 
repartiment de rols i responsabilitats.

Exposició. Cooperatives de 
dones pel món
D’11 a 19 h
Vol donar visibilitat a 5 projectes de 
cooperatives realitzats per dones.

D’oca a oca les violències ens 
toquen
De 12 a 14 h i de 15.30 a 18 h
Anima’t a fer aquest camí per 
reflexionar sobre les violències que 
s’exerceixen sobre les dones.

Tatuatge de henna
De 16 a 19 h
Acosta’t i aquesta tintura mil·lenària 
pintarà de flors les teves mans.

Glamourdrets
De 16.30 a 17 h
Veuràs desfilar la reivindicació dels 
drets laborals de les dones.

Quina és l’aportació social, 
cultural i econòmica de les dones 
migrades?
A les 17 h
Volem debatre sobre el paper que 
tenen les dones migrades a la 
nostra societat i que no sempre és 
reconegut i visible.

“Al SON - RISAS nos vamos 
JUAjiji”
De 18 a 18.30 h
Ioga i riure, una bona combinació 
per cuidar-nos.



ESPAI 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 explicant 
els beneficis que comporta la diversitat.

Apropoa’t i coneix de prop aquesta diversitat de mirades  
del món!

ENTITATS PARTICIPANTS

• Asociación Casal Colombiano 
(ASOCASCOL)

• Asociación Cultural Los Ríos 
en Cataluña

• Asociación Cultural Social Arte 
Culinario de Honduras y Amigos

• Asociación de Ecuatorianos 
en Cataluña

• Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Cataluña

• Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras

• Asociación Intercambio Cultural 
Chino-España

• Asociación Uruguayo Catalana 
Los Botijas

• 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 Entidades Peruanas 
en Cataluña - FEPERCAT

• Fundació Ibn Battuta

• MEXCAT Associació Cultural 
Mexicano Catalana



ACTIVITATS

Llengües i cal·ligrafies diverses
D’11 a 14 h
Volem conèixer quines llengües 
parles i d’on són, volem que 
coneguis la cal·ligrafia xinesa i àrab, 
que descobreixis com s’assemblen 
el català i el romanès.

Un món d’ingredients
D’11 a 19 h
T’aproparem a ingredients arribats 
d’arreu i si vols et podràs endur 
receptes i provar de fer-les a casa.

Fotos viatgeres 
D’11 a 19 h
Vols recórrer el món en un tancar 
i obrir d’ulls? Emprova’t tots els 
vestits tradicionals que hi trobaràs 
i llueix davant dels amics del teu 
gran viatge.

Desfilada de vestits tradicionals 
A les 13 h
La riquesa de la indumentària 
d’arreu la podràs gaudir en aquesta 
desfilada.

Identitat i transmissió cultural 
en les famílies diverses 
A les 16 h
Volem parlar de com les famílies 
viuen la cultura d’origen lluny del 
país i la interacció amb una nova 
cultura, de com això (re)construeix 
la identitat de pares i fills.

Les muses de les arts ens 
acompanyen 
De 17.30 a 18.30 h
Volem que la literatura i la música 
ens acompanyin en aquest viatge 
per la diversitat.



ESPAI DE LA
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 i llibertat i noves oportunitats. Les entitats presents 
en aquesta carpa treballen per a què les persones migrades tinguin 
totes les eines i coneixements per poder exercir els drets i obligacions 
que comporta ser ciutadana i ciutadà.

Apropa’t i coneix la gran tasca que fan les entitats!

ENTITATS PARTICIPANTS

• ACATHI Associació Catalana per 
la Integració d’Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals immigrants

• AMIC – UGT Associació d’Ajuda 
Mútua d’Immigrants a Catalunya

• Càritas Diocesana de Barcelona

• Centro Filipino -Tuluyan San Benito

• Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat

• CC.OO de Catalunya - Migracions

• Creu Roja Barcelona

• Fundació Migra Studium

• Fundación Juan Pablo II

• Red Solidaria Argentina 
en Barcelona

• Xarxa 9 Barris Acull



ACTIVITATS

Mapa de les professions
D’11 a 14 h
Apropa’t i explica’ns si els estudis 
realitzats al teu país t’han ajudat a 
desenvolupar-te professionalment 
aquí o a d’altres llocs del món. 
Vine i informa’t sobre els 
procediments d’homologació 
i d’altres acreditacions.

2016. L’Odissea de la Nacionalitat
D’11 a 14 h i de 16 a 18 h
T’atreveixes a provar-ho? Viu les 
dificultats per obtenir la nacionalitat. 

Refugi: el rostre de les xifres 
D’11 a 19 h
Exposició.

Identitats calidoscòpiques…  
al mercat de treball 
De 12.30 a 14.30 h
A la feina o a l’atur, les nostres 
identitats no conviuen per separat. 
Posa’t a la pell de persones diverses 
i connecta’t a experiències de vida 
calidoscòpiques.

Immigrada, refugiada,  
persones amb drets 
De 16.30 a 17.30 h
Volem debatre sobre la dificultat 
de molts ciutadans i ciutadanes 
d’exercir els seus drets.



ESPAI DE LA
JOVENTUT
Les entitats que treballen amb joves volen fer-nos reflexionar sobre la 
realitat dels i de les 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!

ENTITATS PARTICIPANTS

• Consell de la Joventut de Barcelona

• FEDELATINA Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes a Catalunya

• JOVECU Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya

ACTIVITATS

Grafitti reinvindicatiu
D’11 a 14.30 h
Alguns joves ens pintaran com 
veuen la igualtat i els drets socials.

Mural Joves, immigració, cap a 
l’empoderament polític 
D’11 a 19 h
Volem conèixer la teva opinió, escriu 
què en penses en aquest mural.

Posa’t a les seves sabates
De 15.30 a 18.30 h
Aquestes sabates ens explicaran 
diferents històries de dones joves, 
treballadores i migrades.



AUDITORI

ACTIVITATS

Persones Trans i mercat laboral, 
oportunitats i reptes 
De 12 a 13 h
Presentació i debat. 
(ACATHI)

Situació actual de les 
treballadores de la llar i del 
treball de cura de les persones
De 13 a 14 h
Taula i debat. 
(Asoc. Ecustorianos en Cataluña, 
AMIC-UGT, CC.OO, Centro Boliviano-
Mujeres Pa’lante i Sindillar)

Tradicions i cultures vives 
de Llatinoamèrica
De 14 a 14.30 h
Vídeo. 
(JOVECU Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya)

Estratègies econòmiques 
i laborals diverses  
De 16 a 17 h
Taula i debat. 
(Asoc. Cultural Social de Honduras, 
Asoc. Cultural Los Ríos, Alencop 
COOPERATIVA, Direcció de Serveis 
d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària de l’Ajuntament 
de Barcelona)

Joves, immigració,  
cap a l’empoderament polític 
De 17 a 18 h
Taula i debat. 
(FEDELATINA, JOVECU i Consell 
de Joventut de Barcelona)

Promovent la inserció laboral 
dels refugiats i refugiades a 
Barcelona 
De 18 a 19 h
Presentació i debat.
(Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat)



BIBLIOTECA VIVENT

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.

Horari: d’11 a 19 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…

 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.



CATÀLEG ANTIRUMORS
JO NO SÓC RACISTA, PERÒ…

Activitat de participació ciutadana del Catàleg antirumors del 
Pla Barcelona Interculturalitat que ens ofereix La Xixa Teatre.

Horari: a les 17 h

Donaran visibilitat a algunes actituds islamòfobes amb la idea de fer-nos 
adonar que els rumors escampen percepcions negatives i ens separen 
dels altres malmetent-ne la convivència.

JOCS INFANTILS I 
TRADICIONALS

MATÍ

Loteria mexicana
ACATHI Associació Catalana per la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals 
i Transsexuals immigrants

Escacs
Casa Eslava

“Trompo”
FASAMCAT Federación de Asociaciones 
Americanas en Cataluña

TARDA

Sungka, Sipa, Hitting the pot
Centro Filipino -Tuluyan San Benito



TALLERS INFANTILS

MATÍ

Construint amb la imaginació
Asociación Cultural Social Arte Culinario 
de Honduras y Amigos

Decoració d’ampolles 
Asociación de Ecuatorianos en Cataluña

Sac d’il·lusions 
Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras

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

Percussió “Entre Culturas” 
Tambores Africanos y 
Uruguayos 
Asociación Uruguayo Catalana Los Botijas

Disseny abstracte sobre sorra  
de colors 
Associació Romanesa de Catalunya 
ASOCROM

El vol de la imaginació 
respectant la natura
Centro Boliviano Catalán

Tots Reciclem 
FEDELATINA Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes a Catalunya

Trenes de colors 
Federación de Entidades Peruanas en 
Cataluña - FEPERCAT

Henna
Fundació Ibn Battuta

Conillets de colors
Red Solidaria Argentina en Barcelona

Papiroflèxia
TEAC Taller Ecuatorianos de Arte y Cultura



TARDA

La mirada infantil de la 
diversitat
Asociación Casal Colombiano 
(ASOCASCOL)

Taller de pintura
Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña

Tambora Dominicana
Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Cataluña

Trenes Africanes
Associació Catalana de Residents 
Senegalesos

Postals Andines
Centro Peruano en Barcelona

Traduir un rostre
Fundació Migra Studium

Lleons i formigues de culleres
JOVECU Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya

Creació de màscares de lluita 
lliure
MEXCAT Associació Cultural Mexicano 
Catalana



ACTUACIONS

Per a gaudir àmpliament de la cultura, actuacions de grups 
de música i danses vinculats a les entitats del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona i grups que fusionen músiques diverses.

Las Viñas
Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña

Balankan
Asociación Cultural Social Arte Culinario 
de Honduras y Amigos

Los Reyes del Típico
Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Cataluña

Taller de Danzas Tradicionales  
“El Ceibo” Uruguay
Asociación Uruguayo Catalana 
Los Botijas

Ca Kanam 
Associació Catalana de Residents 
Senegalesos

Grupo Libélulas 
Centro Boliviano Catalán

Iskwelang Pinoy grupo cultural
Centro Filipino Tuluyan San Benito

Inti Tusuy Runa 
Centro Peruano en Barcelona

Rapejant drets 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes 
a Catalunya - FEDELATINA

Grupo de Danza MEXCAT
Associació Mexicano Catalana

Los zanqueros de TEAC
Taller ecuatoriano de arte y cultura 
(itinerant)



CAFETERIA

La Fundació Iris que treballa per al desenvolupament de les persones 
amb discapacitat intel·lectual.

Vine i tasta els productes que oferirà la Fundació Iris!



ORGANITZADORS

• Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona

• Entitats:

• ACATHI Associació Catalana 
per la Integració d’Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals 
immigrants

• ACESOP Associació Cultural 
Educativa i Social Operativs 
de Dones Pakistaneses

• ASOCASCOL Asociación  
Casal Colombiano

• Asociación Amistad  
de las Mujeres Filipinas

• Asociación Cultural Los Ríos  
en Cataluña

• Asociación Cultural Social Arte 
Culinario de Honduras y Amigos

• Asociación de Ecuatorianos 
en Cataluña

• Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Cataluña

• 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 d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya  
AMIC – UGT

• Càritas Diocesana 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

• Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat

• Consell de la Joventut 
de Barcelona

• Creu Roja Barcelona

• FASAMCAT Federación 
de Asociaciones Americanas 
en Cataluña

• FEDELATINA Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes a Catalunya

• Federación de Entidades 
Peruanas en Cataluña - FEPERCAT

• Fundació Ibn Battuta

• Fundació Migra Studium

• Fundación Juan Pablo II

• JOVECU Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya

• MEXCAT Associació Cultural 
Mexicano Catalana

• Mujeres Pa’lante

• Red Solidaria Argentina 
en Barcelona

• TEAC Taller Ecuatorianos  
de Arte y Cultura

• SURT, fundació de Dones

• Xarxa 9 Barris Acull



barcelona.cat/novaciutadania
facebook.com/Bcn.cat
twitter.com/Barcelona_cat

http://barcelona.cat/novaciutadania
http://facebook.com/Bcn.cat
http://twitter.com/Barcelona_cat

