
Benvinguda
Us donem la benvinguda a les prime-
res jornades d’interculturalitat promo-
gudes per l’Ajuntament de Barcelona. 
Més de dotze anys després de l’apro-
vació del primer Pla Barcelona Inter-
culturalitat (2010), i un cop aprovat 
el nou Pla Barcelona Interculturalitat 
2021-2030, tenim l’oportunitat de tro-
bar-nos per abordar en el format de 
jornades els reptes de les polítiques 
interculturals a Barcelona.

Sense dubte, al llarg d’aquests dotze 
anys, la ciutat de Barcelona ha canviat 
i s’ha augmentat l’heterogeneïtat i les 
dimensions de la diversitat intrínseca 
dels seus veïns i veïnes. 

A Barcelona, el 29,5% de les veïnes  
i veïns hem nascut en un país que no 
és Espanya. Hi són presents 28 confes-
sions religioses diferents, al voltant de 
10.000 veïnes i veïns som d’ètnia gita-
na, parlem entorn de 300 llengües di-
ferents i el 14% tenim llengües mater-
nes que no són el català o el castellà. 

Les institucions i les administracions 
no evolucionem al mateix ritme que la 
societat. A més a més, en moments de 

canvis —crisi covid-19 o període d’aus-
teritat—, les desigualtats solen agreu-
jar-se i perjudicar els més febles, espe-
cialment als més febles amb diversitat 
—d’origen, lingüística, cultural, ètni-
co-racial, religiosa— o en situacions 
jurídiques precàries. Per això creiem 
que des de l’Ajuntament calen políti-
ques interculturals que lluitin contra 
les desigualtats estructurals, comen-
çant per canvis en la mateixa institució 
municipal, polítiques que realcin la di-
versitat i polítiques que promoguin un 
diàleg intercultural en un veritable pla 
d’igualtat. 

Les Jornades d’Interculturalitat de 
Barcelona 2022 “12 anys de perspecti-
va intercultural. Reptes de present i de 
futur” ens brinden l’oportunitat per 
compartir, escoltar, dialogar i apren-
dre. Desitjo que en gaudiu molt! 

Khalid Ghali 
Comissionat de Diàleg Intercultural  
i Pluralisme Religiós
Ajuntament de Barcelona

Introducció
Un cop aprovat el Pla Barcelona Inter-
culturalitat 2021-2030, l’Ajuntament 
es troba en un moment clau pel que fa 
a l’impuls de les polítiques intercultu-
rals, centrat especialment a promoure 
un canvi institucional transformador. 

L’objectiu de les jornades és disposar 
d’un espai de trobada, de posada en 
comú, de reflexió i d’intercanvi d’ide-
es sobre les polítiques d’intercultu-
ralitat dutes a terme en l’àmbit local 
en general i a la ciutat de Barcelona 
en particular, adreçat principalment a 
professionals de les administracions i 
del món associatiu.

Aquestes jornades han de servir per 
explicar les novetats principals pel que 
fa a les polítiques interculturals que 
s’han impulsat darrerament des de 
l’Ajuntament de Barcelona i, alhora, 
per donar a conèixer alguns projectes 
d’altres ciutats que ens poden servir 
com a font d’inspiració per a les polí-
tiques interculturals locals. 

  El Born Centre de Cultura i Memòria  
(plaça Comercial, 12)

Així mateix, comptarem amb un panel 
acadèmic que ens ajudarà a tenir una 
mirada crítica i amb un panel d’enti-
tats per conèixer les accions i els pro-
jectes que es duen a terme a la ciutat 
amb una mirada intercultural. 

Les jornades volen valorar críticament 
les polítiques que han funcionat com 
també tots aquells aspectes que hau-
rien de millorar des del punt de vista 
intercultural. 

https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/


 16.00 h  
Taula d’experiències interculturals i 
interseccionals de les entitats 
Presentació de quatre experiències de 
l’àmbit associatiu que incideixen especí-
ficament en algun dels quatre eixos del 
Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030

·	 EIX IGUALTAT: 
Shazra Javed, coordinació tècnica 
del projecte Prometeus Raval i 
Gemma Domenech, Coordinadora 
tècnica de Prometeus St. Martí i 
Nou Barris

·	 EIX DIVERSITAT: 
Mery Loor Cañarte, representant 
de la Lliga Femenina de Criquet

·	 EIX PARTICIPACIÓ: 
Norma Véliz, representant de Mu-
jeres Unidas Entre Tierras (MUET) 

·	 EIX INTERACCIÓ I DIÀLEG:
Rafael Fajardo, mediador del Servei 
Transforma’t del Districte de Sant 
Andreu de l’Ajuntament de Barceloa-
na i Pastor de l’Església de Filadèlfia

Modera 
Lola López, antropòloga i fundadora del 
Centre d’Estudis Africans i Interculturals.  
Excomissionada d’Immigració, Intercul-
turalitat i Diversitat de l’Ajuntament de 
Barcelona

 17.30 h  
Actuació: mostra de ’Improvisuals’, 
pre-projecte musical de Vignesh 
Melwani, interpretat a duo amb Carla 
Gónzalez Ferrer

 9.00 h  
Convocatòria general. Cafè perma-
nent de benvinguda

 9.30 h  
Conversa amb Joan Subirats. La inter-
culturalitat com a eina de transfor-
mació política

Participants 

Dr. Joan Subirats, ministre d’Universi-
tats i catedràtic emèrit en Ciència Po-
lítica (UAB)

Modera 

Joao França, periodista

 11.00 h  
Pausa cafè

 11.30 h  
Panel: Projectes interculturals de ciu-
tats: com ho mesurem?

Participants 

Klaartje Huyge, cap de recursos hu-
mans de la ciutat de Gant (Bèlgica). 
Presentació del Pla de diversificació de 
recursos humans

Alejandro Peña, tècnic del Departa-
ment d’Integració de la ciutat de Viena 
(Àustria). Presenta Diversity and Inte-
gration Monitor

Ivana d’Alessandro, representant del 
Consell d’Europa, Intercultural Cities 
Unit. Presenta l’ICC Index (participació 
en línia)

Itziar Urtasun, regidora de l’Àrea de 
Cooperació, Convivència i Festes de 
l’Ajuntament de Bilbao. Presentarà: III 
Plan Bilbao Ciudad Intercultural

Daniel La Parra, professor de sociolo-
gia de la Universitat d’Alacant

Modera 

Dani de Torres, excomissionat d’Im-
migració i Interculturalitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona i expert en inter-
culturalitat

 13.00 h  
Taula d’experiències: Projectes i pro-
grames transversals innovadors de 
l’Ajuntament de Barcelona

Participants 

Javier Pascual, Gerència de Persones 
i Desenvolupament Organitzatiu. Polí-
tica de diversificació dels recursos hu-
mans de l’Ajuntament

César Sánchez, Direcció de Coordinació 
de Contractació Administrativa. Instruc-
ció per afavorir la contractació diversa a 
través de la condició especial d’execució

Aida Guillén, gerenta del Districte de 
Sants-Montjuïc. Presenta el Pla estra-
tègic del Districte de Sants-Montjuïc

Maria Teresa Casado, gerenta de Se-
guretat i Prevenció. Estratègia de di-
versificació dels recursos humans a la 
Guàrdia Urbana

Marta Clari, gerenta d’Educació, Cul-
tura, Ciència i Comunitat. Presenta 
l’Informe d’indicadors de bretxa d’ori-
gen de l’Ajuntament de Barcelona

Águeda Bañón, directora de comuni-
cació de l’Ajuntament de Barcelona

Modera 

Sara Berbel, gerenta municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona 

 14.30 h 
Cloenda de les jornades amb Jordi 
Martí i Grau, tinent d’alcaldia de Cul-
tura, Educació, Ciència i Comunitat

Conductora de les jornades: Fatima 
Saheb, comunicadora

 8.45 h  
Registre i acreditacions

 9.00 h  
Benvinguda institucional i inauguració 
de les jornades

 9.30 h 
Taula institucional: La visió de les ad-
ministracions. La interculturalitat com 
a eina de canvi a les administracions

Participants 

Rita Bosaho, directora general per a 
la Igualtat de Tracte i Diversitat Etnico-
racial del Ministeri d’Igualtat. Govern 
d’Espanya

Eunice Romero, directora general de 
Migracions, Refugi i Antiracisme. Ge-
neralitat de Catalunya

Khalid Ghali, comissionat de Diàleg In-
tercultural i Pluralisme Religiós. Ajun-
tament de Barcelona

Modera 

Fàtima Taleb, mediadora i exregidora 
de Badalona

 11.00 h
Pausa cafè

 11.30 h
Panel acadèmic: La Interculturalitat 
com a acció política. La mirada des 
del món acadèmic sobre les políti-
ques interculturals

Participants 

Blanca Garcés, experta en polítiques 
migratòries a CIDOB

 Bob White, professor de la Universitat 
de Montreal (intervenció per video-
conferència)

Diego Falconí, professor de dret a 
la Universitat San Francisco (Quito, 
Equador) i professor associat de l’Àrea 
de Lletres (UAB)

Antumi Toasijé, historiador i professor 
de la Universitat de Nova York. Presi-
dent del Consell per a l’Eliminació de 
la Discriminació Racial o Ètnica (CEDRE)

Modera 

Natalia Caicedo, professora de dret 
de la UB

 13.00 h  
Panel: Serveis i programes del Depar-
tament d’Interculturalitat i Pluralisme 
Religiós

A través de la metodologia del  World 
Cafè s’explicaran els programes i ser-
veis següents:

·	 Espai Avinyó

·	 Oficina d’Afers Religiosos

·	  Consell Municipal del Poble Gitano

·	 Estratègia antirumors

·	 Suport a entitats/districtes

Moderen 
Teresa Fernández i Montse Suárez, tècni-
ques del Departament d’Interculturalitat 
i Pluralisme Religiós

 14.30 h
Pausa per dinar

Programa

Dijous, 10 de novembre de 2022

Divendres, 11 de novembre de 2022

Traducció de l’anglès al 
català i al castellà

Traducció en llengua de signes 
(cal sol·licitar-ho en el moment de 
fer la inscripció)

Programa subjecte a 
actualitzacions i possibles canvis

La inscripció dona accés a totes 
les activitats programades fins 
a completar l’aforament. La 
inscripció és gratuïta

Formulari d’inscripció

En el marc de les Jornades tindrem 
l’oportunitat de visitar l’exposició 
“12 anys del Pla Barcelona 
Interculturalitat”, a la Sala 
Moragues 

https://forms.gle/Vpb6JW5KAUidkjt7A

