Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL:
TROBADA CIUTAT DIVERSA
DILLUNS 17 DE SETEMBRE DE 2018 C/València 344 a les 17:30h
Assistents: 18 entitats i 23 persones
nº
1
2
3

nom
Maria Jose Lopez
Esther Tàpia
Aleksandra Semeriak

4
5

Covadonga Chaverri
Soumaya
Lili Wang
Estrella Rouxing
Lourdes Marino
Jorge Irias
Adalberto Betancor

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Maria Guadalupe
Maria Elena Rodríguez
Mina i Rosa Irasusta
Ramon Nicolau
Macrina Alcedo
Anna Gaiseanu
Luis Enriquez
Anabel Intriago
Núria Pàmies
Pau Casanovas
Paula Serrano

entitat
Servei Solidari
CCOO Barcelonés
Comissió CAT Refugiats - CCAR
Wellcome
Refugiats
(benvingudes
refugiades)
Fundació IBN Batuta
Intercambio cult China Espanya
Centro Boliviano Catalan
Federacion Ass Honduras en Cat
Los Botijas - Uruguai
As. Cultural social Arte culinario de
Honduras
Fed Ent Peruanes a Catalunya - FEPERCAT
Centro Filipino
APIP ACAM
Kalipi - Fed
ASOCROM
As. Identidad Cultural Sin Fronteras
Asoc. Ecuatorianos en Cataluña
Secretària CMIB
Secretaria Trobada (Airun)

Resum de la reunió:

0. Prèvia




Es fa roda de presentació de les entitats, donat que inclou noves entitats al grup,
es presenten explicant l’activitat, per afavorir el coneixement mutu.
Es lliuren els llibrets de premis del Consell, la data màxima per a presentar
projecte és el 10 d’octubre.
Es recorda que aquest DIJOUS 20 DE SETEMBRE hi ha la sessió de treball en
xarxa.
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1. ACTIVITATS AL VOLTANT DE LES CARPES
Es revisen i esmenen – si s’escau- les diferents activitats i es lliuren els següents documents
per tal de confirmar que la informació del programa és correcte (documents que
s’adjunten) i que s’enviaran per correu electrònic:
 Cronograma global de l’acte
 Graella activitats per carpes

CARPA CULTURA
ACTIVITATS MATÍ:
 Taller de cal·ligrafia xinesa – de 12 a 14h
 Cal·ligrafia àrab – de 12 a 14h
 Romanès: semblances i diferències amb el català – de 12:30 a 14h
 Cal·ligrafia Guaraní– de 13:30 a 14:30h
 Desfilada de vestits tradicionals 16:30 – de 13:30 a 14:30h
 Les muses de les arts ens acompanyen: escriptors i cantautors de 13:30h a 14:30h
ACTIVITATS TARDA:
 Haig de Ballar seriosament amb tu – de 16:30 a 19h
ACTIVITATS DE TOT EL DIA – de 11 a 18h (s’acorda acabar una mica abans per poder-nos
concentrar en la lectura del manifest a l’escenari)









Espai de cuines i olors.
 Cal aportar receptes i ingredients.
Espai de llengües. Amb activitats diverses, que inclou Mapa.
Photocall de vestits tradicionals
 Es recorda que les entitats han de portar indumentària per tal d’oferir-les al
públic i provar-s’ho per a les fotos.
 A banda, es proposa fe runa graella de torns de ‘vigilància’ per tal de que no
estiguin sempre les mateixes persones de les mateixes entitats allà.
Photocall dret habitatge
 Hi ha debat amb diferents propostes que caldrà acabar de contrastar amb
l’entitat referent, MEXCAT, que no hi ha pogut ser present. Es parla de
incloure els logos de totes les entitats, usar l’ skyline del cartell i forats a les
finestres per posar les cares...
Exposició la cultura del suport mutu: economies col·laboratives, es mirarà de cercar
una altra entitat ja que l’Assoc. Los Rios no hi pot participar enguany.
Punt de llibre.
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 Pendent de concretar amb l’entitat referent si es pot contemplar incloure
missatges relacionats amb l’habitatge.
 Paraules migrades

CARPA DE LA DONA I LA JOVENTUT
A concretar alguns horaris.








Mujeres Pa’lante. En aquesta casa hi cabem totes – de 11 a 13h
JOVECU i Fedelatina. Rumba a tu son – de 16h a 19h
Fedelatina i JOVECU. Taller de reggaeton antisexista – de 15:30 a 17h (després es
presenta a l’escenari)
Surt. Repensem les cures, transformem la realitat
Centro Boliviano. Com viuen els immmigrants? – S’ha de repensar el títol i pensar en
una sinopsi
FAVB – Claus de dones (reflexions sobre l’assetjament immobiliari)
CJB – Formació sobre joves ex-tutelats

CARPA D’ACOLLIDA.
MATÍ:
 Taula rodona de jocs d’alfabetització
 Presentació de l’APP4ME
 Habitatge i discriminació
TOT EL DIA – de 11 a 18h:
 Exposició: EL REFUGI EN XIFRES
 Exposició: BEIRUT- BARCELONA, UN PUENTE ILUSTRADO.
 Joc interactiu de l’OCA. Seria convenient que les entitats enviïn les preguntes a Núria
Pàmies per tal de promocionar i fer difusió de la trobada i de les activitats a través de
tuits.
 On hem viscut a Barcelona?
 La discriminació no enCAIXA a Barcelona: és important que s’ompli la caixa ja que es
llegiran alguns testimonis a l’auditori. Es passarà per les carpes si cal.


Plafó informatiu sobre l’habitatge i discriminació, ho gestionen Caritas amb Servei
Solidari (a confirmar).



Punt d’informació sobre habitatge i discriminació: Cal acabar de tancar quines entitats hi
participen (Habitat 3, CCAR, CARITAS, CJB, CITE, Benvingudes refugiades, , OND?
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RUIDO PHOTO. Núria Pàmies presenta una proposta de una nova entitat que planteja
participar: Ruido Photo, volen fer una expo interactiva sobre els itineraris de vides
migrades. Fan expo amb fotos, gravacions, taller amb ulleres 3D. És valora com un projecte
molt interessant, visual i interactiu, que és coherent amb la Trobada. S’aprova la seva
participació.

ACTIVITATS INTERCARPES


Desfilada – cercavila de drets laborals – de 16:45 a 17:30h

Es tractar de proposar feines i reivindicacions de drets, com per exemple:





El món de la construcció
Les feines de la llar
Agricultura
Hosteleria

Les entitats poden presentar una persona per a la desfilada, algunes ja s’hi ha
apuntat i s’enviarà un e mail recordatori.
Un grup teatral ho acompanyarà i dinamitzarà. La desfilada serà a la tarda, s’iniciarà
a la catifa de la desfilada del matí, i continuarà en forma de cercavila pels espais de
la trobada, hi haurà un speaker que vagi animant a la gent a participar. A més el/ la
speaker anirà reivindicant els drets de les persones treballadores amb un megàfon.
Les entitats ens han d’enviar per correu:
-

Quina persona desfila?
El seu ofici
Proposta de defensa de dret
Proposta d’indumentària, que ha de ser la de la feina que faci

2. BIBLIOTECA VIVENT
Es reparteixen les fitxes per a participar com a llibres vivents de l’activitat d’ACATHI.
Es recorda el funcionament de la Biblioteca Vivent, les persones són llibres que expliquen
diferents capítols de la seva història, a demanda de qui s’hi interessi. Es fa èmfasi en la
necessitat de donar visibilitat a perfils diversos: diversitat religiosa, de països, de
professions, estudis, situació administrativa i aquest any especialment
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persones diverses problemàtiques i discriminacions en l’habitatge: amuntegament,
discriminació per origen o religió en llogar un pis, ocupació, desnonaments, estafes,
dificultats amb la hipoteca....
Es fa la demanda de col·laboració de les entitats i les que hi vulguin participar poden omplir
la fitxa i enviar-la a ACATHI o al Consell (s’adjunta la descripció de l’activitat i la fitxa de
col·laboració).

A més, s’informa de que enguany hi ha moltes entitats que volen aportar el seu testimoni a
l’Auditori i que difícilment es podrà donar cabuda a tothom, poden participar també en el
vídeo o de la Biblioteca Vivent.

3. AUDITORI
Com l’any passat, l’auditori es dedicarà a fer una Jornada sobre el tema de l’any:
PERSONES IMMIGRADES I DISCRIMINACIÓ EN EL DRET A L’HABITATGE
S’està preparant una proposta base, moltes entitats s’han oferit a participar-hi com a
testimonis o amb projectes, i com es deia, caldrà distribuir amb el vídeo i la biblioteca.
La reunió per concretar participació i format serà el proper DIMARTS 25 DE SETEMBRE a
les 18h (després passa al 2 d’octubre).

4. ESCENARI
Es presenta la proposta, enguany en principi no caldrà fer sorteig ja que amb el canvi de
temps i la millora en la dinamització hi ha cabuda per més espectacles, de manera que
dona més vida a l’escenari.
Es debat sobre el funcionament, ja que en acords anteriors les actuacions d’un any no
podien repetir al següent, i amb aquest criteri hi ha entitats que ja no ho han demanat
perquè no els tocava, i en canvi si que n’hi ha que repeteixen. S’acorda que les que van
actuar l’any passat, aquest any no tindran prioritat, però si és possible per capacitat
(espais buits en l’escaleta a l’escenari) sí que es tindran en compte, en el cas de que
l’actuació no sigui la mateixa, també tenen prioritat, tal com ja es va acordar en anys
anteriors i en la primera reunió del grup, les entitats que tinguin grup propi, així com
garantir un mínim de dos actuacions per continent. També es va acordar prioritzar les
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propostes teatrals o reivindicatives. La mateixa entitat no pot fer 2 actuacions (temps
màxim de 15’ per entitat).
S’acorda que per l’any vinent, les entitats que ja han actuat l’any anterior ho podran
demanar i se les tindrà en compte seguint aquests criteris, si no tenen cabuda totes en
l’escaleta, es faria el sorteig.
Resta pendent de revisar les demandes d’actuacions i s’informarà, si cal es farà sorteig.
KALIPI es dona de baixa de l’escenari ja que ja va actuar i cedeix a altres entitats
filipines.
Inclou dues actuacions proposades des del Consell, claqué intercultural i possiblement
un grup de cultura popular (bastoners, cuques) sorgits a partir de projectes comunitaris.
A més de l’actuació de Tabalers que faran cercavila per cridar a la gent a participar en la
lectura del manifest.

5. MANIFEST
L’estan preparant dues entitats, es posarà en comú per e mail per recollir aportacions i
la previsió és tancar-lo amb l’aprovació del CMIB en la reunió del dia 16, seguint criteris
COU com l’any passat.

6. VIDEO
Es produirà un vídeo per complementar la Jornada a l’Auditori, com l’any passat, a
càrrec d’una empresa que contactarà amb les entitats que hi vulguin participar. Es
parlarà en la reunió del 2 d’octubre.

7. TALLERS I JOCS
Es consulta i s’aprova l’horari d’aquest any pels jocs i tallers: de 11h a 14h i de 15h a
18h.
Les entitats que no han especificat horari en el formulari 2 i són les mateixes activitats
que l’any 2017, se’ls assignarà l’horari de la trobada de l’any passat, caldrà confirmar.

8. COMUNICACIÓ



Es lliuren cartells.
Es passa el llistat per tal de revisar les adreces i els horaris per la distribució així
com i la quantitat de cartells i programes que vol cada entitat (s’enviarà el
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document per tal de confirmar-ne la informació amb les entitats que no han assistit
a la reunió).
Es farà encartellada per Barcelona, com l’any passat, que va ser molt efectiva.
Es distribuiran banderoles per tota la ciutat.
Webs municipals i de les entitats que ho vulguin recollir
Xarxes socials:
o Es farà difusió des de l’Ajuntament i des de les entitats, llançant i rellançat,
especialment twits. Hashtag: #bcnciutatdiversa. Com l’any passat, es planteja
proposar una sèrie de twits que estiguin disponibles per usar les entitats i
emetre molts twits al dia. També llançar les preguntes del joc de l’oca per
animar i sensibilitzar.
o Les entitats que tinguin Facebook també en podran fer difusió
Whatsapp: s’enviarà també una imatge com l’any passat, donar que es un dels
mitjants mes usats.
Mitjans diversos: Es farà difusió per ràdios i premsa. Cal enviar a Núria Pàmies
correus de persones que portin revistes, emissores de radio, premsa vària,
anunciants, etc. Propers a cada entitat.
Premsa:
o Nota de premsa i comunicació a mitjans generals
o Participació entitats en mitjans de comunicació (El Periódico, Ara, Time
Out...) des del departament de comunicació se’ns demana la disponibilitat de
referents de les activitats per realitzar entrevistes (premsa escrita, ràdio o
TV). Ens posaríem directament en contacte amb les entitats quan ens ho
demanin.
No es farà el vídeo de promoció de TMB donat que es va valorar amb poc impacte
l’any passat.
S’espera que vingui l’alcaldessa, Ada Colau. A més, Maria Elena comenta que també
vindria el/la consul. Llavors s’haurien de fer coincidir totes les visites institucionals (a
la tarda millor, i cap a última hora per la lectura del manifest)

9. FITXES ENTITATS PER CARTELL I CATÀLEG
Núria Pàmies enviarà la plantilla de la fitxa i les entitats l’han d’emplenar amb els canvis
corresponents. Es recorda que serveix tant pel cartell de la trobada (la primera part),
com per actualitzar el Catàleg digital del CMIB al web.

10.VALORS
Recordatori: tal com ja constava en el formulari, la trobada i les activitats promouen
valors com la solidaritat, la convivència, la no-discriminació, no han de promoure
actituds sexistes, racistes, o homòfobes.
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11.TAULA ECONÒMICA
Properament s’enviarà per correu electrònic la informació de la participació de cada entitat
(activitats i imports) per tal de confirmar que sigui correcte. També s’enviarà el calendari i el
procediment pel pagament juntament amb un model de factura.
Donat que hi ha un alt volum d’activitats i actuacions, tal com ja es va avançar, es possible
que calgui ajustar els costos:
 Tallers 120€/150€
 Actuacions 275€
 Ingredient 15€/20€
 Activitats de les carpes: 300€/ 350€
 Les entitats que no puguin cobrar directament, han de dir a través de quina
entitat cobraran i posar-se d’acord.

PROPERES REUNIONS
DIMARTS 2 D’OCTUBRE –
ENTITATS QUE VULGUIN PARTICIPAR EN AUDITORI O VIDEO

DIMARTS 16 D’OCTUBRE –
REUNIO GENERAL – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L’ACTE
C/ VALÈNCIA 344

REUNIÓ REFERENTS DE CARPA
DIMARTS 30 OCTUBRE. IMPORTANT:
FALTA 1 PERSONA DE REFERENT DE CARPA ACOLLIDA
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