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TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA 
16 d’octubre de 2018. C/ València, 344. HORA 17:30 h 
  
Reunió general final prèvia a la Trobada. 
 
ASSISTENTS: 
 

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya Anabel  

      Casa Eslava Tatiana  

      Asociación Identidad Cultural Ecutoriana Sin Fronteras Luis  

      ASOCROM Ana 

      Mujeres pa’lante Leire 

      Fundació Ibn Batuta Soumaya 

      KALIPI Macrina 

      Espiritu de Santa Cruz de la Sierra Alejandro 
Representant 

      CCOO Esther  

      Ruido Photo Julia 

      Centro Boliviano Catalán Hugo 
Lourdes 

      ACATHI Rodrigo  
Xeito  

      Centro Filipino Tuluyan San Benito Rosa  
Fidela 

      CCAR Aleksandra 

      FEPERCAT Maria Elena  

      FAHONCAT Jorge  

      As. Cultural Social Arte Culinario de Honduras Maria Guadalupe 

      FEDELATINA Javier  

      Associació Catalana de Residents Senegalesos Pauline  

      Secretaria CMIB Núria 

     Secretària Trobada, Airun Pau 
Paula 

  

Disculpen l’assistència:  
 Fundació Migra Studium 

 Assoc. Treballadors Pakistanesos 

 Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas 

 ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano 

 Asociacion Intercambio Cultural Chino-España 

 FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 
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 Coordinadora per la Llengua - Comissió de Formació 

 SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

 
 
 

0.  Aportacions manifest 
 

La Secretària del Consell llegeix la proposta de manifest, treballada a partir de CCAR i 

Centro Boliviano Catalan amb aportacions posteriors un cop enviat el primer text.  

S’ha convocat a totes les entitats del CMIB i es planteja la reunió atenent als requisits 

similars a la COU, Comissió d’Opinió d’Urgències, per tenir validesa la seva aprovació. 

Es recullen esmenes de les entitats presents. 

Es farà arribar el resultat i posteriorment pot ser que hi hagi aportacions a partir de 

l’informe que treballa Clàudia Gallardo, amb propostes. S’aprovarà definitivament en 

la Comissió permanent de 30 d’octubre. 

 

A les 18:30h del dia 4N es farà la lectura del manifest a l’escenari. Enguany es valora 

que només el llegeixin un màxim de 10 o 12 persones. Com l’any passat, es podrà llegir 

també en castellà per a les persones que s’hi trobin més còmodes. 

Es reparteix full per tal que les entitats que vulguin es puguin apuntar a la lectura del 

manifest.  

 
 

1. Distribució de l’espai i aspectes organitzatius 
 
Pau Casanovas presenta els croquis amb la distribució dels espais i activitats.  
 
A la zona de darrera l’escenari (backstage) les entitats hi poden deixar material, 
bosses de mà... que es posaran en una bossa i s’etiquetarà. A les carpes només hi 
haurà un armari per a objectes petits. La clau la tindrà el referent de l’empresa de cada 
carpa  
 
Les entitats es distribuiran a les carpes tenint en compte també la ubicació de les 
activitats que realitzen. Disposaran d’un petit taulell o stand (120 x 60  i 80 alçada) i 
una columna (3 cares de 50 x 180 d’alçada) on s’hi col·locarà el nom de l’entitat i el 
cartell amb la informació del catàleg (es guanya una mica d’espai per a informació que 
porten les entitats). 
 
Tal com es va valorar i demanar al final de la trobada 2017, els tallers i jocs familiars i la 
cafeteria s’ubicaran prop de la carpa i de les altres activitats, per afavorir la barreja i 
proximitat dels pares.  
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Es facilita un full amb Horaris, indicacions i noms de referència importants cara la 
logística de la trobada. Consulteu-lo sisplau en annex i preguem tenir-lo a ma el dia 
de la trobada. 
 
Es recorda la importància de ser puntuals, per poder muntar i engegar normalment. 
 
Es recorda el rol dels referents de carpes: conèixer bé les qüestions logístiques, 
activitats de carpa, els referents de l’organització, horaris, etc i fer d’enllaç entre les 
entitats i  l’organització si hi ha algun dubte o demanda. Disposaran de walki talki. 
 
Es convoca a les persones referents de carpes a una reunió: Dimecres 31 d’octubre, 

17:30h. Pg. Sant Joan,75, Sala 02, conjuntament amb les persones tècniques de 

l’organització. 

 
Les entitats que tinguin murals que pesin o que siguin grans i que necessitin que 

l’empresa els traslladi a l’espai de l’acte hauran de confirmar-ho abans del dia 29 

d’octubre. El dijous al matí AIRUN passaria a buscar-ho a la seu de les entitats o 

l’adreça que ens faciliteu. 

 

 

2. Escenari, actuacions i altres activitats amb música  
 

Com l’any passat, la presentació i conducció de l’acte anirà a càrrec d’Amada Bokesa, 

és una jove catalana d’origen de Guinea Equatorial. Ja ha fet abans la tasca de 

presentació i sabem que es tracta d’una persona dinàmica i condueix l’acte amb 

solvència. 

 

Com l’any passat, i per tal de facilitar l’organització dels espais on hi ha música, es 

demana a les entitats que participen a l’escenari, a la Desfilada (Carpa de la Cultura) o 

al taller de ball Haig de ballar seriosament amb tu (Carpa de la Cultura) que ens facin 

arribar les músiques que utilitzaran. 

 

Ens heu fer arribar un CD, USB un enllaç de youtube o el nom de la cançó i el grup 

que buscarem per Internet (fins el dia 26 d’octubre). 

 

Les entitats que tenen actuació ens Hauran d’enviar una breu descripció de com volen 

ser presentades per part de la conductora de l’acte (nom del grup, música, regió d’on 

són els balls...). 

 

3. Menjador: dinar i tiquets 
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Com l’any passat, a darrera l’escenari s’ubica el menjador per les entitats (s’entra pel 

cantó del metro) i només s’hi podrà accedir amb l’acreditació (cada entitat en té 2).  

Es milloraran les condicions d’accés. S’hi pot anar a buscar un te, un cafè o bé, beure 

aigua durant tot el dia. 

 

L’horari per dinar és de 14 a 16h i es repartiran tiquets per 2 torns, a les 14 h i a les 15 

h (estarà indicat en els tiquets que es reparteixen). S’ha valorat que 3 torns com l’any 

passat va crear més confusió. Es demana que es respectin els torns per tal de facilitar 

la gestió de l’espai i evitar el màxim possible les cues. També es recorda que enguany 

les persones que controlaran el menjador seran més rigoroses amb els tiquets, hi 

haurà dos punts de control, a l’accés i en agafar safates quan es trencarà el tiquet. 

 

Es donarà el menjar en una safata que tothom haurà de recollir de les taules per tal de 

deixar l’espai net pel següent torn. La vaixella és compostable i es disposarà de cubells 

pel reciclatge. 

 

El nombre de tiquets depèn de les activitats que es fan, es distribueix de la següent 

manera: 

- 2 per estar a la carpa 

- 2 per realitzar activitats a la carpa  

- 5 per cada grup d’actuacions, adequant segons el nombre real 

- 2 per entitat que fa taller  

- 2 per entitat que realitza jocs  

- 2 per auditori 

Si us falten però sobretot si preveieu que us sobraran tiquets heu d’avisar a la Paula 

(fins el 26 d’octubre).  

 

Es presenten i voten les propostes de menú i s’escull el menú D:  

 Amanida de crudités – opció general i també vegetariana 

 Arròs amb verdures i pollastres (estil paella) 

 Arròs amb verdures – Opció vegetariana 

 Postres: raïm, mandarines i/o brownie 

 Pa de pagès 

   

El tiquet d’enguany posarà molt clar el torn, i amb anterioritat totes les entitats han de 

comunicar quants tiquets necessiten de cada torn i quants menús vegetarians. 

   

 

4. Comunicació 
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VEURE FULL ANNEX AMB RESUM I PROPOSTA DE TWITS. 

Actualment s’estan distribuint cartells i programes, hi ha entitats que ja ho han rebut.  

Es distribueix també a: Biblioteques, Centres Cívics i Casals  de barri, OACs, 

Equipament juvenils, de dones, Oficines Habitatge, Escoles adults,  Plans 

comunitaris, Tècnics municipals i d’altres institucions. Entitats d’acollida, refugi, 

vinculades a Habitatge, xarxa antirumors, i d’altres entitats.  

 

 

També es fa una tramesa per correu electrònic del programa en format digital. 

Alhora està prevista la difusió a través de xarxes socials i tenim baners específics per 

facebook, twitter i instagram que us farem arribar.  

Twitter: hashtag comú #BCNCiutatDiversa.  

Proposta de twits que poden servir com a model: VEURE ANNEX. 

La Secretària reitera l’interès de fer-ho arribar a mitjans de comunicació diversos, 

diaris, radios... No obstant, el directori disponible no dona resposta i demana que cada 

comunitat comuniqui l’adreça d’algun mitjà d’impacte, amb la possibilitat de posar-hi 

algun anunci fins i tot de pagament. Es passa un full sense resultats. 

 

 

5. Altres temes 
 

 Vídeo. Aquesta setmana hem de fer sessió de treball amb Fundació Quepo, s’ha de 

determinar el dia amb les entitats interessades en oferir el seu testimoni.  

 

 Auditori: s’adjunta programa provisional de la Jornada. S’està en procés de confirmar 

les entitats que participen com a testimonis o aportant intervenció, així com altres 

ponents i horaris. 

 

 Cercavila dels drets laborals: 

- Cal que les entitats interessades envieu un email a ciutatdiversa@airun.cat 

amb un ofici i els drets laborals que es vulneren.  

- Es recorda que un grup de teatre ho dinamitzarà, si no teniu testimonis podeu 

enviar una fitxa amb l’ofici del qual reivindiqueu els drets laborals i ho 

representa un actor. 

mailto:ciutatdiversa@airun.cat
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- S’iniciarà a la passarel.la on desfilen els vestits tradicionals i es continuarà amb 

una cercavila festiva i reivindicativa. 

- Recorda horari i logística (de 16:30h a 17:15h) 

 

 Cuines i receptes 

- El referent (César Cárdenas de Mexcat) es posarà en contacte amb les entitats 

per tal de fer recull d’ingredients i per verificar o renovar les receptes. 

 

 Biblioteca vivent 

- Nova crida a les entitats perquè participin com a llibres a la Biblioteca Vivent 

(s’adjunta de nou la informació i la fitxa per a inscriure-s’hi). Confirmació de 

testimonis. 

 Facturació: Cost, model de factura, procediment de pagament 

 

S’enviarà per correu electrònic els imports corresponents a les activitats on participa 

cada entitat per tal de confirmar la informació. Es recorden els màxims ja parlats i que 

en alguns casos caldrà revisar, el pressupost ara mateix depassa el disponible. 

S’enviarà un model de factura. Com l’any passat és imprescindible detallar els noms 

de les activitats en què participa cada entitat (les pròpies entitats seran les 

encarregades de posar el nom de l’activitat a la factura segons el model enviat).  

 

Recordar que la factura ha de portar data posterior a l’acte (a partir del 5 de 

novembre) i cal presentar preferiblement dins novembre i com a MOLT MÀXIM A 15 

de DESEMBRE o no es podrà tramitar. 

 

Animem a tothom a participar en les diferents activitats de les carpes, les pròpies i 

les  de les altres entitats. 

 

Ens trobem a l’Arc de Triomf el dia 04 de novembre a les 10 h 

 

 


