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ACTA RESUM I ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE LA CARPA
D’ACOLLIDA DE LA TROBADA D’ENTITATS DEL
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
Dia: 31 de maig de 2018
Lloc: C. València 344, Entresòl, Espai 2

Hora: 19:00 hores

Assistents:
Sanja Rahim
Aleksandra Semeriak
Rosa Irasusta
Andrea Borisson
Marta Vila
Ramon Nicolau
Núria Pàmies
Edgar Codina

MigraStudium
CCAR
Centro Filipino Tuluyan San Benito
Xarxa 9 barris Acull
Comissió de Formació Coordinadora de la
Llengua
APIP
Secretaria del CMIB
Secretaria del CMIB, suport

S’excusen:
Janette Vallejo
Rodrigo Araneda
Carles Bertran
Elisabet Ureña

UGT-AMIC
ACATHI
CCOO
Càritas

També hi participaran:




Assoc. Treballadors / ores pakistaneses
Creu Roja
Red Solidària argentina

ESPAI COMPARTIT AMB ENTITATS CARPA CULTURA
La Secretària recorda que l’objectiu de l’espai compartit és donar compliment al pla de
treball que vol promoure un millor coneixement entre entitats, i treball en xarxa. Es va
intentar el 2017 fer “cites ràpides” en la mateixa trobada i es va constatar que no és
l’espai idoni per la pròpia tasca de les entitats. Enguany s’aprofita l’espai de les
reunions del Grup de treball i altres espais com sessions formatives.
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Es planteja treballar especialment el coneixement entre entitats de diferents carpes i
que es proposin activitats compartides dins la mateixa carpa o intercarpes.
Es formen 3 grups de treball combinant entitats de cultura i acollida. Les entitats fan
coneixement entre elles i sorgeixen algunes propostes de participació mutua. A
destacar la proposta:


Elaborar i llegir un Manifest sobre Discriminació i habitatge.

En relació al Manifest, es planteja que hi hagi un representant o dos per carpa i que
facin el manifest de manera conjunta.
En les reunions del 18 de juny es compartirà espai entre Cultura i Dona i joventut.

REUNIÓ ESPECÍFICA ENTITATS CARPA ACOLLIDA
Es dona la benvinguda a les entitats convidades a la Trobada d’enguany, que de
moment s’hi han incorporat (acord en primera reunió general): Comissió de formació
del a Coordinadora de la llengua i APIP.
Es fa un breu resum del que s’ha tractat a la reunió anterior i un recordatori dels
aspectes més rellevants de la Trobada i les Carpes. Cada entitat pot tenir un stand i
podrà realitzar una activitat al voltant de la Carpa. En questa edició es vol procurar que
les activitats i els estands estiguin més a prop, millor distribució espacial i més barreja
entre carpes.
A continuació es revisen les idees que es poden treballar en tant que carpa d’Acollida,
així com les activitats que es van realitzar l’any 2017 i anteriors, que es troben en el
document annex.
També es fa una petita presentació del tema de l’any, persones immigrades i
discriminació en el dret a l’habitatge, així com dels aspectes que es volen treballar,
que també estan al document adjunt.
Es recorda el tema de l’any del CMIB, Persones immigrades i discriminació en el dret a
l’habitatge.
En relació a la Trobada, està previst fer una jornada a l’Auditori al voltant d’aquesta
temàtica, que s’emetrà per streaming, i de la qual es farà una relatoria. Es convida a les
entitats a aportar propostes en aquest sentit.
Núria recorda alguns suggeriments d’interès:
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recuperar l’activitat Glamourdrets - desfilada amb vestuari laboral i amb
comentaris sobre situació i drets laborals -, en la que es pot convidar a
participar a totes les entitats de la Trobada. Es va valorar molt positivament i es
creu que es podria fer novament aquest any, amb la participació de diverses
entitats de manera col·laborativa, cal que alguna entitat ho proposi.
Actuacions reivindicatives a l’escenari: tipus teatre representant situacions de
manca de drets, discriminació, maneres de sortir-se’n... enguany podrien estar
vinculades a habitatge
Regueton antisexista: una idea proposada el 2017 i que no es va arribar a
realitzar, a partir taller per fer una lletra donant la volta a l’habitual sexisme, i
que es podria actuar a l’escenari
En la línia de barreja, s’acorda que els tallers i jocs que fins ara eren
bàsicament infantils, poden ser per infants i adults, ja es fan algunes
propostes en aquest sentit.

Es fa una ronda d’intervencions de les diverses entitats per fer recull d’idees.

Marta – Coordinadora de la llengua.
La Comissió de formació de la coordinadora treballa en la formació del voluntariat per
facilitar classes de llengua a persones immigrades, i dóna suport al manteniment del
treball en xarxa de la coordinadora.
Tenien previst fer una festa de fi de curs amb alumnat, que no ha estat possible i han
demanat participar en la trobada per celebrar-ho conjuntament. En aquesta festa els
protagonistes de les actuacions son els voluntaris. Propostes:



fer una activitat on els alumnes hi participessin, potser una representació
teatral.
Fer algun taller sobre llengua. Es podria fer incloure com a col·laboració en
l’espai de llengües que es fa a la Carpa de la Cultura.

Sanja - MigraStudium
Es presenten breument: Casal laboral. Recolzament centres CIE. Espai interreligiós.
Xarxa Hospitalitat.
Propostes:
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realitzar alguna activitat en relació a idiomes, podria ser en col.laboració amb
la Coordinadora de la llengua, de la que formen part
possibilitat de fer alguna activitat en relació habitatge, possiblement del tipus
Trivial de les cures en què ja van participar el 2017 amb 9 Barris acull i d’altres
entitats

Aleksandra - CCAR
Acollida i suport laboral, jurídic, i en diferents àmbits, a refugiats, apàtrides.
Destaca que des de la CCAR, les persones que fan acompanyament lingüístic també
solen fer acompanyament en temes d’habitatge.
Propostes:







Encara no han decidit el format, però volen fer alguna activitat amb
experiències de discriminació amb les persones que han atès (en relació a
habitatge), en context de refugi. Pensen en alguna cosa en format visual.
També voldrien participar a l’Auditori, amb una taula rodona, amb persones
que han ates, amb experiències positives de convivència compartida entre
persones refugiades i persones autòctones.
A l’estand donarien informació sobre serveis d’atenció a víctimes de
discriminació.
El grup en què ha participat proposa que es faci un manifest. Es recull la idea i
caldrà valorar com s’elabora.

Ramon Nicolau - APIP
Es presenten: Inserció laboral de persones amb dificultats laborals, bona part persones
immigrants. Treballen amb persones víctimes de tràfic. Residencia i habitatge per a
aquestes persones que han estat víctimes d’explotació. Acollida a refugiats. Tenen una
xarxa de pisos per acollir a refugiats. Projectes esportius, activitats esportives.
Tenien interès en participar a la Trobada des de l’any passat i estan contents de
l’acceptació. Propostes:



A l’stand informatiu, tindrien explicació de recursos i materials de l’entitat.
Re-adaptar una activitat d’altres edicions: Llibre: el meu primer dia a Barcelona.
On van viure al primer mes, el primer any, al tercer any: Carrer, Pensió, Casa de
familiars o amics, Centre d’Acollida, Habitatge de lloguer, Habitatge en
propietat. Acumulant les dades de cada resposta es pot veure gràficament
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(afegint gomets, legos, etc. a un gràfic) com ha evolucionat l’habitatge de les
persones en els primers tres anys de residir a casa nostra..
Els resultats es podrien agrupar fàcilment i afegir si la Trobada acabés amb una
reivindicació, amb un manifest.


Taller esportiu per a infants. Enviaran un correu a la Secretaria del Consell
concretant l’activitat per tal de poder valora-ho.

Xarxa 9 Barris


Proposen recupera l’activitat de trivial, aquest any enfocant-ho al tema
habitatge. S’ha parlat del tema també en el grup amb les entitats de cultura, es
veu molt positiu. A l’activitat es tirava un dau i escollien unes preguntes. Es un
format que es pot utilitzar per moltes temàtiques. Estaria be un format similar
al que es va fer per l’activitat al voltant del tema d’obtenció de la nacionalitat.
Un tipus d’examen o gimcana. El premi podrien ser unes claus de plàstic. Les
preguntes estarien relacionades amb els requisits per llogar un pis. Altres
entitats complementen idees, hi participaran altres entitats.
Es comenta de combinar-ho amb altres activitats, amb diferents tipus de
proves. Una d’aquestes podria ser una activitat infantil (o per adults) sobre
cases típiques de diferents països.



S’haurà de veure quin format seria més òptim, si desdoblar-ho en diverses
activitats no relacionades, o fer-ho conjunt.

S’acorda enviar un correu conjunt a les entitats de la Carpa per tal de que puguin
continuar plantejant idees de cara a la Trobada, i coordinar la proposta de fer el
Manifest.
REFERENTS DE CARPA
Resta pendent de concretar, les persones voluntàries poden fer un correu a Secretaria
sisplau.
-------------------------------------------------Núria acomiada la reunió i emplaça per la segona reunió, el 21 de juny.
En el Formulari 2 caldrà concretar les activitats i qui en serà Referent o Coordinadora.
Barcelona, 31 de maig
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