Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
Consell Municipal d’Immigració
Passeig de Sant Joan, 75, 2a planta
08009 Barcelona

ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL: Grup de treball de la Carpa de l’ACOLLIDA, EL REFUGI I L’ASIL
BCN BARCELONA CIUTAT DIVERSA Trobada d’entitats del CMIB 2018
21 de juny de 2018 a les 18:00 h. C/ València, 344

ASSISTENTS
FEDELATINA
Comissió de Formació. Coordinadora de la llengua.
Centro Filipino Tuluyan San Benito
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
Fundació Migra Studium
Xarxa 9 Barris Acull
Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Javier Bonomi
Marta Vilar
Rosa Irasusta
Aleksandra Semeriak
Fàtima Leal
Andrea Borisson
Núria Pàmies

S’excusen: Càritas, APIP, CITE-CCOO, ACATHI.
A continuació es presenten les entitats que participaran a la carpa i les activitats que s’han definit. Properament les entitats rebreu l’enllaç a un
formulari, el formulari 2, que hem adaptat pel 2018, i ja recollirà les activitats acordades, si bé s’hi poden afegir les noves propostes que
desitgeu. Haureu d’indicar:
• SI participeu com a entitat coordinadora o com a participant a les activitats llistades. Com a participant només es demanarà un nom
de persona de contacte.
• En el cas de ser entitat coordinadora, o de presentar una nova activitat caldrà fer constar:
− Nom de l’activitat
− Presentació (frase que sortiria en el programa i que ha d’animar a venir a la trobada i participar)
− Horari: proposta que podrà ser modificada, prèvia consulta, per coordinar les diferents activitats de la carpa i dels altres espais
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− Breu descripció (explicació a nivell intern per conèixer en què consisteix i quina serà la dinàmica)
− Necessitats tècniques: taules, cadires, suport per penjar una exposició o mural... Procureu precisar al màxim.
− Cost del material (no es paga els talleristes; l’acceptació de l’import proposat anirà en funció de la despesa general de l’acte)

Entitats que participen a la carpa
1. ACATHI
2. ASSOCIACIO TREBALLADORS PAKISTANESOS
3. Associacio d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya AMIC
4. CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA
5. CCOO BARCELONÈS
6. Centro Filipino - Tuluyan San Benito
7. Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

8. Creu Roja Barcelona
9. Fundació Privada Migra Studium
10. XARXA 9 BARRIS ACULL
11. Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua
12. Fundació APIP-ACAM
13. Habitat 3
14. Refugiats Benvinguts

Temes que s’han tractat:
-

-

Es destaca que s'ha de posar més èmfasi a la part reivindicativa de la Trobada.
FEDELATINA proposa “Rumba a tu son”, activitat/taller per fer sensibilització entre joves sobre alcohol, dogues y drets sexuals i
reproductius. També podrien fer un taller de creació d’un rap/hip-hop. Seria per a la carpa de Dona i Joventut.
Es proposa una activitat infantil o taller familiar sobre identificar imatges de cases de diferents països. Per evitar caure en tòpics i
estereotips, s’acorda reconvertir-la i fer que sigui una activitat d’escriure paraules relacionades amb l’habitatge dins de l’activitat de la
Taula d’alfabetització.
La Coordinadora de la llengua proposa presentar l’aplicació BOT, desenvolupada per la UB. És una aplicació on els usuaris fan preguntes i
son respostes per l’aplicació. Enfocar-ho en habitatge. Es podria posar un portàtil a l’stand informatiu, la Coordinadora se n’encarregaria.
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-

CCAR proposa activitat: col·locar una capsa on la gent pugui deixar uns papers explicant si alguna vegada ha patit discriminació en el marc
del dret a l’habitatge, i després poder llegir aquests papers a l’auditori. La capsa es podria posa al punt d’informació.
Gimcana o Joc interactiu sobre Habitatge. Coordinada entre diverses entitats, veure taula posterior.
El Centro Filipino proposa un Taller familiar: dibuixar cases, per nens/famílies. “Les cases del futur”. Es planteja si fer-ho com a concurs (a
valorar evitar competitivitat). Exposar els dibuixos al mateix espai de l’activitat.

Activitats que es realitzaran. Inclou altres propostes parlades en la primera reunió o rebudes. Els horaris són orientatius, es definiran a
partir del Formulari 2 i en funció de l’organització d’activitats generals. Poden ser Activitats al voltant de la carpa o a l’ESCENARI.

HORARI
ACTIVITAT
(a concretar)

Num.

1

2

3

11 a 19 h

Nova
2018, a
confirm
ar

reformul
ada per
2018

Refugi: el rostre de les xifres

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS

Consell Immigració
CCAR pot colaborar

Exposició, revisada

Plafó informatiu sobre Habitatge i discriminació Plafó informatiu sobre Habitatge i discriminació en persones immigrades. A
CONCRETAR I DEFINIR TÍTOL
en persones immigrades

12 a 14
i
16 a 18 h

Gimcana o Joc interactiu sobre Habitatge
(Tipus Pasapalabra)

ENTITATS

Un tipus d’examen o gimcana. Les preguntes estarien relacionades amb els
requisits per llogar un pis. El premi podrien ser unes claus de plàstic. Altres
entitats complementen idees, hi participaran altres entitats.
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Càritas

9 Barris Acull
Càritas
Migra Studium
Coordinadora llengua
CCAR-->podria aportar preguntes
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Taller: Taula rodona de jocs d'alfabetització

Taula rodona amb diferents activitats que es realitzen per a l'alfabetització de
persones. Dirigit a infants i adults. Incloura joc per escriure paraules
relacioanades amb habitatge

Nova, a
confirm
ar

Presentació aplicació BOT

Presentar l’aplicació BOT, desenvolupada per la UB. És una aplicació on els
usuaris fan preguntes i son respostes per l’aplicació. Enfocar-ho en habitatge.
Es podria posar un portàtil a l’stand informatiu

Coordinadora de la llengua
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Nova, a
confirm
ar

Possible representació teatral alumnat
Coordinadora de la llengua

Pendent de confirmar en funció Reunió Coord. Llengua.

Coordinadora de la llengua
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Refomul
ació, a
confirm
ar

Punt d’informació sobre habitatge

Discriminació i dret a denunciar// Desmuntar Rumors

CCAR
Habitat 3
CITE-CCOO??
OND??
Participació Generalitat??
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Reformu
lació
d'altres
anys

On hem viscut a Barcelona

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 (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.

9

A
confirm
ar

Mapa de les professions o altra activitat

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

A
10 confirm
ar

Capsa de sentiments sobre la discriminació

Cadascú diposita papereta on explica si ha patit o s'ha sentit discriminada en
els seus drets a l'habitatge. Després se'n poden llegir algunes a l'auditori, en
la taula de testimonis. A DEFINIR I CONCRETAR. POT SER INTERCARPES.
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Concurs o activitat de dibuix de cases diverses

Familiar, per infants i adults. S'ha plantejat si fer un concurs amb jurat o
només exposició.

4

Nova
2018

5

11 a 19 h

4

Coordinadora de la llengua

APIP

AMIC - UGT
(A confirmar en funció del material)

CCAR

Centro Filipino Tuluyan
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Resta pendent de definir una possible activitat d’ACATHI.
Altres activitats possibles: Núria P. Planteja recuperar la proposta de Glamourdrets com a contrapunt a la desfilada de vestits tradicionals.
•

•

Desfilada de drets laborals (Glamourdrets): Activitat de la darrera edició on dones treballadores desfilaven amb els seus “uniformes” de
treball. L’speaker comenta els drets laborals d’aquell treball/ofici. Hi pot haver recolzament del CMIB. Hugo Oblitas proposa que es
podria obrir també a participació d’homes, molts amb mancança de drets i precarietat laboral al sector de la construcció, etc. PER TANT
ES TRASLLADA COM ACTIVITAT INTERCARPES. Les entitats pensen si hi participaran.
CCAR proposa incorporar que es facin dibuixos o grafitis al llarg de la Jornada relatius a l’activitat i recollir-ho en uns plafons.

Auditori: Cal definir el programa, diverses entitats han marcat al formulari 1 que hi participaran, pot ser com a testimonis, presentant projectes,
experiències o propostes. També CCOO ha proposat fer un vídeo. Es proposa parlar amb la PAH i el sindicat de llogaters per tal que participin a
l’Auditori. Núria respon que es tindrà en compte, cal definir el programa de la Jornada, tenint en compte que també es preveu una Jornada
sobre el tema per part de Mujeres Pa’lante.
Manifest. Es farà una convocatòria per tractar el tema. Es podria fer una proposa inicial per part d’una entitat i després treballar-la en el marc
d’una reunió específica per l’Auditori.
La realització i priorització d’aquestes activitats anirà en funció de l’organització general de l’espai.
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Referents de carpa – Pendent escollir.
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