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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:  

BCD BARCELONA CIUTAT DIVERSA Trobada d’entitats del CMIB 2017 
 
18 de maig de 2017 a les 18:00 h. C/ València, 344 

 
ASSISTENTS - Grup de treball de la Carpa de la CULTURA 

Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos  Sr. Jorge Írias 

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya AEC Sr. César A. Martínez 

Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras Sr. Luís Enríquez 

ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya Sr. Florín Gaisseanu 

Centro Peruano en Barcelona Sra. Pina Quiñones 

CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana Sr. Luís García 

FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya Sr. Joan Rivas 

Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya FEDASCAT Sra. Carmen Bermúdez 

Federacion de Entidades Civicas y Religiosas Filipinas - KALIPI Sra. Macrina Acedo 
Sr. Anthony Laureta 
Sr. Ferdinand Fernández 
Sra. Rosa Irasusta 

Federació d'entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT) Sra. Maria Elena Rodríguez 

Fundación Ibn Battuta Sra. Soumaya Benyahya 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Sra. Núria Pàmies 
Sra. Alèxia Ballabriga 
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 Entitats que participen a la carpa 

 Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña         

 Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos     

 Asociación de Ecuatorianos en Catalunya           

 Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras           

 Asociación Intercambio Cultural China España       

 Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas"         

 Associació ASOCROM           

 Associació Catalunya – Líban           

 Casa Eslava              

 Centro Peruano en Barcelona 

 CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana  

 FASAMCAT-Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña     

 Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya FEDASCAT     

 Federación de entidades cívicas i religiosas filipinas KALIPI      

 Federación de Entidades Peruanas en Cataluña – FEPERCAT      

 Fundación Ibn Battuta            

 MEXCAT Asociación Cultural Mexicano Catalana   

 

Presentació 

Des de Secretaria s’introdueix la sessió recordant la proposta de temes que poden donar contingut a les activitats i els temes al voltant del 

treball de la llar i de les cures que és el tema escollit per treballar enguany per part del CMIB (document de treball enviat abans de la reunió).  

S’informa que FEDASCAT i KALIPI (entitats que formaran part del Consell aquest 2017) participaran a la Trobada i s’incorporen als grups de 

treball. Els representants de KALIPI expliquen que per ser el primer any prefereixen sumar-se col·laborant en activitats d’altres entitats.  
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 Proposta d’activitats:  

- Desfilada vestits tradicionals:  

 

FEPERCAT 

Amb la col·laboració de les entitats 

interessades de la carpa 

- Llengües i cal·ligrafies del món: mapa de llengües, cal·ligrafies diverses...  
- Es proposa incorporar diferents llengües parlades: quítxua, tagal... Poden ser en gravacions o 

en persona.  
- També es proposa escriure o verbalitzar en diferents idiomes treballadora de la llar  

Asoc. Honduras i CICTAEC 

 

- Llengües, vinculació català i romanès. 

- Taller de dibuix (continuïtat d’altres anys 

ASOCROM 

- Diversitat religiosa: es proposa treballar la temàtica Asoc. Honduras  

(la secretaria del CMIB enviarà contacte de 

taules i xarxes que treballen aquesta temàtica) 

- Mostra d’utensilis: Donar visibilitat a utensilis de cuina que s’utilitzen en els diferents països FEPERCAT 

- Taller de ball: s’ensenyarà a ballar als ciutadans balls d’arreu 
Asoc. Identidad Cultural Ecuatoriana 

Amb la col·laboració de les entitats 

interessades de la carpa 

- Orígens diversos / persones migrants es planteja tipus debat entre les entitats de la carpa 

per abordar el tema de la identitat, l’origen i els joves nascuts a Catalunya 

CICTAEC 

Amb la col·laboració de les entitats 

interessades de la carpa 

- Taller de henna  Fund. Ibn Battuta 

- Taula rodona: visibilitzar en una taula debat com la realitat del treball de la llar i les cures és 
FEDASCAT 
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 semblant als diferents països. Es planteja una entitat per continent. 

A realitzar a l’auditori 

Obert a entitats interessades de les 

diferents carpes 

 
Entitats que han excusat presència i que proposen activitats: 

 

- El racó de les olors A partir de la proposta dels darreres anys es vol realitzar algun joc que 

faciliti la interacció amb els ciutadans. 

MEXCAT 

Amb la col·laboració de les entitats 

interessades de la carpa 

Les entitats que no hagin fet propostes poden sumar-se a l’organització de les activitats plantejades. Podeu enviar-nos un correu a la secretaria 
del Consell per tal que us facilitem el contacte de l’entitat que lidera l’activitat. 

 

Pendent a definir a la propera reunió 

 Concretar les propostes presentades a la 1ª reunió: nom de l’activitat i breu descripció informació necessària per la realització del 

programa. 

 Presentació de noves propostes concretes: nom de l’activitat i descripció 

 S’escolliran 2 persones com a referents de la carpa. 

 

Propera reunió del grup de Cultura 
Tancament de les activitats 

1 de juny a les 18:30 hores - c. València, 344 

 


