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ACTA RESUM I ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE LA 
CARPA DE CULTURA DE LA TROBADA D’ENTITATS DEL 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 
Dia: 31 de maig de 2018   Hora: 17:30 hores 
Lloc: C. València 344,  Entresòl, Espai 2 
 

Assistents: 

Maria Elena Rodríguez  FEPERCAT 

Beatriz Garcia Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas" 

Pina Quiñones Centro Peruano en Barcelona 

Macrina Alcedo KALIPI Federación de Entidades Cívicas y 
Religiosas Filipinas de Barcelona 

Ana Gaiseanu ASOCROM 

Esperanza Pérez Asociación Cultural "Los Ríos" en Cataluña 

Lourdes Marino Centro Boliviano Catalan (CARPA DONA) 

Núria Pàmies Secretaria del CMIB 

Edgar Codina Secretaria del CMIB, suport 

 

S’excusen: 

Nilo Robles FASAMCAT 

Carmen Bermúdez ASOCASCOL / FEDASCAT 

Meri Ilitx Casa Eslava 

 

La reunió comença amb 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. 

Es recorda també que en aquesta reunió hi haurà una estona dedicada a un espai per 

compartir idees amb les entitats de la carpa d’acollida. 

A continuació es revisen les idees que es poden treballar en tant que carpa de cultura, 

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.  
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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. 

Es remarca de nou que es vol incentivar que les entitats facin activitats conjuntes, on 

encara que hi hagi una entitat referent, hi hagi diverses que hi participin activament, 

com va ser el cas el 2017.  

A continuació, es fa una ronda de presentació de les entitats, i expressen a quines 

activitats voldrien repetir aquest any, i quines de noves en proposen. 

Núria recorda alguns suggeriments d’interès: 

 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. 

 

Maria Elena – FEPERCAT 

Federació que agrupa 23 entitats. Tracten temes de Diversitat, religió, tallers, cultura, 

idiomes.   

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR 

 Viatja a través de les fotos 

 L’espai de les cuines. Olors. 

 Desfilada de vestits tradicionals 

 Haig de ballar seriosament amb tu! 



 
 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 

3 
 

ACTIVITATS QUE PROPOSEN RECUPERAR D’EDICIONS ANTERIORS 

 Les muses de les arts ens acompanyen: escriptors i cantautors. Aquesta 

activitat consistia en que cada país escollia un cantautor o escriptor que visqui 

a Barcelona, i canta/recita en la seva llengua, i en català si hi ha traducció. 

També es pot fer amb persones que interpretin els textos, si no pot ser l’autor 

original. Es va habilitar una terrassa, amb micròfon, a la carpa de la cultura, 

fora. Amb, plantes i taules, seguint un estil cafè literari. El programa es 

prepararia amb el suport de secretaria, i estaria a l’entrada de la Trobada.  

 Punt de llibre: amb frase i autors d’arreu. Activitat que consistia en escriure 

una frase en diferents idiomes en un punt de llibre. 

Es presenten per coordinar la desfilada de vestits tradicionals, al matí. 

Es presenten per coordinar l’activitat d’escriptors i cantautors, a la tarda.  

 

Beatriz - Los Botijas  

Situats a Sant Martí, on hi fan activitats comunitàries, fan mostra del seu origen, i 

ofereixen ajuda social. Tenen un conveni amb el CNL, i un projecte amb la ONG ARED. 

També tenen un projecte de col·laborant i ajudant gent amb el síndrome d’Ulisses, 

donant durant uns mesos suport psicològic i inserció laboral.  

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT O JA PLANTEJADES EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR, 

INCLOENT TALLERS O JOCS INFANTILS 

Activitats al voltant carpes: 

 Viatja a través de les fotos 

 L’espai de les cuines. Olors. 

 Desfilada de vestits tradicionals 

 Haig de ballar seriosament amb tu! 

 Les muses de les arts en acompanyen: escriptors i cantautors. Veuran si poden 

participar, no és segur.  

 Taller de percussió, en col·laboració amb entitat senegalesos. 

 

Lourdes - Centro Boliviano Catalan.  
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L’entitat fa activitats culturals i reivindicatives, o de sensibilitatzació;  compta amb el 

grup Libelulas que treballen el tema del treball de la llar. 

Formen part de la Carpa de la dona però no hi van poder assistir, participaran també 

en carpa cultura. Tenen pendent fer reunió per concretar activitats a fer a la trobada. 

 

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT O JA PLANTEJADES EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR 

Participació en activitats plantejades a carpa cultura: 

 L’espai de les cuines. No és segur 

 Desfilada de vestits tradicionals. Si algú altre està de referent 

Participació com a carpa dona i a escenari: 

 Escenari. Repetir el rap del 2017 i fer teatre, si hi hagués temps. 

 Canviant els rols. No és segur. Es faria amb Las Libelulas. 

 La vida del migrante tras el locutorio. Ho valoraran, No és segur.  

 Possiblement alguna activitat relacionada amb el tema de l’habitatge. 

 

Pina - Centro Peruano en Barcelona 

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT O JA PLANTEJADES EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR 

 Viatja a través de les fotos 

 L’espai de les cuines. 

 Mapa de les llengües 

 Desfilada de vestits tradicionals 

 Les muses de les arts en acompanyen: escriptors i cantautors. Hi participaran 

 Potser també en taller Haig de ballar seriosament amb tu! 

 Demanaran actuació a l’escenari.  

 

Macrina KALIPI.  

Segon any que participen.  

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT O JA PLANTEJADES EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR 

 Viatja a través de les fotos 
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 L’espai de les cuines. Utensilis. 

 Desfilada de vestits tradicionals 

 Haig de ballar seriosament amb tu! 

 

Anna - ASOCROM.  

Missió sociocultural. Serveis socials.  10 anys treballant amb el banc dels aliments.  

Biblioteca, actes culturals de romania. Tradicions.  

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT O JA PLANTEJADES EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR 

 Viatja a través de les fotos 

 L’espai de les cuines. Olors. Utensilis 

 Espai de les llengües. 

 Desfilada de vestits tradicionals 

 Haig de ballar seriosament amb tu! 

 Les muses de les arts en acompanyen: escriptors i cantautors. Esta pensant en 

una poeta per la activitat de cantautors, que podria funcionar.  

 Tallers infantils, amb manualitats i pintura abstracta.  

 

Esperanza - Los Ríos.  

2 anys participant. 

ACTIVITATS DE L’ANY PASSAT O JA PLANTEJADES EN LES QUE VOLEN PARTICIPAR 

 Viatja a través de les fotos 

 L’espai de les cuines. Olors. 

 La cultura del suport mutu. 

 Desfilada de vestits tradicionals 

 Haig de ballar seriosament amb tu! 

 Les muses de les arts en acompanyen: escriptors i cantautors. Hi participarien 

 També volen fer actuació a l’escenari.  

 

REFERENTS DE CARPA 
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Les dues persones que es presenten com a referents de la Carpa son la MARIA ELENA 

RODRÍGUEZ i el FLORIN GAISEANU. 

S’acorda revisar el compromís, ja que han de ser les persones que transmetin criteris i 

consignes de logística a la resta d’entitats de la carpa, i han de conèixer els detalls de 

l’organització, donat que és difícil fer reunions in situ el mateix dia de la trobada.  

Les persones referents de carpa s’han de comprometre a estar presents a una reunió 

amb l’organització el divendres anterior a la Trobada.  

 

En relació a l’ espai de cuines, es recorda que no es pot prepara cap plat ni es poden 

vendre/donar aliments. Però es proposa seguir el criteri de l’any passat, i fer targetes 

amb receptes que incloguin els ingredients que es mostren a l’espai. 

 

ESPAI COMPARTIT AMB ENTITATS CARPA ACOLLIDA 

 

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.  

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 d’elaborar i llegir un Manifest sobre Discriminació i habitatge. 

----------------------- 

Núria acomiada la reunió i emplaça per la segona reunió, el 18 de juny. 

En el Formulari 2 caldrà concretar les activitats i qui en serà Referent o Coordinadora.  

En les reunions del 18 de juny es compartirà espai entre Cultura i Dona i joventut. 

Barcelona, juny 2018 


