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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 
 
16 de maig de 2017 a les 18 h. C/ València, 344 

 
ASSISTENTS - Grup de treball de la Carpa de la DONA I JOVENTUT 

Asociación de Amistad de las Mujeres Filipinas Sra. Rita Amaqui 

Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola Sra. Irene Yamba 

Centro Boliviano Catalán Sra. Lourdes Merino 

Consell de la Joventut de Barcelona CJB Sra. Carme Lleó 

FEDEBOL Federación de entidades bolivianes en Catalunya Sra. Solange Terceros 

TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura Sra. Raquel Caizapanta 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Sra. Núria Pàmies 
Sra. Alèxia Ballabriga 

 

Proposta d’activitats: 

- Glamourdrets: mantenir la desfilada de l’any anterior on es reivindicaven els drets laborals 

de les dones i la visibilitat de les desigualtats. Es faria especial incidència amb la temàtica 

transversal treball de la llar i les cures.  

TEAC amb la col·laboració de les entitats de 

la carpa 

Obert a entitats d’altres carpes 

- El racó de la inspiració: A partir de la partir de la paraula dona en diferents llengües. 
TEAC amb la col·laboració de les entitats de 

la carpa 

- Canviant els rols dins de la llar: Joc de canvi de rols que pretén donar visibilitat i sensibilitzar 
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 sobre  la realitat de les dones que treballen en l’àmbit de la llar precarietat, irregularitat... Centro Boliviano Catalán i Mujeres Pa’lante 

- Acció teatralitzada sobre el treball de la llar; es proposa poder fer-la a l’escenari. 
Centro Boliviano Catalán;  

les entitats Amistad de las Mujeres Filipinas 

i FEDEBOL s’ofereixen per col·laborar-hi 

- Visibilitzar la realitat del treball de “Cangur/Au pair” que realitzen moltes joves, 

principalment, en unes condicions laborals en general precàries. Es planteja la possibilitat de 

fer una xerrada a l’auditori i potser complementar amb alguna exposició o plafons 

explicatius. 

CJB;  

es demanarà la col·laboració d’altres 

entitats 

- Visibilització de dones poc visibles. En diferents àmbits (medicina, investigació...) i dones del 

Consell (activitat ja duta a terme fa una anys). Pensaran si teatre, mural, joc... 

CJB i FEDEBOL 

- “Bullying”: donar visibilitat a aquesta realitat, entre els nens i adolescents o joves, quan 

també va acompanyada amb actituds racistes i de discriminació per l’origen. 

FEDEBOL i CJB  

i Possibilitat Aixada antiracista 

- Maltracte administratiu. Poques vegades es denuncia i és realitat a diferents àmbits: sanitat, 
infància.... .  

FEDEBOL. 
Possible col.laboració amb Acollida 

- “Reguetón i sexisme”: activitat/taller de transformació de les lletres hipersexuades i sexistes 
que es donen en aquest tipus de música. 

TEAC,  
amb la col·laboració d’altres entitats 
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 Entitats que han excusat presència i que proposen activitats: 

- Sensibilitzar i donar visibilitat sobre la feminització de la pobresa i l’accés al treball, o sobre el 
Temps de les dones, o sobre Dones que dormen al carrer. 

FAVB Federació d’Associacions de veïns i 
veïnes de Barcelona 

- “Oci i consum de drogues”: donar visibilitat a aquesta realitat a partir del projecte Rumba a 
tu Son 

FEDELATINA 

D’altres temàtiques que han quedat poc definides es demana que les entitats facin una proposta d’activitat més concreta i que l’enviïn per 
correu electrònic a la secretaria del Consell o la presentin més tancada a la propera reunió. 

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 Dona i Joventut 
Tancament de les activitats a realitzar 

30 de maig a les 18 hores - c. València, 344 

 


