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ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL:  
BCD BARCELONA CIUTAT DIVERSA Trobada d’entitats del CMIB 2017 
 
30 de maig de 2017 a les 18 h. C/València, 344 

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

ASOCASCOL Asociación Casal lColombiano Sra. Carmen Bermúdez 

Associació Catalana de Residents Senegalesos Sra. Pauline Diouf 

Centro Boliviano Catalán Sra. Elsa Oblitas 
Sra. Lourdes Marino 

Consell de la Joventut de Barcelona CJB Sra. Carme Lleó 

FEDEBOL Federación de entidades bolivianes en Catalunya Sra. Solange Terceros 

JOVECU Asociación de Jovenes Ecuatorianos en Catalunya Sr. Luís Villacrés 

Mujeres Pa’lante Sra. Leire Buitrago 

TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura Sra. Raquel Caizapanta 

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

 

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 on haureu d’indicar:  

 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 per coordinar les diferents activitats de la carpa i dels altres espais)  

 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...) 

 cost del material (no es paga els talleristes; l’acceptació de l’import proposat anirà en funció de la despesa general de l’acte) 
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Entitats participants a la carpa 

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas 

Asociación Casal Colombiano- ASOCASCOL 

Asociación de Mujeres E'Waiso Ipola 

Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Centro Boliviano Catalán 

Consell de la Joventut de Barcelona 

FAVB Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona 

FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Catalunya 

FEDELATINA Federación de entidades latinoamericanas en Catalunya 

SURT, Fundació de Dones 

Mujeres pa'lante 

TEAC Talle Ecuatoriano de Arte y Cultura 

 

Activitats que es realitzaran: (els horaris són provisionals en funció de l’organització d’activitats generals): 

 

12 a 14 h El racó de la inspiració  
A partir de la partir de la paraula dona en diferents llengües. 
(es plantejarà la col·laboració amb l’activitat de llengües de 
la Carpa de la Cultura) 

TEAC i Associació Catalana de 
Residents Senegalesos 

pendent 
“Cangur/Au 
pair”  

Xerrada 
Els propis joves ens explicaran quines eren les seves 
expectatives, quina realitat s'han trobat i quines coses 
canviarien.  

CJB 

Mural/exposició 
Es presentarà un mural amb diferents aspectes que 
envolten la realitat dels i les joves que fan aquesta feina. 
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pendent 
Parlem del 
Bullying 

Conte contes 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, ASOCASCOL i CJB (Aixada 
antiracista) 

Taller 

12 a 14 h                 
16 a 18 h 

Canviant de rols dins la llar 
Joc de canvi de rols que pretén donar visibilitat i 
sensibilitzar sobre  la realitat de les dones que treballen en 
l’àmbit de la llar 

Centro Boliviano Catalán i Mujeres 
Pa'lante (amb la col·laboració d'una 
entitat de dones d'Hondures) 

Pendent Trivial del Treball de la llar 
Joc de preguntes que vol donar visibilitat a la realitat de la 
feina que realitzen majoritàriament les dones. 

Mujeres Pa’lante 

16:15 a 17 h Glamourdrets 
Desfilada 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 Taller Ecuatoriano de Arte y 
Cultura (amb la col·laboració de les 
entitats de les diferents carpes) 

16 a 19 h Donem la volta al Reguetón 
Taller de transformació de les lletres hipersexuades i 
sexistes que es donen en aquest tipus de música. Al final es 
cantarà una cançó (s’estudiarà si es pot fer a l’escenari) 

TEAC i CJB 

16 a 19 h Oci i consum de drogues 
Donar visibilitat l’abús del consum d'alcohol i drogues en els 
espais d’oci dels i les joves i les seves conseqüències. També 
constarà d’un mural on els joves podran escriure.  

FEDELATINA 

pendent  
Feminització de la pobresa  
pendent de confirmar 

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 

pendent 
Quin tracte rebem de les 
administracions? 

Activitat que vol donar visibilitat a com les administracions 
realitzen l’acollida als ciutadans en la seva relació 
administrativa (es proposa treballar amb la carpa de 
l’Acollida) 

FEDEBOL 
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A més la carpa proposa: 

 

ESCENARI 

13:00 h 
(25 min) 

Migrar per treballar en una llar   
Representació teatral on es visibilitzarà les diferents 
situacions, expectatives i vivències en el procés de trobar 
una feina de treballadora de la llar. 

Centro Boliviano Catalán, FEDEBOl i 
Amistad de las Mujeres Filipinas. 

13:25 h 
(5 min) 

Rap del Treball a la llar 
Cantaran un rap reivindicatiu de les dones treballadores de 
la llar. 

Centro Boliviano Catalán 

17:30 
Lectura del Manifest del Consell 
d’Immigració sobre el Treball de 
la llar i les cures 

Les entitats i agents implicats pujaran a l’escenari per fer la 
lectura del manifest 

Totes les entitats participants a la 
Trobada 

 

La realització i priorització d’aquestes activitats a l’escenari anirà en funció de l’organització general de l’acte. 

 

Referents de carpa 

 Carmen Bermúdez (ASOCASCOL) 

 Solange Terceros (FEDEBOL) 


