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

ACTA RESUM I ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE LA CARPA DE LA
DONA DE LA TROBADA D’ENTITATS DEL
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
Dia: 28 de maig de 2018
Lloc: C. València 344, Entresòl, Espai 1

Hora: 18:00 hores

Assistents:
Rita Amaqui
Pauline Diouf

Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas
Associació Catalana de Residents Senegalesos

S’excusen:
Leire
Laura Alonso
Lourdes Marino
Meri Ilich
Patrícia Pol
Carmen Bermúdez
Monica Barnola

Mujeres Pa’lante
FAVB
Centro Boliviano Catalán
Casa Eslava
CJB
ASOCASCOL
SURT

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.
A continuació es revisen les idees que es poden treballar en tant que carpa de Dona i joventut,
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.
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.
Núria recorda alguns suggeriments d’interès:
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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.

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.
Les entitats presents faran properament reunions amb els seus membres per acabar de definir
les activitats, així com també recollir informació sobre com s’estan veient afectats en l’àmbit
de l’habitatge.
Pauline - Associació Catalana de Residents Senegalesos
Propostes:



Participar en col.loqui i mural sobre La cultura del suport mutu: economies
col·laboratives
Activitat a decidir en reunió a l’entitat, no saben si repetiran “En clau de dona” (frase
amb la paraula dona). Possibilitat de recuperar l’activitat Locutori – Maternitat
transnacional, treball sobre violència amb dones, espais de dones...

Rita - Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas
El cap de setmana concretaran les propostes.
---------------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.
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.
Barcelona, juny 2018

