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Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Divers itat 
Consell Municipal d’Immigració 
 
Passeig de Sant Joan, 75, 2a planta 
08009 Barcelona 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL: Grup de treball de la Carpa de la DONA I JOVENTUT 
BCN BARCELONA CIUTAT DIVERSA Trobada d’entitats del CMIB 2018 
 
18 de juny de 2018 a les 19 h. C/València, 344 

 
ASSISTENTS  

Associacion amistad de las mujeres filipinas Rita Amaqui 

SURT Mónica barnola 

Centro Boliviano Catalán Lourdes Marino  

i Hugo Oblitas 

Associació Catalunya- Líban  Nadine Feghaly 

Mujeres Pa’lante Leire Buitrago 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Núria Pàmies 

Edgar Codina 

 

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, el formulari 2, que hem adaptat pel 2018, i ja recollirà les activitats acordades, si bé s’hi poden afegir les noves propostes que 
desitgeu. Haureu d’indicar:  

• SI participeu com a entitat coordinadora o com a participant a les activitats llistades. Com a participant només es demanarà un nom 
de persona de contacte. 

• En el cas de ser entitat coordinadora, o de presentar una nova activitat caldrà fer constar: 

− 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, prèvia consulta, 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... Procureu precisar al màxim. 
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− Cost del material (no es paga els talleristes; l’acceptació de l’import proposat anirà en funció de la despesa general de l’acte) 

Entitats participants a la carpa 

1. Asociación Casal Colombiano-ASOCASCOL 

2. Asociación Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya. JOVECU 

3. Associacio Catalana de Residents Senegalesos 

4. ASSOCIACION AMISTAD DE LAS MUJERES FILIPINAS 

5. CASA ESLAVA 

6. Centro Boliviano Catalan 

7. Consell de la Joventut 

8. FAVB 

9. Fedebol 

10. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COLOMBIANOS EN 

CATALUNYA-FEDASCAT 

11. Fundació SURT 

12. Mujeres pa’lante 

13. Asoc. Mujeres Ewaiso ipola 

14. FEDELATINA 

 

Temes que s’han tractat: 

• Centro Boliviano: proposen  

− fer la continuació teatral de l’escenificació de l’any passat. Farien una “segona part”, on la persona migrant que ha arribat busca 

habitatge, els requisits que li demanen, avals, pisos patera... tot el procés.  Ho treballaran també amb el grup de “Las Libelulas”, 

per això es probable que no necessitin recolzament d’altres entitats, si bé estan obertes a la participació.  

− També volen fer un rap reivindicatiu, han d’acabar de concretar si faran el de l’any passat o re-adaptar-lo amb el tema habitatge. 

− Voldran fer també una activitat semblant a la de “canviant els rols” de l’any passat. Per exemple, mostrar un pis, amb les 

condicions de l’habitatge de moltes persones immigrants: moltes lliteres i la gent que hi dorm.... O fer dos escenaris, de com es 

viu en el país d’origen i com es viu aquí quan s’arriba.  

• SURT: Volen participar i ajudar en altres activitats i estan veient si seria possible dur a terme una activitat de sensibilització dinàmica i 

participativa. 
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• Mujeres Palante: proposen un taller per a nens: construir una casa de cartró, o una casa de joguina de veritat, i fer persones de diferents 

ètnies i religions, pintar-les, i posar-les dins de la casa. Com recorda a la idea del Photocall que s’ha presentat a la carpa de cultura, seria 

bona idea posar les dues activitats a prop.  

• Asoc. Amistad Mujeres Filipinas: Encara no han pogut parlar del tema. Els joves de l’associació fan una activitat per les festes del Raval. 

Es podria fer la mateixa a la Trobada; és una xerrada de joves que s’han graduat o que han fet estudis superiors. 

• FEDELATINA 
1 - Joventut. Proposa  

− “Rumba a tu son”, activitat/taller per fer sensibilització entre joves sobre alcohol, dogues y drets sexuals i reproductius, que els 

joves ja acostumen a fer a discoteques.  

− També podrien fer un taller de creació d’un regueton  o  hip-hop anti sexista, treballar en el taller amb joves una lletra que doni la 

volta a la lletra molt sexista de la majoria de reguetons, i després representar-ho a l’escenari. Seria per a la carpa de Dona i 

Joventut.  
 

Activitats que es realitzaran. Inclou altres propostes parlades en la primera reunió o rebudes. Els horaris són orientatius, es definiran a 

partir del Formulari 2 i en funció de l’organització d’activitats generals. Poden ser Activitats al voltant de la carpa o a l’ESCENARI. 

 

 
                                                      
1
 Va assistir a la Carpa d’Acollida, activitats corresponen a Dona i Joventut. 

Num. OBSERV. HORARI DESCRIPCIÓ 1 ENTITATS DESCRIPCIÓ 2

1
11 a 14 h                 

16 a 19 h
Pisos compartits, com es viu Centro Boliviano Catalán

Activitat semblant a la de “canviant els rols” de 

l’any passat. Per exemple, mostrar un pis, amb 

moltes lliteres i la gent que hi dorm allà. O fer 

dos escenaris, de com es viu en el país d’origen i 

com es viu aquí quan s’arriba. 

2 16 a 19 h
Sensibilització sobre el consum de drogues i 

alcohol entre joves
FEDELATINA i JOVECU

Donar visibilitat a aquesta realitat a partir del 

projecte Rumba a tu Son
Rumba a tu son

Com viuen els immigrants?

(REPENSAR NOM)

ACTIVITAT
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Num. OBSERV. HORARI DESCRIPCIÓ 1 ENTITATS DESCRIPCIÓ 2

3 13H Teatre
Acció teatrelitzada sobre l'arribada d'un 

immigrant: aconseguir treball, papers, habitatge…

4 13:25H Rap
Rap reivindicatiu sobre Treball de la llar de les 

Libelules, o adaptació.

5
Fem un regueton/hip hop antimasclista i 

antisexista?
FEDELATINA 

Sensibilització i diversió per a joves i 

públic en general. taller de creació d’un 

regueton  o  hip-hop anti sexista, 

treballar en el taller amb joves una lletra 

que doni la volta a la lletra molt sexista 

de la majoria de reguetons, i després 

representar-ho a l’escenari

6
Persones d'origens i etnies diferents per 

viure a les casetes.
Mujeres Pa'lante

7
En valoració 

I REVISIÓ

1) Et proposem que facis una frase amb la 

paraula dona, mujer, warmi, babae, aurat… 

2) treball sobre violència amb dones, espais 

de dones… 3) …

Associació Catalana de 

Residents Senegalesos
PENDENT 

8 En valoració
A DEFINIR, POSSIBLEMENT RELACIONADA 

AMB HABITATGE
CJB

9 En valoració
A DEFINIR, POSSIBLEMENT RELACIONADA 

AMB HABITATGE

FAVB Federació 

d’Associacions de veïns i 

veïnes de Barcelona

A definir: 1) En clau de dona o 

2) Locutori – Maternitat 

transnacional o 3) Activitat 

alternativa a definir

Regueton/Hip hop amb els 

joves de Rumba a tu son 

TALLER + ESCENARI

Activitat possible a concretar

Activitat possible a concretar

ACTIVITAT

Centro Boliviano 

Catalán 

Activitats reivindicatives, lúdiques, i que 

mostrin la realitat del procés migratori
A L'ESCENARI

Taller familiar construcció 

casetes
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Altres activitats possibles: Núria P. Planteja recuperar la proposta de Glamourdrets com a contrapunt a la desfilada de vestits tradicionals 

 

• Glamourdrets – Desfilada de drets laborals: Activitat de la darrera edició on dones treballadores desfilaven amb els seus “uniformes” de 

treball. L’speaker comenta els drets laborals d’aquell treball/ofici. Hi pot haver recolzament del CMIB.  Hugo Oblitas proposa que es 

podria obrir també a participació d’homes, molts amb mancança de drets i precarietat laboral al sector de la construcció, etc. PER TANT 

ES TRASLLADA COM ACTIVITAT INTERCARPES.  Les entitats pensen si hi participaran.  

 

 

Referents de carpa: es demana que siguin presents en una reunió amb l’organització el divendres abans de la trobada i ho puguin transmetre 

i fer de fil conductor amb la resta de participants de la carpa 
• Rita Amaqui - Associacion amistad de las mujeres filipinas 

• Lourdes Marino – Centro Boliviano Catalan 


