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El Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona organitza cada any aquesta 
festa amb la finalitat de crear un espai 
de trobada entre la ciutadania en què 
la diversitat de la nostra ciutat sigui 
motiu per compartir, conèixer i gaudir.

Les entitats del Consell Municipal 
d’Immigració, amb més de 400 volun-
taris, us convidem a venir i que passeu 
un diumenge enriquidor que us perme-
ti conèixer i apropar-vos a la diversitat 
cultural de la nostra ciutat. A més d’un 
munt d’activitats diferents per petits i 
grans enguany hi trobareu activitats i 
xerrades vinculades a l’àmbit laboral 
i econòmic des de punts de vista molt 
diversos, cooperativisme, Comunitats 
AutoFinançades CAF, la cura de les 
persones, la reivindicació de drets…



Van participar entitats que al llarg de l’any 
treballen per la igualtat de gènere i la in-
tegració i participació de les dones a la 
nostra ciutat.











Barcelona és una ciutat diversa cultural-
ment i està orgullosa de ser-ho. Cada 
cultura implica nous coneixements, formes 
de pensar i de resoldre situacions. Les en-
titats presents treballen cada dia explicant
els beneficis que comporta la diversitat.











Barcelona, des de sempre, es va construint a partir de 
les aportacions de moltes persones de procedències i 
cultures diferents, que cerquen viure en pau i llibertat i 
noves oportunitats. Les entitats presents en aquesta 
carpa treballen per a què les persones migrades tinguin 
totes les eines i coneixements per poder exercir els drets 
i obligacions que comporta ser ciutadana i ciutadà.







Les entitats que treballen amb joves volen fer-nos 
reflexionar sobre la realitat dels i de les joves de con-
textos culturals diversos i sobre el seu paper en la 
construcció política i social de la ciutat d’ara i del fu-
tur.









Es tracta d’una biblioteca en la qual els llibres són 
persones que de vegades estan subjectes a situa-
cions de discriminació, racisme, xenofòbia… 
Es tracta d’eliminar estereotips i prejudicis a través 
del diàleg amb els llibres/persones.





Activitat de participació ciutadana del Catàleg an-
tirumors del Pla Barcelona Interculturalitat que ens 
ofereix La Xixa Teatre.













Per a gaudir àmpliament de la cultura, actuacions de 
grups de música i danses vinculats a les entitats del 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i grups 
que fusionen músiques diverses.











La Fundació Iris que treballa per al desenvolupament 
de les persones amb discapacitat intel·lectual. Va ser 
l’encarregada de portar la cafeteria i oferir els seus pro-
ductes a les persones assistents a l’esdeveniment



MENJADOR
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