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Presentació

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu de 
participació de l’Ajuntament de Barcelona compost voluntàriament per entitats i 
associacions de col·lectius immigrants, agents socials i els grups polítics munici-
pals, que volen incidir en l’entorn social, cultural i polític per assolir l’exercici de 
la plena ciutadania de les persones immigrades. 
El Consell Municipal d’Immigració es va crear l’any 1997.

Segons el Reglament de funcionament Intern d’aquest Consell, aprovat pel Consell 
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 30 de setembre de 2011:

L’Ajuntament crea aquest òrgan assessor i de participació, com a competència 
pròpia, com un dels mecanismes necessaris per assolir que Barcelona sigui una 
ciutat plural i integradora amb les persones immigrades, les minories ètniques i, 
en general, amb totes les cultures. En aquest sentit, el Consell es proposa com un 
pont entre l’Ajuntament de Barcelona i el col·lectiu de persones immigrades per tal 
d’assolir la igualtat de drets i oportunitats de les persones i el reconeixement de la 
diversitat i així construir una ciutat més cohesionada i justa.

Els propòsits o objectius del Consell Municipal d’Immigració són els següents:

A. Treballar per la llibertat, la igualtat de drets, deures i oportunitats  
per a totes les persones immigrades.

B. Combatre el racisme social i institucional, la discriminació i la xenofòbia.

C. Promoure accions i iniciatives que fomentin la interculturalitat.

D. Facilitar la participació en la vida política, social i econòmica de les entitats  
i de les persones immigrades.

E. Promoure el diàleg social pel reconeixement de totes les diversitats. 

“

“
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EL CATÀLEG 
A continuació teniu un recull de la finalitat, a qui s’adrecen i què fan les entitats 
membres del Consell. Aquesta informació us pot ajudar a identificar el sector 
associatiu que conforma el Consell i alhora donar-vos informació bàsica sobre 
les entitats. 

Totes les entitats que presentem 
a continuació treballen per la 
plena ciutadania de totes les 
persones i pel reconeixement 
de la diversitat.
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ACATHI 
Associació Catalana per a la Integració 
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Pl. Robert Gerhard, 3–4  
Centre Cívic del Bon Pastor 
08030 Barcelona)

 www.acathi.org

 www.facebook.com/acathi 

 twitter.com/acathi

 931 931 353

 acathi@acathi.org

 Cites a convenir

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Inspirar, estimular, facilitar, capacitar i promoure tota forma d’activitat que afavo-
reixi el reconeixement i inclusió de la diversitat cultural, sexual i de gènere, amb el 
propòsit de prevenir i alleujar la discriminació per orientació sexual o identitat de 
gènere, origen, ètnia o trets físics.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Sensibilitzar la societat davant la realitat de les persones immigrants en general 
i persones del col·lectiu LGTB immigrants.

2. Desenvolupar activitats per a la inclusió social del col·lectiu de persones LGTB 
immigrants a la nostra comunitat.

3. Participar activament en fòrums locals, provincials, autonòmics, estatals i inter-
nacionals, relacionats amb el tema de la immigració en general i en el col·lectiu 
de persones LGTB immigrants en particular.
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A QUI ENS ADRECEM?
Persones refugiades  i  migrades LGTBI+.

QUÈ FEM?
 – Suport emocional.

 – Assessorament jurídic, suport, informació, orientació en els àmbits acadèmic 
i laboral i oferta de cursos que facilitin la inclusió: idiomes.

 – Participar i promoure campanyes d’informació sobre prevenció del VIH / SIDA 
i altres malalties de transmissió sexual (MTS).

 – Sensibilització i incidència

 – Oferir informació i acompanyar en l’accés a serveis bàsics (targeta sanitària, 
serveis socials, etc.)

 – Grups d’iguals (grup Trans, grup d’oci, grup Joves).

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Formem part de: FELGTB (Federació Estatal de Lesbianes, gais, transsexuals 
i bisexuals), ILGA (Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Trans i Intersex), Platform for Intercultural Europe (Plataforma per una Europa 
Intercultural), Asil.Cat ( Entitats catalans unides per la defensa de l’Dret d’asil), 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona (CMIB), Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals 
i intersexuals (CMLGTBI), Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Transgèneres i intersexuals.
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ACESOP 
Associació Cultural Educativa 
i Socialoperativa de Dones Pakistaneses

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de les Flors, 14 
08001 Barcelona

 www.acesop.cat

 www.facebook.com/ 
associacio.pakistan

 http://acesop.blogspot.com.es

 93 185 56 80 / 632 920 411

 acesop786@yahoo.es

 De dilluns a divendres d’11 a 17 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ: 

Integració a Catalunya de la dona pakistanesa i evitar que es converteixin en grups 
i individus aïllats de la societat d’acollida. Integració al món del treball i a la vida 
social i prevenir (i mediar, si cal) el maltractament físic i/o psíquic a dones i noies.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Afavorir la integració de les dones pakistaneses en el teixit social  
i econòmic català.

2. Treballar per a la visibilitat i la participació de les dones pakistaneses  
en l’espai públic.

3. Defensar els drets de les dones pakistaneses, i de les persones  
immigrades en general.

A QUI ENS ADRECEM?
Principalment, a dones i noies pakistaneses.
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QUÈ FEM?
 – Aprenentatge de les llengües vehiculars.

 – Domini i coneixement de l’entorn (costums, història, geografia…).

 – Pèrdua de por al carrer i als espais públics.

 – Assessoria jurídica (permisos de treball i formació, violència domèstica…). 

 – Prevenció de maltractaments envers les dones. Evitar matrimonis pactats  
no volguts.

 – Formació de dues corals, amb actuacions a diferents actes públics.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
ACESOP va ser fundada l’any 2005 sense ànim de lucre i amb l’ànim d’ajudar 
a les dones pakistaneses a integrar-se en la societat d’acollida catalana. Any rere 
any hem anat ampliant el nombre d’associades i el nostre ventall d’activitats.

Aquesta entitat va rebre el premi CMIB a la convocatòria de l’any 2011.

Trobada d’entitats 2014
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ASOCASCOL  
Asociación Casal Colombiano

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Nou de Sant Francesc, 15-Local 
08002 Barcelona

 www.facebook.com/ 
asociacioncasal.colombiano

 645 887 132

 asocascol.org@hotmail.com

 Dilluns, dimecres i divendres 
de 16 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Servir d’enllaç i facilitar processos de socialització, integració, interculturalitat, 
multiculturalitat, convivència i transversalitat dels ciutadans colombians i catalans 
mitjançant l’execució d’activitats, plans, projectes i programes que beneficiïn al 
desenvolupament de les persones més necessitades.

OBJECTIUS PRINCIPALS

1. Desenvolupar serveis, programes i projectes d’atenció, acollida, informació, 
capacitació i assessoria.

2. Col·laborar amb persones, associacions, societats, grups organitzats, 
dependències governamentals, entitats federatives i institucions internacionals 
per desenvolupar i promoure programes i projectes que beneficiïn el col·lectiu 
colombià.

3. Desenvolupament d’activitats socioculturals i d’integració que s’emmarquin en 
els drets i la igualtat entre immigrants colombians i autòctons.

A QUI ENS ADRECEM?
 – A les persones colombianes.
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QUÈ FEM?
 – Assessoria jurídica.

 – Formació.

 – Assessorament en retorn voluntari. 

 – Assessoria psicològica.

 – Borsa de treball.

 – Activitats culturals.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Treballem el tema del retorn conjuntament amb altres entitats de Catalunya  
i de l’Estat espanyol, així com també de Colòmbia per ajudar els connacionals  
que vulguin retornar.

Trobada d’entita
ts 2011
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Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Riera Baixa, 4 -6, 1er 
08001 Barcelona 

 933 290 702

 rita_amaqui@yahoo.com

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

L’activitat principal de l’associació és ajudar les immigrants filipines a Catalunya, 
ja que som conscients de la necessitat de la seva inserció sociocultural a la societat 
catalana i espanyola, així com del seu dret a contribuir a l’enfortiment de la partici-
pació de les dones en tots els moviments socials en igualtat de condicions.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Promoure la integració sociocultural de les dones filipines a Catalunya.

2. Mantenir la identitat de la dona filipina entre les dones filipines residents a Catalunya.

3. Promoure la integració de les associacions que ofereixin una identitat  
o similitud amb els fins de la nostra associació.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Dones filipines.

QUÈ FEM?
 – Activitats de sensibilització en tots els nivells, especialment en l’àmbit educatiu.

 – Promoure i organitzar intercanvis d’experiències i informació general en 
matèria d’immigració i associacionisme femení.

 – Programa cultural per al dia internacional de la dona i de les mares.

 – Assistir/acompanyar dones filipines amb problemes.

 – Participació en la celebració del dia de la independència filipina.
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Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C. Beates, 2 entol. 1a

  600 03 99 54

 espe2326@hotmail.com

  https://www.facebook.
com/pages/Asoc-Cultu-
ral-Los-R%C3%ADos-en-Cata-
lu%C3%B1a/412546392140009

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

Difondre la nostra cultura entre les diferents nacionalitats que es troben  
a Catalunya i així poder obtenir també de la seva gran riquesa cultural.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. La convivència entre els diferents col·lectius.

2. Difondre la nostra cultura.

3. Treballar per la integració del nostre col·lectiu.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Ens dirigim a tota la població migrant o no, a nens, joves o de la tercera edat.

QUÈ FEM?
 – Participació a la Cavalcada de Reis.

 – Setmana Santa cultural i esportiva.

 – Celebració de la festa de la Mare de diferents països.

 – Trobades esportives.

 – Treball en xarxa amb les entitats del barri.

 – Cooperació i suport a entitats del nostre país, cooperació amb Promundo.
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Asociación Cultural Social Arte Culinario  
de Honduras y Amigos en Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ d’Elkano, 24, baixos 
08004 Barcelona 
(només correu)

 686 442 393

  www.facebook.com/pages/
Asociacion-Cultural-Soci-
al-Arte-Culinario-De-Hon-
duras-Y-Amigos-En-Catalu-
nya/128460293893463

 blog: honducat-bcn.blogspot.com

 bcnhn@hotmail.com 
ceiba46@hotmail.com

 Atenció: C/Murillo, 3 
(amb cita prèvia) 
Activitats: C.C. El Sortidor 
(pl. del Sortidor, 3) 
Dissabtes de 16 a 19 h 
Diumenges de 10 a 13 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

Desenvolupar processos de formació, actualització i capacitació en prevenció 
integral, mitjançant tallers, xerrades de solidaritat, persones en general, per a 
l’enfortiment de la cultura, el desenvolupament sostenible de les comunitats, 
procurant la consolidació d’una construcció col·lectiva de la identitat, rescatant  
els valors, tradicions i expressions culturals dels pobles.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Establir una vinculació efectiva, amb fins culturals, socials, professionals  
i artístics.

2. Donar a conèixer, estimular, divulgar i promoure el coneixement de la cultura, 
les tradicions i els costums hondurenys.

3. Realitzar i organitzar publicacions periòdiques per divulgar els fins de 
l’associació i les seves activitats. Per atendre les necessitats dels immigrants 
que requereixen orientació, integració i la interacció amb la comunitat 
d’acollida.
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A QUI ENS ADRECEM?
 – Persones hondurenyes nouvingudes que necessitin suport.

 – Persones llatinoamericanes en general.

 – A tota la ciutadania en general.

QUÈ FEM?
 – Promoció del coneixement de la cultura, les tradicions I costums hondurenys a 

Catalunya: 26 de gener dia de la dona hondurenya; 3 de febrer, dia de la patrona 
d’Hondures Virgen de Suyapa; 19 de marc, dia del pare hondureny; segon diu-
menge de maig, dia de la mare hondurenya; 15 de setembre, dia de la indepen-
dència d’Hondures. 

 – Participació en activitats del Districte de Sants – Montjuïc i de la ciutat: Cavalca-
da de reis, Mostra d’entitats del poble-sec; La cuina del món, Festival de sopes 
del món mundial…

 – Classes de Català, taller d’anglès, italià, dansa punta, manualitats, etc.

 – Suport, acollida, assessorament jurídic a persones hondurenyes residents a Ca-
talunya

 – Acompanyament i activitats que facilitin el coneixement de l’entorn de Cata-
lunya als hondurenys nouvinguts15 de septiembre día de la independencia de 
Honduras.
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Asociación de Ecuatorianos en Catalunya (AEC)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ d’Antonio Machado, 24 
08042 Barcelona

 603 783 639 / 634 037 082

 aso_ecu_cata_bcn@hotmail.com

  www.facebook.com/
pages/ASOCIACION-DE-
ECUATORIANOS-EN-
CATALUNYA/180187618698130

 De dilluns a divendres 
de 17 a 21 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

La defensa del col·lectiu de persones equatorianes i facilitar la seva incorporació a 
la societat catalana.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Acollir i unir al col·lectiu equatorià resident a Catalunya.

2. Programar, realitzar i potenciar tot tipus d’activitats culturals, recreatives, espor-
tives, socials, artístiques, particularment conferències, col·loquis i recitals en els 
àmbits de la pintura, la literatura, el turisme, la sanitat, la cooperació, etc., que 
permetin donar a conèixer o recordar les característiques pròpies del nostre país.

3. Afavorir el manteniment de les relacions i, si escau de convenis amb organismes 
oficials i privats, les atribucions i funcions relacionades amb les finalitats de 
l’associació.

A QUI ENS ADRECEM?
Principalment al col·lectiu equatorià i a tota persona que s’adreci a l’associació.

QUÈ FEM?
 – Programa Crèdit Solidari.

 – Activitats de recollida d’ajuda per l’Equador.

 – Assessorament en diferents tipus de tràmits.
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Trobada d’entita
ts 2012
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Asociación de la Comunidad Dominicana  
en Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Rambla del Brasil, 1, entl. 1a 
08028 Barcelona

 www.asodominicat.org

 633 337 830

 asodominicat@gmail.com

 De dilluns a divendres 
de 14 a 20 h 

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Defensem la convivència intercultural i la cohesió social com a eix del desenvolu-
pament integral de les persones i del progrés de la societat. L’associació disposa de 
projectes orientats a satisfer les necessitats de la comunitat dominicana, promo-
vent la seva integració activa a la societat catalana.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Facilitar la integració dels dominicans a la societat catalana.

2. Contribuir a la millora de la convivència intercultural i a la cohesió social.

3. Implementar projectes socials i culturals que animin el sentit de pertinença  
a la societat des d’una perspectiva intercultural i millorin la qualitat de vida  
de la població dominicana a Catalunya.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Suport a les dones.

 – Suport als joves.

 – Interculturalitat: organitzem activitats de trobada amb altres cultures.

 – Suport a la petita i mitjana empresa.
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QUÈ FEM?
 – Cursos i seminaris de formació.

 – Assessoria professional i laboral.

 – Festa de la Independència Dominicana.

 – Premis Sureya. Reconeixement a Mares Dominicanes Destacades a Catalunya.

 – Torneig de Softball Lucrecia Pérez.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Cooperació i desenvolupament amb la República Dominicana.

Implementant projectes de cooperació i desenvolupament busquem millorar de 
manera integral la vida de les persones donant suport al desenvolupament soste-
nible de les comunitats més pobres de la República Dominicana.

Trobada d’entita
ts 2012
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Asociación de Mujeres E’waiso Ipola

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Ripoll, 25 
08002 Barcelona

 93 381 54 49 / 93 210 16 83

 yambajora_@hotmail.com 
remeisipi@gmail.com

 Hores concertades

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

Lluitem contra la pobresa i la marginació. Creiem en la promoció personal mitjan-
çant la informació i la formació com a recursos principals per donar poder a les 
persones, permetent que elles mateixes lluitin pel que creuen, tenint com a arma 
principal la igualtat de drets.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Defensa dels Drets Humans.

2. Informació.

3. Formació.

A QUI ENS ADRECEM?
Acompanyar i donar suport a dones en general i estudiants d’ambdós sexes  
(d’origen guineà).

QUÈ FEM?
 – Orientació.

 – Informació.

 – Formació.

 – Acompanyament.

 – Suport econòmic.
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Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana  
Sin Fronteras 

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ del Canigó, 94, esc b, baixos 1 
08031 Barcelona

 www.facebook.com/ 
identidadculturalecuatoriana

 616 272 411

 idencultecu.s.f@hotmail.com

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Preservar i difondre el patrimoni nacional, difondre i promoure la creació artística 
i impulsar l’educació i investigació artístiques, per millorar la qualitat de vida dels 
equatorians.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Crear nous patrons motrius que incrementin el seu vocabulari corporal, fent 
servir el cos com a mitjà d’expressió i comunicació.

2. Familiaritzar-se amb l’èxit en les distintes formes de treball expressiu mitjançant 
la vivència personal i grupal des del respecte i la tolerància.

3. Descobrir les seves potencialitats expressives individuals i en grup, tractant de 
superar-se en base a les seves limitacions i incrementant l’autoestima per seguir 
avançant.

A QUI ENS ADRECEM?
La nostra entitat fomenta l’empatia cap a les tradicions, costums i estils de vides 
propis, cadascuna de les nostres activitats està dirigida al públic en general sense 
distinció de sexe, religió, origen o edat, ja que vivim en una societat diversa i 
integradora.
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QUÈ FEM?
 – Difusió de la identitat cultural equatoriana mitjançant la dansa.

 – Mostres culturals en diferents festivals i festes culturals.

 – Instruir el col·lectiu equatorià que ha emigrat i desconeix les seves arrels.

 – Fomentar les tradicions i valors dels equatorians residents a l’exterior.

 – Promoure la integració mitjançant mostres coreogràfiques que demostrin com 
som els equatorians.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Identitat Cultural Equatoriana Sense Fronteres és un espai d’interrelació 
cultural, en el qual els integrants utilitzen el seu temps lliure i el seu talent per 
crear art, la mitologia i els costums dels pobles andins, amb el propòsit que 
les persones de diferents latituds ho coneguin i en gaudeixin. Des d’aquesta 
perspectiva promovem la interrelació entre cultura i el seu recíproc enriquiment  
a través del coneixement i la comprensió de les pràctiques i dels valors que operen 
en cadascuna d’elles, buscant la participació de la societat en la construcció d’un 
present regit per relacions de respecte a la diversitat i dret al desenvolupament.

Trobada d’entita
ts 2012
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Asociación Intercambio Cultural China España

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Sicília, 382, 5è 1a 
Barcelona 08025

 657 552 284

 fangwang1234@gmail.com

 De dilluns a divendres de 12 a 18 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Intercanvi cultural entre la Xina i Espanya.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Difusió de l’art i la música xinesa.

2. Difusió dels costums.

3. Difusió dels esports.

A QUI ENS ADRECEM?
 A persones espanyoles que tinguin interès en la Xina, en la seva cultura i els seus 
costums.

QUÈ FEM?
 – Traducció.

 – Escriptura.

 – Festes.

 – Idioma.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Busquem persones interessades a produir pel·lícules i documentals 
entre ambdues cultures.
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Trobada d’entitats 2012
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Asociacion Intercultural Latinoamericana 
Dosmundosmil

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Nou de Sant Francesc, 15 
08002 Barcelona

 www.dosmundosmil.es

 640 270 355

 2mundosmil@gmail.com

 Dimecres de 16.30 a 20 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

Fomentar, incentivar i donar suport al necessari diàleg intercultural entre els 
nostres països d’origen i el lloc que vam triar com a segona casa, Catalunya.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Foment del diàleg intercultural a través d’activitats socioeducatives i socioculturals.

2. Suport i foment d’accions per a la inserció sociolaboral adreçat al col·lectiu  
llatinoamericà.

3. Dones: accions dirigides a la prevenció i apoderament de la dona.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Al col·lectiu llatinoamericà

 – A les dones

QUÈ FEM?
 – Servei d’informació, formació i acompanyament per a la inserció sociolaboral 

adreçat al col·lectiu llatinoamericà, “Trabajo i Vida”.

 – Tallers socioculturals per al foment del diàleg intercultural.

 – Tallers de creixement personal per a dones.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
També treballem:

 – Foment i suport a la participació a través de projectes específics.

 – Foment i suport al voluntariat.

 – Tallers sobre transparència en la Gestió de les Associacions.

 – Activitats per trencar tòpics i prejudicis.

Premi CMIB 2009
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Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Andrade, 176, baixos C 
08020 Barcelona

 www.facebook.com/losbotijas.com

 630 230 772

 asoc.losbotijas@gmail.com

 Dimecres de 18 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Som una entitat sense ànim de lucre que porta endavant des de l’any 2001 
diferents iniciatives, projectes i activitats en contra de la pobresa infantil,  
per la solidaritat, la convivència i la cultura al lloc de residència.

Fomentem la participació, la tolerància, la solidaritat i el voluntariat.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Solidaritat i cooperació internacional.

2. Cultura: difusió de la cultura d’origen en totes les seves expressions.

3. Integració i convivència.

A QUI ENS ADRECEM?
A tota la ciutadania en general.

QUÈ FEM?
 – Jornades de sensibilització en contra de la pobresa infantil.

 – “Asado” solidari.

 – Tió de les cultures.

 – Dia d’Uruguai.

 – Conociendo Uruguay de la mano de Los Botijas.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 – Xarxa solidària del Besòs.

 – Pla comunitari Besòs Maresme.

 – Consell d’Immigració. Ajuntament de Barcelona.

 – Consell de Cooperació i Solidaritat. Ajuntament de Rubí.

 – Comisión de Entidades Uruguayas en Catalunya.

Trobada d’entita
ts 2014
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ASOCROM 
Associació Romanesa de Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Villarroel, 10, baixos 
08011 Barcelona 

 www.asocrom.org

 www.facebook.com/asocrom

 93 423 91 33 

 secretaria@asocrom.org

 De dilluns a divendres  
de 17 a 21 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

1. Atendre i acollir els ciutadans d’origen romanès a Catalunya promovent la 
integració i la igualtat de drets i deures de totes les persones. 

2. Garantir la interculturalitat sent un interlocutor vàlid per a les administracions 
catalanes. 

3. Tenir un paper rellevant en la promoció de la ciutadania buscant la complicitat 
de l’entorn i del territori per reforçar el protagonisme social. 

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Fomentar i donar a conèixer la cultura, els costums i les tradicions de Romania 
dins de la comunitat catalana. 

2. Fomentar i donar a conèixer la cultura popular tradicional catalana dins  
de la comunitat romanesa. 

3. Promoure el debat i la investigació sobre aspectes socials, culturals i econòmics 
que afecten la comunitat romanesa i el seu entorn.

A QUI ENS ADRECEM?
Principalment al col·lectiu romanès i també a tots els ciutadans i ciutadanes que 
viuen a Catalunya.
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QUÈ FEM?
 – Organitzem i celebrem els dies assenyalats de Romania.

 – Organitzem exposicions i projeccions per millorar el coneixement sobre el país.

 – Organitzem festivals i actuacions musicals amb grups romanesos i catalans.

 – Organitzem conferències, taules rodones i jornades culturals. 

 – Participem en mostres d’entitats. 

 – Desenvolupem projectes d’assistència humanitària, integració i cooperació amb 
altres entitats similars. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Asocrom forma part de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigra-
ció de l’Ajuntament de Barcelona. 

Asocrom forma part de la Taula Permanent d’Immigració de la Generalitat de 
Catalunya, Departament de Benestar Social i Família. 

Trobada d’entitats 2014
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Associació Catalana de Residents Senegalesos

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES 

 C/ Comerç, 42, baixos 
08003 Barcelona

 www.senegalesos.org

 https://www.facebook.com/ 
senegaleses.acrs?fref=ts

 935 510 542 / 616 204 463

 associacionsenegal@yahoo.es

 Dimecres i divendres 
de 17 a 19.30 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Servei a la comunitat senegalesa resident a Barcelona per a tots els temes que els 
puguin interessar.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Acollida, informació, orientació i assessorament jurídic a tots els senegalesos 
residents a Barcelona, segons les seves necessitats i sobre temes com: educació, 
formació, ocupació, tràmits d’estrangeria, etc. 

2. Mostrar la nostra cultura.

A QUI ENS ADRECEM?
Comunitat senegalesa resident a Barcelona i totes les persones que tinguin qualse-
vol interès sobre temes relacionats amb el Senegal en particular i l’Àfrica en general.

QUÈ FEM?
 – Acollida.

 – Informació, orientació educativa, ocupació, habitatge, etc.

 – Assessorament jurídic sobre tràmits d’estrangeria.

 – Organització d’activitats culturals.

 – Ajuts socials.

 – Participar en les activitats d’entitats d’immigració a Barcelona.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Rebem voluntaris catalans que ens ajuden en les tasques administratives i d’elabo-
ració de projectes i també estudiants de diversos països que realitzen pràctiques a 
la nostra entitat per als seus estudis.

Plenari del CMIB 2012

CATÀLEG D’ENTITATS CMIB | Pàg. 35



Associació Catalunya – Líban

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Via Laietana, 16 - Despatx 114 
08003 Barcelona

 93 318 84 44

 http://ambelliban.blogspot.com.es

 https://www.facebook.com/
ambelliban/?fref=ts

 ambelliban@gmail.com

 De dilluns a divendres  
de 10 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Estrènyer els vincles d’amistat dels pobles de Catalunya i el poble libanès en parti-
cular i el món àrab en general, en l’àmbit territorial de l’associació.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. La promoció i la difusió de la cultura libanesa i àrab en l’àmbit territorial de l’as-
sociació.

2. El suport al poble libanès i àrab en:

 – La plena efectivitat i desenvolupament dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques reconegudes en la declaració universal dels Drets Humans i en tots 
els tractats i convenis internacionals.

 – La difusió i la defensa de la universalitat dels valors sobre els quals se susten-
ten aquests drets, amb prevalència dels que afecten la llibertat, la igualtat i la 
solidaritat entre tots els pobles del món.

3. L’estudi i la investigació sobre la cultura àrab en general i libanesa en particular, 
des d’un enfocament interdisciplinari, així com la seva difusió entre la societat 
de l’àmbit territorial de l’associació, per tal de procurar l’apropament cultural i 
l’eliminació de prejudicis.

A QUI ENS ADRECEM?
Al conjunt de la ciutadania.
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QUÈ FEM?
 – Definir objectius i formular programes que afavoreixin l’actuació conjunta de 

l’associació amb altres entitats similars o afins dins els àmbits de Catalunya, 
l’Estat espanyol, Europa i arreu del món.

 – Editar publicacions, subvencionar investigacions, constituir centres de formació 
i estudi, distribuir materials relatius o que contribueixin a la difusió i realització 
de les finalitats de l’associació.

 – Organitzar i/o promoure campanyes, cursos, exposicions, xerrades, taules rodo-
nes, jornades i actes públics de divulgació, denúncia i/o formació.

 – Projectes de cooperació al desenvolupament.

 – Campanyes d’emergència.

Dia Mundial de les Persones refugiades 2010 
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Associació Cultural Mexicano Catalana 
(MEXCAT)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Mir Geribert 8 (Sotano) 
08014 Barcelona

 www.mexcat.org

 www.facebook.com/ 
mexcatbarcelona

 93 298 95 63 / 679 753 934

 info@mexcat.org

 De dilluns a divendres de 16 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Difondre la cultura mexicana a Catalunya i la catalana a Mèxic, buscant els punts 
que uneixen culturalment i social les dues nacions. L’eix principal d’aquest nexe és 
la integració a través de la cultura popular i les activitats que realitzem al llarg de 
l’any, tot afavorint la integració i l’acollida de les dues comunitats.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. La inclusió i acollida dels mexicans i mexicanes a Catalunya.

2. La difusió cultural tan de Mèxic com de Catalunya.

3. La integració i la multiculturalitat.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Col·lectiu de mexicans i mexicanes a Catalunya.

 – Col·lectiu d’altres nacionalitats.

 – Catalans i catalanes.
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QUÈ FEM?
 – Activitats d’acollida, assessorament jurídic i formació.

 – Barcelona Vive México. Festes de Mèxic a Barcelona.

 – Setmanes de la Cultura Catalana a Mèxic.

 – Tasta Mèxic (Fira mexicana de Barcelona) i Tasta Amèrica  
(Fira llatinoamericana).

 – Gestió de la Casa de Mèxic de Barcelona.

 – Portal de notícies i activitats MEXCAT.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
MEXCAT és l’associació mexicana de referència a Catalunya, que es dirigeix a una 
comunitat de més de 12.000 persones. Pel conjunt d’activitats realitzades, més de 
130 cada any, MEXCAT és l’entitat de mexicans més destacada d’Europa, i a més 
ha estat la primera en organitzar i acollir el Congrés d’Associacions de Mexicans 
d’Europa.

Tro
bada d’entit

ats 2014
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Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 
a Catalunya (AMIC-UGT)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Rambla del Raval, 29-35. Local 5 
08001 Barcelona

 www.associacioamic.cat

 www.facebook.com/amic.ugt

 93 304 68 41

 amic@associacioamic.cat

 Dilluns, dimarts i dimecres 
de 9 a 17 h 
Dijous de 9 a 16 h i divendres 
de 9 a 15 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) som una entitat 
sense afany de lucre que va néixer l’any 1993, a la seu del sindicat Unió General de 
Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya). 

Treballem per aconseguir la plena integració laboral, social i política dels migrants.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Afavorir el procés migratori amb garanties. A través del servei d’assessora-
ment en matèria d’estrangeria tant per a les persones que arriben a casa  
nostra com per a les persones que volen marxar d’aquest país, donant-los  
recursos, informació acurada i pràctica sobre la societat d’acollida.

2. Afavorir el procés d’inserció i integració de la població migrant en el mercat 
de treball des d’una perspectiva sindical, fomentant la igualtat i la millora 
dels drets dels treballadors. Mitjançant projectes d’orientació sobre el marc  
legislatiu que regula les relacions laborals a l’Estat espanyol i a Catalunya, 
donant serveis d’atenció individual o a través de grups, de xerrades i sessions 
formatives, i a través de l’edició de materials sobre els drets i deures. Oferint un 
servei de suport per al reconeixement de la formació acadèmica del país  
d’origen o de l’experiència professional a través del procediment de l’homologa-
ció o convalidació d’estudis.

3. Impulsar l’establiment de forma normalitzada de plans d’acollida i de gestió 
de la diversitat a les empreses.
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A QUI ENS ADRECEM?
Població estrangera o qualsevol altra persona que necessiti conèixer el marc 
normatiu d’estrangeria.

QUÈ FEM?
 – Assessorament en estrangeria (arrelaments, renovacions, modificacions 

d’autoritzacions, reagrupament familiar, nacionalitat, estudiants, autoritzacions 
de familiars de comunitari, etc.).

 – Assessorament sobre l’homologació d’estudis universitaris i no universitaris.

 – Suport en la inserció laboral.

 – Orientació formativa i millora del perfil professional.

 – Assessorament sobre l’accés a l’habitatge (recursos, serveis de denúncia, drets  
i deures, etc.).

 – Formació sobre el món laboral ( Mòdul B, de la Llei d’acollida).

INFORMACIÓ ADDICIONAL
AMIC té punts d’atenció arreu de Catalunya. A més d’oferir atenció individual, 
realitza xerrades, tallers formatius sobre estrangeria, drets laborals, etc.

Xerrada de la Fiscalia i la
 OND 2013
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Associació de Treballadors Pakistanesos

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ d’en Robadors, 11, baixos 
08001 Barcelona

 www.facebook.com/pages/
Associaci%C3%B3-de-tre-
balladors-pakistane-
sos/357311390982913

 93 304 36 46

 atp.cat@gmail.com

 De dilluns a divendres 
de 16 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

La missió de l’associació és afavorir la integració de la comunitat pakistanesa 
de l’Índia, del Nepal i de Bangla Desh i donar-los suport. 

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Donar suport a la comunitat pakistanesa.

2. Afavorir l’integració d’aquesta en la societat d’acollida.

3. Difusió cultural i mediació intercultural. 

A QUI ENS ADRECEM?
Col·lectius d’immigrants, específicament a la comunitat pakistanesa de l’Índia,  
del Nepal i de Bangla Desh, i a la població autòctona.

QUÈ FEM?
 – Assessorament i suport legal.
 – Acompanyament i informació per altres tràmits relacionats amb els àmbits 

laboral, educatiu i associatiu. 
 – Realització de cursos de català nivell B1. 
 – Realització de xerrades, conferències i tallers. 
 – Traducció i realització de material de difusió cultural i foment del diàleg 

intercultural. 
 – Cursos d’informàtica.
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Associació Sociocultural La Formiga

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES:

 c/ Elkano, 74, baixos 
08004 Barcelona 

 www.laformiga.org

 facebook.com/ 
LaFormigaAssociacio

 twitter.com/la_formiga

 93 443 82 07

 info@laformiga.org

 de dilluns a divendres de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h (dimecres no hi ha 
atenció)

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Impulsar projectes i actuacions adreçades a cobrir noves necessitats socials 
relacionades amb l’arribada de persones nouvingudes d’orígens i realitats molt 
diverses. Alhora, fomentar el coneixement de la diversitat cultural i la promoció 
activa de la convivència intercultural.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Donar suport a les persones immigrades en el seu procés d’acollida oferint in-
formació, formació, orientació i acompanyament, amb atenció especial als col-
lectius més vulnerables: nens i joves, dones, minories ètniques, refugiats, etc...

2. Fomentar la convivència intercultural i la participació comunitària de les 
persones immigrades.

3. Oferir formació especialitzada en l’àmbit de la intervenció social, la 
interculturalitat i l’ensenyament de llengües.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Població d’ origen migrant i població autòctona.
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QUÈ FEM?
 – Formació lingüística d’acollida.

 – Formació especialitzada per a professionals de l’àmbit social.

 – Accions amb la comunitat xinesa.

 – Activitats per a joves (reforç català i accions de lleure).

 – Activitats amb dones (formació en llengües i informació sobre drets, 
deures i recursos).

 – Activitats per a la sensibilització en la interculturalitat.

Jornada Dones i Immigració 2012
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ATIMCA 
Associació de treballadors immigrants 
marroquins a Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Passeig de Sant Joan, 26, 3r 1a 
08010 Barcelona 
Seu del Centre Euro Àrab 
de Catalunya

 www.facebook.com/ 
atimca.asociacion

 698 351 330

 atimcabarcelona@gmail.com

 De dilluns a divendres  
de 15 a 18 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

Defensa del dret de cada individu a ser diferent.

Cooperació per aconseguir el ple dels drets bàsics constitucionalment reconeguts 
(dret a l’educació, al treball, a l’habitatge…).

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Foment de l’associacionisme entre els membres de la comunitat immigrant 
per facilitar la seva participació i integració a la societat d’acollida.

2. Lluita activa i compromesa contra activitats racistes i xenòfobes.

3. Sensibilització des del si de la societat espanyola per afavorir l’obertura cap 
al col·lectiu d’immigrants.

A QUI ENS ADRECEM?
Tots/es els/les immigrants no comunitaris.

QUÈ FEM?
 – Àrea d’atenció jurídica.

 – Àrea d’educació i cultura.

 – Àrea d’atenció social.
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Càritas Diocesana de Barcelona

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Via Laietana, 5 
08003 Barcelona

 www.caritasbcn.org

 www.facebook.com/ 
caritasbarcelona

 @caritasbcn

 93 344 69 00

 infocaritas@caritasbcn.org

 De dilluns a divendres de 8 a 15 h 
Dilluns i dimecres de 16 a 18.30 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ: 

Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè si-
guin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís 
de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat, i la 
denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món 
més just i solidari.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Promoure que la població objecte de la nostra atenció tingui cobertes de forma 
adequada, digna i suficient les necessitats que són bàsiques i significatives per a 
la persona.

2. Promoure el protagonisme de les persones i de les comunitats en la resolució 
dels conflictes i dificultats que comporten les situacions d’exclusió i marginació 
social. Les persones han de ser les autèntiques protagonistes dels processos de 
canvi necessaris per donar el tomb a les situacions d’injustícia social que encara 
avui persisteixen en el nostre entorn.

3. Promoure la sensibilització de la societat en general i de la comunitat cristiana 
en particular de la realitat en que es troben les persones en situació de vulnera-
bilitat i d’exclusió, així com promoure la participació d’aquesta comunitat en la 
satisfacció d’aquestes necessitats.
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A QUI ENS ADRECEM?
Aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat, que són susceptibles 
de produir patiment, dependència i/o exclusió social.

QUÈ FEM?
 – Programa d’acollida i acompanyament i Programa de migració.

 – Programa d’ajuda a les necessitats bàsiques i Programa de sense llar i habitatge.

 – Programa de famílies i infància i Programa de gent gran.

 – Programa de formació i inserció sociolaboral.

 – Programa de salut mental.

 – Programa d’inserció social penitenciària.

Trobada d’entitats 2014
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Casa Eslava

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Renaixença 53, pral. 3a. 
08041 Barcelona

 www.facebook.com/ 
casa.eslava.asociacion

 622 615 769

 622 615 769

 presidència@casaeslava.com

 Cita prèvia per correu electrònic

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Diàleg de cultures i voluntariat europeu.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Convivència.

2. Tolerància.

3. Interculturalitat.

A QUI ENS ADRECEM?
A la comunitat eslava i a tothom que viu a Catalunya. 

QUÈ FEM?
 – Trobades interculturals.
 – Activitats de diàleg cultural.
 – Activitats de diàleg religiós.
 – Projectes europeus de joves.
 – Servei de voluntariat europeu.
 – Servei d’enviament de voluntaris a Europa.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Estem especialitzats en enviament de gent jove a ser voluntaris a Europa de l’Est.
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CCOO de Catalunya – Migracions

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Via Laietana, 16 
08003 Barcelona

 www.ccoo.cat/migracions 
www.ccoo.cat/cite

 93 481 28 03

 cite@ccoo.cat

 De dilluns a dijous de 9 a 14 h 
i de 16 a 19 h 
Divendres de 9 a 14 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

Les CCOO de Catalunya són una organització sindical, que té com a objectius, 
entre altres,  la lluita per l’ocupació estable amb drets, senes riscos ni discriminaci-
ons; la defensa i millora dels serveis públics, la defensa dels drets dels treballadors 
i treballadores i la lluita contra la discriminació i el racisme en el món laboral.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Defensa del dret dels treballadors i les treballadores a un treball de qualitat 
i amb drets.

2. Lluita contra la discriminació i el racisme.

3. Promoció de la cohesió social.

A QUI ENS ADRECEM?
A tots els treballadors i treballadores de Catalunya, i per extensió a la societat 
catalana en el seu conjunt.

QUÈ FEM?
 – Concertació de les condicions laborals amb empreses i l’administració.
 – Foment de la representació dels treballadors i treballadores en el centre de treball.
 – Lluita per la millora dels serveis públics.
 – Informació a treballadors i treballadores estrangers sobre la llei d’estrangeria.
 – Informació sobre mobilitat internacional de treballadors.
 – Foment de la signatura d’acords de gestió de la diversitat i no discriminació 

a les empreses.
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Centro Boliviano Catalán

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Reina Amàlia, 30-32, àtic 3a  
(només correu)

 www.centreboliviacatala.cat

 620 057 291

 centrobolivianocatalan@hotmail.com

 Trobades: 
dissabtes de 18 a 21.30 h  
(Centre Cívic Drassanes,  
C/ Nou de la Rambla, 43 
08001 Barcelona)

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

La nostra missió és l’ acollida, orientació, integració dels companys i les compa-
nyes a la societat d’acollida, basant-nos en el respecte mutu dels drets humans  
i la dignitat de les persones de qualsevol origen amb les quals convivim.

La cohesió social és l’eina bàsica per a una bona convivència,. 
També la transparència en la informació i la seva màxima divulgació és una eina 
molt important en la nostra associació.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. La convivència i cohesió social, donant visibilitat al col·lectiu bolivià.

2. La defensa dels drets i la dignitat de las persones.

3. La difusió i defensa del patrimoni cultural de Bolívia.

A QUI ENS ADRECEM?
Als residents bolivians i a totes aquelles persones que tinguin relació amb el poble 
bolivià o inquietud per conèixe’l.

Pàg. 50 | CATÀLEG D’ENTITATS CMIB

http://www.centreboliviacatala.cat
mailto:centrobolivianocatalan%40hotmail.com?subject=


QUÈ FEM?
 – Tallers d’informació, capacitació i orientació en temes de estrangeria.

 – Tallers infantils per a la motivació de les aptituds manuals i d’imaginació.

 – Taller de danses originàries  de Bolívia.

 – Centre d’informació sobre temes que concerneixen als bolivians.

 – Difusió d’ informació via on-line  sobre el funcionament de les entitats  
públiques i privades que ofereixen serveis que afavoreixen  la integració.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
El nostre principi de funcionament és el respecte i la humilitat.

Tota persona és benvinguda a la nostra associació, som una entitat que treballa 
sense subvenció i totalment de manera voluntària.  
Som, i seguirem sent, autònoms i autosostenibles.

Sessió informativa de les AMPAs 2011
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Centro Cultural de Ucrania (CECURC)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Via Favència, 84 - 88, baixos 
08042 Barcelona

 679 81 03 72 / 93 170 50 10

 cecurc@mail.ru 

 demaneu cita

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Promocionar i fomentar la cultura ucraïnesa a Catalunya i ajudar en l’adaptació  
de les persones ucraïneses a Catalunya.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Organitzar i participar en activitats de foment de la cultura d’Ucraïna.

2. Donar suport a les persones ucraïneses en el seu procés d’incorporació  
a la societat catalana.

3. Facilitar el coneixement de la llengua i la cultura d’origen als nens i nenes  
de famílies ucraïneses.

A QUI ENS ADRECEM?
A persones ucraïneses.
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QUÈ FEM?
 – Desenvolupament de la llengua i la cultura ucraïnesa.

 – Servei d’Adaptació i Integració.

 – Tallers per a nens. 

 – Exposicions sobre tradicions ucraïneses.

 – Conferències i taules rodones culturals.

 – Classes d’intercanvi de llengua.

Dia Mundial de les Persones Refugiades 2013
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Centro Filipino – Tuluyan San Benito

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de la Riera Baixa, 4 – 6, 1r 
08001 Barcelona

 93 329 07 02

 centro.filipino@yahoo.com

 De dimarts a dissabte 
de 17.30 a 20.30 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

El Centro Filipino-Tuluyan San Benito amb els programes que realitza pretén 
acollir i acompanyar la gent filipina que ha arribat a Barcelona per buscar millors 
oportunitats de vida, facilitar la difusió de la informació sobre els assumptes im-
portants que afecten la seva vida com a persones i treballadors migrants, reconèi-
xer els seus drets com a treballadors, éssers humans i fills de Déu. 

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Formació/informació educativa és un programa que orienta els filipins nouvin-
guts sobre el país d’acollida, la cultura, les lleis, els drets laborals i humans,  
i ajustar la seva situació com a immigrants a la realitat concreta.

2. Servei d’acollida és un programa que respon i atén les necessitats i problemes 
particulars dels immigrants filipins: ajudant-los per tal de facilitar la tramitació 
dels seus papers (tant a nivell laboral com respecte a la seva situació adminis-
trativa), realitzant acompanyaments, facilitant l’aprenentatge de l’idioma (caste-
llà i català) per millorar la seva integració a la societat catalana, promovent l’es-
tima per la cultura d’origen i aprofundint en els seus propis valors com a filipins, 
éssers humans i cristians.

3. El codesenvolupament és un programa nou del centre que pretén ajudar a 
desenvolupar Filipines, el país d’origen, amb programes sostenibles, a través 
dels guanys culturals i econòmics dels immigrants filipins que treballen a 
Catalunya.
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A QUI ENS ADRECEM?
Centro Filipino - Tuluyan San Benito va ser fundat l’any 1986. En aquell temps, 
els immigrants filipins estaven dispersos i desorganitzats. L’Església filipina es 
preocupava d’ells i a través d’un sacerdot i una congregació missionera van fundar 
el Centre per acollir la gent filipina, estar amb ells i acompanyar-los en la seva 
vida diària com a treballadors fora del seu país. Ha creat diversos programes per 
respondre a les necessitats de la comunitat.

QUÈ FEM?
 – Servei d’acollida - respon i atén les necessitats particulars dels immigrants fili-

pins, facilita la tramitació dels documents, dóna suport per a resoldre proble-
mes laborals i legals, fa acompanyaments, orienta els nouvinguts sobre el país 
d’acollida, la cultura, lleis, drets humans i sobre tot respecte la seva situació com 
a immigrants. 

 – Iskwelang Pinoy / Idioma - escola cultural per als membres de la segona gene-
ració del col·lectiu filipí, aprendre la cultura filipina, els costums i tradicions 
filipins. Pels adults, classes de castellà i català per facilitar i millorar la seva inte-
gració a la societat catalana.

 – Activitats interculturals i de promoció de la cultura filipina, saber com conviure 
en una societat multicultural, interrelacionar-se amb els altres i aprofundir els 
seus propis valors com a filipins, éssers humans i cristians.

 – Activitats de solidaritat i associacionisme - iniciar i mantenir contactes amb 
altres entitats 
i institucions governamentals i no governamentals, associacions, grups i indivi-
duals, intercanviar experiències, treballs, opinions, i reflexions sobre els temes 
que afecten els immigrants.

 – Projecte de codesenvolupament a Filipines - és un programa del centre que 
pretén ajudar a desenvolupar Filipines, el país d’origen, amb programes soste-
nibles, a través dels guanys culturals i econòmics dels immigrants filipins que 
treballen a Barcelona i tot Catalunya.

 – Documentació - Tuluyan Newsletter - és un programa que facilita la difusió 
de la informació sobre les activitats del Centre i els assumptes importants que 
afecten la migració local, nacional i internacional, les lleis, especialment la llei 
d’estrangeria, i els drets humans.
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Centro Peruano en Barcelona

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Av. Diagonal, 441, 5è E 
08036 Barcelona

 www.facebook.com/ 
centroperuano.enbarcelona 
www.facebook.com/ 
centroperuanobcn/

 606 393 904 / 659 828 630

 centroperuanobcn@gmail.com

 De dilluns a divendres 
de 10 a 21 h (amb cita prèvia)

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

És una institució sense ànim de lucre, que treballa per la integració del nostre 
col·lectiu, en aquest país que ens acull, aportant valors culturals i històrics.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Treballar en la promoció de la cultura peruana en la comunitat catalana.

2. Desenvolupar activitats adreçades als immigrants compartint amb la comunitat.

3. Seguir treballant en la nostra activitat associativa.

A QUI ENS ADRECEM?
Les nostres activitats estan adreçades a tots els col·lectius, tant immigrants llatins, 
com dels altres continents.
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QUÈ FEM?
 – Organitzar la promoció de la cultura i gastronomia peruana.

 – Fer partícips dels nostres esdeveniments als diferents col·lectius.

 – Conferències d’interès social i polític.

 – Organitzar festivals de danses i música.

 – Organitzar esdeveniments esportius i compartir campionats Iberoamericans.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
La nostra entitat té més de 50 anys de vida institucional a la ciutat.

Dia mundial de les persones refugiades 2008
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CICTAEC  
(Cámara Internacional de Comercio y Turismo 
Asociación ecuatoriana–catalana)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Av. de Josep Tarradellas, 134, Local 3 
08029 Barcelona

 www.facebook.com/ 
asociacion.cictaec

 935 140 604

 cictaec1@gmail.com

 De dilluns a divendres 
de 9 a 20 h

QUÈ VOLEM?
MISSIÓ:

És una entitat que té com a objectiu el suport comercial entre els països 
llatinoamericans i Catalunya per fomentar la integració dels immigrants a Catalunya.

OBJECTIUS PRINCIPALS:
1. Donar suport comercial als immigrants a Catalunya
2. Desenvolupar el benestar dels immigrants.
3. La integració social veritable dels immigrants a Catalunya.

A QUI ENS ADRECEM?
A les persones llatinoamericanes i en general a tots els immigrants per 
desenvolupar el seu benestar a Catalunya.

QUÈ FEM?
 – Recerca de finançament per emprendre un negoci.
 – Formació.
 – Programa de recollida d’aliments.
 – Organització de festes per fomentar la integració a Catalunya.
 – Assessorament gratuït en matèria d’immigració.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Ens caracteritzem per la sensibilitat i la integració social dels immigrants aju-
dant-los a què sigui efectiva i veritable per tal que es puguin desenvolupar de ma-
nera autònoma econòmicament.
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Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Portaferrissa, 18, 1r 1a 
08002-Barcelona

 www.tscat.cat

 www.facebook.com/TSCAT.cat

 933 185 593

 catalunya@tscat.cat

 De dilluns a divendres 
8.30 a 14 h i de 15 a 20.30 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya és una corporació de dret públic, 
creada l’any 1983, és un espai plural de representació col·lectiva que actua com a 
veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadors i treballado-
res socials.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Vetllar per la bona praxi de la professió, fomentant les relacions professionals i 
ampliant els nostres coneixements.

2. Reforçar el paper que ocupa el Treball Social en la societat, reafirmant la nostra 
intervenció i reivindicant la nostra missió social en defensa dels drets de les 
persones.

3. Oferir un servei descentralitzat i tenir presència a tot el territori de Catalunya a 
través de les Delegacions Territorials.

A QUI ENS ADRECEM?
El Col·legi s’adreça a professionals treballadores socials col·legiades,  així com la 
defensa dels drets fonamentals de la societat i col·lectius amb vulnerabilitat.
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QUÈ FEM?
El Col·legi te diferents Comissions que treballen en defensa i donen veu a professi-
onals que treballen amb  diferents col·lectius en el que en l’àmbit de la Immigració 
cal destacar:

 – Comissió de migracions i interculturalitat 
Té com a objectius, entre altres factors; clarificar el paper del Treball Soci-
al davant del fet migratori; ampliar el coneixement professional per intervenir 
en aquest camp; afavorir l’ajustament dels instruments professionals al col·lec-
tiu tractat; conèixer les possibilitats i límits de la seva tasca vers el col·lectiu; 
i afavorir el posicionament del Col·legi respecte aspectes que afecten el col-
lectiu i la professió, així com abordar qüestions, problemes i dilemes ètics en 
relació a la pràctica professional entorn el fet migratori.

 – Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el tercer món. 
Un dels objectius d’aquesta Comissió és fer el seguiment del 1% del pressupost 
del Col·legi que es destina anualment a projectes de cooperació al desenvolu-
pament i utilitza aquestes concessions per incrementar la sensibilització de la 
col·legiatura respecte a les desigualtats nord-sud mitjançant l’organització de 
diferents debats i conferències, així com vinculant-se a campanyes ciutadanes 
unitàries que vagin en la mateixa direcció.

 – Comissió de Relacions Internacionals. 
Té com a objectiu tres grans línies de treball dirigides a tota la col·legiatura. 
Vol constituir un projecte de suport a la mobilitat internacional; Vol crear una 
obertura amb les diferents agrupacions professionals de Treball Social i, 
finalment, vol conèixer i aprofundir en l’estructura dels serveis socials d’altres 
països de la Unió Europea.
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Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Junta de Comerç, 26, baixos 
08001 Barcelona

 www.ccar.cat

 93 301 25 39

 ccar@cear.es

 Atenció: de dilluns a dijous de 
10.30 a 13 h (sense cita prèvia). 
Horari entitat: de dilluns a dijous 
de 9 a 15 h i de 16 a 18 h. 
Divendres de 9 a 14h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) té com a missió la defensa del 
dret d’asil i dels drets de les persones refugiades i immigrants. Alhora que treballem 
per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants 
a Catalunya. Qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir 
un debat sobre les formes de persecució i les vulneracions de drets humans que 
necessiten d’algun tipus de protecció. El nostre treball està inspirat en un profund 
sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa 
d’aquests principis constitueixen el principal patrimoni, enforteix i impregna totes 
les actuacions.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. La defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades.

2. La defensa dels drets de les persones immigrants.

3. Afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades  
i immigrants a Catalunya.

A QUI ENS ADRECEM?
A les persones sol·licitants de protecció internacional o d’apatrídia, a les persones 
beneficiàries d’algun tipus de protecció internacional o de l’apatrídia, persones 
refugiades o desplaçades, persones extracomunitàries immigrants en situació  
regular i persones denegades de la protecció internacional.
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QUÈ FEM?
 – Primera acollida

 – Servei jurídic en matèria de protecció internacional i apatrídia

 – Serveis socials per persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades 
i Programa d’acollida temporal

 – Servei de formació i ocupació: Itineraris d’acompanyament a la inserció labora; 
intermediació laboral amb empreses (CEAR; Agencia de col·locació); Cursos de 
Formació per millorar l’ocupabilitat; Classes de castellà i parelles lingüístiques; 
Formació prelaboral; Ajuts a la formació per a persones refugiades

 – Formació a professionals en matèria de protecció internacional, immigració, 
apatrídia des d’una perspectiva de drets humans i foment del voluntariat.

 – Incidència política i social 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Oferim altres serveis que pretenen donar una resposta global i integral 
a les dificultats derivades del fet migratori. Qüestionem la pretesa voluntarietat 
de les migracions.

Trobada d’entita
ts 2012
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Consell de la Joventut de Barcelona

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Gran de Gràcia, 190-192,  
2a planta 
08012 Barcelona

 www.cjb.cat

 www.facebook.com/ 
conselljoventutbarcelona

 @cjbcn

 93 265 47 36

 cjb@cjb.cat

 De dilluns a dijous de 10 a 15 h  
i de 16 a 20 h 
Divendres de 10 a 15 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

El CJB és la plataforma interassociativa que coordina i representa les principals 
entitats juvenils de la ciutat. 

El CJB defensa l’associacionisme com una eina de participació i d’acció fonamen-
tal, que cal difondre i potenciar, especialment, entre la població més jove. Des del 
CJB es defensa una valoració més real i positiva de la gent jove i del teixit associ-
atiu juvenil entre els altres sectors socials de la ciutat, fomentant i potenciant les 
associacions juvenils com a veritables escoles de formació en els processos demo-
cràtics, participatius i de presa de decisions.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Potenciar el creixement d’un moviment associatiu fort i articulat. 

2. Generar espais de trobada i consens entre entitats juvenils que permetin sumar 
i compartir projectes, discurs, etc. 

3. Interlocució amb les administracions en representació del moviment associatiu 
juvenil i incidir en les polítiques de joventut.
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A QUI ENS ADRECEM?
Ens adrecem especialment als i les joves de la ciutat, així com a la ciutadania en 
general per traslladar el discurs entorn la joventut a la ciutat.

QUÈ FEM?
 – Projecte de foment de la participació als centres d’educació secundària.

 – Projecte de foment de la inclusió d’infants i joves nouvinguts/des 
a l’associacionisme educatiu de la ciutat.

 – Campanya “No claudiquis”, d’informació i recursos en l’àmbit de l’emancipació 
juvenil. 

 – Setmana per la diversitat sexual.

 – Formació de gènere per a associacions juvenils.

 – Seguiment de les polítiques de joventut a la ciutat.

Trobada d’entitats 2014
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Creu Roja Barcelona

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Av. del Portal de l’Àngel, 24, 2n 2a 
08002 Barcelona

 www.creuroja.org

 informacio@creuroja.org

 93 481 60 88

 Dilluns a dijous de 10 a 14 h  
i de 16 a 20 h 
Divendres de 10 a 14 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en l’àmbit estatal i internacio-
nal a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador i de desen-
volupament, realitzades essencialment per voluntariat.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Salvar vides i donar suport a la recuperació després de crisis i desastres.

2. Possibilitar una vida sana i segura.

3. Promoure la inclusió social, la no violència i la pau.

A QUI ENS ADRECEM?
Gent gran, persones d’origen immigrant, refugiades i sol·licitants d’asil, població re-
clusa i ex reclusa, persones sense sostre, persones en risc de pobresa i exclusió soci-
al, infància i joventut, persones amb drogodependència i ex drogodependents, etc.

QUÈ FEM?
 – Teleassistència domiciliària i mòbil.

 – Lluita contra la pobresa.

 – Servei d’atenció a refugiats i immigrants.

 – Serveis d’atenció a persones drogodependents i/o amb VIH.

 – Atenció a emergències.

 – Servei d’ocupació.
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FASAMCAT 
Federación de Asociaciones Americanas 
en Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Rocafort, 242 Bis  
Edifici Espai CIEMEN, 3r 
Sede de FASAMCAT 
08029 Barcelona

 www.fasamcat.org

 www.facebook.com/FASAMCAT

 932 385 527

 info@fasamcat.org

 De dilluns a divendres de 10 a 14 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Ser interlocutors, pont d’unió i suport entre les organitzacions federades i la soci-
etat receptora, a més d’actuar com a plataforma de trobada promovent el conei-
xement mutu mitjançant programes i projectes que involucren a entitats del teixit 
associatiu immigrant i de la societat receptora.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Donar suport a les associacions en el procés d’acollida integral a l’immigrant 
per tal de donar-los força i cohesió, coordinar tasques, serveis i assessorament.

2. Promoure activitats d’integració, participació i formació per incentivar el diàleg 
intercultural.

3. Enfortir la integració a través de programes que incideixin en les poblacions 
infantils i juvenils.

A QUI ENS ADRECEM?
Associacions destinades a l’atenció a l’immigrant llatinoamericà: acollida, 
interlocució, mediació, integració i convivència, cultura, gènere, racisme  
i xenofòbia, formació i cooperació.
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QUÈ FEM?
 – Incentivar el coneixement i la comunicació entre associacions, a més de pro-

moure centres d’estudi i de formació.

 – Actuar com a mediador o interlocutor davant les institucions públiques i privades.

 – Fomentar el coneixement de la diversitat cultural present a Catalunya, recolzant 
publicacions i investigacions.

 – Interactuar amb altres col·lectius d’immigrants mitjançant projectes de formació.

 – Dissenyar i executar programes de formació, capacitació i projectes de coopera-
ció amb els països americans des d’Espanya i Catalunya.

 – Propiciar espais de reflexió entre els immigrants llatinoamericans i diversos 
sectors de la societat.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Estem aprofundint en el treball en assesorament laboral, tallers a mida, tràmits 
d’estrangeria i nacionalitat.

Trobada d’entitats 2012
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Federación de Asociaciones de Colombianos 
en Catalunya FEDASCAT

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/Andrade, 176 C, Local 
08020 Barcelona

 www.fedascat.cat 
https://www.facebook.com/ 
fedascat.fedasoccolombianos

 fedascat@gmail.com 
presidencia@fedascat.cat

 Dimarts i dijous de 16 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

La Federació és un espai de trobada, diàleg i treball per l’enfortiment del teixit as-
sociatiu colombià, que propicia l’estudi, l’anàlisi i el debat per a la construcció de 
propostes de polítiques públiques integrals migratòries d’Estat, i enfortir l’empo-
derament i la capacitat de resposta de les organitzacions locals de ciutadans per a 
la defensa de l’interès emigrant en els països d’origen i destinació.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Pràctica institucional democràtica. La Federació propiciarà estructures or-
ganitzatives i operatives en les organitzacions que la conformen amb espais i 
metodologies de participació democràtica per a la presa de decisions per a la 
identificació i formulació dels seus plans de desenvolupament i de les estratègi-
es en defensa de l’interès dels / les immigrants.

2. Defensa de la dignitat humana i del concepte de la ciutadania. La Federació 
d’inscriure tot el seu treball dins el marc dels drets humans, la seva defensa i 
difusió, plantejarà la defensa i interès del / les immigrants i del concepte de ciu-
tadania plena, i proposarà que les solucions a les problemàtiques migratòries es 
donin des de la identificació, disseny i formulació de polítiques integrals.

3. Diàleg Social. La Federació farà servir el diàleg social com a eina per a la re-
cerca de consensos, la deguda representació ciutadana. i la gestió integral de 
l’interès immigrant, la formació i desenvolupament de capacitats i habilitats 
humanes en el lloc d’origen i d’acollida migratòria.
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A QUI ENS ADRECEM?
Col·lectiu immigrant colombià.

QUÈ FEM?
 – Assessoria jurídica.

 – Assessoria psicològica.

 – Borsa de treball.

 – Formació i emprenedoria.

 – Assessoria en retorn i emprenedoria.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Recolzament a persones sense regularitzar i/o que vulguin retornar a Colòmbia, 
crear una empresa, buscar recolzament de les institucions, etc.

Plenari del CMIB 2017
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FAVB 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Obradors, 6-10, baixos 
08002 Barcelona

 www.favb.cat

 93 412 76 00

 favb@favb.cat

 De dilluns a dijous de 10 a 14 h 
i de 15 a 19 h

 Divendres de 9 a 14 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

La FAVB, entitat cívica creada l’any 1972, treballa al servei dels ciutadans i ciutada-
nes de Barcelona per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutat. Agrupa més de 
cent associacions de veïns i veïnes del barris de Barcelona i participa en els temes 
de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. Coordina l’activitat 
d’aquestes associacions en campanyes i activitats que depassen el nivell de barri.

A QUI ENS ADRECEM?
A tots els veïns i veïnes de Barcelona.

QUÈ FEM?
 – Projecte Barri espai de convivència. 

 – Servei de recolzament als afectats pels desnonaments.

 – Treballar per la millora de la qualitat de vida dels nostres barris.

 – Publicació de La Veu del Carrer.

 – Fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència als nostres barris.
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FEDEBOL 
Federación de Entidades Bolivianas en Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 www.facebook.com/fedebol. 
entidadesbolivianas

 680 129 813 / 677 563 498

 secretaria.fedebol@hotmail.com

 Dimecres i divendres de 14 a 20 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

Treballar i donar suport al col·lectiu bolivià que viu a Catalunya i les seves provín-
cies.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Cultura.

2. Salut, esports i joventut.

3. Dones.

A QUI ENS ADRECEM?
En general el nostre treball va enfocat als nostres compatriotes, però treballem en 
coordinació amb altres col · lectius de diferents països.

QUÈ FEM?
 – Lliga esportiva de bàsquet i futbol.

 – Acompanyament i assessorament.

 – Cursos de formació.

 – Festes Cíviques de Bolívia.

 – Treball social a Bolívia i Barcelona.

CATÀLEG D’ENTITATS CMIB | Pàg. 71

https://www.facebook.com/fedebol.entidadesbolivianas
https://www.facebook.com/fedebol.entidadesbolivianas
mailto:secretaria.fedebol%40hotmail.com?subject=


FEDELATINA 
Federació d’entitats llatinoamericanes 
a Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Nou de Sant Francesc,15 
08002 Barcelona

 www.fedelatina.org

 93 192 41 14

 administracion@fedelatina.com 
secretaria@fedelatina.org 

 De dilluns a divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Ser una entitat referent per els llatinoamericans residents a Catalunya, promovent 
les relacions comunitàries i els serveis per a facilitar la integració dels immigrants 
en diferents àmbits.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Integració cultural, social, laboral i econòmica dels immigrants  
llatinoamericans a Catalunya.

2. Crear un espai de relació i participació entre la societat d’acollida  
i les persones immigrades.

3. Aconseguir la igualtat de drets, deures i oportunitats de les persones immigrades.

A QUI ENS ADRECEM?
Immigrants llatinoamericans residents a Catalunya i les seves famílies.

QUÈ FEM?
 – Coordinació i serveis associatius.

 – Formació per a la inserció sociolaboral.

 – Suport psicològic.

 – Joventut.

 – Salut.

 – Cooperació internacional i retorn voluntari.
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Trobada d’entitats 2013
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Federación de entidades civicas 
y religiosas filipinas (KALIPI)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Riera Baixa, 4-6, 1r 
08001 Barcelona

 93 329 07 02 / 93 412 47 83

 kalipi@gmail.com 

 De dilluns a dissabte 
de 18 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Els membres de la Federació comparteixen conjuntament la visió sociocultural, 
política, i espiritual, crear una organització dinàmica i democràtica que elevi la 
dignitat dels immigrants filipins. treballar per la unitat, la diversitat, la integració, 
la solidaritat, i la cooperació i pel benestar dels filipins fora o dins del país.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Mantenir la unitat, la solidaritat entre els immigrants filipins, a Barcelona, 
a Espanya i a Europa.

2. Promoure la cultura Filipina, ajudar els filipins a apreciar la importància 
de la cultura en la formació individual, les relacions personals i interpersonals 
per integrar-se millor en la societat espanyola.

3. Enfortir les relacions i cooperar amb altres institucions, organitzacions, 
tant governamentals com no governamentals.

A QUI ENS ADRECEM?
La federació s’adreça principalment a les entitats filipines cíviques i religioses 
federades i a la societat en general.
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QUÈ FEM?
 – Donem suport als projectes que les diferents entitats federades porten a ter-

me.

 – Organitzem i promovem activitats culturals, religioses i socials: Filipiniana i 
convivència; Oració per a les Nacions; Dia de los joves; Dia de la solidaritat

 – Realitzem xerrades i debats sobre temàtiques d’interès sobre les situacions 
presents.

 – Realitzem formació i donem informació educativa per la comunitat filipina

 – Difusió de les activitats a les diverses associacions, institucions, administraci-
ons, etc.

 – Treball en xarxa i col·laboració amb diverses associacions i institucions a 
Barcelona i Europa (Fundació Tot Raval, Casa Àsia, Ajuntament de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, etc.).

Grup de treball: 

Dignificació del Treball de la llar i les cures 2017
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Federación de Entidades Peruanas en Cataluña 
(FEPERCAT)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES
 www.facebook.com/FEPERCAT

 634 97 42 14

 federacionperuana@gmail.com

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

La integració i la dinamització del col·lectiu peruà

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Integració.

2. Formació.

3. Orientació.

A QUI ENS ADRECEM?
Al col·lectiu peruà i llatinoamericà i al col·lectiu que ens envolta.

QUÈ FEM?
 – Formació.

 – Orientació.

 – Activitats esportiva, socials i culturals.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Som una entitat que agrupa 23 associacions per tal d’integrar, orientar, ajudar 
i dinamitzar en les seves diverses àrees.
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Federación Latina de Medios de Comunicación

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Passeig Valldaura, 30 3r 4a

 http://flmc.org.es

 649 82 64 54

 fedemedios@gmail.com

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Donar visibilitat al que succeeix tant a la comunitat llatina com a la societat 
en general per mantenir a les persones informades sobre el que passa a la nostra 
societat i sobre valors culturals i humans.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Divulgar i donar a conèixer totes les activitats de las associacions llatines que 
hi ha a España.

2. Ressaltar les qualitats positives i culturals de la comunitat llatina que resideix 
a España.

3. Organitzar un arxiu d’informació d’àudio, fotografia i documents sobre l’aportació 
cultural positiva dels llatins a la societat espanyola.

A QUI ENS ADRECEM?
 – A la comunitat llatina principalment i a tota la societat en general.

QUÈ FEM?
 – Producció de continguts.

 – Redacció de notícies.

 – Producció d’audiovisuals.

 – Seminaris de comunicació.
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Fundació BENALLAR

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 Sots-Tinent Navarro, 18, bxs. 1a 
08002 Barcelona 

 www.benallar.org

 93 268 80 15

 info@benallar.org

 dilluns a divendres de 9.30 a 14 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Promoure, canalitzar i facilitar la convivència en igualtat, entre les persones immi-
grades i la societat d’ acollida.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Crear un espai d’ acollida i acompanyament a les persones immigrades.

2. Facilitar l’accés de les persones immigrades a un habitatge digne.

3. Promoure projectes culturals i humanístics que fomentin la tolerància, l’obertura 
i la interculturalitat.

A QUI ENS ADRECEM?
Persones en risc d’exclusió, que necessitin habitatge, formació, assessorament...
Persones immigrades i de la societat d’acollida que vulguin promoure la intercul-
turalitat i la convivència. 

QUÈ FEM?
 – Projecte d’Habitatge: pisos de primera acollida per a persones sense recursos; 

pisos d’inclusió per a famílies amb baixos recursos.

 – ctivitats formatives i d’inserció laboral: cursos d’horticultura ecològica i jar-
dineria; curs de cambrer; curs de tècniques artesanals.

 – Accions per a fomentar la interculturalitat: excursions, festes i dinars.

 – Empresa d’inserció: Vedallar, ecological vision.
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Fundació IBN Battuta

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Sant Pau, 82, baixos 
08001 Barcelona

 www.fundacionibnbattuta.org

 fundacioibnbattuta

 933 293 054

 info@fundacioibnbattuta.org 
activitats@fundacioibnbattuta.org

 De 10 a 14 h i de 15 a 18 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Oferir suport social, educatiu i cultural.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Facilitar l’entesa mútua mitjançant la interacció i la participació als barris 
i municipis.

2. Treballar per superar la discriminació, el racisme i la islamofòbia que es troba 
en continu creixement a Europa.

3. Fomentar i potenciar les relacions i el veïnatge amb  el Marroc, mitjançant 
projectes de cooperació, culturals, econòmics i formatius.

A QUI ENS ADRECEM?
A tots els col·lectius.

QUÈ FEM?
 – Dona i drets humans: informació com a eina de desenvolupament personal.

 – Joves: educació, formació i inserció laboral.

 – Ocupació i economia social: microcrèdits i creació de petites i mitjanes empreses.

 – Cooperació i partenariat amb el Marroc i països àrabs en diferents àmbits.

 – Diversitat cultural, interacció, diàleg i convivència.

 – Formació en llengua i coneixement social, jurídic i cultural del país.

CATÀLEG D’ENTITATS CMIB | Pàg. 79

http://www.fundacionibnbattuta.org
https://www.facebook.com/fundacionibnbattuta/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
mailto:info%40fundacioibnbattuta.org?subject=


Fundación Juan Pablo II

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 fundacionjuanpablosegundo@yahoo.es  688 454 449

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Treballar per les persones més necessitades tant a Catalunya com 
a Llatinoamèrica.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Promoure accions de cooperació per donar suport a diferents països 
de llatinoamèrica.

2. Treballar per la integració a Catalunya de les persones immigrades des de l’esport.

3. Donar suport en necessitats bàsiques a les persones immigrades.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Ens adrecem principalment a les persones llatinoamericanes i en general 

a les persones immigrades.

QUÈ FEM?
 – Cooperació internacional: enviament de material mèdic, roba i joguines 

a diferents països de llatinoamèrica.

 – Tornejos de futbol.

 – Suport a la integració de les persones immigrades.
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Fundació Privada Migra Studium

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Palau, 3 
08002 Barcelona

 www.migrastudium.org

 www.facebook.com/ 
migrastudium

 @migrastudium

 93 412 09 34

 info@migrastudium.org

 De dilluns a dijous de  
9 a 13h i de 17 a 21h 
Divendres de 9 a 13 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Treballem en favor de la dignitat i els drets de les persones immigrades més vul-
nerables i els seus fills/es, a través de l’acollida, la formació i la incidència política. 
Treballem també per sensibilitzar la nostra societat sobre el fet de la diversitat cul-
tural i religiosa. I fem això amb la col·laboració de voluntaris/àries, la participació 
dels mateixos migrants, i establint aliances amb altres actors socials amb qui com-
partim missió.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Treballar per l’acollida, la formació i la participació de les persones migrades. 

2. Sensibilitzar la societat sobre el fet de la diversitat cultural i religiosa. 

3. Fer incidència política respecte aspectes que afecten a les persones migrades.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Persones immigrades.

 – Infància i família.

 – Població en general.
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QUÈ FEM?
 – Espai d’Acollida Sociolingüística: aprenentatge del català, castellà, informàtica 

i coneixement de l’entorn. Parelles lingüístiques i sortides socioculturals; Espai 
de formació laboral: cursos de cuina, cuidadors/es de persones dependents al 
domicili, electricitat, fontaneria bàsiques i tallers d’orientació sociolaboral.

 – Espai Interreligiós: exposició interactiva per a escoles sobre la diversitat religi-
osa al nostre país. 

 – Projecte “Som-hi!”: intervenció socioeducativa amb infants del barri Gòtic i les 
seves famílies.

 – Grup de visites al CIE de Barcelona: grup de voluntaris/àries que visita a per-
sones immigrades que es troben recloses al Centre d’Internament d’Estrangers 
(CIE) de la Zona Franca de Barcelona. A partir d’aquest contacte es vol acompa-
nyar i defensar als interns així com facilitar la connexió amb l’exterior. 

 – Grup d’estudi de les migracions: espai d’intercanvi de coneixements i experi-
ències entorn a les diferents vessants del fet migratori.

 – Grup de diàleg amb l’islam: grup d’experts en treballar qüestions que afecten 
l’islam a Catalunya, la problemàtica de les comunitats islàmiques i la cohesió 
amb els altres catalans.

Grup de treball Trobada BCN Ciutat Diversa 2017
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Fundació Privada Servei Solidari

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 c/ Sant Antoni Abat, 61  
08001 Barcelona 

 www.serveisolidari.org

 93 441 64 06

 serveisolidari@serveisolidari.org

 De dilluns a dijous de  
9 a 14 h i de 16 a 19 h  
divendres de 9 a 13 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Fomentar l’autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d’ exclusió social per 
generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant l’educació, l’emprenedoria, 
la sensibilització i una atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups

OBJECTIUS PRINCIPALS:
1. Treballar per a la millora de la inclusió social a través de l’acollida, la formació en com-

petències bàsiques i prelaborals, l’orientació laboral i el suport a l’emprenedoria.
2. Acompanyar a joves en general, i específicament joves ex tutelats, en el seu procés 

d’autonomia personal.
3. Fomentar la participació d’un voluntariat compromès i el treball en xarxa per a l’aten-

ció integral de persones en risc d’exclusió.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Infància i joves.
 – Persones en risc d’ exclusió social.

 – Persones migrades. 

QUÈ FEM? 
 – Servei d’acollida.
 – Servei de formació.
 – Programa d’emprenedoria.
 – Programa de mentoria.

 – Programa d’habitatge i acompanyament.
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JOVECU 
Associació de Joves Equatorians a Catalunya

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ del Lleó, 10 
08001 Barcelona

 www.facebook.com/JuventudE-
cuatorianaCatalunya.JOVECU/
about/?ref=page_internal

 @jovecu2007

 685741651 / 722480334

 jovecujovecu@hotmail.com

 De dilluns a dissabte de 12 a 20 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

La missió de JOVECU és treballar amb els infants i joves de Catalunya i d’aquesta 
manera construir un bon futur per a tots els joves.

Per dur a terme la nostra missió tenim bones idees, projectes a desenvolupar,  
i gent treballadora que ens dóna suport.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Participació.

2. Orientació.

3. Integració.

A QUI ENS ADRECEM?
El projecte s’adreça als joves llatinoamericans que vulguin participar i involu-
crar-se en les activitats socials que nosaltres portem a terme.
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QUÈ FEM?
 – Festival Infantil JOVECU.

 – Princeseta de Nadal.

 – Festa de Halloween.

 – Taller de cares pintades.

 – Xerrades amb joves.

 – Miss Llatinoamèrica Catalunya.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Som gestors del Casal juvenil llatinoamericà, un espai per compartir i treballar 
amb els joves llatinoamericaans i del Centre equatorià a Catalunya on volem que 
participin tots els equatorians sense distinció d’edats.

Premi CMIB 2012
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Mujeres Pa’lante

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Cuba, 2 
08030 Barcelona  
C/ Creu Roja, 8  
08904 L’Hospitalet de Llobregat

 www.mujerespalante.org

 www.facebook.com/mujeres.palante

 @mujerespalante

 93 312 21 68 / 93 263 37 65

 mujerespalantebcn@yahoo.es

 De dilluns a divendres  
d’11 a 14.30 h i de 17 a 20.30 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Donar suport a les dones dins de l’estat espanyol, per mitjà de les actuacions se-
güents: assessoria sociolaboral, assessoria jurídica, tractament psicològic i formació.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Impulsar tasques de formació entre les dones al voltant de temes com l’equitat 
de gènere, l’autoestima i la prevenció de la violència de gènere.

2. Desenvolupar espais d’interacció multicultural entre les dones en procés migratori i 
les dones autòctones per enriquir-se mútuament i establir espais d’igualtat entre elles.

3. Donar espais per a l’organització de les dones, que els permeti posar en pràctica 
el seu lideratge (apoderament) i capacitats.

A QUI ENS ADRECEM?
 – Dones.

 – Dones immigrants.

 – Dones víctimes de violència de gènere.

QUÈ FEM?
 – Suport psicològic.
 – Assessoria sociolaboral: recerca activa d’ocupació.
 – Formació en català, castellà, alfabetització, informàtica i tallers de reforç personal.
 – Assessoria jurídica.
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PIMEC Comerç

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Viladomat, 174 
08015 Barcelona

 www.facebook.com/ 
PimecComerc

 @PIMECComerc

 93 496 45 00

 pcomerc@pimec.org

 De dilluns a divendres  
de 9 a 14 h i de 16 a 18 h

QUÈ VOLEM?

MISSIÓ:

La missió de PIMEC Comerç és defensar els interessos dels petits i mitjans em-
presaris i empresàries de comerç i contribuir a la promoció de l’activitat econòmi-
ca i la creació d’ocupació.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Fer del comerç de proximitat un agent econòmic innovador i competitiu.

2. Facilitar la integració dels comerciants nouvinguts i el compliment de la norma-
tiva vigent.

3. Promoure un clima d’entesa i col·laboració entre els comerciants autòctons i els 
nouvinguts.

A QUI ENS ADRECEM?
PIMEC Comerç treballa amb comerciants de tota la ciutat a través de les associaci-
ons d’àmbit territorial i els gremis sectorials. 
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QUÈ FEM?
 – Realitzem tasques de mediació entre els col·lectius empresarials nouvinguts 

i l’Ajuntament de Barcelona.

 – Promovem activament l’entesa entre els comerciants nouvinguts i els autòctons 
a través de projectes específics.

 – Contribuïm a la visualització positiva dels comerciants nouvinguts.

 – Vetllem pel compliment de la normativa i el creixement professional dels 
comerciants nouvinguts.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
PIMEC Comerç treballa colze a colze amb els gremis sectorials de la ciutat i el 
teixit associatiu nouvingut a través del projecte “Nosaltres també fem Barcelona”. 
Us animem a visitar el web del projecte, www.comercnouvinguts.pimec.org, on 
podreu consultar els seus objectius i tots els documents elaborats.

Trobada d’entitats 2014
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Red Solidaria Barcelona 

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ Nou de Sant Francesc, 15 
08002 Barcelona

 www.fedelatina.org

 93 192 41 14

 redsolidariabarcelona@yahoo.com

 Dilluns, dimecres i divendres 
de 16 a 20 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ

Orientar i informar, donant eines per la inclusió administrativa de les persones 
immigrades. 

Cobrir les necessitats bàsiques del nouvingut i residents de llarga durada, facilitant 
la seva integració a la societat catalana i a la ciutat de Barcelona, fins a convertir 
aquestes persones en ciutadans amb les obligacions i també amb els drets que això 
comporta.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Impuls de la integració administrativa, social i econòmica dels immigrants 
residents a Barcelona.

2. Oferir un servei gratuït i de qualitat donat per un equip de professionals  
i voluntaris en dret d’estrangeria.

3. Aconseguir la igualtat de drets, deures i oportunitats de les persones immigrades.

A QUI ENS ADRECEM?
Immigrants residents a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana.

QUÈ FEM? 
 – Assessorament en estrangeria, dret familiar, dret laboral.

 – Assessorament en educació i homologació de titulacions.

 – Xerrades informatives.
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SURT, Fundació de Dones

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Guàrdia, 14, baixos 
08001 Barcelona

 www.surt.org

 www.facebook.com/ 
FundacioSurt

 @Fundacio_Surt

 93 342 83 80

 surt@surt.org

 De dilluns a dijous de 9 a 18 h 
Divendres de 9 a 15 h

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ: 

SURT treballa per l’empoderament de les dones, per la seva autonomia i el seu 
lideratge.  Ho fem  facilitant processos que,  des d’una visió integral,  tenen en 
compte totes les seves dimensions: empoderament  econòmic, empoderament 
personal, empoderament comunitari i empoderament  sociopolític  i cultural.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Afavorir l’apoderament, la inclusió i inserció social i laboral de persones  
vulnerables, especialment de dones.

2. Promoure la cohesió social i convivència intercultural.

3. Afavorir la creació de xarxes, espais de reflexió i accions, que millorin el 
coneixement i facilitin fer propostes d’actuació polítiques i socials en tots 
aquells aspectes vinculats a l’equitat de gènere i la millora de les condicions  
de vida de les dones, especialment en l’àmbit del treball.

A QUI ENS ADRECEM?
Dones, col·lectius de persones migrades, ciutadania en general.

Pàg. 90 | CATÀLEG D’ENTITATS CMIB

http://www.surt.org
https://www.facebook.com/FundacioSurt
https://www.facebook.com/FundacioSurt
http://twitter.com/Fundacio_Surt
mailto:surt%40surt.org?subject=


QUÈ FEM?
 – Itineraris d´inclusió i inserció, emprenedoria, ocupació i formació.

 – Atenció i prevenció de les violències masclistes.

 – Serveis d´empoderament adreçats a dones.

 – Atenció integral davant situacions de pobresa.

 – Acció comunitària, acollida a persones migrades, participació, mediació.                    

 – Recerca social feminista, estudis i eines, plans d´igualtat, formació 
i sensibilització.

Plenari CMIB 2012
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TEAC 
Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

 C/ de Finestrelles, 10, àtic 
08033 Barcelona 

 www.facebook.com/teacecu

 93 311 98 53 / 664 590 593

 teacecuador@hotmail.com

 De dilluns a divendres de 10 a 13 h 
i de 17 a 21h (amb cita prèvia)

 Assajos grup de dansa: 
Dissabte de 17 a 21 h 
i diumenge d’11 a 14 h 
(Casal de barri El Congrés – 
Indians; C. Manigua, 25-35)

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

Rescatar i difondre la cultura equatoriana a través de diferents expressions artísti-
ques, per a la millor relació entre cultures, perquè estem convençuts que com més 
ens coneixem, més ens respectem.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Integrar-nos a la societat d’acollida a través de la interacció amb activitats 
culturals.

2. Facilitar eines als joves per ocupar el seu temps en activitats culturals,  
dansa, teatre etc.

3. Organitzar tallers i esdeveniments en els quals es posi de manifest l’art  
i la cultura de diferents països.

A QUI ENS ADRECEM?
Ens dirigim a tot tipus de públic que estigui obert a conèixer-nos, nens, joves 
adults de qualsevol nacionalitat.
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QUÈ FEM?
 – Organitzar esdeveniments per donar a conèixer l’Equador.

 – Realitzem tallers de teatre, música, dansa, ritmes llatins, etc.

 – Proporcionem tallers a escoles, centres cívics, casals, etc.

 – Producció d’obres de teatre, per a nens i adults.

 – Actuacions amb el grup de dansa, en diferents espais.

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Som una organització conformada per joves i adults de diferents països, no 
exclusivament equatorians, amb ganes de compartir part de la cultura i el 
folklore de l’Equador i de facilitar als joves espais per realitzar activitats culturals 
(excursions, festival de skates, tallers de polseres, de Djs, etc.).

Trobada d’entitats 2012
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Xarxa 9 Barris Acull 
(La Prosperitat Cultura en Acció)

ON SOM I COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES:

 Via Favència, 288, A 
08042 Barcelona

 www.9bacull.org

 93 276 89 96

 info@9bacull.org

 De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h 
i de 16 a 20 h 
Divendres tancat

QUÈ VOLEM? 

MISSIÓ:

9 Barris Acull és una xarxa integrada en l’actualitat per més de vuitanta entitats, 
entre les que figuren AAVV, AMPA’s, parròquies, associacions culturals i esportives, 
entitats de lleure i de solidaritat, escoles d’adults etc., i en la qual està representat 
també el districte municipal. La finalitat de la Xarxa és treballar de forma 
coordinada per fomentar la convivència i facilitar la incorporació als barris dels 
nous veïns i veïnes que procedeixen de la immigració.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. Impulsar la creació d’espais de convivència i d’acollida que afavoreixin 
l’aproximació i la relació entre persones, i que permetin reconèixer la diversitat 
cultural dels barris.

2. Sensibilitzar la població sobre el fenomen migratori, tot modificant idees 
preconcebudes i estereotipades, i promovent actituds i comportaments  
no discriminatoris. 

3. Afavorir l’accés dels veïns i veïnes a la informació i als recursos en igualtat 
de condicions, així com promoure accions de reivindicació i/o denúncia per 
assolir una veritable igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes.

A QUI ENS ADRECEM?

Veïns i veïnes del districte de Nou Barris i de la ciutat.
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QUÈ FEM?
 – Festival de sopes del món.

 – Certamen per la convivència.

 – Punt d’acollida i informació.

 – Servei d’acompanyament jurídic.

 – Tallers de llengua i coneixement de l’entorn.

 – Jornades i tallers de formació per entitats.
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