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.

Un total de 48 entitats del Consell Municipal d’Immigració
hi participen, amb més de 400 persones voluntàries, que
pretenen que passeu un diumenge enriquidor que us
permeti conèixer i apropar-vos a la diversitat cultural
de la nostra ciutat. A més, aquest any aquestes entitats
han decidit compartir la festa amb el sector del comerç
i l’emprenedoria, per tal de promoure el coneixement i
l’apropament d’ambdós àmbits associatius.
A continuació us detallem tot el ventall d’activitats que
trobareu el diumenge 21 d’octubre de 12 a 18 hores.
Us hi esperem!
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En temps econòmicament difícils com els actuals, el treball i
la cohesió social són dos elements de vital importància. Per
aquest motiu, les organitzacions faran xerrades orientatives
que siguin útils perquè els ciutadans i ciutadanes tinguin més
possibilitats d’obtenir un treball i la informació bàsica per
obrir i mantenir un negoci.

Activitats

Entitats participants

Activitat

-- AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
-- CC OO Barcelonès. Departament d’Immigració
-- FEDELATINA. Federació d’Entitats Llatinoamericanes a Catalunya

Horari

En tot moment hi hauràn representants de les entitats
participants, que podran resoldre dubtes relacionats amb
el món laboral i empresarial. A més, es faran les xerrades
informatives següents:

Assessorament laboral i d’estrangeria
de 12.45 a 14.15

Descripció

Pots informar-te sobre els canvis de la reforma laboral,
les modificacions en el règim d’empleades de la llar…

Activitat

El comerç, una sortida de l’atur
de 16.00 a 16.45

Sector associatiu convidat
El Consell Municipal d’Immigració vol apropar aquest any el
sector associatiu de les persones immigrades al sector del
comerç i l’emprenedoria, que estarà representat per:

Horari
Descripció

Com crear una empresa, marc jurídic, les associacions
de comerciants i els gremis, la nova llei de l’emprenedor…

Activitat

Els comerciants xinesos a Barcelona
de 16.45 a 17.30

-- Confederació de Comerç de Catalunya
-- PIMEC Comerç

Activitats a càrrec de
AMIC-UGT, CC OO Barcelonès (Departament d’Immigració), Confederació de Comerç
de Catalunya i PIMEC Comerç

Horari
Descripció

Experiència a la nostra ciutat, relació amb el veïnat i amb la
clientela…
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construint a partir de les aportacions de moltes
persones amb procedències i cultures diverses, que
cercaven llibertat i noves oportunitats. Les entitats presents
en aquesta carpa treballen dia a dia perquè les persones
nouvingudes tinguin totes les eines i els coneixements per
exercir els drets i les obligacions que comporta ser ciutadà.

Entitats participants
-- ACATHI. Associació
Catalana per la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i
Transexuals Immigrants
-- ACSAR. Associació Catalana de
Solidaritat i Ajuda als Refugiats
-- Apropem-nos
-- Asociación Intercultural
Latinoamericana Dosmundosmil
-- Associació Atlàntida,
Professionals per la
Interculturalitat
-- Associació Catalana de
Residents Senegalesos

Activitats
Activitat
Horari
Descripció

No saps on has de renovar la targeta de residència? Necessites
homologar els teus estudis? Vols fer un reagrupament familiar
i no saps com fer-lo? T’agradaria aprendre català?
Vine i t’informarem sobre aquestes i altres qüestions!

Activitat

Què és per a tu l’acollida?
de 13.15 a 14.30 i de 17.00 a 18.00

Horari
Descripció

En aquesta activitat podràs escriure una paraula o fer un
dibuix del que per a tu significa l’acollida en una xapa o iman.

Activitat

Arbre dels desitjos
Tot el dia

Horari
-- Associació Cultural Catalanopolonesa
-- Associació de Treballadors
Pakistanesos
-- Associació Salut i Família
-- Associació Wafae
-- ATIMCA. Asociación de
Trabajadores Inmigrantes
Marroquís en Catalunya
-- Centro Filipino - Tuluyan
San Benito
-- Creu Roja Catalunya
-- Red Solidaria Argentina
en Barcelona
-- Xarxa 9 Barris Acull

Activitats a càrrec de
ACATHI, ACASR, Apropem-nos, Asoc. Dosmundosmil, Assoc. Atlàntida, Assoc.
Catalana de Residents Senegalesos, Assoc. Cultural Catalanopolonesa, Assoc.
WAFAE, Centro Filipino - Tuluyan San Benito, Creu Roja, Red Solidària Argentina,
Xarxa 9 Barris Acull

Punt d’informació
de 12.00 a 13.15 i de 16.00 a 17.00

Descripció

Dóna vida a un arbre posant-li fulles que continguin els
teus desitjos de com vols que sigui la ciutat de Barcelona.

Activitat

Mural. Què ens aporta la diversitat?
Tot el dia

Horari
Descripció

Escriu al nostre mural els avantatges que comporta
viure en una societat diversa culturalment.

Activitat

Un passeig pel món
Tot el dia

Horari
Descripció

Traça un enllaç entre el teu país d’origen i Barcelona al
nostre mapa dels orígens.

Activitat

Llibre: el meu primer dia a Barcelona
Tot el dia

Horari
Descripció

Què vas sentir durant la teva primera estada
a Barcelona? Expressa’t al nostre llibre!

Activitat

Asil i refugi al món
Tot el dia

Horari
Descripció

Es tracta d’una exposició amb algunes dades sobre
l’asil i el refugi al món.

LA Carpa de LA Dona

En aquesta carpa trobareu entitats que
al llarg de l’any treballen per la igualtat de gènere i la
integració i participació dels i les joves a la nostra ciutat.
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i LA Joventu
Activitats
Activitat
Horari

La diversitat de l’estètica
de 12.00 a 13.15

Descripció

Vine i t’ensenyarem com les dones perceben l’estètica
segons la seva procedència.

Activitat

Els nostres vestits
de 13.15 a 14.30

Entitats participants
-- Asociación Amistad de las
Mujeres Filipinas
-- Asociación Casal Colombiano
(ASOCASCOL)
-- Asociación de Jóvenes
Ecuatorianos en Catalunya
(JOVECU)
-- Asociación de Mujeres E’Waiso
Ipola
-- Associació Catalunya-Líban
-- Associació Cultural Educativa
i Social Operativa de Dones
Pakistaneses (ACESOP)
-- Centro Boliviano Catalán

-- Colectivo Maloka
(Mujeres Pa’lante)
-- Consell de la Joventut
de Barcelona
-- FASAMCAT. Federación de
Asociaciones Americanas
de Catalunya
-- FEDEBOL. Federación de
Entidades Bolivianas en
Cataluña
-- SURT, Fundació de Dones.
Fundació Privada
-- TEAC. Taller Ecuatoriano
de Arte y Cultura

Horari
Descripció

Desfilada amb vestits tradicionals de diferents llocs del
món.

Activitat
Horari

Les danses ens uneixen
de 16.00 a 17.00

Descripció

Gaudeix de danses d’arreu del món.

Activitat
Horari

Rap a cappella
de 17.00 a 18.00

Descripció

Poesia improvisada a través de la música.

Activitat

Exposició fotogràfica
Tot el dia

Activitats a càrrec de

Horari

Asoc. Amistad de las Mujeres Filipinas, Asoc. E’Waiso Ipola, Assoc. Catalunya-Líban,
ACESOP, Centro Boliviano Catalán, Colectivo Maloka (Mujeres Pa’lante), FASAMCAT,
FEDEBOL i TEAC

Descripció

Exposició fotogràfica de dones i joves de diferents
procedències.
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Activitats

Barcelona és una ciutat diversa culturalment i està orgullosa
de ser-ho. Cada cultura implica nous coneixements, noves
formes de pensar i de resoldre problemes. Les entitats
presents treballen cada dia per explicar els beneficis que
comporta la diversitat.

Activitat
Descripció

La llengua és un tresor humà. Troba les semblances
i diferències que hi ha entre diverses llengües.
També podràs practicar altres tipus de cal·ligrafia.

Entitats participants

Activitat

Mostra de manualitats
de 13.15 a 14.30 i de 17.00 a 18.00

-- Asociación Cultural Social y
Arte Culinario de Honduras y
Amigos
-- Asociación de Ecuatorianos en
Catalunya
-- Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana sin Fronteras
-- Asociación Intercambio
Cultural China-España
-- Asociación Uruguayo-catalana
“Los Botijas”
-- ASOCROM. Associació
Romanesa de Catalunya
-- Associació Cultural Mexicanocatalana (MEXCAT)

Horari

Horari
-- Asociación de la Comunidad
Dominicana en Catalunya
-- Associació Shur Rong
Academia Cultural
-- Associació Sociocultural Ibn
Batuta
-- Casa Eslava
-- Centro Cultural de Ucrania en
Catalunya (CECURC)
-- Centro Peruano de Barcelona
-- Federació d’Entitats Peruanes
a Catalunya (FEPERCAT)
-- Fundación Juan Pablo II

Llengües i cal ligrafies del món
de 12.00 a 13.15 i de 16.00 a 17.00

Descripció

Vine i t’ensenyarem a fer globoflèxia, amulets
(nines de la sort), figures de farina, collarets reciclats
i collarets ecològics.

Activitat
Horari

Tan lluny i tan a prop
Tot el dia

Descripció

Exposició intercultural fotogràfica.

Activitat
Horari

El racó de les olors i les espècies
Tot el dia

Descripció

Descobreix les olors de diferents indrets del món.

Activitat

Vestits tradicionals
Tot el dia

Activitats a càrrec de

Horari

Asoc. Cultural Social y Arte Culinario de Honduras, Asoc. Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras, Asoc. Intercambio Cultural China-España, Asoc. Uruguayocatalana “Los Botijas”, ASOCROM, MEXCAT, Asoc. de la Comunidad Dominicana,
Assoc. Shur Rong, Asoc. Sociocultural Ibn Batuta, Casa Eslava, CECURC, Centro
Peruano de Barcelona, FEPERCAT, Fundación Juan Pablo II

Descripció

Fes-te una foto amb una persona amb vestit tradicional
del seu país d’origen.

del Pla
a
p
r
LA Ca
uralitat
t
cul
r
e
BCN Int
La interculturalitat és el model de convivència en la
diversitat. Es basa en tres principis fonamentals: igualtat
de drets, deures i oportunitats per a totes les persones;
respecte i reconeixement de la diversitat, i promoció de la
interacció positiva. Per aquests objectius es treballa des de
dos projectes concrets: l’Espai Avinyó - Llengua i Cultura,
i l’Estratègia BCN Antirumors.
L’Espai Avinyó - Llengua i Cultura és un equipament de ciutat
des d’on s’ofereix programació d’activitats interculturals.
L’Estratègia BCN Antirumors és un projecte que impulsa
la Xarxa BCN Antirumors, formada per més de 240
entitats i persones que duen a terme accions antirumors
per tota la ciutat.
Activitats
Activitat
Horari

Activitat antirumors
de 16.00 a 18.00

Descripció

Es desenvoluparà una acció antirumors, que ens
informarà sobre quins són els rumors i estereotips
existents sobre la diversitat cultural a Barcelona.

Activitat

Exposició i taller “Interculturalitat en procés”
Tot el dia

Horari
Descripció

L’Espai Avinyó oferirà aquesta exposició “en construcció”, que igual que la interculturalitat, esdevé un procés
participatiu i en desenvolupament constant.

LA Biblioteca vivent

Hor ari

12-18 h

Es tracta d’una biblioteca en la qual els llibres
són persones que de vegades estan subjectes a situacions de
discriminació, racisme, xenofòbia… Es tracta d’eliminar estereotips i prejudicis a través del diàleg amb els llibres/persones.
Les regles són simples: escolliu del catàleg el “llibre” que
vulgueu consultar i seieu amb ell a conversar uns vint
minuts de manera confidencial. La Biblioteca és una
oportunitat única per conèixer realitats diferents de la societat
en què vivim, intercanviar opinions i aprendre dels altres.
Podreu preguntar als “llibres”…
Per què porta el mocador una dona musulmana? Com viu aquí
una dona pakistanesa? Quines dificultats ha patit una persona
refugiada? La majoria de romanesos i romaneses són llatins?
Hi ha molts llibres vivents més per esbrinar
aquelles coses que no us havíeu atrevit a preguntar mai.
A càrrec d’ACATHI, amb la col·laboració de diverses entitats del Consell
Municipal d’Immigració.

Actuacions musicals i danses

Hor ar
i
12-18
h

Per ampliar la nostra cultura,
amb actuacions de grups vinculats a entitats del Consell
i grups que fusionen músiques diverses.
-- Laye Sisco Bande (Assoc. Catalana
de Residents Senegalesos)
-- Canaris (Asoc. de Ecuatorianos
en Catalunya)
-- Shur Rong Acadèmia Cultural
(Asoc. Shur Rong)
-- Escuela Asrai (Casa Eslava)
-- Ballet Tinkuna (Centro
Boliviano Catalán)
-- Sahiua (FASAMCAT)

-- Centro Filipino - Iskwelang
Pinoy (Centro Filipino - Tuluyan
San Benito)
-- TEAC (Taller Ecuatoriano de
Arte y Cultura)
-- Candombe: ritme afrouruguaià
(Uruguai-Senegal)
-- Esbart Folklòric d’Horta - Cos
de Dansa
-- Barcelona Coral Àsia (Casa Àsia)

ANTILS

TALLERS INF

Nombrosos tallers per a nens i nenes per
descobrir, a través de l’artesania i altres
tècniques, la diversitat cultural.

Matí

12.30-14 h
Tard
a
15.3
0-17

h

--Maquillatge infantil (ACESOP)
--Geografia emocional (ASOCASCOL)
--Red Diamond (Asoc. Cultural y Arte Culinario de Honduras)
--Sotagots (Asoc.de Ecuatorianos en Catalunya)
--Manillas ecuatorianas (Asoc. Identidad Cultural Ecuatoriana
sin Fronteras)
--Maquillatge xinès (Asoc. Intercambio Cultural China-España)
--Bijuteria creativa (Asoc. Dosmundosmil)
--“Ceralquímia”, laminat i moldejat de fang (Asoc. Uruguayocatalana “Los Botijas”)
--Polseres artesanals (Assoc. Catalana de Residents
Senegalesos)
--El teu nom en urdú (Assoc. de Treballadors Pakistanesos)
--Tatuatge de flors, lletres… (Assoc. Shur Rong)
--Taller d’olors (Assoc. Sociocultural Ibn Batuta)
--Taller de cal·ligrafia àrab i tatuatges amb henna (Assoc. WAFAE)
--Titelles interculturals (Casa Eslava)
--Mans i ments meravelloses (Centro Boliviano Catalán)
--Nina andina (Centro Peruano de Barcelona)
--Teixint històries (Colectivo Maloka - Mujeres pa’lante)
--Teixint somnis (FASAMCAT)
--“Bolantines” de paper de diari i multicolor (FEDEBOL)
--Reciclatge de bosses i ampolles de plàstic (FEDELATINA)
--Manualitats: màscares, collarets, polseres… (JOVECU)
--Elaboració de pinyates (MEXCAT)
--Mis manos… tus manos… nuestras manos unidas (Red
Solidaria Argentina)
--Moneder i anella per al tovalló de material reciclat (TEAC)
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Jocs d’arreu del món
per a tota la canalla:

Matí
.3
12 0-14 h

Tard
a
15.3
0-17

h

--Loteria mexicana (ACATHI)
--Cuncunuba (ASOCASCOL)
--Mables, enchute, futbolín (Asoc. Cultural y Arte Culinario de
Honduras)
--Quan érem nens a què jugàvem? (Asoc. Identidad Cultural
Ecuatoriana sin Fronteras)
--Awalé (Assoc. Catalana de Residents Senegalesos)
--Carrom board (Assoc. de Treballadors Pakistanesos)
--Què en saps dels drets humans? (Assoc. Wafae)
--P’ishka-tlon (Centro Boliviano Catalán)
--Hitting the pot i sungka (Centro Filipino - Tuluyan San Benito)
--Recordant els jocs tradicionals (Colectivo Maloka - Mujeres
Pa’lante)
--Gimcana llatinoamericana (FASAMCAT)
--Baldufa de fusta (FEDEBOL)
--Ombres a la paret (FEDELATINA)
--El joc del mocador i el joc de l’ou i la cullera (JOVECU)
--Jocs d’habilitat mexicans: Balero, matatena… (MEXCAT)
--Ciutat i fantasia “Malabarisme” (Red Solidaria Argentina)
--“Un puente se ha caído” (TEAC)

-- Associació Cultural Mexicanocatalana
(MEXCAT)
-- Asociación de la Comunidad Dominicana
en Catalunya
-- Associació de Treballadors Pakistanesos
-- Associació Salut i Família
-- Associació Shur Rong Academia Cultural
-- Associació Sociocultural Ibn Batuta
-- Associació Wafae
-- ATIMCA. Asociación de Trabajadores
Inmigrantes Marroquís en Catalunya
-- Casa Eslava
-- CC OO Barcelonès, Departament
d’Immigració
-- Centro Boliviano-catalán
-- Centro Cultural de Ucrania en Catalunya
-- Centro Filipino - Tuluyan San Benito
-- Centro Peruano de Barcelona
-- Colectivo Maloka (Mujeres Pa’lante)
-- Confederació de Comerç de Catalunya
-- Consell de la Joventut de Barcelona
-- Creu Roja Catalunya
-- FASAMCAT. Federación de Asociaciones
Americanas de Catalunya
-- FEDEBOL. Federación de Entidades
bolivianas en Cataluña
-- FEDELATINA. Federació d’Entitats
Llatinoamericanes a Catalunya
-- Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya
(FEPERCAT)
-- Fundación Juan Pablo II
-- PIMEC Comerç
-- Red Solidaria Argentina en Barcelona
-- Surt, Fundació de dones. Fundació Privada
-- TEAC. Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura
-- Xarxa 9 Barris Acull

Telèfon 010. Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98

Organitzadors
-- Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona - Direcció d’Immigració.
Ajuntament de Barcelona
-- ACATHI. Associació Catalana per la
Integració d’Homosexuals, Bisexuals
i Transsexuals Immigrants
-- ACSAR. Associació Catalana de Solidaritat
i Ajuda als Refugiats
-- AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
-- Apropem-nos
-- Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
-- Asociación Casal Colombiano
-- Asociación Cultural Social y Arte Culinario
de Honduras y Amigos
-- Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
-- Asociación de Jóvenes Ecuatorianos
en Catalunya (JOVECU)
-- Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola
-- Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana
sin Fronteras
-- Asociacion Intercambio Cultural
China-España
-- Asociacion Intercultural Latinoamericana
Dosmundosmil
-- Asociación Uruguayo-catalana “Los Botijas”
-- ASOCROM. Associació Romanesa de
Catalunya
-- Associació Altàntida. Professionals per
la Interculturalitat
-- Associació Catalana de Residents
Senegalesos
-- Associació Catalunya-Líban
-- Associació Cultural Catalanopolonesa
-- Associació Cultural Educativa
i Socialoperativa de Dones Pakistaneses
(ACESOP)

