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 44 entitats del Consell Municipal d’Immigració
hi participen, amb més de 400 voluntaris, 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 compartirem la trobada amb entitats que
treballen la formació laboral i us podran orientar en la vostra
trajectòria professional.
A continuació us detallem tot el ventall d’activitats que
trobareu el diumenge 20 d’octubre, de 12 a 18 hores.
Us hi esperem!

LA
PA DE
R
A
C
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DONA

Hi trobareu entitats que al llarg de l’any treballen
per la igualtat de gènere i la integració i participació
de les dones a la nostra ciutat.
Anima’t a participar en les activitats que proposen!

ENTITATS PARTICIPANTS
-- ACESOP - Associació Cultural
Educativa i Socialoperativa de
Dones pakistaneses
-- Asociacion Amistad de las
Mujeres Filipinas
-- Asociación Cultural SAHA
(Alba)
-- Asociación de Ecuatorianos en
Catalunya AEC
-- Asociación de Mujeres
E’WAISO IPOLA

-- Associació Catalana de
Residents Senegalesos
-- ATIMCA - Asociación de
trabajadores inmigrantes
marroquíes en Catalunya
-- Centro Boliviano Catalán
-- Colectivo Maloka (Mujeres
Pa’lante)
-- SURT, Fundació de dones,
Fundació Privada

ACTIVITATS
Activitat
Horari
Descripció

Activitat
Horari
Descripció

La vida des del locutori
Tot el dia
Vine al locutori i podràs sentir com es viu l’afecte des
de la distància: la maternitat (seguiment de la vida
dels fills, la relació amb els adolescents), la mort d’un
familiar, una celebració...

Dones que construeixen la ciutat
Tot el dia
Visibilitzem la trajectòria de dones d’arreu que treballen
en la construcció de la ciutat.

Activitat
Horari

I tu què diries?
Tot el dia

Descripció

Dóna la volta als refranys de cultures i països diferents
on queda reflectit el paper de la dona en les diferents
societats.

Activitat

Punt d’informació
Tot el dia

Horari
Descripció

Informació de recursos sobre violència vers les dones,
la mutilació genital femenina...

Activitat

Et correspon, ens correspon
Tot el dia

Horari
Descripció

Exposició de denúncia de la desigualtat entre dones
i homes a través de les vinyetes de diferents humoristes
gràfics.

Activitat

Estètica de les dones pakistaneses i marroquines
de 12 a 14 h

Horari
Descripció

Podràs fer-te un tatuatge de henna o depilar-te
a la manera tradicional pakistanesa.

Activitat

Receptari anticrisi de les dones
de 12.30 a 13.30 h

Horari
Descripció

A partir d’un joc de cooperació visibilitzem estratègies
de cooperativisme que obren oportunitats laborals.

Activitat
Horari

Dona i Salut
de 16 a 17 h

Descripció

Juga a veure què coneixes sobre la salut femenina.

ACTIVITATS A CÀRREC DE
ACESOP, Assoc. E’Waiso Ipola, Assoc.Catalana de Residents Senegalesos, ATIMCA,
Centro Boliviano Catalán, Colectivo Maloka – Mujeres Pa’lante, Fundació SURT
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Barcelona és una ciutat diversa
culturalment i està orgullosa de ser-ho.
Cada cultura implica nous coneixements, formes de pensar
i de resoldre problemes. Les entitats presents treballen cada
dia en explicar els beneficis que comporta la diversitat.
Apropa’t a la carpa i participa en les activitats!

ENTITATS PARTICIPANTS
-- APROPEM-NOS
-- Asociación Casal Colombiano
“ASOCASCOL”
-- Asociación Cultural Social
y Arte Culinario de Honduras
y amigos
-- Asociación de la Comunidad
Dominicana en Catalunya
-- Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
-- Asociacion Intercambio
Cultural Chino-España
-- Asociación Uruguayo Catalana
“Los Botijas”
-- ASOCROM Asociación
Romanesa de Catalunya

-- Associació Cultural Mexicano
Catalana (MEXCAT)
-- Associació Shur Rong
Academia Cultural
de Bangla Desh
-- Casa Eslava
-- Centro Cultural de Ucrania
en Catalunya
-- Centro Peruano de Barcelona
-- Federació d’entitats peruanes
a Catalunya (FEPERCAT)
-- JOVECU Asociación de Jóvenes
Ecuatorianos en Catalunya
-- TEAC - Taller ecuatoriano
de arte y cultura

ACTIVITATS
Horari

Juntes podem!
Tot el dia

Descripció

Vine a fer-te una foto al mural de la diversitat.

Activitat

Estètiques diverses
Tot el dia

Activitat

Horari
Descripció

Juga a canviar la teva estètica amb vestits d’altres
cultures i atreveix-te a fer-te una trena de colors.

Activitat
Horari

El teu punt de llibre
Tot el dia

Descripció

Et regalarem un punt de llibre amb alguna frase
d’escriptors d’arreu.

Activitat
Horari

Semblances de la llengua romanesa i la catalana
mitjançant la poesia
Tot el dia

Descripció

Podràs conèixer com de properes són les nostres llengües.

Activitat

Declaració Universal de la UNESCO sobre la
diversitat cultural
Tot el dia

Horari
Descripció

Exposició: la declaració mostra que la diversitat cultural
està al servei del desenvolupament i de la pau.

Activitat

Llengües i cal·ligrafies del món
de 12 a 14 h

Horari
Descripció

Escriu el teu nom, una paraula o una frase en llengües
i cal·ligrafies diferents.

Activitat

Coneixent Uruguai
de 13 a 14.30 h

Horari
Descripció

A través de titelles i el joc et podràs acostar a aquest
país (gimcana).

Activitat

Què saps sobre els fets que van succeir a
Barcelona al 1714?
17 h

Horari
Descripció

Toni Soler, comissari del Tricentenari a Barcelona, ens
explicarà què va passar al 1714 i ens resoldrà alguns dubtes.

ACTIVITATS A CÀRREC DE
APROPEM-NOS, ASOCASCOL, Asoc. Cultural Social y Arte Culinario de Honduras,
Asoc. Comunidad Dominicana en Catalunya, Asoc. Intercambio Cult. China-España,
Asoc. Uruguayo Catalana “Los Botijas”, ASOCROM, Assoc. Shur Rong, CECURC,
FEPERCAT, TEAC
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s’ha anat 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 per a que les persones
nouvingudes tinguin totes les eines i coneixements per poder
exercir els drets i obligacions que comporta ser ciutadà/ana.
Resol els teus dubtes sobre un munt de temes!

ENTITATS PARTICIPANTS
-- ACATHI – Associació
Catalana per la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i
Transsexuals
-- AMIC-UGT. Unió General de
Treballadors
-- Asociacion Intercultural
Latinoamericana
Dosmundosmil
-- Associació Altàntida,
professionals per la
Interculturalitat
-- Associació de Treballadors
Pakistanesos
-- Associació Salut i Família

-- CÀRITAS
-- CC.OO. de Catalunya.
Migracions
-- Centro Filipino- Tuluyan San
Benito
-- CREU ROJA Catalunya
-- FEDEBOL (Federación de
entidades bolivianas en
Cataluña)
-- Fundació ACSAR
-- Fundació FICAT
-- Red Solidària Argentina a
Barcelona
-- Xarxa 9 Barris Acull

Activitat

Horari
Activitat
Horari
Activitat
Horari

Activitat

Punt d’informació

Descripció

Podràs informar-te sobre tràmits, serveis i recursos de la
ciutat. Mira els horaris i els temes que t’interessen

Assessorament Sociolaboral / Mobilitat Europea /
Salut (tràmits, targeta sanitària)
de 13.30 a 14.30 h i de 17 a 18 h
On vius ara?
Tot el dia

Descripció

Podrem veure en un mapa de la ciutat d’on ve la gent
que s’acosta a la festa.

Activitat

Com sents l’acollida de la ciutat?
Tot el dia

Horari
Descripció

Marcarem en un mapa com et sents acollit pels
Serveis sanitaris, en l’educació, en el treball, per les
associacions, en l’espai públic, per l’Administració…

Activitat
Horari

L’arbre de l’arrelament
Tot el dia

Descripció

Ens agradaria saber el que t’arrela a Barcelona.

Activitat

Exposició sobre la situació del refugi i l’asil al 2012
Tot el dia

Horari
Descripció

ACTIVITATS

Assessoria jurídica estrangeria / Retorn
voluntari / Protecció internacional (refugi i asil) /
Homologació i legalització de titulacions
de 12.30 a 13.30 h i de 16 a 17 h

Podràs informar-te amb les darreres dades sobre
la situació de les persones refugiades al món.

ACTIVITATS A CÀRREC DE
ACATHI, AMIC - UGT, Asoc. Dosmundosmil, Assoc.Atlàntida, Assoc. Salut i Família,
Càritas Dioscesana de Barcelona, CC.OO. de Catalunya. Migracions, Centro Filipino
Tuluyan San Benito, Creu Roja, Fundació ACASR, Fundació FICAT, Red Solidària Argentina

LA CARPA DE

LA FORMACIÓ L

ABORAL

Les entitats que al llarg de l’any treballen en l’orientació
i inserció laboral volen compartir amb vosaltres els seus
coneixements.
Informa’t sobre les formacions i sortides laborals que
s’adeqüen més a les teves capacitats!

Activitat
Descripció

Informació sobre el marc formatiu del nostre país.
Orientació, recursos, assessorament, etc.

ENTITATS PARTICIPANTS

Activitat

-- AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
-- Càritas Dioscesana de Barcelona
-- Confederació de Comerç de Catalunya
-- FASAMCAT (Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya)
-- FEDELATINA (Federació d’entitats llatinoamericanes a Catalunya)
-- Associació Ciutadana Ravalnet
-- Associació per a Joves TEB
-- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
-- Fundació Benallar
-- Fundació Migra Studium

Horari

On estic i cap on vaig
Tot el dia

ACTIVITATS

ACTIVITATS A CÀRREC DE

Activitat
Horari
Descripció

Punt d’informació laboral
Tot el dia
T’assessorarem sobre quina formació pot ser més
adequada per a tu, quina pot tenir més sortides
professionals, podrem revisar el teu CV…

Horari

IN-FORMA’T
Tot el dia

Descripció

Farem un mapa visual de l’experiència formativa
i laboral de les persones que s’acostin a la carpa i cap
a on els agradaria dirigir-se.

Activitat

Currículum de la ciutat de Barcelona
Tot el dia

Horari
Descripció

Construirem el CV de Barcelona i mostrarem totes
les capacitats i coneixements que els seus ciutadans
ofereixen i que la ciutat cal que aprofiti.

AMIC-UGT. Unió General de Treballadors, Càritas Dioscesana de Barcelona,
Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Associació Ciutadana Ravalnet,
Associació per a Joves TEB, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació
Benallar, Fundació Migra Studium

Horari
12-18 h

IOTECA
LA BIBL

VIVENT

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: escollir del catàleg el “llibre” que
vulgueu consultar i seure amb ell a conversar uns 20 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/es són llatins?
A més, hi ha molts llibres vivents més per esbrinar aquelles
coses que mai t’havies atrevit a preguntar.
ACTIVITAT A CÀRREC DE
ACATHI, amb la col·laboració de diverses entitats del Consell.
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Activitat de carrer del Catàleg BCN – Antirumors
que ens ofereix l’Institut Diversitas-Àmbit Maria Corral
on una parella de clowns ens convidaran a participar
en un entrenament de futbol!

ACTUACIONS MUSICALS
I DANSES

Hor ar
i
12-18
h

Per ampliar la nostra cultura, actuacions de grups
vinculats a entitats del Consell i grups que fusionen
músiques diverses.
-- Asociación AMISTAD
de las Mujeres Filipinas
-- Grupo Balaancan
(Asociación Cultural Social
y Arte Culinario de Honduras
y amigos)
-- Ballet Folklorico Dominicano
en Catalunya
(Asociación de la Comunidad
Dominicana en Catalunya)
-- Asociacion Intercambio
Cultural Chino-España
-- Foyre Fuladougou
(Associació Catalana de
Residents Senegalesos)

-- Grupo foclorico MEXCAT
(Associació Cultural Mexicano
Catalana)
-- Perú Ritmos y Costumbres
(FASAMCAT)
-- Taller de Cultura Folklore y
Arte “Takillaqta” (FEPERCAT)
-- A lo bicien (Taller ecuatoriano
de arte y cultura)
-- Burruezo & Bohemia Camerata
-- BGKO, Barcelona Gipsy
Klezmer Orchestra

TALLERS

INFANTILS

Matí

12.30-14 h

Tard
a
Nombrosos tallers per a nens i nenes per
15.3
0-17
h
descobrir, a través de l’artesania i altres
Alguns són
tècniques, la diversitat cultural.
al
matí
i d’altres a
la tarda

--Maquillatge infantil (ACESOP)
--Emocions (ASOCASCOL)
--Red Diamond (Asoc. Cultural y Arte Culinario de Honduras)
--Taller de manualitats (Asoc.Ecuatorianos en Catalunya)
--Jugant a la imaginació (Asoc.Identidad Cultural Ecuatoriana
Sin Fronteras)
--Maquillatge d’òpera de Beijing (Asoc.Intercambio Cultural
China - España)
--Construeix el teu propi llibre de conte (Asoc. Dosmundosmil)
--“Ceralquímia” Laminat i moldejat de fang (Asoc.Uruguayo
Catalana “Los Botijas”)
--Pintura i manualitats (ASOCROM)
--Elaboració de “Piñatas” (MEXCAT)
--Taller de trenes africanes (Associació Catalana de Residents
Senegalesos)
--El teu nom en urdú (Assoc.de Treballadors Pakistanesos)
--I tots ho aconseguirem! (Assoc. Salut i Família)
--Tatuatge de flors, lletres... (Assoc. Shur Rong)
--Nines eslaves (Casa Eslava)
--Descobrint la teva creativitat (Centro Boliviano Catalán)
--Teixint històries (Colectivo Maloka – Mujeres Pa’lante)
--Teixint somnis (FASAMCAT)
--Teixint colors (FEDEBOL)
--Reciclatge de bosses i ampolles de plàstic (FEDELATINA)
--Marietes de nous i Cuc de cartró (JOVECU)
--Conillets de colors (Red Solidaria Argentina)
--“Prendedores de muñequitos del mundo” (TEAC)

JOCS I
NFANT
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Jocs d’arreu del món
per a tota la canalla:

Matí
12.30-14 h

Tard
a
15.3
0
1
7
Alguns són
h

al matí
--Loteria Mexicana (ACATHI)
i d’altres a
--Ready go (ACESOP)
la tarda
--El sapo (ASOCASCOL)
--Enchute, futbolín (Asoc.Cultural y Arte Culinario de Honduras)
--Carreres de sacs (Asoc. Ecuatorianos en Catalunya - AEC)
--Més enllà d’un joc, una tradició (Asoc. Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras)
--Construeix la teva “perinola” (Asoc. Dosmundosmil)
--Jim Kana (Assoc. Catalana de Residents Senegalesos)
--Jocs d’habilitat mexicans: “Balero, Matatena...” (MEXCAT)
--Carem board (Assoc.Shur Rong)
--Escacs infantils (Casa Eslava)
--“Quinsaltón” (Centro Boliviano Catalán)
--Hitting the pot, Sungka i Sipa
(Centro Filipino Tuluyan San Benito)
--Recordant els jocs tradicionals
(Colectivo Maloka - Mujeres Pa’lante)
--Gimcana llatinoamericana (FASAMCAT)
--Jocs d’habilitat: Baldufa i aigua i pilota (FEDEBOL)
--Ombres a la paret (FEDELATINA)
--Posar la cua al ruc, encistellar pilotes al pallasso
(JOVECU)
--Mengem pomes! (Red Solidaria Argentina)
--“Ha, los países” (TEAC)

ITZA
ORGAN

DORS

• Consell Municipal d’Immigració
de Barcelona

• Direcció d’Immigració.
Ajuntament de Barcelona
-- Càritas Diocesana de Barcelona
-- Casa Eslava
-- CC.OO. de Catalunya. Migracions.
-- 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
-- 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)
-- Fundació ACSAR
-- Fundació FICAT
-- JOVECU Asociación de Jóvenes
Ecuatorianos en Catalunya
-- Red Solidària Argentina a Barcelona
-- SURT, Fundació de dones, Fundació Privada
-- TEAC - Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura
-- Xarxa 9 Barris Acull
-- Associació Ciutadana Ravalnet
-- Associació per a Joves TEB
-- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
-- Fundació Benallar
-- Fundació Migra Studium

Telèfon 010. Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

• Entitats:
-- ACATHI – Associació Catalana per la
Integració d’Homosexuals, Bisexuals
i Transsexuals
-- ACESOP - Associació Cultural Educativa
i Socialoperativa de Dones pakistaneses
-- AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
-- APROPEM-NOS
-- Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
-- Asociación Casal Colombiano (ASOCASCOL)
-- Asociación Cultural SAHA (Alba)
-- Asociación Cultural Social y Arte Culinario
de Honduras y amigos
-- Asociación de Ecuatorianos en Catalunya AEC
-- Asociación de la Comunidad Dominicana
en Catalunya
-- Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA
-- Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana
Sin Fronteras
-- Asociación Intercambio Cultural
Chino-España
-- Asociación Intercultural Latinoamericana
Dosmundosmil
-- Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”
-- ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya
-- Associació Atlàntida, professionals
per la Interculturalitat
-- Associació Catalana de Residents
Senegalesos (ACRS)
-- Associació Cultural Mexicano Catalana
(MEXCAT)
-- Associació de Treballadors Pakistanesos
-- Associació Salut i Família
-- Associació Shur Rong Acadèmia Cultural
de Bangla Desh
-- ATIMCA- Asociación de trabajadores
inmigrantes marroquíes en Catalunya

