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La riquesa de 
la diversitat



La festa de la diversitat 
cultural de la ciutat ! 

L
es entitats del CMIB, amb l’Ajuntament de Barcelona, es 
mobilitzen i treballen per organitzar aquesta Trobada. 

- Volen visibilitzar de forma constructiva la diversitat 
d’aquesta ciutat. 
- Crear un espai d’interacció i convivència entre les 
pròpies entitats i també amb la ciutadania. 
- Trencar estereotips.

Totes elles treballen per a la plena ciutadania i volen visibilitzar 
com contribueixen a la construcció  del dia a dia de la nostra ciutat.

Hi han partici-
pat 45 entitats 

del Consell 
Municipal 

d’immigració

400 volun-
taris ens han 

apropat la 
diversitat



Espais Diversos



La Carpa de la Dona
Entitats que al llarg de l’any treballen  per a la igualtat de gènere i la integració i la partici-

pació de les dones a la nostra ciutat.

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

- Associació Catalana de Resi-
dents Senegalesos 
- ATIMCA - Asociación de traba-
jadores inmigrantes marroquíes 
en Catalunya 
- Centro Boliviano Catalán - 
Colectivo Maloka (Mujeres 
Pa’lante) 
- SURT, Fundació de dones, 

Fundació Privada

ENTITATS PARTICIPANTS



ACTIVITATS



Al locutori es va po-
der sentir com es vi-
uen els afectes en la 
distància: la materni-
tat, la mort, les cele-

bracions....



Dones que 
contrueixen la 

Ciutat



Tertúlie de 
dones



Les entitats 
i la seva 
difusió





La Carpa de la Cultura
 Les entitats presents  treballen cada dia per explicar o explicant  els beneficis que comporta 

la diversitat.

 -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 Romane-
sa 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

ENTITATS PARTICIPANTS



ACTIVITATS



Cal·ligrafies 
del Món



Barcelona 
i el 1714



Les entitats 
i la seva 
difusió





La Carpa de l’acollida, 
el refugi i l’asil
 Les entitats presents en aquesta carpa treballen dia a dia per a què les persones nouvin-

gudes tinguin totes les eines i coneixements per poder exercir els drets i obligacions que 

comporta ser ciutadà/ana.

ENTITATS PARTICIPANTS

- ACATHI -Associació Catalana 
per la Integració d’Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals 
-AMIC-UGT. Unió General de Tre-
balladors 
- Asociacion Intercultural Latino-
americana Dosmundosmil 
- Associació Altàntida, profession-
als per la Interculturalitat 
- Associació de Treballadors Paki-
stanesos 
- Associació Salut i Família

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



ACTIVITATS



Les entitats 
i la seva 
difusió



La Carpa de la Formació 
Laboral
Les entitats que al llarg de l’any treballen en l’orientació i la inserció laboral volen compartir amb 

vosaltres els seus coneixements.

ENTITATS PARTICIPANTS

- 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

 



ACTIVITATS



Les entitats 
i la seva 
difusió



Biblioteca 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.

ACTIVITAT A CÀRREC DE 
ACATHI, amb la col·laboració de 
diverses entitats del Consell.

Les regles són simples: Heu d’escollir del 
catàleg el “llibre” que vulgueu consultar i 
seieu 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.





Xarxa Antirrumors - El Planter
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!

ACTIVITAT A CÀRREC DE 
Institut Diversitas-Àmbit Maria 
amb Voluntaris de la Xarxa 
Antirrumors.

La Xarxa BCN Antirumors

Qui són?
Són persones, associacions, entitats, 
equipaments, programes i serveis 
municipals i l’Ajuntament de Barcelona 
que treballen de forma col·laborativa per 
eliminar els rumors, els estereotips i les 
discriminacions que dificulten la con-
vivència a la ciutat.

Quin és el seu compromís?
Actuar de forma cooperativa i conjunta 
per eradicar els rumors i els estereotips 
que poden generar actituds de discrimi-
nació i racisme i, per tant, dificultar la 
convivència positiva, intercultural, entre 
persones de diferents cultures.
 
Volen sumar en aquest esforç totes 
les experiències, tenint en compte 
que cadascú de nosaltres pot aportar 
reflexions i noves idees per continuar 
construint una ciutadania global, diversa 
i cohesionada



Xarxa 
antirrumors



Actuacions Musicals i Dansa
Per ampliar la nostra cultura, actuacions de grups vinculats a entitats del Consell i grups que 

fusionen músiques diverses.

ACTIVITAT A CÀRREC DE 

- Asociación AMISTAD  de las Mujeres 
Filipinas 
- Grupo Balaancan  (Asociación Cultural 
Social  y Arte Culinario de Honduras  y 
amigos) 
- Ballet Folklorico Dominicano en Cata-
lunya  (Asociación de la Comunidad 
Dominicana en Catalunya) 
- Asociacion Intercambio Cultural Chino-
España 
- Foyre Fuladougou  (Associació Cata-
lana de Residents Senegalesos)

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



Actuacions



Tallers Infantils
Nombrosos tallers per nens i nenes per descobrir, a través de l’artesania i altres tècniques, la diver-

sitat cultural.

ACTIVITAT A CÀRREC DE 
- Maquillatge infantil (ACESOP) 
- Emocions (ASOCASCOL) 
- Red Diamond (Asoc. Cultural y Arte 
Culinario de Honduras) 
- Taller de manualitats (Asoc.Ecuatoria-
nos 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 Treballad-
ors Pakistanesos) 
- I tots ho aconseguirem! (Assoc. Salut i 
Família) - Tatuatge de flors, lletres... (As-
soc. 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)



Tallers 
Infantils



Jocs Infantils i Tradicionals
Jocs d’arreu del món  per tota la canalla

ACTIVITAT A CÀRREC DE 
- Loteria Mexicana (ACATHI) 
- Ready go (ACESOP) 
- 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 Fron-
teras) 
- 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 Cata-
lán) 
- Hitting the pot, Sungka i Sipa  (Centro 
Filipino Tuluyan San Benito)
- Recordant els jocs tradicionals  (Colec-
tivo Maloka - Mujeres Pa’lante) 
- Gimcana llatinoamericana (FASAM-
CAT) 

- 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 Ar-
gentina) 
- “Ha, los países” (TEAC)



Jocs Infantils 

i Tradicionals



1
Públic assistent
7.500 persones  

(aproximadament)

3
Voluntaris

400

2
Entitats participants 

a l’acte
45

Resum participació Trobada d’entitats CMIB 2013



ORGANITZADORS

ACATHI – Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immi-
grants
ACESOP - Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistaneses
AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
APROPEM-NOS
Asociacion 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
Asociacion Intercambio Cultural Chino-España
Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil
Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”
ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya
Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT)
Associació de Treballadors Pakistanesos
Associació Salut i Família
Associació Shur Rong Academia Cultural de Bangla Desh
Associació Socio Cultural IBN BATUTA
ATIMCA - Asociación de Trabajadores inmigrantes marroquíes en Catalunya
Càritas Dioscesana 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

ENTITATS

Consell Municipal d’Immigració  de Barcelona
Direcció d’Immigració. Ajuntament de Barcelona



ALGUNES DADES         
        
Dades de participació        

Públic assistent      7.500 persones  (aproximadament) 
 
Entitats participants a l’acte    45  
Nombre d’entitats inscrites     49 (*)  
Voluntaris                   400 (aproximadament)  
(*) 4 entitats van assistir alguna reunió però finalment no van venir el dia de la Trobada      
  
        
        
 Participació per carpes
       
 Dona         9 entitats  
 Cultura      16 entitats  
 Acollida, refugi i asil    14 entitats (*)  
 Formació laboral       8 entitats (*)  
  (*) 2 entitats estan tant a la Carpa de la Formació laboral com a la de l’Acollida el refugi i l’asil     
        
        
Activitats  i  altres espais
        
Actuacions       11  
Nombre de Tallers      23  
Nombre de jocs      20  
Nombre d’activitats a les carpes    25  
        
Biblioteca Viviente: organitzat per ACATHI  191 lectures  
Xarxa BCN Antirumors             2 activitats  
        
        
        
Sector associatiu convidat (entitats inscrites)       
 
Associació ciutadana Ravalnet        
Associació per a Joves TEB        
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat        
Fundació Migra Studium        
        
        
        
Dades de l’organització        
Nombre de reunions generals     5 
Mitjana d’assistència     23  
Nombre de reunions de carpes     9  
Mitjana d’assistència      8  
Reunions individuals      12  



VALORACIÓ DEL ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA TROBADA

Crear un espai d’interacció entre les diferents entitats i 
entre aquestes i la ciutadania.

 Trencar estereotips de les entitats i persones immigrades

Respecte l’organització general i dels tallers, jocs i 
actuacions

VALOREU ELS ASPECTES ORGANITZATIUS

Respecte l’organització de les carpes




