
Trobada
BCN Ciutat Diversa

d’11 a 19 h
Arc de Triomf – Passeig de Lluís Companys

6 de novembre de 2022

Participació política, institucional i comunitària

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Vine a la festa!



Les entitats proposen: un món d’activitats!
Desfilades, audiovisuals, tallers, diversitat, diàleg…

Per assolir DRETS i PLENA CIUTADANIA, aquest 
any posem èmfasi especial en la “participació 

política, institucional i comunitària de les 
persones migrades”

Món d’activitats

Espai cuines

Punt d’informació

Racó escènic

Biblioteca vivent

Ràdio Associa’t a BCN Ciutat 
Diversa

Escenari

Caseta dels drets

Auditori



El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, les entitats 
i l’Ajuntament organitzem cada any aquesta festa, que ha 
esdevingut una activitat referent en el calendari de tardor 
a la ciutat. Una trobada amb la ciutadania que vol crear 
un espai per mostrar, compartir i gaudir la diversitat de la 
nostra ciutat. Amb la participació de moltes entitats de la 
ciutat vinculades a la immigració, l’acollida, el refugi o l’asil.

Us volem convidar a aquesta jornada de celebració festiva, 
intercultural i reivindicativa. 

Festiva i participativa perquè les entitats han preparat 
“un món d’activitats”: música, dansa, teatre, exposicions, 
audiovisuals, diàlegs, tallers i jocs... per a petits i grans. 

I reivindicativa, perquè podrem conèixer i apropar-nos a la 
diversitat, cap a una Barcelona en diàleg intercultural, que 
treballa per aconseguir la igualtat d’oportunitats i de drets 
i la plena ciutadania, i que lluita contra les desigualtats, les 
vulneracions de drets, l’exclusió i les discriminacions. 

Enguany, el Consell ha triat “Participació política, 
institucional i comunitària” com a tema al qual dedicarem 
una part de les activitats: el Manifest, dues taules rodones 
monogràfiques, tallers, jocs... Un lema clau al qual volem 
sumar tota la ciutadania!

Us esperem el diumenge 6 de novembre, 
d’11.00 a 19.00 hores, a l’Arc de Triomf!



Món d’activitats 
Acció i reflexió per la plena ciutadania, els 
drets, la igualtat i la no-discriminació. 

Les entitats us atenen des dels estands i us 
ofereixen 
un “món d’activitats” interactives.

Un espai per conèixer i reivindicar la diversitat 
cultural de la ciutat a través de jocs, tallers, 
xerrades i molt més:

• Jocs tradicionals d’aquí i d’allà
• Activitats per mostrar la diversitat
• Accions reivindicatives i de sensibilització 

Futbolí
D’11.00 a 15.00 h - Espai A
Us apunteu a una partida de futbolí hondureny?
Ho coordina: Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y 
Amigos en Catalunya

Red Diamond
D’11.00 a 15.00 h - Espai A
Us convidem a conèixer la flora, la fauna i la geografia 
d’Hondures a través del dibuix i la pintura.
Ho coordina: Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña

Mans Creatives
D’11.00 a 15.00 h - Espai B
Tallers per al públic en general, amb la finalitat de 



desenvolupar destreses i habilitats dinàmiques i artístiques. 
L’objectiu és estimular la creativitat i passar un moment 
divertit.
Ho coordina: Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras

Torneig d’Escacs sub-5 i sub-6 
D’11.00 a 13.00 h - Espai C
Les persones més menudes de la ciutat aprendran les 
regles del joc i a gaudir dels escacs.
Ho coordina: Associació Casa Eslava

Tots som ciutadans/anes 
D’11.00 a 13.00 h - Espai D
Taller informatiu sobre el treball que fan les organitzacions 
socials i el Consell per aconseguir drets constitucionals de 
la població migrant.
Ho coordina: FEDASCAT. Federación de Asociaciones de Colombianos 
en Catalunya

Les coneixes? 
D’11.00 a 14.00 h - Espai E
Descobriu les fotografies de dones racialitzades que han 
ocupat o ocupen una posició important en l’àmbit de la 
participació política, institucional o comunitària a Catalunya 
i els rols que tenen.
Ho coordina: Fundació SURT

Trenes diverses 
D’11.00 a 14.00 h - Espai F
Trenes de diverses formes amb gomes i fils de diferents 
colors per a infants, joves i persones adultes.
Ho coordina: FEPERCAT. Federación Peruana Cataluña

Tomba la llauna 
D’11.00 a 15.00 h - Espai G
Descobriu un dels jocs més típics de les Filipines. Podreu 
tombar la llauna i que no us atrapin?
Ho coordina: KALIPI. Federación de Entidades Cívicas y Religiosas 
Filipinas de Barcelona



Jocs Filipins 
D’11.00 a 14.00 h - Espai H
Veniu a jugar a jocs típics de les Filipines com el sungka, el 
hitting the pot i el sipa.
Ho coordina: Centro Filipino - Tuluyan San Benito

Reciclatge
D’11.00 a 15.00 h - Espai I
Apunteu-vos als talleres infantils de reciclatge, pintura i colors.
Ho coordina: Centro Boliviano Catalán

Capgrossos diversos
D’11.00 a 15.00 h - Espai J
Entre tots i totes construirem un munt de capgrossos 
diversos i canviants. Si teniu entre 6 i 14 anys, apropeu-
vos a pintar i dibuixar sobre cartó una part del cos d’un 
capgròs.
Ho coordina: Càritas Diocesana de Barcelona

Interseccionalitats que es creuen 
D’11.00 a 15.00 h - Espai K
Entendrem com diferents aspectes de la nostra persona ens 
afecten d’acord amb els diferents contextos als quals ens 
enfrontem.
Ho coordina: ACATHI

Percussió africana 
D’11.00 a 13.00 h - Espai Percussió
Percussió amb tambors: ritmes i balls típics africans.
Ho coordina: ACRS. Associació Catalana de Residents Senegalesos

Empoderament femení a través del cos 
De 13.00 a 16.00 h - Espai C
Yamira Sánchez, professora creadora i coreògrafa de dansa, 
impartirà un taller en què, a través de moviments, gestos i 
pancartes al·legòriques, reflectirà la lluita de la dona pels 
seus drets civils i la seva implicació en l’empoderament 
femení.
Ho coordina: Cuba desde las Dos Orillas



Postals andines 
De 13.00 a 15.00 h - Espai D
Conegueu la cultura inca decorant postals amb paisatges i 
figures.
Ho coordina: Centro Peruano en Barcelona

Taller de cal·ligrafia i d’henna aràbiga
De 13.00 a 15.00 h - Espai F
Diana Tchamitchian, de Síria, ensenya els conceptes bàsics 
de l’alfabet àrab i comparteix un bocí de la història de 
l’henna en la cultura àrab. Participeu i apreneu a “dibuixar” 
algunes paraules i a fer els principals ornaments dels 
tatuatges d’henna tradicionals.
Ho coordina: Abrazo Cultural

Els mons de la Frida 
De 15.00 a 17.00 h - Espai A
Feu un origami amb els diversos rostres de Frida Kahlo i 
descobriu algunes de les seves frases més conegudes.
Ho coordina: MEXCAT. Associació Cultural Mexicano Catalana

Dona emprenedora en l’artesania 
De 15.00 a 19.00 h - Espai B
Acosteu-vos a crear bijuteria, partint de motlles de silicona i 
peces de resina epoxi amb diferents decoracions.
Ho coordina: Cuba desde las Dos Orillas

Macateta  
De 15.00 a 19.00 h - Espai D
Veniu a jugar a la macateta! Llanceu una pilota cap amunt, 
recolliu tantes peces com pugueu i emporteu-vos un premi.
Ho coordina: AEC. Asociación de Ecuatorianos en Cataluña

Taller de decoració nadalenca 
De 15.00 a 19.00 h - Espai D
Amb el taller aprendreu a crear múltiples ornaments de 
Nadal que us podreu endur a casa.
Ho coordina: AEC. Asociación de Ecuatorianos en Cataluña



Pinta cares xinès 
De 15.00 a 17.00 h - Espai G
Us ensenyarem a pintar cares de l’Òpera de Pequín
Ho coordina: Intercambio Cultural Chino - España

Santa Cruz per al món  
De 15.00 a 19.00 h - Espai H
Apropeu-vos a conèixer la identitat de Santa Cruz a través 
de la pintura, la biblioteca mòbil i el joc de taula més 
popular de la ciutat.
Ho coordina: Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Taller de flors de paper 
De 15.00 a 19.00 h - Espai I
Veniu a fer flors de paper de colors.
Ho coordina: Centro Boliviano Catalán

Sexus & Rumba  
De 15.00 a 19.00 h - Espai J
Punt d’informació sobre educació sexual.
Ho coordina: Fedelatina Sexus & Rumba

Per una BCN sostenible 
De 15.00 a 17.00 h - Espai K
Sabíeu que les bosses de plàstic no tenen per què llençar-
se un cop tornem de comprar? Descobriu el taller de 
reciclatge on us ensenyarem a crear bosses duradores a 
partir de bosses de plàstic.
Ho coordina: FEDELATINA. Federació d’Entitats Llatinoamericanes a 
Catalunya

Taller de percussió afroindígena 
De 15.00 a 18.00 h - Espai Percussió
La barreja de cultures pot crear sons i músiques increïbles. 
Danilo Marinho, del Brasil, ens presentarà instruments 
d’origen africà i indígena que formen part de la història 
musical del Brasil, i jugarem amb els sons activant la nostra 
imaginació i intel·ligència emocional.
Ho coordina: Abrazo Cultural



Taller i activitat de sensibilització del projecte Top Manta
De 16.00 a 19.00 h - Espai C
Estampació de samarretes i xerrada explicativa sobre el 
projecte.
Ho coordina: Top Manta

Coneixes la diversitat religiosa de Barcelona? 
De 16.00 a 19.00 h – Espai E
Endinseu-vos una mica més en aquest àmbit a través d’un 
joc de taula cooperatiu obert a totes les edats.
Ho coordina: Fundació Bayt al-Thaqafa

Cal·ligrafia aràbiga i tatuatges d’henna 
De 16.00 a 19.00 h – Espai F
Fem dibuixos i tatuatges d’henna per a infants, i cal·ligrafia 
aràbiga per a grans i menuts.
Ho coordina: Fundació Ibn Battuta

Taller antiracista 
De 17.00 a 19.00 h - Espai A
Treballarem sobre el racisme des de la perspectiva de 
l’arquitectura, el llenguatge i l’herència permanent de la 
colonialitat.
Ho coordina: Movimiento Estatal Regularización Ya

Cal·ligrafia xinesa 
De 17.00 a 19.00 h – Espai G
Apropeu-vos a escriure noms en cal·ligrafia xinesa.
Ho coordina: Intercambio Cultural Chino - España

Loteria mexicana
De 17.00 a 19.00 h – Espai K
La loteria és part de la cultura popular mexicana, ja que 
reflecteix costums, creences i tradicions. 
Ho coordina: ACATHI



Photocall 
Fes-te una foto de record amb els eixos de la 
Trobada i del Consell d’Immigració!

Espai cuines 
Voleu aprendre una nova recepta? Sabeu 
quina olor fan les espècies d’arreu del món? 
Coneixeu quins estris utilitza cada cultura?
Apropeu-vos a l’Espai Cuines i descobriu-ho.

Punt d’informació 
Si voleu més informació de la Trobada podeu 
acostar-vos al Punt d’Informació, on diferents 
entitats us explicaran tots els detalls de l’acte.

Entitats i serveis municipals que hi col·laboren:

• AOMICAT. Associació Mujeres Migrantes a
Catalunya

• AMISTAD. Asociación de las Mujeres
Filipinas en Barcelona

• Fundació APIP-ACAM
• Asociación Uruguayo-Catalana Los Botijas
• ASOCASOL
• Mujeres Pa’lante
• Catnova
• Cuba desde las Dos Orillas



El racó escènic 
Un espai per a gaudir en petit format de 
recitals, arts escèniques, contes... Adreçat a 
adults i també a la infància i les seves famílies.

MATÍ

Contacontes
Dos homes molt generosos 
D’11.00 a 11.30 h
Adaptació de contes populars àrabs per donar a 
conèixer la seva riquesa i compartir les tradicions 
culturals d’arreu del món.
Ho coordina: Associació Intercultural Diàlegs de Dona

Històries d’aquí i d’allà
D’11.30 a 12.00 h
Contacontes que ens explicarà històries de persones 
migrants d’aquí i d’allà.
Ho coordina: FEDASCAT. Federación de Asociaciones de 
Colombianos en Catalunya

Vet aquí una vegada
De 12.00 a 12.30 h
Apropa’t a escoltar històries de persones migrades.
Ho coordina: ASOCASOL

Pombeando Ando
De 12.30 a 13.00 h 
Taller de narrativa, lectura i contacontes de poesia 
per a infants de la mà del poeta colombià Rafael 
Pombo, conegut com a poeta dels nens i les nenes.
Ho coordina: ASOCASOL



El conte del núvol
De 13.00 a 13.30 h 
Una reflexió sobre la importància d’acceptar-nos tal 
com som i de respectar els altres.
Ho coordina: TEAC

Contes i llegendes d’Hondures
De 13.30 a 14.00 h 
Lectura teatralitzada de diverses històries, relats, 
contes i llegendes que tenen l’origen en la tradició 
oral dels avantpassats hondurenys. 
Ho coordina: Asociación Cultural Social Arte Culinario de 
Honduras y Amigos en Catalunya

TARDA

Les desfilades
Desfilada de vestits tradicionals
De 14.00 a 14.45 h
Els colors i la riquesa de la diversitat també es 
mostren en la indumentària.
Ho coordina: Catnova, ASCASOLl i FEPERCAT. Fed. Peruana 
Cataluña 

Desfilada de drets 
De 14.45 a 15.30 h 
Coneixeu els vostres drets? Els drets humans? Els 
drets laborals? Fins a quin punt sou conscients de 
com es vulneren? Participeu en una desfilada d’allò 
més reivindicativa!
Ho coordina: Catnova, ASOCASOLl i FEPERCAT. Fed. Peruana

Llegendes, música i dansa
Leyendas cruzeñas
De 15.30 a 16.00 h
Demostració artística cultural. Personatges, mites i 



llegendes de Santa Cruz.
Ho coordina: Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Cantautors i cantautores
De 16.30 a 18.30 h
Composició, música i lletra.
Ho coordina: FEPERCAT. Federación Peruana Cataluña

Música i dansa del Río de la Plata
De 18.30 a 19.00 h
Exhibició de diferents expressions artístiques i 
gèneres populars del Río de la Plata
Ho coordina: Asociación Uruguayo-Catalana Los Botijas

La Biblioteca vivent

D’11.00 a 19.00 h

Una biblioteca on els llibres són persones que 
de vegades estan subjectes a situacions de 
discriminació, racisme, xenofòbia... L’objectiu 
és eliminar estereotips i prejudicis a través del 
diàleg amb els llibres-persones.

Les regles són simples: cal que escolliu el “llibre” 
del catàleg que vulgueu consultar i que us hi 
assegueu 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»:

• Sobre els seus països d’origen. 
• Quines són les dificultats que troba una
persona immigrada en el seu procés 
migratori? Quan arriba en cerca de refugi? 
Per què porta el mocador una dona 
musulmana?

• Quines situacions de racisme s’han trobat?
Quins microracismes? Com afecten?

I hi ha molts llibres vivents per esbrinar aquelles 
coses que mai no t’havies atrevit a preguntar!
A càrrec d’ACATHI, amb la col·laboració de diverses entitats del Consell.

Ràdio Associa’t a BCN 
Ciutat Diversa

D’11.00 a 19.00 h

Ràdio Associa’t és un projecte construït de la 
mà de les ràdios associatives, on es donarà veu 
a les entitats que participen a la trobada BCN 
Ciutat Diversa.

El projecte està coproduït per Torre Jussana, 
la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona 



i diverses ràdios de caràcter comunitari i 
associatiu. En aquesta edició hi participaran 
Ràdio Somos Fedelatina, Hijos de Boomers de 
Ràdio Rambles, Ràdio Farró i Boca Ràdio.

Escenari

MATÍ
D’11.00 a 14.00 h

Dones, la presència invisible?
Abrazo Cultural

Colòmbia viu
FEDASCAT. Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya

Instruments de la Xina
Intercambio Cultural Chino – España

Baile Folklóricas
AMISTAD. Asociación de las Mujeres Filipinas en Barcelona

VISMIN
KALIPI. Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de 
Barcelona

Salsa caleña
ASOCASOL

Iskwelang Pinoy
Centro Filipino - Tuluyan San Benito

Diablada
FEDEBOL. Federación de Entidades Bolivianas en Catalunya



Balls xinesos
Intercambio Cultural Chino – España

Identitat cultural “cruceña”
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Rap sobre els drets de les treballadores de la llar
Centro Boliviano Catalán

Al·legoria a la festivitat religiosa cubana: Deessa 
Afrocubana Yemayá
Cuba desde las Dos Orillas

 

TARDA
De 15.30 a 19.00  h
Tradicions afroequatorianes
Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras 

La dansa que tenim en comú
Red Solidaria Barcelona

Dansa tradicional d’El Ceibo
Asociación Uruguayo-Catalana Los Botijas

Aficat Zumba Fitness
KALIPI. Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de 
Barcelona

Danses tradicionals del Perú
Centro Peruano en Barcelona

Coral Veus Cantants de Catnova
Catnova

17.00h – MANIFEST 
«Pel dret a vot de les persones migrades»
Lectura a càrrec d’entitats del Consell Municipal 
d’Immigració 



Dansa oriental
Fundació Ibn Battuta

Gaudint de la música urbana de BCN
FEDELATINA. Federació d’Entitats Llatinoamericanes a Catalunya

Ballet Tinkuna
Centro Boliviano Catalán

Folklore africà
ACRS. Associació Catalana de Residents Senegalesos

Hondures a través de la dansa
Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en 
Catalunya

REGULARIZA! 
Movimiento Estatal Regularización Ya

Tindrem Amada Bokesa com a dinamitzadora de 
l’escenari entre actuacions.

Caseta dels drets
Apropeu-vos al nou espai destinat a informar 
i reivindicar sobre els drets de totes les 
persones que viuen a la ciutat. Podeu trobar 
quatre tipus d’activitats diferents: 

Punt d’informació sobre drets
Informeu-vos sobre diferents drets: laborals, estrangeria, 
participació ciutadana... amb les entitats de la trobada.

D’11.00 a 12.30 h
Estrangeria: Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants
De la dona: Cuba desde las Dos Orillas



De 12.30 a 14.00 h
Laborals, estrangeria i ciutadania: Centro Peruano en Barcelona 
Altres: Fundació APIP-ACAM

De 14.00 a 15.30 h
Laborals i estrangeria: Asociación Kudwa
Estrangeria i ciutadania: FEDELATINA. Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes a Catalunya

De 15.30 a 17.00 h
Drets laborals sobre les treballadores de la llar: Centro Bolivia-
no Catalán
Estrangeria: CITE-CCOO

De 17.00 a 18.30 h
Acollida: Mujeres Pa’lante
Participació política i ciutadana: FEDASCAT. Federación de 
Asociaciones de Colombianos en Catalunya

Urna dels drets
D’11:00 a 14:00 h
Sabíeu que no totes les persones tenen dret a vot? Amb 
aquesta urna simbòlica totes i tots podem votar i ho farem 
amb una pregunta ben senzilla: creieu que les persones 
migrades amb NIE haurien de tenir dret a vot?
Ho coordina: Catnova

Punt de signatura de la ILP #RegularizaciónYA
D’11.00 a 19.00 h
Informeu-vos-en, veniu i signeu!
Ho coordina: Movimiento Estatal Regularización Ya

Punt d’informació sobre el dret a vot de les persones de 
països UE o extracomunitaris amb conveni de reciprocitat
D’11.00 a 19.00 h
Apropeu-vos i coneixeu-ne tots els detalls.
 



Auditori 
Un espai polivalent amb audiovisuals, taules 
rodones, col·loquis i debats, on podreu gaudir, 
participar i reflexionar en un ambient distès i 
agradable.

Vint anys de 9 Barris Acull
D’11.00 a 12.00 h
Peça audiovisual de 31 minuts amb testimonis de les 
persones usuàries i el voluntariat que ha fet possible el 
projecte de 9 Barris Acull
Ho coordina: Associació 9 Barris Acull

Debat Movimiento Estatal Regularización Ya
De 12:00 a 13:00 h
Explicació i debat sobre la Iniciativa Legislativa Popular 
#RegularizaciónYa
Ho coordina: Movimiento Estatal Regularización Ya

Abraçant la diversitat cultural
De 13.00 a 14.00 h
L’Ana Lucía, del Perú, i l’Helena López, del Brasil, 
compartiran els beneficis de formar equips amb 
competències interculturals dins de les organitzacions.
Ho coordina: Abrazo Cultural

Tareek - Camí
De 14.00 a 15.00 h
Capbusseu-vos en una activitat immersiva de simulació del 
viatge migratori. A través d’un espai amb diverses parades, 
descobrirem les fases de la vida de les persones migrants i 
reflexionarem sobre la participació política.
Ho coordina: Lafede.cat 



Taula rodona: Participació en espais institucionals, el punt 
de vista de les entitats de persones migrades. Quines 
eines poden facilitar els ens locals per millorar-la? 
De 15.30 a 17.00 h
Es debatran quins mecanismes ha de facilitar l’Ajuntament 
per millorar aquesta participació i quines eines es poden 
facilitar per aconseguir-ho. Podrem conèixer el punt de vista 
de les entitats del CMIB i també del mateix Ajuntament.
Ho coordina: Consell Municipal d’Immigració de  Barcelona

Taula rodona: La participació política i institucional de les 
persones migrades
De 17.30 a 19.00 h
A la taula s’abordaran els principals aspectes de la 
participació en els diversos vessants (polític, institucional 
i comunitari), des dels diferents punts de vista de les 
persones participants, que tenen diferents bagatges 
culturals, acadèmics i socials; i partint de les principals 
conclusions de l’estudi sobre participació política i 
institucional.
Ho coordina: Consell Municipal d’Immigració de  Barcelona



ORGANITZACIÓ
Més de 40 entitats, principalment del CMIB, col·laboren en 
l’organització de la Trobada. Agraïm la participació de les 
entitats convidades.

Consell Municipal d’immigració de Barcelona - CMIB

• Abrazo Cultural
• ACATHI. Associació Catalana per la Integració

d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
• ACRS. Associació Catalana de Residents Senegalesos. 
• AEC. Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
• Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas en Barcelona
• AOMICAT. Asociació Mujeres Migrantes a Catalunya
• ASOCASCOL. Asociación Casal Colombiano
• Associació Casa Eslava
• Associació Catnova
• Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y

Amigos en Catalunya
• Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras
• Asociacion Intercambio Cultural Chino - España
• Asociación Uruguayo Catalana Los Botijas
• AMIC- UGT. Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Centro Boliviano Catalán
• Centro Filipino - Tuluyan San Benito
• Centro Peruano en Barcelona



• CCOO- CITE Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers

• Espíritu de Santa Cruz de la Sierra
• FEDASCAT. Federación de Asociaciones de Colombianos

en Catalunya
• FEDEBOL. Federación de Entidades Bolivianas en

Catalunya
• Fedelatina Sexus & Rumba
• FEDELATINA. Federació d’Entitats Llatinoamericanes a

Catalunya
• Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña
• FEPERCAT. Federación de Asociaciones Peruanas de

Catalunya
• Fundació APIP-ACAM
• Fundació Bayt al-Thaqafa
• Fundació FICAT
• Fundació Ibn Battuta
• Fundació SURT
• KALIPI. Federación de Entidades Cívicas y Religiosas

Filipinas de Barcelona
• Lafede.cat 
• MEXCAT. Associació Cultural Mexicano Catalana
• Mujeres Pa’lante
• Red Solidaria Barcelona
• TEAC. Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura
• Xarxa 9 Barris Acull



Entitats i institucions convidades o col·laboradores. 

• Asociación Kudwa
• Associació Intercultural Diàlegs de Dona
• Boca Ràdio
• Cuba desde las Dos Orillas
• Espai Torre Jussana
• Fundació Migra studium
• Hijos de Boomers- Ràdio Rambles
• Movimiento RegularizaciónYA
• Radio Farró
• SOMOS Fedelatina
• Top Manta
• Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona

Les entitats són l’ànima d’aquesta trobada, la seva 
participació és imprescindible! Totes aquestes es reuniran 
a la festa per compartir amb la ciutadania la seva tasca 
i propostes. Si us hi voleu vincular o conèixer millor, la 
majoria disposaran d’un estand propi o les trobareu en les 
activitats o al web del CMIB. 



barcelona.cat/consell-municipal-immigracio
@BCN_CiutatDrets     #BCNCiutatDiversa


