
ACTA RESUM DEL CONSELL  DE  JUSTÍCIA GLOBAL I SOLIDARITAT  DEL 

DISTRICTE DE SANT ANDREU 

19 de gener de 2021 

https://meet.jit.si/justiciaglobal 

 

Assistents: 

Carme Coll, Consellera Justícia Global i Solidaritat  

Joan Manel Homdedeu, Coordinador territorial districte Sant Andreu 

Pere Baca, tècnic referent d’Interculturalitat districte Sant Andreu 

Fàtima Hassoun i Youssef Bouajaj, Servei d’Interculturalitat de la franja 

Entitat transforma’t Bon Pastor 

Entitat Banc del Temps de Trinitat Vella  

Entitat Trinitat Acull 

Entitat Trinitat Uneix 

Entitat Las Bartolinas 

Entitat Sahandreu 

Entitat Amizade 

Entitat Intered 

Entitat Enginyeria sense fronteres 

Entitat DNíger.cat 

Ruth Ana Gabriel, Consellera  Barcelona en Comú 

Marcos Rodríguez, Conseller Ciutadans 

Maria Ximena Gadea, Consellera Junts per Catalunya 

Anna Garcia, consellera B x Canvi 

Mercè Pérez , tècnica referent de Justícia Global i Solidaritat 

 

Desenvolupament de la sessió  

S’inicia el Consell a les 18:30 h 



 

1.Benvinguda  

Carme Coll, dóna la benvinguda a les entitats i als/les consellers/es.  Recorda 

que es va aprovar el canvi de nom del Consell a Justícia Global i Solidaritat.  

2. Valoració de la Tardor Solidària del 2020 

En Joan Manel Homdedeu agraeix, en primer lloc, a les entitats que han 

participat al desenvolupament de la Tardor Solidària d’enguany  (dedicada a la 

justícia ambiental) el seu esforç i capacitat d’adaptació a les circumstàncies, ja 

que a mesura que avançava el mes d’octubre i la situació sanitària s’agreujava 

de nou, es va haver de fer front a creixents restriccions i incerteses respecte al 

desenvolupament de les activitats. De fet, hi ha hagut activitats que s’han hagut 

de posposar, i d’altres que s’han hagut de suspendre com el Concert i 

arrossada popular previst pel 7 de novembre i organitzat per l’Ateneu 

Harmonia. En alguns casos, activitats que s’havien programat originalment per 

a fer-se de manera presencial, es van haver de reconvertir a format virtual, de 

fet tant l’acte inicial com el de cloenda van ser en format virtual.  

L’acte de clausura va ser un concert d’en Joan Colomo amb Bitlab Cultural al 

Centre Cívic de Baró de Viver. En principi havia de ser un concert amb públic, 

però donades les restriccions del moment es va haver de gravar i emetre una 

part en directe i, posteriorment, el concert sencer a través del canal de Youtube 

del centre cívic. 

S’han realitzat xerrades, tallers, exposicions, teatre de titelles, de circ, 

rondallaires i contacontes... Per exemple la Xerrada: Les abelles i l’emergència 

climàtica a càrrec de Tapurna; un Contacontes a Can Portabella; l’espectacle 

de titelles Matito; l’espectacle de Circ: Date una Huerta, organitzat pel CC 

Trinitat Vella)... 

Per acabar, es destaca que les valoracions de les activitats que hem recollit 

tant als equipaments com al públic assistent, han sigut positives tant pel que fa 

al seu contingut com a l’organització d’aquestes. 

Sahandreu: comenta que l’edició d’enguany va anar força bé pel que fa a la 

implicació d’entitats i d’espais comunitaris, però que de cara al 2021 s’hauria 

d’aconseguir que fos molt més participada i participativa. S’hauria de fer un 

gran treball amb escoles i instituts per a intentar involucrar el màxim nombre 

possible per tal que puguin fer propostes i decidir. Es respon que s’anota la 

proposta per a treballar-la en la comissió de preparació de la Tardor Solidària. 

3.  Nous reptes del consell de justícia global  
 



Es presenta la proposta aprovada que la Tardor Solidària de 2021 estigui 

dedicada a la interculturalitat. 

 
4.  Presentació del servei d'interculturalitat del districte  
 
En Pere Baca inicia la presentació del servei d’interculturalitat (amb suport d’un 
powerpoint), servei relativament nou ja que va començar el gener de 2018, 
però amb un gran bagatge. 
 
Explica que els objectius del servei són: portar la perspectiva intercultural als 
àmbits de la vida comunitària; reconèixer i visibilitzar la diversitat cultural dels 
barris; obrir espais de diàleg, participació i formació. 
Els seus principis rectors són: el reconeixement a la diversitat; el respecta als 
drets i humans; i la interacció positiva. 
 
A continuació la Fàtima i el Youssef presenten les línies estratègiques del 
Servei i els projectes que inclouen: 

- Treball comunitari i sensibilització: activitats pel 8M i el 25 N; taller de 
cures; mascaretes Stop Islamofòbia (ho acompanyen d’un vídeo 
explicatiu); campanya de sensibilització del Ramadà per a explicar a les 
veïnes i veïns quina és la importància del Ramadà; Taula intercultural: 
és un espai de sensibilització i reflexió als barris de la Franja, adreçada a 
veïns, entitats i serveis. 

- Formació: dins l’àmbit d’infants i joves es duu a terme un projecte 
d’aprenentatge de llengües maternes (àrab i urdú) per a nenes i nens, 
així com pel professorat. 

- Assessorament i suport 
- Projectes específics: fan incidència en el taller de costura, com a 

plataforma des d’on connectar dones de tots els orígens amb activitats 
de tot tipus, formació... 

- Comunicació 
 
S’enviarà la presentació als assistents al Consell. 
 
La Ruth Ana Gabriel pregunta si totes les activitats estan adreçades a 
col·lectius àrabs i/o pakistanesos. Es respon que no, que hi ha representació 
de persones de diverses nacionalitats, així com de població autòctona. No és 
un servei a la immigració, sinó un servei que vol arribar a la comunitat. Hi ha 
projectes adreçats a determinats col·lectius però que es van enriquint amb la 
participació de diverses procedències 
 
Las Bartolinas: entenen que les aules són espais d’interculturalitat infravalorats 
i creu que se’ls pot utilitzar com a plataforma per a treballar aquest aspecte. 
Se li respon que és un element a tenir en compte i que es poden utilitzar les 
aules per a fer activitats relacionades amb això. 
La Fàtima diu que ja hi ha projectes en aquesta línia, com per exemple “juguem 
junts”, que depèn de la voluntat del centre educatiu: El Til·ler és un exemple 
d’escola intercultural. 
 



Es proposa que, un cop feta l’acta, es faci una nova trobada per a començar a 
treballar les accions a dur a terme de cara a la Tardor Solidària del 2021. 
 
 
5.  Procés participatiu del Pla de treball d’interculturalitat al districte  
 
La Ruth A. Gabriel es disculpa perquè el tècnic que havia d’explicar el procés 
participatiu del Pla de treball d’Interculturalitat no ha assistit al consell. Es farà 
arribar la informació a les entitats per correu electrònic i, si es troba necessari, 
es pot fer una sessió explicativa a part. 
 
6.  Altres 
 
Torn obert a preguntes, propostes... 
 
La Ruth A. Gabriel pregunta si es poden fer arribar propostes de tallers, 
activitats... al servei d’interculturalitat. 
També proposa lligar instituts i escoles a treballar la interculturalitat a través de 
projectes STEAM: metodologia que s’està promovent per apropar les carreres 
científiques i tecnològiques al jovent i infants i poder solucionar problemes 
reals. 
 
Es proposa que en Joan Manel Homdedeu i la Mercè Pérez preparin els links 
dels projectes que s’han presentat avui i els facin arribar per correu electrònic 
als assistents. 
 
En Pere Baca facilita les dades de contacte del Servei d’Interculturalitat. 
 
 
Cloenda i  agraïments per venir 
 

A les 19.45 h finalitza la sessió. 

 


