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Objectius 
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Servei del districte de Sant Andreu, amb suport del Pla de Barris i el 

Programa Barcelona Interculturalitat 

OBJECTIUS: 

-Portar la perspectiva intercultural a tots els àmbits de la vida comunitària 

-Reconèixer i visibilitzar la diversitat cultural dels barris 

-Obrir espais de diàleg, participació i formació 

 

            TRANSVERSALITZACIÓ I TREBALL EN XARXA 
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INTERCULTURALITAT 

Projectes en clau de procés, 

basats en 3 principis: 
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● Àmbits de treball: 

○ Dones 

○ Entitats i serveis 

○ Infants i dones  
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- 

 

 
 

 

● Línies estratègiques de treball: 
o Treball comunitari 

o Sensibilització 

o Formació 

o Assessorament i suport 

o Projectes específics 

o Comunicació 
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Línies estratègiques Projectes/actuacions 

 

TREBALL 

COMUNITARI i 

SENSIBILITZACIÓ 

-Mascaretes Stop Islamofòbia 

-Iftar popular a Trinitat Vella  

-8 de març i 25 de novembre 

-Els Desitjos de tots colors 

FORMACIÓ Adreçada a personal municipal, entitats i serveis: 

-Perspectiva interseccionalnterseccionalitat 

-Arab a professorat d’escoles i instituts 

-Formació amb perspectiva intercultural a professionals que treballen 

amb joves 

-Antirumors 

-Joves referents 

ASSESSORAMENT 

I SUPORT  

-Coordinació amb entitats i serveis 

-Seguiment i suport a projectes i processos 

-Taula Intercultural de la Franja Besòs 

PROJECTES 

ESPECÍFICS 

-Intercanvi  amb cooperatives tèxtils de dones del Marroc 

- Taller de costura 

-Taller de llengües maternes (àrab i urdu) a centres de primària 

COMUNICACIÓ -Catàleg d’iniciatives i activitats interculturals 

-Difusió d’activitats i iniciatives interculturals 

 





Dones 
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COSTURA 

Costura 

25-N 

Mascaretes 

8 de març 

Relaxació 



Trobades de cooperació 

Trobada amb cooperatives  de dones del Marroc 

2n Fòrum Dona Rural i Multiculturalitat en 

l’Economia Social i Solidària (Alhuceima, 

Tanger, Tetouan, Marroc 



Taula intercultural Reunions virtuals 

Formació en 

interculturalitat 

Formació  

interna  

Entitats i serveis 





  



Infants i joves  
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Joves Referents 

Dia Llengües Maternes 

Classes de darija per a 

professorat 



Exposició “les magas” 

Caminata pel riu  



Gràcies! 

Contacte 

Fatima Hassoun  fhassoum@ext.bcn.cat - 674329676 

Youssef Bouajaj ybouajaj@ext.bcn.cat – 674329679 

santandreuintercultural@bcn.cat 
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