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9:15 — Inscripcions

9:30 — Benvinguda — Sala 01

A càrrec del Grup de Territori de la XBCNA

9:45 — Discurs Institucional — Sala 01

A càrrec de Lola López, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i  
Diversitat de l’Ajt. de Barcelona. 

10:00 —

— 11:25       

 
    

Circuit d’experiències comunitàries
Es presentaran 5 projectes comunitaris amb perspectiva intercultural de 5 
barris diferents de Barcelona i dels quals en podeu triar 3 al formulari d’inscrip-
ció, per participar de l’exposició i posterior torn de preguntes. 

Inscriu-te a http://ow.ly/42SM30lTO7g

COMPARTIM POBLE SEC · Poble Sec  — Sala 11

Projecte que fomenta la interculturalitat, la intergeneracionalitat i la trans-
versalitat facilitant la creació i manteniment de vincles relacionals i comu-
nicatius entre les persones participants dels diferents projectes de la Coor-
dinadora d’Entitats de Poble Sec, tot compartint espais, temps i activitats 
temàtiques centrades en interessos comuns.   

 
LA MERI  PRODUCTIONS · Ciutat Meridiana  — Sala 22

La Meri Productions és una productora audiovisual que neix del projecte 
Ciutat Esperança realitzat a Zona Nord amb joves del territori. Aquestes 
mateixes van ser qui van decidir constituir-se com a entitat i treballar de 
manera més autònoma temes socials del seu interès i del seu entorn, tei-
xint-se amb altres entitats de la zona i participant de la vida als seus barris. 

SETMANA DE LA CONVIVÈNCIA · Trinitat Vella  — Auditori

Des del 2008, la Coordinadora de Trinitat Vella, juntament amb les diferents 
entitats i associacions no formals del barri, organitza una setmana en la qual 
es visibilitza i es reconeix la diversitat cultural del territori. Es tracta d’una ini-
ciativa veïnal autogestionada que busca posar en valor els espais comunitaris 
del barri, així com fomentar la interculturalitat entre els veïns i veïnes.

Torn 1
10:00 - 10:25

Torn 2 
10:30 - 10:55

Torn 3
11:00 - 11:25

PARLEM DE SALUT · El Raval  — Terrassa

L’objectiu d’aquest projecte és promoure la salut i les relacions de confiança 
entre persones cultualment diverses, professionals sanitaris i els recursos 
del barri, a partir d’espais de diàleg que permetin un intercanvi i un coneixe-
ment mutu en temes relacionats amb la salut i d’interès comú.

Iniciativa sorgida com a segona fase del projecte ‘Cartografia de Coneixe-
ments’, impulsat pel CEA,  i de les demandes efectuades per les comunitats 
migrades, mediadores i personal sanitari del Raval

APRENEM COMPARTINT · Sants Hostafrancs i La Bordeta
— Sala reunions

Aprenem compartint és un projecte impulsat pel Secretariat d’Entitats que 
va néixer a partir d’una detecció de necessitats entre l’alumnat amb dificul-
tats i que implica a aquests mateixos, les seves escoles i les famílies.

Iniciat el 2012, actualment hi ha 120 alumnes d’edats i procedències diver-
ses que realitzen activitats centrades en l’aprenentatge, poden realitzar 
tasques de suport als grups dels més petits i participar des dels seus sa-
bers a activitats i projectes del territori. 

11:30 — Pausa - cafè  — Sala 01

12:00 — Ponència “Una mirada intercultural al treball comunitari” 
— Auditori

A càrrec de Kali Zor: (Associació Gitana per promoure la joventut) és una organit-
zació no governamental sense ànim de lucre enfocada en la lluita contra els este-
reotips i el racisme a través de l’educació no formal, les activitats culturals i l’esport.

13:00 — Dinàmica: “Al meu barri hi participa tothom” — Sala 01

Ens distribuirem pels nostres territoris i, per grups, reflexionarem i aprofundirem 
de manera practica sobre la participació diversa en els projectes comunitaris.

14:15 — Tancament
A càrrec del Grup de Territori de la XBCNA
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Fundació Tot Raval

Oficina per la No Discriminació

PDC Apropem-nos

PDC La Marina

PDC Poble Sec

PDC Sagrada Familia

PDC Zona Nord

Pla Acollida Poble-Sec

Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta

Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu

Servei de Convivència i Interculturalitat 
d’Horta-Guinardó

SIEP Sant Andreu - Fundació Pere Tarrés
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