Trobada BCN
Ciutat Diversa
20 d’octubre d’11 a 19 h

al Passeig de Lluís Companys-Arc de Triomf
barcelona.cat/consell-municipal-immigracio

#BCNCiutatDiversa
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Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona

LES ENTITATS PROPOSEN: UN MÓN D’ACTIVITATS
Desfilades, photocalls, tallers, diversitat, drets, parlem…

ESPAI D’EXPOSICIONS
EL RACÓ ESCÈNIC
LA LUDOTECA
ELS TALLERS INFANTILS I FAMILIARS
ELS JOCS TRADICIONALS
EL PUNT D’INFORMACIÓ
LA BIBLIOTECA VIVENT
L’ESCENARI
L’AUDITORI

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, les entitats
i l’Ajuntament, organitzem cada any aquesta festa, que
ha esdevingut una cita 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, a l’acollida, al refugi o asil.
Us volem convidar a aquesta jornada de celebració festiva,
intercultural i reivindicativa.
Festiva i participativa ja que les entitats han preparat
un munt d’activitats, música, dansa, teatre, exposicions,
audiovisuals, converses, tallers i jocs per a petits i grans.
I reivindicativa per conèixer i apropar-nos a la diversitat,
cap a una Barcelona en diàleg Intercultural, que treballa
per aconseguir la igualtat d’oportunitats, de drets
i la plena ciutadania, i lluita contra les desigualtats, les
vulneracions de drets, l’exclusió i les discriminacions.
Són els eixos del Consell d’Immigració.
Enguany el Consell ha triat “Persones migrades
i envelliment” com a tema al que dedicarem una part
de les activitats: una taula rodona monogràfica, tallers,
informació... Encara són poques les persones migrades grans
a Barcelona, però el Consell vol anticipar el futur i promoure
un envelliment actiu, amb drets i amb benestar.
Us esperem el diumenge 20 d’octubre
d’11 a 19 hores a l’Arc de Triomf!
Els horaris i la previsió d’activitats poden estar subjectes a canvis
de darrera hora. El dia 20 d’octubre hi trobareu els horaris finals.

LES ENTITATS PROPOSEN

UN MÓN D’ACTIVITATS

Aquesta és la proposta que ens ofereix tot un conjunt d’entitats que
col·laboren en xarxa.
LES DESFILADES
Desfilada de vestits tradicionals
16 a 17 h
Els colors i la riquesa de la
diversitat també es mostren
en la indumentària.
Coordina: FEPERCAT

Desfilada de Drets laborals
17 a 18 h
Coneixes els teus Drets laborals? Fins
a quin punt ets conscient de cóm es
vulneren? Participa en una cercavila
d’allò més divertida i reivindicativa.
Coordina: Catnova. TEAC

ENS FEM UNA FOTO? L’ESPAI DELS PHOTOCALLS
Photocall: Envelliment a
Barcelona
11 a 18 h
Participa en un photocall divertit
i alhora reivindicatiu. A Barcelona,
totes hi tenim cabuda!

Viatja a través de les fotos
11 a 18 h
Fes-te una foto! Una manera de
viatjar per les cultures de la nostra
ciutat.
Coordina: Centro Peruano en Barcelona

Coordina: MEXCAT

GAUDIM DE LA DIVERSITAT
L’espai de les cuines:
olors, estris i receptes
11 a 18 h
Vols aprendre una nova recepta?
Saps quina olor fan les espècies
d’arreu? Quins estris usa cada cultura
per cuinar?
Coordina: MEXCAT
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Haig de ballar
seriosament amb tu
16 a 18 h
T’apuntes a ballar com es ballava
antigament? Series capaç d’igualar
el gran nivell dels teus avis?
Coordina: Asociación de Ecuatorianos
en Cataluña

L’ESPAI DE LES LLENGÜES
Mapa de llengües
11 a 18 h
Vine i participa del nostre mapa
de llengües. Descobreix quines
nacionalitats han passat per aquí.
Coordina: Asociación Cultural Arte
Culinario de Honduras y Amigos
en Cataluña

Cal·ligrafia àrab
12 a 14 h
La cal·ligrafia àrab és un art decoratiu
propi dels pobles que utilitzen
l’alfabet àrab i les seves variants.

Semblances entre
el romanès i el català
12 a 14 h
Comprova personalment si hi ha
gaires similituds entre les dues
llengües.
Coordina: ASOCROM

Paraules migrades
11 a 18 h
Escriu la paraules relacionades
amb “l’envelliment actiu” en la teva
llengua materna.
Coordina: MEXCAT

Coordina: Fundació Ibn-Battuta

Cal·ligrafia xinesa
12 a 14 h
Amb tinta i una ploma ens
aproparem a la bellesa dels caràcters
xinesos.

“Leé puej”
12 a 14 h
Incentivem la passió per la lectura!
Coordina: Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Coordina: Intercambio cultural
China- España

Escriptura en guaraní
12 a 14 h
Aprèn tot tipus de curiositats sobre
l’idioma “Guaraní.
Coordina: FASAMCAT

5

CONEGUEM ELS NOSTRES DRETS
Posa a prova els teus
coneixements laborals
11 a 18 h
Què saps de Drets laborals i
l’envelliment actiu? Animat a
participar en aquest conscurs i posa
a prova els teus coneixements!
Respon cinc preguntes i guanya
un premi!

Totes som iguals,
totes som diverses
11 a 18 h
Fes un cop d’ull al mural on podràs
veure en quines situacions les
persones refugiades i aquella gent
al voltant dels 65 anys, es poden
sentir discriminades per raons d’edat
o origen.

Coordina: AMIC-UGT

Coordina: CCAR

SALUT I BENESTAR
Reiki Intergeneracional
11 a 18 h
Si desitges rebre els beneficis d’una
sessió de reiki no et perdis aquesta
oportunitat i vine!

Benestar corporal
15 a 18 h
Prendrem consciencia de com és
el nostre cos a través de diferents
massatges.

Coordina: Catnova

Coordina: Asociación Amistad de las
Mujeres Filipinas

QUÈ ET SEMBLA SI EN PARLEM?
Coneguem les nostres diversitats
11 a 13 h
Vols fer un auto examen sobre
els privilegis i opressions que cada
persona pateix per ser qui és?
(origen, sexe i gènere)
Coordina: ACATHI

Desmuntem rumors
11 a 13 h
I tu, que fas per lluitar contra
els rumors? Juguem a la ruleta
dels rumors.
Coordina: Fundació Privada SURT
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Sexus & Rumba
16.30 a 18 h
Conscienciació i formació
sobre l’educació sexual.
Coordina: FEDELATINA

Quant valen les teves mans?
11 a 13 h
Parlem de salut i feines de la llar.
Coordina: Associació Europa Sense murs

ENS APROPEM A LES PERSONES GRANS
Els nostres avis
11 a 18 h
Participa a una enquesta sobre els
teus avis i avies i veuràs els resultat
reflectit en un diagrama de legos.
Coordina: Fundació APIP-ACAM

Tot el que volies saber
sobre l’envelliment
11 a 14 h
Fes una activitat plena d’humor on
aprendràs d’allò més sobre els canvis
vitals.
Coordina: AOMICAT

Xerrada col·loqui sobre
persones grans i residències
12 h
Analitzem les necessitats d’atenció
de les persones grans i la situació
de les residències.
Coordina: FAVB. Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona

Punt de llibre
11 a 18 h
Escriu una frase reflexiva sobre les
persones migrades i l’envelliment.
Coordina: FEPERCAT

Com viuen els nostres avís
quan han de canviar de país?
11 a 16 h
Vine a fer una activitat de
conscienciació i troba’t en la
mateixa situació que els teus avis
si haguessin de canviar de país.
Coordina: Centro Boliviano Catalan
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ESPAI D’EXPOSICIONS
“Línia de fuga”
Narra històries de persones refugiades o demandants d’asil a Barcelona
“De l’Àfrica a Europa per la porta del darrere”
“The Backway” – “Ruido Photo”
“Roots” Associació Catalunya- Líban
“Mira què faig / Mira lo que hago” Mujeres Pa’lante, sccl
“Mujeres que sacan brillo” Associació Europa Sense Murs
“Històries de coratge” Fundació Bayt al-Thaqafa

ELS JOCS TRADICIONALS
11 a 14 h

15 a 18 h

Carem Board

Nines andines

Associació de Treballadors de Pakistan

Centro Peruano en Barcelona

Construeix un Parc Natural
de Venezuela

Màscares mexicanes

Catnova

La baldufa, el trompo i anelles
a les ampolles
FASAMCAT Federación de Asociaciones
Americanas en Cataluña

Jocs populars de Santa Cruz
de la Sierra
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Sipa, hitting the pot, sungka
Centro Filipino - Tuluyan San Benito
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MEXCAT Asociación Cultural
Mexicano Catalana

Juguem als escacs
Casa Eslava

LA LUDOTECA
Un espai per a la petita infància i les seves famílies amb espais de joc,
conta contes, actuacions de petit format....
• 11 a 14 h. Jocs i contes al racó escènic.
• 16 a 18.30 h. Espai del Centro Boliviano Catalan amb una escenografia
ambientada en un llar i plena de jocs, amb dinamització per a infants.

EL RACÓ ESCÈNIC
JOCS INFANTILS I
Conta contes
11 a 12 h
Vine a escoltar un conta contes
molt especial.
Coordina: Catnova

Connexions = connectades
12 a 12.30 h
L’art al servei de totes. Participa
activament d’aquesta performance!
Coordina: Aomicat

TRADICIONALS
La màgia de Vincles BCN
12.30 a 13.30 h
Combatem la solitud no volguda
reforçant les relacions socials de les
persones grans que se senten soles
i en millorem el benestar mitjançant
les noves tecnologies.
Coordina: Vincles BC

Les muses de les arts
ens acompanyen
17.30 a 18.30 h
Un tastet artístic de format íntim.
Vine a escoltar cant, poesia o relats
d’arreu del món.
Coordina: FEPERCAT
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ELS TALLERS INFANTILS
I FAMILIARS
11 a 14 h

15.30 a 18.30 h

Temps de reciclar amb imaginació
Centro Boliviano Catalan

Loteria mexicana
ACATHI Associació Catalana per la
Integració d’Homosexuals, Bisexuals
i Transsexuals Immigrants

Maquillatge de l’Òpera de Beijing
Asociación Intercambio Cultural
Chino-España
Flors de paper
Asociación Cultural Social Arte Culinario
de Honduras y Amigos en Catalunya
Taller de collars
Asociación de Ecuatorianos en Cataluña
Taller de percussió amb tambors
africans i uruguaians
Asociación Uruguayo Catalana
“Los Botijas”
Jugant amb la imaginació
Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras

Taller de pintura
Asociación Cultural Los Ríos
en Cataluña
Trenes africanes
Associació Catalana de Residents
Senegalesos
Dibuix sobre l’aigua
Associació Romanesa de Catalunya
ASOCROM
Taller de manualitats
FEDEBOL
Bingo Intercultural Familiar
Catnova

Fes el teu “dulcero”
TEAC

Mans màgiques
FASAMCAT

Aprèn gaudint: Què tal si juguem
AOMICAT

Taller de henna
Ibn-Battuta

Vols aprendre a fer ganxet?
KALIPI

Vam venir en vaixell i tornem
en avió
ASOCASCOL
Mi botella reciclada
FEDASCAT
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EL PUNT D’INFORMACIÓ
Per a qui vulgui més informació o bé aportar idees entorn els eixos
de treball del Consell Municipal d’Immigració de BCN: sobre drets,
estrangeria, diversitat, sobre persones grans i envelliment, sobre
serveis, sobre el Consell... Amb la col·laboració d’entitats i serveis
municipals.
En aquest espai hi col·laboren les següents entitats:
•
•
•
•

CCOO: estrangeria i món laboral
AOMICAT: sobre envelliment actiu i on et pots adreçar
CATNOVA: pont intercultural per a persones migrants de més de 65 anys
FEDELATINA: «Rumba a tu son»: informació sobre la prevenció del
consum de drogues, especialment entre els joves i adolescents
• VINCLES BCN: informació sobre el projecte «Vincles» de l’Ajuntament
de Barcelona
• Consell Municipal d’Immigració (CMIB)
• Oficina per la No Discriminació (OND). Ajuntament de Barcelona

CAFETERIA DE COMERÇ JUST
Impulsem - Fusió de sucres
Descobreix un espai productiu on es fusionen moltes de les diferents
cultures que conformen el barri del Raval. Es formen persones en
el sector de la restauració i la rebosteria creativa aprofitant els seus
coneixements, revaloritzant-los i participant en un projecte de producció
i venda real.
Vine i tasta els seus productes!
11

LA BIBLIOTECA VIVENT

11 A 19 H

Es tracta d’una biblioteca en la qual 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 del catàleg el «llibre» que voleu
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 paísos d’origen
		 (Rússia, Egipte, Colòmbia, Filipines…)
… quines són les dificultats que troba una persona
		 immigrada en l’accés a l’habitatge.
… per què porta el mocador una dona musulmana?
I hi ha molts més llibres vivents per esbrinar aquelles coses que mai
t’havies atrevit a preguntar!
A càrrec d’ACATHI, amb la col·laboració de diverses entitats del Consell.
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L’ESCENARI
Matí

Tarda

Mostra de balls tradicionals filipins
Asociación Amistad Mujeres Filipinas
Amèrica en ple
FASAMCAT
Estimada gent gran
Associació Intercultural Diàlegs de Dona
Casal Municipal de Gent Gran Josep
Trueta
Casal Municipal de Gent Gran Josep
Josep Tarradellas
Escola de dansa colombiana
ASOCASCOL
Alma peruana
Centro Peruano de Catalunya
Cambalanes, Santa Cruz identidad
cultural camba
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra
Grup de dansa de Casa Mèxic
MEXCAT
Amèrica Dance
FEDELATINA
Cultura, folklore y arte Takillaqta
FEPERCAT
Mostra de cultura xinesa
Asociación Intercambio Cultural
China-España

Balankan
Federación de Asociaciones Hondureñas
en Cataluña
Grupo El Ceibo, música y danza del Río
de la Plata
Asociación Uruguayo-Catalana
Los Botijas
Banda Tricolor
Asociación de Ecuatorianos en Cataluña
Grup de ball Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
Asociación Identidad Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
El Leguero
FEDEBOL
Glosa
Cor de Carxofa
Danses filipines
KALIPI
Ballet Tinkuna
Centro Boliviano Catalán
Flores de Jazmín
Fundació Ibn Battuta
El Potrillo
Asociación Cultural los Ríos en Cataluña
TEAC
Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura

Cercavila i grups de cultura popular diversa
Grups de cultura popular del Pla de barris de la Verneda i la Pau, Batucada
i Dracs xinesos – Asociación Intercambio Cultural China-España

18:30 h. MANIFEST. «Per un envelliment actiu,
amb drets i benestar per a les persones migrades a Bcn»
Entitats del Consell Municipal d’Immigració
19:00 h Final de Festa! Kay Fethe
Associació Catalana de Residents Senegalesos
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L’AUDITORI
Un espai polivalent on podreu gaudir, participar i reflexionar amb teatre
interactiu, audiovisuals, taules rodones, col·loquis o debats en un ambient
distès i agradable
Matí
11.15 h
Projecció del documental guanyador del Festival Internacional de
Cinema de la Gent Gran 2019
Kusi Kushkani
Una història entranyable que ens apropa a les vivències i realitat de les persones grans
migrades que deixen enrere els seus orígens.

11:50 h
Taula rodona:
«Migració i envelliment: quina és la realitat? Com assolir un envelliment
actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades?»
Taula organitzada des del Consell Municipal d’Immigració.
Una taula de reflexió on intervenen veus de testimonis de les entitats del
CMIB i d’altres associacions de la ciutat, així com representants municipals
i persones especialistes, per aprofundir en el tema de l’any del Consell.
Amb la participació de: Gabriela Gómez, sociòloga, KALIPI, Assoc. Los Botijas,
Catnova, CCAR, Caritas, FATEC, entre d’altres.

13 h
Col·loqui :
“Economies col·laboratives: una visió des del mon associatiu”
Aprenem sobre les Economies col·laboratives, un sistema basat en persones que
s’uneixen per satisfer necessitats en col·laboració mútua. Com hi puc participar?
Com ho fan les nostres entitats? Vine a descobrir-ho.
Organitza: FAHONCAT. Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña.
Amb la participació del Consell de la Joventut de Barcelona, entre d’altres.
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Tarda
15.30 h
Projecció del documental:
“Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren?”,
Coproduït per La Directa i Cooperacció
Aborda els fenòmens de les cadenes o trames globals de les cures, de les migracions,
l’extractivisme, el model de desenvolupament. Tres dones colombianes han hagut de
migrar de l’àmbit rural a l’urbà, o del sud global a occident, s’han vist emportades a
treballar en l’economia de les cures, però segueixen cuidant a distància...
Breu debat participatiu al final amb la participació de les autores.

16.45 h
Obra de teatre – fòrum: Fer-se gran i lluny dels orígens
La Xixa Teatre
Teatre interactiu per reflexionar i debatre sobre alternatives a situacions
de discriminació.

17.40 h
Històries per Viure i Conviure. Auca vivencial
Departament de Promoció de la Gent Gran. Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI (Vincles i Viure i Conviure). Ajuntament de Barcelona
Us presentem l’auca de Viure i Conviure, un programa que proporciona allotjament a
joves estudiants al domicili de persones grans en situació de soledat o amb necessitat
de companyia. Promou així l’intercanvi solidari i no lucratiu basat en la convivència
entre dues generacions.
Amb música, narració i dibuix en directe.
Amb la participació de: Associació Dibujos por Sonrisas, Escola Joso, Centre de Còmic
i Arts Visuals de Barcelona, i la Fundació Roure.

18.25 h
Projecció del documental guanyador del Festival Internacional de
Cinema de la Gent Gran 2019 – Kusi Kushkani

ORGANITZACIÓ
Més de 50 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
• ACATHI. Associació Catalana per la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
Immigrants
• AEC. Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
• AMIC-UGT. Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya
• AOMICAT. Associació Mujeres Migrantes
a Catalunya.
• ASOCASCOL. Asociación Casal Colombiano
• Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
• Associació Catnova
• Asociación Cultural Social Arte Culinario
de Honduras y Amigos en Catalunya
• Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña
• Asociación de Mujeres E’waiso Ipola
• Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana
Sin Fronteras
• Asociación Intercambio Cultural Chino-España
• Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”
• ASOCROM. Associació Romanesa de
Catalunya
• Associació Catalunya- Líban
• Associació de Residents Senegalesos
• Associació de Treballadors Pakistanesos
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Casa Eslava
• CCAR. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
• Centro Boliviano Catalán
• Centro Filipino -Tuluyan San Benito
• Centro Peruano en Barcelona
• CICTAEC. Cámara Internacional de Comercio
y Turismo. Asociación Ecuatoriana Catalana

• CCOO. Barcelonès – CITE Centre Informació
per a Treballadors Estrangers
• CJB. Consell de la Joventut de Barcelona
• Espíritu de Santa Cruz de la Sierra
• FAHONCAT. Federación de Asociaciones
Hondureñas en Cataluña
• FASAMCAT. Federación de Asociaciones
Americanas en Cataluña
• FAVB. Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona
• FEDASCAT. Federación de Asociaciones
de Colombianos en Catalunya
• Federación de Asociaciones Ecuatorianas
• FEDEBOL. Federación de Entidades Bolivianas
en Catalunya
• FEDELATINA. Federació d’Entitats
Llatinoamericanes a Catalunya
• FEPERCAT. Federació d’Entitats Peruanes
a Catalunya
• Fundació APIP-ACAM
• Fundació Bayt-al-Thaqafa
• Fundació Ibn Battuta
• Fundació SURT
• KALIPI. Federación de Entidades Cívicas
y Religiosas Filipinas de Barcelona
• 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:
•
•
•
•

Fundació Migra Studium
Associació Europa Sense Murs
Associació Intercultural Diàlegs de Dona
FATEC. Federació d’Associacions de Gent gran
de Catalunya
• OND - Oficina per a la NO Discriminació.
Ajuntament de Barcelona.

• Dept. Promoció Gent gran i Dept. Participació
Social. Àrea de Drets Socials, Justícia global,
Feminismes i LGBTI (Vincles i Viure i conviure)
• Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta
• Casal Municipal de Gent Gran Josep
Tarradellas
• Fundació Roure
• Ruido Photo

Les entitats són l’ànima d’aquesta trobada, la seva participació és imprescindible! Totes elles es
donaran cita 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.
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca
@BCN_CiutatDrets
#BCNCiutatDiversa

