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L a Tardor Solidària de Sant Andreu posa el focus enguany 
en la perspectiva intercultural. Aquest concepte es refereix 
al compromís en la defensa dels Drets Humans i les 
necessitats bàsiques, així com en la igualtat de tracte i drets 

de totes les persones amb independència del seu origen, elements 
ètnicoracials, bagatge cultural o religiós. 

El Districte de Sant Andreu, com també Barcelona, és un territori 
divers i plural, on conviuen persones de diferents contextos 
i orígens culturals en barris amb una forta personalitat i 
dinàmiques pròpies que els distingeixen els uns dels altres, tot i 
formar part del mateix territori. Així, el districte i els seus barris 
constitueixen un punt de trobada entre persones i col·lectius amb 
una gran diversitat sociocultural que conforma identitats plurals.

El Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu (SI-SA) 
és una iniciativa que l’administració territorial, d’acord amb el 
Programa BCN Interculturalitat, posa en marxa per fomentar 
la convivència en diversitat i la cohesió social en el marc dels 
principis interculturals d’igualtat de drets i oportunitats, sentiment 
de pertinença, participació activa, reconeixement de la diversitat i 
interacció positiva.

A tots els barris del districte de Sant Andreu i dirigides a tots 
els públics, trobareu propostes de diferents formats centrades 
en aquesta temàtica i tenint molt present la perspectiva 
interseccional: xerrades, tallers, concerts, cinefòrums, etc., 
impulsades pel Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional 
i pel mateix Servei d’Interculturalitat, entre d’altres. Consulteu el 
programa i podreu ampliar la informació de totes les activitats 
que es duran a terme.

LES ACTIVITATS PROPOSADES TENEN L'AFORAMENT 
LIMITAT I ÉS NECESSÀRIA LA RESERVA PRÈVIA A 
TRAVÉS LA PÀGINA WEB DEL PROPI EQUIPAMENT.
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 Lloc: Centre Civic de Baró de Viver
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Taller: Els drets LGBT amb
mirada intercultural

En el marc de la Tardor Solidària, 
aquesta activitat vol donar a 
conèixer diferents discursos i 
realitats sobre el garantiment, 
promoció i vulneració dels 
drets LGBT+. Des d’un marc 
interseccional s’analitzaran les 
generalitzacions, reduccionismes 
i elements discriminatoris
subjacents. Tant l’anàlisi com la 
facilitació de recursos conceptuals 
i pràctics permetrà a les persones 
assistents realitzar interpretacions 
crítiques de les qüestions 
abordades i, a partir d’aquestes, 
podran adoptar un paper actiu 
en la detecció i desactivació 
de violències i actituds racistes 
vers la societat en general i les 
comunitats LGBT+ en particular.

Organitzat pel Centre d’Estudis 
Africans i Interculturals (CEAi), Catàleg 
d’Activitats Antirumors i Centre Cívic de 
Baró de Viver.

Acte d’inici de la Tardor 
Solidària

 Divendres 1 d’octubre 
a les 18 h
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la força i l’empenta a aquelles 
persones que tenen la il•lusió a crear 
i emprendre un projecte.

Afrojam. Activitat de dansa
 18 h
 Lloc: Espai Jove Garcilaso

Organitza: Espai Jove Garcilaso
Activitat de dansa, per fer mostra 
i donar coneixement de ritmes 
urbans i interculturals de les 
capitals africanes més referents 
de l’Afrodance. Es contempla com 
una activitat integral amb exhibició, 
masterclass i una rutina d’Afrofusió, 
on cada pas té la seva història.

DIJOUS 7 D’OCTUBRE
Taula rodona: La 
interculturalitat amb 
ulls de dones diverses

 18 h
 Lloc: Centre Cívic de Trinitat 

Vella
Organitza:  Servei 
d’Interculturalitat del districte de 
San Andreu
Taula rodona per donar a conèixer 
la mirada intercultural des del punt 
de vista de dones diverses i des 
de diferents àmbits (institucional, 
comunitari...).

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE
Concert Ópalo Trio

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor
La proposta d’Ópalo Trio és un 
homenatge a la diversitat de 

DISSABTE 2 D’OCTUBRE
Sarasvati, un viatge 
instrumental - 
Música i teatre

 12 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana

L’Ada és una noia que fuig dels lligams 
de l’amor a través del Mar Mediterrani, 
per a cercar la font del coneixement 
i la inspiració. Les trobarà en la 
llunyana Índia, quan coneix a la deessa 
Sarasvati. El públic acompanyarà l’Ada 
en aquest viatge, navegant sobre les 
notes musicals que, com onades, ens 
portaran de conte a conte.
A càrrec de: En Clau de Clown.
Espectacle recomanat a partir de 5 
anys. 
Preu: 3,5 € (gratuït per a menors de 6 
anys).

DIMECRES 6 D’ OCTUBRE 
Xerrada: Interculturalitat 
i Emprenedoria

 18 h 
 Lloc: Centre Cívic de Baró de 

Viver
Organitza: Sinèrgics
Dues dones professionals i 
emprenedores de la comunitat 
de Sinèrgics ens explicaran les 
seves experiències i vivències 
a l’hora de tirar endavant un 
projecte emprenedor. Dues dones 
estrangeres que han hagut de lluitar 
per aconseguir els seus reptes 
personals, ens presentaran amb 
primera persona quins camins 
han hagut d’escollir per no deixar 
enrere els seus somnis. Trencaran 
amb els prejudicis d’assignar certes 
professions o oficis, a les persones 
que venen d’un altre país, donant 
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Concert: Los Stompers
 19 h
 Lloc: Centre Cívic Navas

Organitza: Centre Cívic Navas
Los Stompers han tocat música 
irlandesa durant 25 anys per tota 
Europa, seguint els passos de The 
Dubliners: llegendaris exponents 
de la cançó folk irlandesa. Amb el 
seu nou espectacle, Tribute to The 
Dubliners, reten homenatge als seus 
herois en un divertit viatge musical 
a Dublín, que no és només la capital 
d’Irlanda, sinó també la dels Pubs i 
de les pintes! Hi haurà una selecció 
de balls tradicionals irlandesos, on 
Polina i Valeria de Nuala Irish Dancers 
demostraran la seva destresa.

DIVENDRES 15 D’OCTUBRE
Taller teòric-pràctic 
de son cubà i rumba

 18 h
 Lloc: Centre Cívic La Sagrera

Organitza: Centre Cívic La 
Sagrera
El taller es desenvoluparà en un 
format teòric/pràctic/participatiu. Es 
treballaran dos balls populars (Son 
cubà i la Rumba) que constitueixen 
un viu exemple transcultural i de 
continuïtat contemporània en la 
cultura popular cubana. Tots dos han 
contribuït a l’enriquiment de formes 
i gèneres musicals d’altres cultures i 
països i són manifest directe de les 
cultures espanyola i africana i han 
estat proposats com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO. 

músiques i llengües del món partint 
del jazz com a llenguatge musical 
i procés creatiu primigeni. Ópalo 
compta amb un repertori constituït 
tant per ritmes llatinoamericans 
com per composicions originals que 
reflecteixen la procedència i identitats 
variades dels membres del grup.

Teatre - Fòrum : Paraula 
d’una nena negra

 18 h
 Lloc: plaça trinitat

Organitza: Centre Cívic Trinitat 
Vella
Sally és una nena negra que ve d’una 
família multicultural. Cada ancestre ve 
d’un altre país i això li sembla super 
fascinant. Ella sap que algun dia també 
viatjarà a un altre país i ve a viure 
aquí. Un dia Sally viu la seva primera 
experiència racista i quan arriba a casa 
i s’estira al seu llit, comença un viatge 
pels països dels seus besavi(e)s, avi(e)
s i pares. El final del seu viatge conclou 
en una veritable celebració.

DIJOUS 14 D’OCTUBRE
Xerrada sobre l’Índia rural

 18 h
 Lloc: Casal de Barri Congrés-

Indians.
Organitza: Casal de Barri 
Congrés-Indians.
Xerrada col·loqui on es parlarà de la 
realitat que es viu a les zones rurals de 
l’Índia on la Fundació Vicente Ferrer 
treballa des de fa més de 60 anys. A 
càrrec del portaveu de la Fundació, 
Lancy Dodem, es farà una mirada a 
la situació de les dones i nenes de les 
comunitats rurals, l’estructura social, 
el medi ambient i els nous reptes amb 
l’arribada de la COVID.

Tardor
solidària
2021
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DISSABTE 16 D’ OCTUBRE
Jocs del món. Matinal de 
jocs tradicionals d’arreu 
del món a càrrec de La 
Cia. de Jocs l’Anònima

 11 h
 Lloc: Centre Municipal de 

Cultura Popular de Sant Andreu, 
SCE La Lira, CB Congrés Indians
Organitza:  Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu, 
SCE La Lira, CB Congrés Indians. 

DILLUNS 18 D’ OCTUBRE
Taula rodona: L’educació 
intercultural

 18 h
 Lloc: Biblioteca Trinitat Vella - 

J. Barbero
Organitza: Servei 
d’Interculturalitat de Sant Andreu 
amb la col·laboració del Programa 
BCN Interculturalitat.
Taula rodona per donar a conèixer la 
realitat de les nostres escoles/instituts 
en relació a la diversitat i per posar en 
valor la riquesa de la diversitat cultural 
i la seva aportació a la societat.  
Aquesta taula rodona serà un espai 
on les persones de diferents projectes 
relacionats amb l’àmbit educatiu 
debatran sobre la interculturalitat en 
l’àmbit educatiu i els reptes actuals. 

DIMARTS 19 D’OCTUBRE
La cultura a tavola

 19 h
 Lloc: Casal de barri Can 

Portabella
Organitza: Grup Entrellengües 
Italià de Can Portabella.

Les persones que formen part del 
projecte comunitari Entrellengües 
Italià (grup de conversa en italià) 
faran una xerrada/taula rodona 
sobre la cultura italiana (gatronomia, 
art, llocs, etc.).  

Xerrada: Interculturalitat 
i diversitat funcional

 18 h
 Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias 

- Can Fabra
Organitza: Taula d’Entitats de 
Persones amb Discapacitat de 
Sant Andreu i Biblioteca Ignasi 
Iglesias-Can Fabra
Inscripcions a: https://forms.gle/
ydhy4qYsNjjsepFA8
L’objectiu d’aquest acte és compartir 
i reflexionar sobre les diferents 
realitats que ens trobem quan 
parlem d’interculturalitat i diversitat 
funcional. Parlarem de drets de 
ciutadania ; de les necessitats i dels 
suports  des dels tres punts de vista: 
el legal,  el vivencial i el professional.

Projecció de la pel•lícula 
“Las Damas Azules”,  
col·loqui posterior

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural
Organitza: Aula Ambiental, 
Enginyeria Sense Fronteres i 
Centre Cívic Can Clariana Cultural
L’any 2015 Enginyeria Sense 
Fronteres va produir el documental 
Las Damas Azules en el marc d’un 
projecte DevReporter. L’activitat es 
centra en el passi del documental 
seguit d’un debat dinamitzat per una 
persona de l’associació. L’any 2012, 
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Aquesta activitat vol donar a conèixer 
la labor solidària de persones de 
diferents orígens, des de diferents 
punts de vista i la seva aportació de 
valors i principis a la nostra societat. 
Amb ponents representants de 
Dones Cosidores i de l’Associació de 
Dones Marroquines.

DIVENDRES 22 D’ OCTUBRE
Passi documental 
“Descendents” i 
col·loqui posterior

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Transforma’t Bon Pastor
Documental que mostra 
les adversitats viscudes en 
primera persona per els joves 
descendents, fills i filles de persones 
migrants africanes, asiàtiques, 
llatinoamericanes  que van venir 
a Catalunya i ara en formen part. 
Posteriorment, el Bon Pastor 
Transforma’t dinamitzarà un espai 
de diàleg que han anomenat. 
“Descendents. Compartim mirades”

DISSABTE 23 D’OCTUBRE
Mamá África - Música
18 h
Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
Marga Mbande i Albert Casanova, 
dos artistes catalans amb diferents 
procedències familiars (Guinea 
Equatorial i República Dominicana), 
combinen el seu talent en un 
projecte a cavall entre la música 
africana, el reggae i el soul. 
Preu: 3,5 €

el govern peruà dóna llum verda al 
projecte miner Conga, a Cajamarca. 
No és la primera vegada que la 
mineria amenaça aquesta regió amb 
els seus projectes d’expansió. Des 
de fa més de vint anys, Yanacocha, 
la mina d’or a cel obert més gran 
de Llatinoamèrica, posa en perill els 
recursos hídrics. En aquest context, 
des del cor de la jalca andina, neix 
una resistència femenina sense 
marxa enrere.

DIJOUS 21 D’OCTUBRE
Cinefòrum amb la pel·lícula 
de Vicente Ferrer

 18.30 h
 Lloc: Casal Cívic de Barcelona-

Sant Andreu
Organitza: Fundació Vicente 
Ferrer i Casal Cívic de Barcelona - 
Sant Andreu
Sessió de cinefòrum amb la pel·lícula 
de Vicente Ferrer amb Imanol Arias i 
Aida Folch. Aquesta producció és un 
biopic que narra com en Vicenç va 
ser capaç de transformar el desèrtic 
paisatge d’Anantapur (Índia) en una 
terra fèrtil i de convertir la casta 
dels dalits en ciutadans de ple dret 
en un país on sempre havien estat 
considerats intocables. Al final de la 
pel·lícula hi haurà col·loqui amb el 
portaveu de la Fundació Lancy Dodem. 
Inscripcions al telèfon 93 311 14 11.

Trobada intercultural
 18:30 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor 

Organitza: Servei 
d’Interculturalitat del Districte, 
Dones Cosidores, les Arpilleres de 
Sant Roc i Centre Cívic del Bon 
Pastor.
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DIMARTS 26 D’ OCTUBRE

Barvaliphe. 
 18 h
 Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organitza: Associació 
Intercultural Nakeramos, 
Catàleg d’Activitats Antirumors i 
Biblioteca del Bon Pastor.
L’activitat pretén realitzar un anàlisi 
de les bases del racisme cultural i 
construcció històrica del “nosaltres” 
i “els altres” com a identitats 
contraposades. Mitjançant jocs i 
dinàmiques participatives i en un 
debat en condicions d’horitzontalitat, 
es qüestionen les bases de 
l’antigitanisme per tal de contribuir 
a la construcció d’una mirada 
respectuosa vers el poble gitano.

Adú - Cinema
 19 h

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
Vàries històries transcorren 
simultàniament a l’Àfrica i estan 
unides per un tema central, en què 
cap dels seus protagonistes sap que 
els seus destins estan condemnats a 
creuar-se i que les seves vides ja no 
tornaran a ser les mateixes.
Pel·lícula recomanada per a majors 
de 16 anys. Direcció de Salvador 
Calvo [Drama - 2020 - 119’]

6 DE NOVEMBRE
Jazz&Rice

 12 h
 Lloc: Plaça Can Fabra

Organitza: Ateneu L’Harmonia
Arrossada popular amenitzada amb 
música jazz a la plaça de Can Fabra
Activitat pendent de confirmació, 
subjecta a les normatives sanitàries 
del moment..
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DEL 16 DE SETEMBRE AL 
9 D’OCTUBRE: EXPOSICIÓ 
“LAS MAGUES”
Acte d’inauguració:

 Dijous 16 de 
setembre a les 18 h

 Lloc: Centre Cívic de La 
Sagrera
Organitza: Servei 
d’Interculturalitat del districte i 
Centre Cívic de la Sagrera
Les magues és un projecte de 
formació per al disseny i fabricació 
de vestuari escènic que es va 
desenvolupar durant el període 
d’octubre 2018 a gener 2019 amb 
l’impuls del Pla de Barris i Barcelona 
Activa. Exposició fotogràfica i mostra 
d’alguns dels vestits.

DEL 4 AL 24 D’OCTUBRE:
Solidarització de cultures

 17 h
 Lloc: Centre  Cívic de Sant 

Andreu
Organitza: DNíger.Cat i Centre  
Cívic de Sant Andreu
Joves de Níger que viuen al Foyer 
de Torodí i que han participat en el 
projecte de Solidarització de Cultures 
amb joves de l’institut Alzina, es 
cartegen explicant-se la seva forma 
de viure, d’estudiar, de veure el seu 
futur.

DEL 5 AL 29 D’OCTUBRE:
Exposició fotogràfica: 
TEIXIM COMUNITAT 

 Lloc: Centre Cívic de Navas
Organitza:  Servei 
d’Interculturalitat del districte i 
Centre Cívic de Navas.

Un grup de dones d’origen magrebí i 
un grup de dones d’origen espanyol, 
que viuen totes a Trinitat Vella, 
comparteixen un procés de reflexió 
i de creació fotogràfica entorn la 
temàtica de la seva identitat.
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 Dissabte 6 de novembre 
a les 12 h

Concert de Gnawa 
Collective

El projecte Gnawa Collective neix el 
2018, de la mà de Josafath Larios, 
Pierre Cabarat y Walid Mountassir, 
als quals s’afegeix en Marc Clemente 
a mitjans d’aquell mateix any. 
Aquest quartet és fruit de l’alquímia i 
l’expressió de la cultura Gnawa i sufí, 
en diàleg amb un jazz magnetitzant i 
hipnòtic. 
Aquest projecte és un viatge en el 
temps a través de les arrels dels 
pobles que van travessar el Sàhara 
Occidental, encadenats de mans i 
peus, cantant una oda a la llibertat 
que perdura encara avui, 700 anys 
més tard.

 Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Acte de cloenda 
Tardor Solidària

Tardor
solidària
2021
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DIRECTORI 
D’EQUIPAMENTS 
I SERVEIS

BARÓ DE VIVER

Centre Cívic Baró de Viver 
i Espai de Gent Gran Baró 
de Viver
C/ Quito, 8-10
93 256 50 97
info@ccbarodeviver.cat
barcelona.cat/ccbaroviver

 ccbarodeviver

 CCBarodeViver/
 @ccbarodeviver

BON PASTOR

Centre Cívic Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3
93 314 79 47
barcelona.cat/ccbonpastor
dinamitzacio@ccbonpastor.cat
barcelona.cat/ccbonpastor

 ccbonpastor/

 CCBonPastor
 @ccbonpastor

Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64
934 98 02 16
www.barcelona.cat/
bibbonpastor
b.barcelona.bp@diba.cat

EL CONGRÉS I ELS INDIANS

Casal de Barri Congrés-
Indians
C/ Manigua, 25-35
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat
https://www.barcelona.cat/
casalsdebarri/congresindians/

 CasalCongresIndians

 casalcongrsindi

Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
C/ Felip II, 222
93 763 72 99
info@canclariana.cat
barcelona.cat/cc canclariana

 CanClarianaCultural/

 Can_Clariana
 canclariana/

Tardor
solidària
2021
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LA SAGRERA

Centre Cívic 
La Sagrera “La Barraca”
C/ Martí Molins, 29
93 351 17 02
cclasagrera@bcn.cat
www.barcelona.cat/cclasagrera

 @cclasagrera

 CCLaSagrera
 cclasagrera_labarraca/

Espai Jove Garcilaso
C/ Garcilaso, 103
Tel: 93 256 29 59;
info@espaijovegarcilaso.org
http://espaijovegarcilaso.org/

 EJGarcilaso

 EJGarcilaso
 espaijovegarcilaso/

Casal de Barri 
Torre de La Sagrera
C/ Berenguer de Palou, 64-66
93 153 83 81
info@torrelasagrera.org
torrelasagrera.org

 pg/TorreLaSagrera/posts/

 torrelasagrera?lang=ca
 torrelasagrera/

NAVAS

Centre Cívic Navas
Ptge. Dr. Torrent, 1
93 349 35 22
ccnavas@bcn.cat
barcelona.cat/ccnavas

 CCNavas/

 navascc
 ccnavas/

SANT ANDREU

Ateneu L’Harmonia
C/ Sant Adrià, 20
Recinte Fabra i Coats
93 256 60 85
informacio@ateneuharmonia.cat
ateneuharmonia.cat

 ateneu.lharmonia

 AteneuHarmonia
 ateneuharmonia

Casal de Barri Can Portabella
C/ de Virgili, 18
93 597 01 94
informacio@canportabella.cat
canportabella.cat

 canportabella
 canportabella_cb/

Casal Cívic Barcelona-Sant 
Andreu
c/ Gran de Sant Andreu, 22
93 311 14 11
cc.barcelonasantandreu@gencat.
cat

 cc_santandreu
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Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111
93 311 99 53
barcelona.cat/ccsantandreu
infoccsa@bcn.cat

 CentreCivicSantAndreu/

 CCSAndreu?lang=ca
 ccsantandreu/

Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu
C/ Arquímedes, 30
93 345 25 84
informació.cmcpsa@encis.coop
https://ajuntament.barcelona.
cat/santandreu/centre-cultura-
popular/

 cmcpsa?lang=es
 cmcpsa_cangalta_cremat/

Recinte Fabra i Coats
C/ Sant Adrià, 20
93 256 61 50
fabracoats@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/
fabraicoats/es
https://ajuntament.barcelona.cat/
recintefabraicoats/

 fabraicoats

 FabraiCoats

Societat Cultural i Esportiva 
La Lira
C/ Coroleu, 15
93 667 62 17
infolalira@gmail.com
https://scelalira.cat/

 SCELaLira/

 SCELaLira
 scelalira/

Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés
C/ Gran de Sant Andreu, 467
933466372
cggmossenclapes@bcn.cat

 https://www.facebook.com/
casal.mossenclapes.77

Biblioteca Ignasi Iglésias - 
Can Fabra
C/ Segre, 24
933 600 550
www.barcelona.cat/
bibcanfabra
b.barcelona.li@diba.cat

TRINITAT VELLA

Centre Cívic Trinitat Vella-
Espai Foradada
C/ Foradada, 36
93 345 70 16
Informació.cctrinitatvella@
gmail.com
barcelona.cat/cctrinitavella

 cctrinitatvella

 cctrinitatvella
 CCTRINITATVELLA/

Biblioteca Trinitat Vella - 
J.Barbero
C/ Galícia, 16
937 06 40 02
barcelona.cat/bibtrinitatvella
b.barcelona.tv@diba.cat

Tardor
solidària
2021



14

Tardor
solidària
2021

PLA DIRECTOR DE 
COOPERACIÓ PER A LA 
JUSTÍCIA GLOBAL DE 
BARCELONA 2018-2021 

Els plans directors són el principal 
instrument de planificació de la 
cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Aquest quart Pla Director planteja 
reforçar l’objectiu de la justícia 
global, així com una cooperació 
de banda ampla que assumeixi les 
creixents interdependències, la 
transversalitat i complexitat dels 
problemes que afecten el món. 
Per una altra banda,  requereix 
dotar l’educació per a la justícia 
global de més pes per transitar cap 
a una cooperació veritablement 
transformadora.

Les transformacions que promou 
la justícia global es basen en 
processos construïts des de la 
no-violència, els drets humans, la 

interculturalitat, la pluralitat i la 
participació, des d’una nova relació 
entre gèneres i el reconeixement 
dels límits del nostre planeta.

Un dels principals valors de la 
cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona és el reconeixement 
del dret dels pobles al respecte, 
a la defensa i a la promoció de 
la cultura, la llengua i la identitat 
pròpies, i també dels valors de la 
convivència intercultural.
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El Pla Barcelona 
interculturalitat 
2021-2030

És un pla que  té per objectiu 
avançar cap a una ciutat més 
inclusiva i lluitar contra la 
discriminació. És el paraigua 
estratègic del conjunt de polítiques 
públiques que l’Ajuntament 
desplegarà al llarg dels propers 
deu anys amb una perspectiva 
intercultural. 

El pla s’ha elaborat a partir d’un 
procés de consulta i treball amb 
el conjunt de les diferents àrees 
municipals i tenint molt present 
la dimensió territorial, així com 
a través d’un ampli procés 
participatiu durant el qual s’han 
recollit les reflexions i propostes 
d’un gran nombre d’agents socials i 
de la ciutadania en general. 

 Per tal de definir i consensuar 
el conjunt d’accions del pla, s’ha 
elaborat un complet diagnòstic 
sobre els canvis i l’evolució de la 
ciutat en els darrers deu anys, així 
com de les polítiques que s’estan 
implementant, per tal d’identificar 
els principals reptes i prioritats de 
present i futur. 

El pla defineix 5 eixos estratègics 
que parteixen dels principis de la 
interculturalitat:

 Avançar cap a una igualtat real 
de drets, deures i oportunitats 
de totes les persones, a partir 
del compromís amb la no-
discriminació i l’equitat.

Avançar en el reconeixement i 
respecte de la diversitat com una 
realitat estructural de la ciutat. 

Afavorir la generació d’espais i 
oportunitats per a la interacció 
positiva i la generació de vincles i 
relacions en condició d’igualtat.

Promoure el diàleg intercultural 
i la participació i un concepte de 
ciutadania activa que aprofundeixi 
en els valors i la pràctica 
democràtica.

Garantir que el conjunt de l’acció 
de govern municipal incorpora 
els principis i l’enfocament 
intercultural.
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Districte de
Sant Andreu 

Les dades contingudes en aquest programa 
són correctes a 1 d’octubre de 2021. 

Ateses les possibles mesures de prevenció 
per la covid-19, les activitats es poden veure 
afectades o suspeses. 

Podeu consultar-ne els possibles canvis o 
modificacions a:

@bcn_SantAndreu
@districtesantandreu
DistricteSantAndreu

barcelona.cat/santandreu

Col.laboradors
Dníger.cat
Associació Catalana per la Pau
NGO Alkaria
Fundació Vicente Ferrer
Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de Sant Andreu
Associació Intercultural Nakeramos
Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu
Sinèrgics
Bon Pastor Transforma’t
Dones Cosidores
Arpilleres de Sant Roc (Fundació Ateneu Sant Roc)
Enginyeria sense Fronteres
Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi)


