Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració
Consell Municipal d’Immigració
Passeig San Joan, 75, 1a
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BCD Barcelona ciutat diversa: Trobada d’entitats
del Consell Municipal d’Immigració 2016
Què és la Trobada
El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
organitzem cada any aquesta festa amb la finalitat
de crear un espai de trobada entre la ciutadania
diversa que conviu a Barcelona.

Diumenge 23 d’octubre
d’11 a 19 hores
Passeig Lluís Companys
(Arc de Triomf)

Les entitats oferiu de manera voluntària aquesta jornada amb
uns objectius:
1. Mostrar com la diversitat enriqueix la ciutat
2. Crear un espai d’interacció entre les diferents entitats i
entre aquestes i la ciutadania.
3. Trencar estereotips de les entitats i persones immigrades

Creiem que cal aprofundir en el fet de donar
visibilitat a la diversitat a través d’elements
que posin en valor el treball que fan les
entitats i en com ens apropem a la ciutadania.

Com ens presentem: les entitats i les activitats
El plànol de l’espai

El passeig de les entitats
És l’espai central de l’acte on les entitats es
relacionen amb els ciutadans i poden mostrar el
treball que fan per la ciutat. La temàtica de les
carpes es manté:
 La carpa de la Dona
 La carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil
 La carpa de la Cultura
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També és un espai de relació entre les entitats
que facilita l’apropament i el coneixement mutu.
Les carpes disposaran:
• D’un espai expositiu: amb mostrador i
plafons on cada entitat s’encarregarà
d’exposar-hi el material (cartells, tríptics,
fotografies...).
• D’un espai de relació: serà un espai obert
per facilitar l’apropament dels ciutadans i
alhora que faciliti la relació entre les
entitats.

Com ens presentem: les entitats i les activitats
Les activitats de les carpes

La carpa auditori

Al voltant del Passeig de les entitats es
distribuirà la zona d’activitats. La temàtica
escollida aquest any és Diversitat fent ciutat:
estratègies econòmiques i laborals. Es proposa
que cada grup pensi en una o dos activitats al
voltant de

Es tracta d’una carpa polivalent on s’hi poden
fer xerrades, projectar-hi documentals...

Carpa de la Dona (i de la Joventut)
• Estratègies econòmiques diverses que tenen
en compte la perspectiva de gènere
Carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil
• El paper de les persones immigrades i les
entitats en el desenvolupament d’una
economia socialment sostenible
• Visibilitzar iniciatives que generen ocupació
des de i per a les persones immigrades.
Carpa de la Cultura
• Cap a una cultura del cooperativisme i
l’economia col·laborativa
• Participació de les persones immigrades i
les entitats en la producció i gestió cultural

Criteris de priorització:
• Propostes sobre la temàtica escollida
• Propostes sorgides de les carpes o de grups
d’entitats.
La resta de propostes seran analitzades i
distribuïdes en l’horari que hagi quedat lliure i
en funció de la durada de l’activitat (màxim 20
minuts).

Els taller i jocs
A través de jocs d’arreu i de la creativitat dels
tallers volem mostrar la diversitat i riquesa
present a la ciutat. Es manté la proposta d’1
taller o 1 joc per entitat (les propostes
repetides es valoraran entre les entitats i la
Secretaria). El cost màxim del material serà el
mateix en ambdós casos.

Com ens presentem: les entitats i les activitats
Les actuacions

La Biblioteca vivent

Es proposa que actuïn 11 grups, 9 a proposta
de les entitats i 2 de l’Ajuntament.

Es tracta d’una biblioteca en la qual els llibres
són persones que de vegades estan subjectes a
situacions
de
discriminació,
racisme,
xenofòbia...

Criteris
 No podran actuar els mateixos grups que
l’any passat.

 Es valorarà la diversitat dels països.

Es tracta que a través del diàleg amb els
llibres/persones
reflexionem
sobre
els
estereotips i prejudicis que tots tenim sobre
persones
d’altres
orígens
o
respecte
determinats oficis, religions....

Si es fa necessari fer sorteig serà en el marc de la
reunió del grup del mes de setembre:

Aquesta activitat està promoguda per una
entitat del Consell i la porta a terme amb la
col·laboració de diferents entitats.

 Una entitat escollida serà exclosa del sorteig
dels altres apartats.

•

5 actuacions segons continent
(1 Europa, 1 Àsia, 1 Àfrica i 2 Amèrica)
Una proposta per associació o federació

•

2 actuacions de grups de dansa o folklore
Només per entitats que tinguin grup propi

•

2 actuacions de propostes de grups joves
Una proposta per associació o federació

La Xarxa Anrirumors
Com cada any es demanarà la col·laboració de la
Xarxa Antirumors amb la proposta d’alguna
activitat.

El temps del dinar

La imatge i la difusió

La carpa de Comerç Just

La imatge

Tal com es va valorar en els grups de treball es
proposa la presència d’una carpa de Comerç
Just on els ciutadans i ciutadanes poden
prendre o menjar alguna cosa i així passejar tot
el dia.

Hi haurà noves propostes d’imatge, aquesta
s’escollirà a partir de les votacions que les
entitats feu en els grups de treball de les carpes.

Els productes i canals de comunicació
La carpa menjador
Com sabeu és una zona reservada pels
organitzadors on hi ha taules i cadires, és un
espai on trobar-se per prendre un te o cafè en
qualsevol moment i per dinar en l’horari que es
determini.

Els productes comunicatius de la Trobada:
 Programa digital
 Programa en paper
 Postal
 Punt de llibre: se’n valorarà la viabilitat
 Banderoles
 Vídeo TMB

La preparació de la Trobada
La participació

Els grups de treball

Com l’any passat es farà la inscripció a partir de
formularis on line

La preparació de la Trobada es farà en

1.

2.

S’enviarà un primer formulari general de
participació on es recollirà: les dades de
les entitats participants i dels referents; la
carpa on estaran (Passeig de les entitats*);
activitats o espais on presentaran
propostes (carpa auditori, tallers, jocs i/o
actuacions)
Un cop recollida la participació, enviarem
un segon formulari d’activitats per a la
descripció de les activitats que proposeu.

* Per a participar en el Passeig de les entitats caldrà
garantir un mínim d’una persona durant tot el dia.

•
•

3-4 reunions generals
2 reunions per carpa

Recordar que les decisions i acords es prenen
en els grups de treball i queden recollits en les
actes que us fem arribar i que també podeu
trobar a la web.

La preparació de la Trobada
El calendari

Reunions de carpes

Les reunions seran al C.València, 344
(qualsevol modificació s’informarà per mail)

Maig: reunions per a fer propostes d’activitats
17/05/2016 Reunió grup Dona (18 h)

17/05/2016 Reunió grup Joventut (19:15 h)

Participació i formularis

19/05/2016 Reunió grup Acollida (19:15 h)

02/05/2016 Secretaria envia el formulari
general de participació.

19/05/2016 Reunió grup Cultura (18 h)

13/05/2016 Entitats: Últim dia per omplir
el formulari general de participació

Juny: tancament del programa de les carpes

27/05/2016 Secretaria envia el formulari
d’activitats (auditori, tallers,
jocs i actuacions).
21/06/2016 Entitats: Últim dia per omplir el
formulari d’activitats
(per tal de garantir la seva edició en el
programa imprès)

07/06/2016 Reunió grup Dona (18 h)
07/06/2016 Reunió grup Joventut (19:15 h)
09/06/2016 Reunió grup Acollida (19:15 h)
09/06/2016 Reunió grup Cultura (18 h)

Reunions generals (tot el grup)
06/09/2016 Sorteig d’actuacions, procediment
de pagament
04/10/2016 Difusió i gestió de l’acte

