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El Consell Municipal d’Immigració de Barce-
lona organitza cada any aquesta festa amb la 
finalitat de crear un espai de trobada entre 
la ciutadania en què la diversitat de la nostra 

ciutat sigui motiu per compartir, conèixer i gaudir. En 
total, hi participen 37 entitats, amb un volum aproximat 
de 400 voluntaris, que pretenen que passeu un diumen-
ge enriquidor que us permeti conèixer i apropar-vos a 
la diversitat cultural de la nostra ciutat.

El Consell Municipal d’Immigració creu que la millor 
estratègia per aconseguir una ciutat cohesionada i res-
pectuosa amb els altres és la convivència. Considera 
que la festa ciutadana és un esdeveniment que com-
porta relació i comunicació entre les diverses entitats i 
entre el conjunt de les persones que viuen a la nostra 

ciutat. A més, aquest any les entitats del Consell Muni-
cipal d’Immigració conviden el teixit associatiu de les 
AMPA, a través de la FAPAC, a participar en aquesta 
festa per tal de promoure el coneixement i l’apropa-
ment d’ambdós sectors.

Així mateix, destaquem l’actuació dels grups musicals 
i de folklore de set entitats del Consell i la de dos grups 
de música que provenen del Programa Diversons - Mú-
sica per a la integració (Obra Social “la Caixa”). Diver-
sons vol afavorir la integració i el reconeixement de 
totes les cultures que conviuen a l’Estat espanyol.

A continuació us detallem tot el ventall d’activitats que 
trobareu el diumenge 24 d’octubre, de 12 a 18 hores. Us 
hi esperem!

T
O

N
I
C

A
S

T
R

O
.C

O
M

 
2

0
1

0



mostra 
d’entitats  
En la mostra, hi participen un 
total de trenta-vuit entitats: 
podreu saber què fan, per a què 
treballen, com us en podeu fer 
socis, quins projectes porten a 
terme, on les podeu trobar… 
Les entitats participants són:
ACATHI. Asoc. cat. por la integración de homosexuales, 
bisexuales y transexuales inmigrantes

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas

Asociación Casal Colombiano (ASOCASCOL)

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya

Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya

Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA

Asociación Intercambio Cultural Chino-España

Asociación Intercultural Latinoamericana 
Dosmundosmil

ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya

ASOPXI Associació Suport Organitzacions Populars 
Xilenes

Associació Catalana de Residents Senegalesos

Associació Catalunya-Líban

Associació Cultural Educativa i Social-Operativa de 
Dones Pakistaneses – ACESOP

Asociación Cultural Riebapua Comunidad Bubi en 
Catalunya

Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 
(AMIC-UGT)

Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya

Associació d’Immigrants Saharauis (AISAC)

Associació Socio Cultural IBN BATUTA

Associació Wafae

ATIMCA- Associació de treballadors immigrants 
marroquins a Catalunya

Casa Eslava

CC.OO. Barcelonès Departament d’Immigració

Centro Boliviano Catalán

Centro Cultural de Ucrania en Catalunya

Centro Filipino- Tuluyan San Benito

Centro Peruano de Barcelona

Colectivo Maloka (Mujeres Pa’lante)

Consell de la Joventut de Barcelona

FAPAC – Federació d’associacions de mares i pares 
d’alumnes

FASAMCAT – Federación de Asociaciones Americanas 
de Catalunya

FAVB – Federació d’assoc. de veïns i veïnes de Barcelona

FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en Cataluña)

FEDELATINA (Federació d’entitats llatinoamericanes 
a Catalunya)

Federació d’entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT)

Fundación Juan Pablo II

Shur Rong Academia Cultural de Bangladesh

Jocs 
tradicionals
Jocs d’arreu del món 

Trenca la pinyata (ACATHI)

Mables i trompo (A. Cultural Social y Arte Culinario 
de Honduras y Amigos)

Los encascados (A. Ecuatorianos en Catalunya)

Jackie (A. Intercultural Latinoamericana 
Dosmundosmil)

Awalè i Hiena (A. Catalana de Residents 
Senegalesos)

Carrom (A. de Treballadors Pakistanesos de 
Catalunya)

Quimsaltón (Centro Boliviano Catalán)

Hiting the pot i Sipa (Centro Filipino-Tuluyan San 
Benito)

Gimcana llatinoamericana (FASAMCAT)

Rayuela (FEDEBOL)

activitat 
Esportiva    
Volem crear un espai de 
trobada a partir d’un esport 
universal com és el futbol

Es tracta d’una competició de futbol 3 x 3 en què se 
succeeixen els partits, amb tres jugadors per equip.

Per participar-hi amb el vostre equip només cal  
que sigueu tres persones i que poseu un nom al 
vostre equip. 

Per inscriure-us-hi, heu d’enviar les vostres dades 
(nom de l’equip, nom dels jugadors/es, edat i 
telèfon de contacte) a l’adreça següent:

consellimmigracio@bcn.cat

Els equips han de portar una samarreta del mateix 
color i calçat esportiu.

Vine amb el teu equip intercultural i participa en 
aquesta activitat esportiva, organitzada per la 
Fundación Juan Pablo II.

Biblioteca 
viviente    
Una biblioteca on els llibres són 
persones a vegades subjectes 
a situacions de discriminació, 
racisme, xenofòbia... Es tracta 
d’eliminar estereotips i prejudicis 
a través del diàleg amb els 
llibres/persones

Disposareu d’un catàleg de llibres, n’escollireu un i a 
continuació disposareu de 15-20 minuts per parlar 
amb el llibre/persona escollit. De ben segur que 
trencareu els vostres estereotips. A càrrec d’ACATHI i 
amb la col·laboració de diferents entitats del Consell.

mostra 
gastronòmica   
Per fer un tast i viatjar 
mitjançant el gust a la història 
culinària de l’ésser humà. 

Tamales de rajas amb formatge i tamales  
de mole amb pollastre (ACATHI)

Pancit, rotllets de primavera i lumpia shangai  
(A. Amistad Mujeres Filipinas)

Pastissets de blat de moro (A. Cultural Social  
y Arte Culinario de Honduras y Amigos)

Mochines de iuca amb formatge o pollastre, 
chicha de jora, cocadas, cassola i sanduches  
de porc (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya)

Cargols, bunyols de plàtan i tyintyin  
(A. E’Waiso Ipola)

Fesols negres amb carn picada  
(A. Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil)

Sarmale i mici (ASOCROM)

Empanades xilenes (ASOPXI)

Yassa Poulet i thiebudyab (A. Catalana de  
Residents Senegalesos)

Rebosteria àrab (A. Catalunya-Líban)

Te i pastes salades (ACESOP)

Pof pof, makara, puncake i chin-chin  
(A. Cultural Riebapua)

Moro de fesols negres i costella de porc en salsa 
(A. de la Comunidad Dominicana en Catalunya)

Dolços pakistanesos (A. Treballadors 
Pakistanesos)

Chikin Biriane (Shur Rong)

Te, pastes i dolços àrabs (A. Sociocultural Ibn 
Batuta)

Cuscús amb verdures, dolços i te a la menta  
(A. Wafae)

Dolços típics del Marroc (ATIMCA)

Mussaca, borsx, banitsa, pastrmailia i amanida 
russa (Casa Eslava)

Sopa de cacauet, bunyols de plàtan i te bolivià 
(Centro Boliviano Catalán)

Dolços ucraïnesos i te (Centro Cultural de Ucrania)

Pancit, sagu, macarrons, rotllos de primavera i 
rotllos de carn (Centro Filipino-Tuluyan San Benito)

Cebiche, musclos xilens a la chalaca  
i papas a la huancaína

Civada colombiana, civada boliviana i veleño 
(Colectivo Maloka)

Postres i dolços llatinoamericans (FASAMCAT)

Llardons i majadito de carn (FEDEBOL)

Sopa paraguaiana i chipas (FEDELATINA)

Tamalitos, causa limeña i papa farcida 
(FEPERCAT)
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tallers 
Nombrosos tallers per descobrir 
mitjançant l’artesania i altres 
tècniques la diversitat cultural.  

Crea la teva pròpia pinyata (ACATHI)

Dime de dónde vienes y dónde estás (ASOCASCOL)

Artesanies manuals (A. Ecuatorianos en Catalunya)

Taller de maquillatge d’òpera xinesa (A. Intercambio 
Cultural China-España)

Màscares precolombines (A. Intercultural Latinoamericana 
Dosmundosmil)

Ojitos de Dios (A. Intercultural Latinoamericana 
Dosmundosmil)

Taller de terrissa (ASOCROM)

Maquillatge infantil (ACESOP)

Taller de henna (ACESOP)

Trenes africanes (A. Cultural Riebapua)

Maquillatge infantil (Shur Rong)

Tatuatge de henna (Associació Wafae)

Cal·ligrafia àrab (Associació Wafae)

Taller de henna (ATIMCA)

Cal·ligrafia àrab (ATIMCA)

Alfabet ciríl·lic (Casa Eslava)

Geografia eslava (Casa Eslava)

Pulseras de la diversidad (Centro Boliviano Catalán)

Búscalo y lo encontrarás (Colectivo Maloka)

Ave Fénix (FASAMCAT)

Origami (FASAMCAT)

Manos Unidas (FEDEBOL)

Reciclatge d’ampolles de plàstic (FEDELATINA)

Drac del Japó (Escola de Bambú)

Mandales de l’Índia (Escola de Bambú)

Espai 
d’exposicions
treballant com tu mostra l’aportació 
del treball dels immigrants estrangers 
al desenvolupament de l’economia 
catalana, però també vol apuntar 
alguns aspectes fonamentals de les 
causes que generen aquests fluxos 
migratoris i de les grans dificultats a 
què s’enfronten els immigrants en la 
nostra societat per tal d’assolir el seu 
objectiu: aconseguir una feina

Aquesta exposició ha estatproduïda per l’Associació d’Ajuda 
Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT)

actuacions 
musicals i danses    
Per ampliar la nostra cultura, amb 
actuacions de grups vinculats a entitats 
del Consell i de grups del Projecte 
Diversons-Música per a la integració 
(Obra Social de ”la Caixa”).

Najla danza (Casa Eslava)

Ngomez Nokass (A. Catalana de Residents Senegalesos)

Los Reyes del Caribe (A. Comunidad Dominicana en Catalunya)

Nens i joves d‘Iskwelang Pinoy (Centro Filipino-Tuluyan San 
Benito)

Mane Ferret & Canciones Latinoamericanas (Colectivo Maloka)

Banda Santa Cruz, acompanyant Inty Huayna i Alma 
Boliviana (FEDEBOL)

Shur Rong Acadèmia Cultural (Shur Rong de Bangladesh)

Baiäo Brasil (Diversons-Fundació “la Caixa”)

Rumba Vella (Diversons-Fundació “la Caixa”)

PartiCiPantS   

OrgANItzADOrS:
•	Consell	Municipal		

d’Immigració	de	Barcelona	
Direcció	d’Immigració.		
Ajuntament	de	Barcelona

•	Entitats:
ACATHI. Asoc.cat. por la integración de homosexuales, 
bisexuales y transexuales inmigrantes

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas

Asociación Casal Colombiano (ASOCASCOL)

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya

Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya

Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA

Asociación Intercambio Cultural Chino-España

Asociación Intercultural Latinoamericana 
Dosmundosmil

ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya

ASOPXI Associació Suport Organitzacions Populars Xilenes

Associació Catalana de Residents Senegalesos

Associació Catalunya-Líban

Associació Cultural Educativa i Social-Operativa de 
Dones Pakistaneses – ACESOP

Asociación Cultural Riebapua Comunidad Bubi en 
Catalunya

Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 
(AMIC-UGT)

Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya

Associació d’Immigrants Saharauis (AISAC)

Associació Socio Cultural IBN BATUTA

Associació Wafae

ATIMCA- Associació de treballadors immigrants 
marroquins a Catalunya

Casa Eslava

CC.OO. Barcelonès Departament d’Immigració

Centro Boliviano Catalán

Centro Cultural de Ucrania en Catalunya

Centro Filipino- Tuluyan San Benito

Centro Peruano de Barcelona

Colectivo Maloka (Mujeres Pa’lante)

Consell de la Joventut de Barcelona

FAPAC - Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes

FASAMCAT - Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya

FAVB – Federació d’assoc. de veïns i veïnes de Barcelona

FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en Cataluña)

FEDELATINA (Federació d’entitats llatinoamericanes a Catalunya)

Federació d’entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT)

Fundación Juan Pablo II

Shur Rong Academia Cultural de Bangladesh

SECtOr ASSOCIAtIU CONVIDAt:

Les	entitats	del	Consell	Municipal	
d’Immigració	han	convidat	el	sector	
d’associacions de mares i pares 
d’alumnes (AMPA) a	participar	en	
aquesta	Festa	Ciutadana.	Així,	la 
Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes (FAPAC) ens	mostrarà	
com	contribueixen	a	la	construcció		
de	la	nostra	ciutat	i	de	la	ciutadania

AMB LA COL·LABOrACIó DE:

AMB EL SUPOrt DE:
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