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del FESTA CIUTADANA

13 DE DESEmbrE D’11 A
 17 h

Al moll DE lA FUSTA

El dia 13 de desembre el Consell Municipal d’Immigració ofereix una 
Festa ciutadana al Moll de la Fusta. En aquesta festa es vol crear un 
espai de trobada entre la ciutadania de Barcelona i les entitats que 
formen part del Consell, les quals treballen per la plena ciutadania 

de les persones immigrades i per una ciutat intercultural. 

Trenta entitats del Consell Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona organitzen aquesta diada festiva per tal de crear les condicions 
necessàries per a la interculturalitat a la ciutat, que parteixen dels valors de 
reconeixement, respecte i convivència de les cultures presents a la ciutat.

El Consell Municipal d’Immigració creu que la millor estratègia per acon-
seguir una ciutat cohesionada i respectuosa amb els altres és la convivència. 
Considera que la Festa ciutadana és un esdeveniment que comporta relació 
i comunicació entre les diferents entitats i entre el conjunt de les persones 
que viuen a la nostra ciutat. A més aquest any les entitats del Consell Munici-
pal d’Immigració conviden el teixit associatiu veïnal mitjançant la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), a participar en aquesta 
Festa per tal de promoure el coneixement i l’apropament d’ambdós sectors. 
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mostra 
d’entitats  
Vint-i-sis estands on podreu 
conèixer nombroses entitats 
i saber què fan, per a què 
treballen, com us en podeu fer 
socis, quins projectes duen a 
terme, on les podeu trobar... Les 
entitats participants són:
ACATHI. Asoc. cat. por la integración de 
homosexuales, bisexuales i transexuales 
inmigrantes

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya

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

Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en 
Catalunya

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

Associació de la Comunidad Dominicana en 
Catalunya

Associació de Treballadors Pakistanesos

Associació Socio Cultural IBN BATUTA

Associació Wafae

ATIMCA- Associación de trabajadores inmigrantes 
marroquís en Catalunya

Casa Eslava

CC.OO. Barcelonès Departament d’Immigració

Centro Boliviano Catalán

Centro Filipino-Tuluyan San Benito

Centro Peruano de Barcelona

Colectivo Maloka (Mujeres Pa’lante)

Consell de la Joventut de Barcelona

FASAMCAT Federación de Asociaciones 
Americanas de Catalunya

FAVB (Xarxa 9 Barris Acull i Apropem-nos)

FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en 
Cataluña)

Fundación Juan Pablo II

Red Solidaria Argentina en Barcelona

Jocs 
tradicionals
Jocs d’aquí i d’allà, d’allà i 
d’aquí. 

La pinyata, trencar l’olla (FASAMCAT - Federación de 
Asociaciones Americanas de Catalunya)

Thunka, joc similar a la xerranca (Centro Boliviano 
Catalán)

Pelota voladora (Centro Boliviano Catalán)

Hiting the pat, trencar l’olla (Centro Filipino-Tuluyan 
San Benito)

Carrom, un tauler gran amb una bola rodona i 
dos equips distingits per colors (Associació de 
Treballadors Pakistanesos de Catalunya)

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”).

Taller de cultura, folklore i art takillaqta. Dansa 
i música tradicional peruanes (Centro Peruano en 
Barcelona)

Purita Anastacio y su grupo. Ball típic de filipines 
(Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas)

El Saho. Dansa tradicional del poble Bubi (Associació 
Cultural Riebapua-Comunidad Bubi de Guinea 
Equatorial)

Toteva Rapa Nui. Música folklòrica de l’Illa de 
Pasqua, Xile (Red Solidaria Argentina)

Orquesta infantil y juvenil para la integración y 
Coral Voces y Música para la Integración. Música 
representativa de diferents països de l’Amèrica 
Llatina i Catalunya (FASAMCAT-Federación de 
Asociaciones Americanas de Catalunya)

Ballet TINKUNA. Folclore boliviano (Centro Boliviano 
Catalán)

Neila Benbey. Cançó algeriana (DIVERSONS – 
Fundació La Caixa)

Bloque 53:  salsa i jazz llatí (DIVERSONS – Fundació 
La Caixa)

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

Es tracta d’un futbol de 3x3 on se succeeixen els 
partits amb tres jugadors per equip. Vine amb el teu 
equip intercultural i participa d’aquesta activitat 
esportiva. A càrrec d’Asociación Cultural, Social y 
Arte Culinario de Honduras y Amigos, Fundación Juan 
Pablo II i Red Solidaria Argentina en Barcelona.

tallers 
Nombrosos tallers per descobrir 
mitjançant l’artesania i altres 
tècniques la diversitat cultural.  

Taller d’olors: recorregut per les olors dels socs 
marroquins (Asociación Socio-Cultural IBN BATUTA)

Trenes africanes (Associació Cultural Riebapua-
Comunidad Bubi de Guinea Equatorial)

Reciclatge de bosses de plàstic (Red Solidaria 
Argentina)

Ave Fénix: taller de bijuteria (FASAMCAT-
Federación de Asociaciones Americanas de 
Catalunya)

Papalotes (FASAMCAT-Federación de Asociaciones 
Americanas de Catalunya)

Origami: l’art de plegar paper (FASAMCAT-
Federación de Asociaciones Americanas de 
Catalunya)

Dime de qué color es el viento: pintura amb 
aquarel·les (Centro Boliviano Catalán)

Flores del mundo (Centro Boliviano Catalán)

Taller d’alfabets eslaus (Casa Eslava) 

Tatuatge de henna (Associació WAFAE)

Cal·ligrafia àrab (Associació WAFAE)

Manualitats: targetes i cistelles de Nadal 
(Asociación Cultural, Social y Arte Culinario de 
Honduras y Amigos)

Dibuix (Asociación Cultural, Social y Arte Culinario de 
Honduras y Amigos)

Maquillatge infantil (Associació Cultural Educativa 
i Social Operativa de Dones pakistaneses. ACESOP)

Taller de henna (Associació Cultural Educativa i 
Social Operativa de Dones pakistaneses. ACESOP)

I més…
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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 i de la ciutat.

mostra 
gastronòmica   
Per fer un tast i viatjar mitjançant el gust 
a la història culinària de l’ésser humà.
Te i pastes marroquines (Asociación Socio-Cultural IBN 
BATUTA i ATIMCA-Associació de Treballadors i Immigrants 
Marroquins a Catalunya)

Chicharrón con yuca (Asociación Cultural, Social y Arte 
Culinario de Honduras y Amigos)

Papa la guancaina y ceviche (Centro Peruano en Barcelona)

Fideus amb verdures i gambes; rotlles de primavera; 
rotlles de carn, arròs tres delícies; rotlle de plàtan 
(turón) (Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas)

Moro de guandules y costillas de cerdo guisadas 
(Asociación de la Comunidad Dominicana en Cataluña)

Pof pof (bunyols de farina); Makara (bunyols de 
plàtan); Puncake (bescuit) (Associació Cultural 
Riebapua-Comunidad Bubi de Guinea Equatorial)

Empanadas chilenas (ASOPXI-Associació de Suport a les 
Organitzacions Populars Xilenes)

Empanaditas paraguayas, sopa paraguaya, pastelitos 
dulces, chipaguazu y milanesitas (Red Solidaria 
Argentina)

Postres i dolços típics llatinoamericans (FASAMCAT-
Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya)

Asadito camba y saice tarijeño con arroz (Centro 
Boliviano Catalán)

Fideus de soja amb verdures i pollastre, rotlle de 
primavera, beguda d’agar-agar, rotlle de carn de porc 
amb verdures (Centro Filipino-Tuluyan San Benito)

Musaka, proya y makoview (Casa Eslava)

Yassa y diebu yapp (Associació Catalana de Residents 
Senegalesos)

Cuscús amb verdures i dolços amb te a la menta 
(Associació WAFAE)

Cuñape y empanada de queso (FEDEBOL-Federación de 
Entidades Bolivianas en Cataluña)

Pasta fregida amb sabor autèntic paquistanès i te i 
pastes salades (Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones pakistaneses. ACESOP)

Dolços pakistanesos de diferents colors (Associació de 
Treballadors Pakistanesos de Catalunya)

I més…

Espai 
d’exposicions
i tu, on vius? 

És una exposició que reflecteix com 
l’habitatge ha esdevingut un problema 
d’abast social que afecta cada vegada 
més persones i que aprofunditza en 
les dificultats afegides que comporta 
la condició d’immigrant a l’hora 
d’accedir a l’habitatge. 

Aquesta exposició ha estat produïda per CCOO.

PartiCiPantS   

OrgANITzADOrS:

• Consell Municipal d’Immigració de l’Ajuntament  
de Barcelona

• Entitats:
ACATHI. Asoc. cat. por la integración de homosexuales, bisexuales  
i transexuales inmigrantes
Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos
Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
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
Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC - UGT) 
Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya
Associació de Treballadors Pakistanesos
Associació Socio Cultural IBN BATUTA
Associació Wafae
ATIMCA- Associación de trabajadores inmigrantes marroquís en Catalunya
Casa Eslava
CC.OO. Barcelonès Departament d’Immigració
Centro Boliviano Catalán
Centro Filipino-Tuluyan San Benito
Centro Peruano de Barcelona
Colectivo Maloka (Mujeres Pa’lante)
Consell de la Joventut de Barcelona
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya
FAVB (Federació d’Associacions de Veïns a Barcelona)
FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en Cataluña)
Fundación Juan Pablo II
Red Solidaria Argentina en Barcelona

SECTOr ASSOCIATIU CONVIDAT

Les entitats del Consell Municipal d’Immigració han convi-
dat el sector d’associacions de veïns i veïnes a participar 
en aquesta Festa Ciutadana. Així, la FAVB, Xarxa 9 Barris 
Acull i Apropem-nos ens mostraran 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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