MEMÒRIA “APROPEM-NOS” 2012

OBJECTIUS GENERALS
A- Proporcionar eines bàsiques per l'acollida i la integració de persones
immigrades
B- Fomentar el coneixement mutu i les relacions interculturals
C- Promoure la participació de diversos col.lectius i sectors de població en en la
vida social i cultural del barri
D- Proporcionar eines per afavorir la inclusió social, especialment l'accés a la
formació, la inserció laboral i la participació en esdeveniments culturals.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
------DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA-------Objectiu 1: Fomentar la participació dels diversos agents comunitaris en les
estructures d'organització i participació d'Apropem-nos per treballar
conjuntament per la millora de la convivència i la qualitat de vida al barri.
Resultat 1: Al llarg de tot l’any s’han realitzat reunions de diverses comissions i
espais de participació d’Apropem-nos
Activitat 1: Reunions del plenari (6) de la comissió permanent
(13) la comissió tècnica (5) i diverses comissions o grups de
treball específics: Entresons, Festes de maig, espai reforç joves,
etc.
Objectiu 2: Participació al calendari festiu del barri de veïns i veïnes, especiament
famílies amb nens.
Resultat 1: S’ha aconseguit una àmplia participació en les diverses celebracions
de l’any (635 persones, sense comptar Un Poblenou de Tots Colors, que no està
organitzada exclusivament per Apropem-nos), així com la implicació de persones
d’orígens diversos en l’organització, realització i avaluació de les activitats.
Activitat 1: Sant Jordi (27abril, 80 persones)
Activitat 2: Festa de Maig (26 maig, 400 persones)

Activitat 3:“Un Poblenou de Tots colors”(9 setembre)
Activitat 4: Castanyada i Dia dels Morts (26 octubre, 85
persones)
Activitat 5: Nadal i Cap d’Any (14 desembre,70 persones)
Objectiu 3: Participació i empoderament de dones de diversos orígens
Resultat 1: Creació d’un espai de continuïtat per a dones immigrades i d’un espai
puntual d’intercanvi i creixement personal de dones de diversos orígens.
Activitat 1: Grup de dones immigrades
Al voltant de 30 dones, especialment paquistaneses i
marroquines, han format part d’aquest grup que constitueix
una porta d’entrada a la formació i un espai de trobada on
s’han treballat diversos temes d’interès, des de salut
reproductiva a emprenedoria, dos matins a la setmana.
Activitat 2: Diàlegs a Mitja Veu
Amb el títol “Dona i treballs” s’ha fet un taller
d’autoconeixement en el qual un grup de dones, naturals del
país i d’altres països, reflexionava sobre els diversos aspectes
de la seva vida (àmbit social, laboral, familiar, etc.)
i
compartia experiències. Es van donar materials per seguir
treballant el tema posteriorment. També es va passar el video
dels Diàlegs de l’any anterior. (9 de març, 22 participants).
Objectiu 4: Participació i empoderament de joves de diversos orígens

Resultat 1: A través de diversos espais lúdico-formatius, s’ha potenciat la
participació i empoderament de joves de 12-17 anys.
Activitat 1: Taller de teatre
Aquest taller que es proposava desenvolupar habilitats i
capacitats expressives i comunicatives dels joves, es va
organitzar i promoure de forma conjunta entre els APCs
(educadors de carrer), el centre cívic Can Felipa i la
companyia de teatre Sargantana, amb el suport del districte.
Finalment, per manca d’un nombre suficient d’inscripcions, no
es va poder començar.

Activitat 2: Espai de coordinació entre entitats i programes
que treballen amb joves
Com a novetat d’aquest any, hem impulsat un espai de
coordinació i treball conjunt amb les diverses entitats i
programes que realitzen activitats amb joves d’ESO (12-17
anys) al Poblenou: Serveis Socials Poblenou i Parc VilaOlímpica, programa APCs, Ludoteca M. Gràcia Pont, esplai i
centre diari Sagrat Cor, i també s’ha inclòs el PDC del Besòs
pel seu projecte de reforç escolar. Primera reunió: 25
setembre.
Activitat 3: espai de reforç de català (vegeu apartat
“Educació i Formació”)
Objectiu 5: Foment de la participació de famílies immigrades en les AMPAS de les
escoles
Resultat 1: S’han donat a conèixer les AMPAS i distribuit materials en diversos
idiomas per fomentar la participació
Activitat 1: Distribució de material
Hem distribuit material en diversos idiomes sobre les Ampas i les
seves funcions, i fullets sobre com fer l’acollida de famílies
immigrades en les associacions de pares i mares a través de
l’AMPA Mar Bella.
Activitat 2: Xerrada amb el grup de dones
En col·laboració amb el Consell Municipal d’Immigració, hem
realitzat una xerrada amb el grup de dones paquistaneses i
marroquines per donar a conèixer les AMPAs i fomentar-ne la
participació (18 d’abril).
Objectiu 6: Foment de l’associacionisme
Resultat 1: S’ha proporcionat assessorament i suport a una associació d’estudiants
Activitat 1: Assessorament, suport i activitats conjuntes
Hem donat suport a l’Associació d’Estudiants Marroquins de
Barcelona,
proporcionant
informació
sobre
recursos
associatius existents (com Torre Jussana), sistemes de
subvencions, canals administratius, etc. A més de tot això, es

va organitzar el cicle de cinema al juliol en estreta
col.laboració amb ells,
Objectiu 7: Foment del voluntariat
Resultat 1: S’ha aconseguit la col·laboració altruïsta de més de 90 persones en les
diverses activitats d’ Apropem-nos
Activitat 1: Captació i formació bàsica de col.laboradors i
col.laboradores voluntàries en les diverses activitats
d'Apropem-nos
Tots els grups i comissions de treball estan
integrats per col.laboradors, tal com s’anomenen internament
els voluntaris d’Apropem-nos.
El voluntariat té una gran importància per Apropem-nos i és
imprescindible per portar a terme algunes activitats. Per les
classes de llengua, vam comptar amb un total de 22
formadors voluntaris i quatre persones que tenien cura dels
nens petits durant les classes del grup de dones.
Així mateix un professional en règim de voluntariat
s’encarrega de l’assessorament jurídic gratuït que ofereix el
Punt d’Acollida una tarda a la setmana. Fins el mes de
setembre d’aquest any s’ha comptat també amb tres
persones (no simultàniament) que han fet orientació laboral i
suport a la recerca de feina.
A banda d’aquests voluntaris de continuïtat, també és
possible la col.laboració puntual en les diverses accions que
realitza Apropem-nos. Més de 60 voluntaris, molts d’ells
d’origen estranger, han desenvolupat tasques molt diverses:
disseny gràfic, suport en les inscripcions de les classes de
llengua, suport per la base de dades, realització de tallers de
manualitats, acompanyaments a usuaris del Punt d’Acollida,
preparació i realització de festes, etc.
Activitat 2: Pla voluntariat
Inici del treball per elaborar una fitxa i un registre dels
voluntaris, així com per fer un Pla de Voluntariat el proper any

------------EDUCACIÓ I FORMACIÓ------------Objectiu 1: Proporcionar les competències lingüístiques bàsiques a persones
adultes com a pas indispensable a la inclusió social i a la participació
comunitària.
Resultat 1: Capacitació en els nivells bàsics de llengua catalana i/o castellana de
508 alumnes (765 inscripcions, que inclouen les dels alumnes que han fet més d’un
curs)
Activitat 1:
Cursos de llengua catalana, castellana i
alfabetització.
Realització de 15 cursos trimestrals de llengua castellana, 3
d’alfabetització, 10 cursos trimestrals de llengua catalana i un
curs de català per a joves nouvinguts. Com a novetat, aquest
any s’ha fet un Grups de conversa en català (1 dia a la
setmana) amb l’objectiu doble de normalitzar l’ús de la
llengua en espais d’interacció i tractar temes d’especial
importància i actualitat, així com un Club de lectura en
castellà (1 dia a la setmana) dirigit a aquells alumnes amb
més nivell que ja han fet la resta de cursos (A1 i A2).
Activitat 2: Informació i assessorament sobre cursos de llengua
i altres recursos de formació.
Dediquem 4 hores setmanals, a l’atenció i assessorament
(dimarts i dijous de 17 a 19h). Normalment es fan les
inscripcions als cursos propis o bé s’orienta la persona cap a
d’altres entitats, escoles d’adults o serveis pròxims.

Activitat 3: Treball a classe per implicar els alumnes en el
calendari festiu del barri (Carnaval, Festes de maig, etc.) i les
activitats d’Apropem-nos (Entresons,etc.)
Abans de cada celebració fem un treball a l’aula que implica
explicar la tradició catalana i, a la vegada, posar en comú
tradicions de diferents cultures. Per fer aquesta tasca hem
elaborat materials didàctics per treballar els temes de la
Castanyada i el dia dels morts; el Nadal i cap d’any; les Festes
de Maig i Sant Joan. A més, hem treballat el tema de Sant
Jordi amb profunditat, així com la traduccció de poemes per
participar a la lectura de poemes d’arreu del món.

Activitat 4: Treball en xarxa per coordinar recursos i establir
col.laboracions.
Hem participat en les reunions generals de la Coordinadora per la
Llengua de Barcelona Ciutat (27 de març, 30 de maig i 18 de juliol,
26 de setembre i 5 de desembre). Des de mitjans d’any Apropemnos està col·laborant activament a la comissió de formació i a la
comissió de materials. És important destacar també la tasca
realitzada per homogeneïtzar la nomenclatura dels nivells en els
cursos de castellà.
També hem continuat amb el traspàs d’informació amb les
entitats que fan cursos de llengües i altres formacions d’adults
al districte (escola de persones adultes de la Verneda- Sant
Martí, l’Aula d’ Adults Martinet de Nit, parròquia de Sta. Maria
del Taulat i Casal de Barri de Bac de Roda) i fora del districte
(especialment:
EICA
i
MigraStudium).
Treballem
coordinadament, sobretot, amb la Biblioteca i els Casals de
Barri, ja que organitzem cursos i activitats de forma conjunta.
Objectiu 2: Promoure una Escola d'Adults al Poblenou que doni resposta a les
múltiples necessitats formatives dels joves i persones adultes del barri.
Resultat 1: A partir de les demandes dels veïns i les necessitats degtectades per
Apropem-nos, l’Ajuntament ha destinat un equipament a la futura Escola d’Adults
del Poblenou
Activitat 1: Juntament amb l’Escola d’Adults Martinet de Nit i
les comissions d’equipaments del Poblenou i el Besòs, s’ha
impulsat un projecte per dotar el barri d’una més que
necessària
Escola
d’Adults
que
podria
funcionar
conjuntament amb Martinet de Nit.
És important seguir treballar perquè la futura Escola d’Adults
del Poblenou tingui lligams al barri i amb tot el que s’està fent
a nivell comunitari.

Objectiu 3: Potenciació de les habilitats comunicatives i socials i del sentit de
pertinença al barri i a la ciutat de joves nouvinguts

Resultat 1: S’han potenciat les habilitats comunicatives i socials de 17 nois i noies
de 12 a 18 anys (curs 2011-2012) i 6 més (curs 2012-2013) a través del català com a
llengua vehicular i dins l’Espai de Reforç

Activitat 1: Classes de llengua a l’aula
Fem 1 hora de català a la setmana on es treballen les cinc
habilitats comunicatives: comprensió oral i escrita, l’expressió
oral i escrita i la interacció oral, i on es fomenta el joc i el
treball en grup com a estratègies d’aprenentatge.
Activitat 2: Sortides de coneixement del barri i al ciutat amb
educadors de carrer i joves voluntaris
S’han fet sortides per conèixer el barri del Poble Nou i
practicar la llengua catalana (1h30) en les quals hi participa
també un grup de joves voluntaris/es de l’escola Voramar.
Aquests voluntaris, conjuntament amb els educadors,
proposen les sortides per tal d’acostar els altres joves al seu
entorn més immediat.
Durant el curs 2011/2012 hem realitzat les següents sortides i
activitats:


Sortides pel barri: Parc del centre, platja, Tío Che, Casal de
Barri, pistes de bàsquet, parc del Fòrum, Biblioteca Xavier
Benguerel, Museu Can Framis, Centre Cívic Sandaru, Punt
Informació Juvenil, ruta fotogràfica pel Poblenou, mercat,
centres esportius .



Sortides per Barcelona: el Born, Sagrada Família, Parc Güell,
Maremàgnum, Museu d’Història de la Immigració, l’Auditori
(concert).



Tallers i activitats: taller de teatre, pel·lícula “UP”, visionat de
vídeos i fòrum posterior.
Durant el darrer trimestre de 2012 (curs 2012/2013), s’han
realitzat 6 inscripcions i hem realitzat les següents sortides i
activitats:






Sortides pel barri: berenar castanyada al Tio-Che, fútbol al
parc, espai informàtica Xino-Xano, Punt d’Informació Juvenil
(Antena Poblenou), Casal de Barri de Poblenou (AVV i Punt
d’Acollida)
Sortides per Barcelona: Espai Avinyó (exposició sobre joves
immigrats)
Tallers i activitats: jocs de taula, vídeos dels diferents països,
taller Gestalt i cinema.

Activitat 3: Treball a classe per implicar els alumnes en el
calendari festiu del barri (Carnaval, Festes de maig, etc.) i les
activitats d’Apropem-nos (Festa de maig,etc.)
Els alumnes van participar, sobretot, a les Festes de Maig.
Durant les setmanes prèvies es van encarregar de preparar
una exposició fotogràfica sobre el barri i sobre les famílies de
diferents països. A la festa van fer el paper de “reporters”, fent
preguntes als participants i acompanyant a la persona
encarregada de filmar. Moltes de les famílies dels nois i les
noies del grup també van participar activament a la festa.
Activitat 4: Treball en xarxa per coordinar recursos i establir
col.laboracions.
Es tracta d’un projecte comunitari en el qual participen
diversos agents: els IES Icària i Front Marítim, els Serveis Socials
del
Poblenou
i
Parc-Vila
Olímpica,
el
programa
d’acompanyament al reagrupament familiar de l’Ajuntament,
el programa APC (educadors de carrer) i l’Escola Voramar,
que ha proporcionat el 3 voluntaris i el suport peddagògic de
l’escola. Per les activitats puntuals s’ha col.laborat amb altres
entitats del barri i de la ciutat.
Objectiu 4: Fomentar la formació continuada dels diversos agents comunitaris
Resultat 1: S’ha potenciat la participació a cursos especialitzats i en jornades i
seminaris.
Activitat 1: Entre d’altres, hem participat a la 1a. Fira
d’economia solidària de Catalunya (27 i 28 d’octubre) i en el
curs “Noves eines per a l’agent antirumors” (18 i 25 octubre). A
més hem presentat una ponència en la I Jornada de Tècnics
Comunitaris (23 novembre).

Objectiu 5: Col.laborar amb diverses universitats en la formació d'alumnes en
pràctiques, així com amb altres institucions de la ciutat per les visites de
coneixement del projecte
Resultat 1: Durant el curs s’han acollit i format diversos alumnes
Activitat 1: Acolliment i formació d’alumnes en pràctiques
Aquest curs hem comptat amb 2 alumnes de la Universitat de
Barcelona: 1 de pedagogia que ha treballat amb el grup
d’alfabetització i el grup de dones i ha fet suport a les
activitats d’Apropem-nos i 1 alumna d’educació social que
continuarà les pràctiques el 2013.
Activitat 2: Reunions concertades per donar a conèixer
Apropem-nos en general o determinats aspectes en
particular.
A petició dels interessats, aquest curs hem tingut grups
d’alumnes de:
- IES Salvador Seguí (integració social) – 2 maig
- Escola de Treballadors Socials de Barcelona (ETSB) – 4 maig
-Cooperativa ETCs i delegats de projectes comunitaris
d’Escòcia, Hongria, i d’altres països – 25 octubre

----------ACOLLIDA-----------Objectiu 1: Orientació i assessorament sobre temes bàsics: serveis públics, entitats
del barri, habitatge, assessorament jurídic, formació ocupacional, etc.
Resultat 1: Al llarg de l’any s’ha proporcionat aquest servei a través del Punt
d’Acollida a 261 usuaris, dels quals 168 eren nous (el 64%) i 93 antics, amb un total
de 508 consultes.
Activitat 1: Punt d’Acollida
Des del Punt d’Acollida es fa atenció personal dues tardes a la
setmana, sense cita prèvia, al Casal de Barri del Poblenou.
Per donar resposta a les necessitats detectades de treball i de
cursos de formació ocupacional, el Punt d’Acollida ha anat
posant l’èmfasi en aquests aspectes, orientant-se més cap a
la inclusió sòcio-laboral que cap els aspectes d’acollida de
persones nouvingudes, com als seus inicis.

Les 508 consultes es poden agrupar en les categories
següents:











Ajuda social 30 (6%)
Aprenentatge de llengües 37 (7%)
Formació ocupacional/professional 50 (10%)
Habitatge 14 (3%)
Infancia 5 (1%)
Oci 6 (1%)
Sanitari 17 (3%)
Jurídic 210 (41%)
Laboral 126 (25%)
Altres 13 (3%)
Els usuaris eren majoritàriament homes (59%), i la procedència,
de països d´Amèrica llatina i d´Àfrica subsahariana; d’altra
banda ha augmentat la proporció d’usuaris espanyols.
Activitat 2: Assessorament jurídic
Durant tot l’any un advocat col.laborador a fet assesorament
jurídic amb amb cita prèvia una tarda a la setmana.
S’han atès 130 usuaris, 84 nous (64%) i 46 antics, amb 189 visites
en total. En general es tractava de consultes d´arrelament, de
renovacions de permisos, de dret laboral i de matrimonis
mixtes. Gairebé no hi havia consultes de reagrupació familiar.
Activitat 3: Implicació dels usuaris en les activitats d’Apropemnos
Aquest any usuaris del Punt d´Acollida han col.laborat a
diversos Entresons, la Festa de Maig, la festa de la
Castanyada, han fet de parella lingüística, així com participat
al cicle d’Emprenedors i al Té i Cafè “Dialègs a mitja veu”.
Altres usuaris han participat com a públic a la presentació i
com persones entrevistades en la grabació del documental
“Y Mañana lo Mismo?”.
Activitat 4: Treball en xarxa per coordinar recursos i establir
col.laboracions
Participació en la xarxa de la XESAJE, col.laboració amb el
Programa de Retorn Voluntari de l´Ajuntament, amb Caritas,
la Fundació Benallar, CEPAIM/ACISI, la Fundació Ires i el SIS
(Servei d´Intervenció Social), així com amb les parròquies del
barri.

Objectiu 2: Coneixement de l’entorn social, del barri i de la ciutat
Resultat 1: S’ha treballat en la millora del coneixement de l’entorn a través de les
sessions d’acollida (118 persones en total) i de sortides guiades pel barri i la ciutat
(68 persones)
Activitat 1: Sessions d’acollida
Les sessions d’acollida, organitzades conjuntament amb la
dinamitzadora del programa d’Acollida i Acompanyament de
l’Ajuntament, tenen com a objectiu millorar el coneixement
de l’entorn. Hem realitzat les sessions següents:
-3 sessions generals (aspectes bàsics d’acollida): 5 de març–
urdú i anglès (10 persones); 11 de juny – urdú (12 persones), 19
de novembre – urdú i rus (17 persones)
-4 sessions temàtiques: Organització de la ciutat (15 maig, 16
persones) – sense traducció; Drets de la dona - urdú i àrab (5
març, 25 persones); Sistema educatiu i formació d’adults –
urdú i àrab (21 novembre, 30 persones); Organització de la
ciutat (27 novembre, 8 persones) – sense traducció

Activitat 2: Sortides guiades de coneixement de l'entorn:
biblioteca, centres socials, etc.
L’objectiu d’aquestes sortides és millorar el coneixement de
l’entorn i els serveis que s’ofereixen al barri, així com realitzar
activitats d’interès cultural o visitar espais importants de la
ciutat.
Hem fet 5 visites a la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz: 12 i
15 de març (20 persones), 21 de maig (18 persones), 15
d’octubre (20 persones), 18 d’octubre (10 persones).
Activitat 3: Sortides a la ciutat
Amb algun dels grups hem fet sortides específiques
proposades pels mateixos formadors/es: Sortida al Parc de la
Ciutadella (28 de maig) i sortida a la Sagrada Família amb el
grup dones.

Per primer cop, hem plantejat sortides i activitats de final de
curs obertes a tot el barri (mesos juny-juliol) Les sortides i
activitats realitzades han estat les següents:




Exposició “Goya, luces y sombras” al CaixaFòrum (21
de juny)
Museu d’Història de la Immigració (26 de juny)
Parc Güell (25 de juny)

----------INCLUSIÓ--------Objectiu 1: Potenciació d’una xarxa d’intercanvi de serveis entre els veïns
Resultat 1: S’han fet 42 intermediacions (entre 84 i 94 persones implicades) dins la
Xarxa de Treball Solidari del Poblenou
Activitat 1: Xarxa de treball Solidari del Poblenou
S’ha fet intermediació entre demandes i ofertes, posant en
contacte veïns que requereixen serveis de manteniment de la
llar i serveis a les persones i veïns i veïnes que poden realitzar
aquestes tasques i que es troben en situació d’una gran
precarietat econòmica.
A més s’ha fet seguiment del procés.
Objectiu 2: Assessorament laboral i acompanyament a la recerca de feina
Resultat 1: Assessorament laboral: 30 persones (amb 3 assessors no simultanis)
Cicle suport recerca feina: 20 persones (amb 8 formadors i 4 persones de suport)
Cicle formació emprenedors: 23 persones (4 formadors)
Activitat 1: Assessorament laboral
Hem fet assessorament laboral i acompanyament a la
recerca de feina una tarda a la setmana, amb cita prèvia,
mitjançant un voluntari en atenció individualitzada.
La gestió es feia des del Punt d’Acollida. En total hem tingut 3
assessors laborals (no simultanis) fins el mes de setembre i se’ls
ha pogut derivar una trentena de persones, amb sessions de
seguiment (un augment notable en comparació amb les 18
de l’any passat).
Activitat 2: Realització d’un Cicle de suport a la recerca de
feina (setembre a desembre 2012)
Aquest cicle s’ha organitzat conjuntament amb el casal de
barri del Poblenou i mitjançant professionals que han

col·laborat
de
manera
altruista
en
el
disseny,
desenvolupament i avaluació del cicle.
Hem realitzat un programa complet que comprenia:
assessorament individual i mòduls de “coaching”, entrevistes
de feina i elaboració CV, imatge personal, emprenedoria i
sessions grupals en l’Aula de recerca de feina per internet.
Activitat 3: Realització d’un cicle de formació per
emprenedors (30 maig, 6, 13 i 20 de juny)
Hem fet una formació bàsica en emprenedoria de 10 hores
en quatre sessions:
1- Qui és emprenedor?
2- Idees emprenedores i models de negoci
3- Experiències de negocis, formes jurídiques, fiscalitat i
recursos de suport
4- Imatge personal i empresarial
Posteriorment es van fer 2 re-trobades per aprofundir en
alguns temes d’interès del participants i fomentar el suport
mutu (12 juliol i 24 octubre).
Objectiu 3: Reforç a la Xarxa de Suport als Assentaments
Resultat 1: Col·laboració amb la Xarxa de Suport als Assentaments amb
l’aportació dels recursos d’Apropem-nos a persones que viuen en fàbriques
abandonades o en habitatges sobreocupats.
Activitat 1: Cursos de llengua i alfabetització (11 alumnes),
atenció al Punt d’Acollida (34 persones, 73 consultes en total),
assessorament legal, assessorament laboral, xerrades de
promoció de la salut amb professionals del CAP Poblenou.
Objectiu 4: Facil.litar l’accés a l’oferta cultural de la ciutat a col.lectius amb
dificultats i/o risc d'exclusió
Resultat 1: Un total de 77 persones han participat en sortides a concerts
Activitat 1: Col.laboració amb el programa “Apropa” de
l’Auditori de Barcelona
S’han fet sortides en grups entre 10 i 12 persones a concerts
de música (15, 17 i 18 febrer; 28 abril, 31 maig, i 16 de
desembre) i espectacles per a pares i fills (6 maig), en
aquesta ocasió amb visita al Palau de la Música inclosa.

---------SENSIBILITZACIÓ-----------Objectiu 1: Promoció d’espais de convivència intercultural
Resultat 1: 671 persones han participat en els diversos espais per promoure la
convivència intercultural: Te i Cafè: 182, Entresons: 360, Tallers escoles: 50, Parelles
lingüístiques:34, Taller Migrar: 25
Activitat 1: Te i Cafè (sessions per a generar el diàleg, el debat
i la reflexió al voltant de la immigració i la convivència).
Cada “Te i Cafè” s’ha realitzat en col·laboració amb alguna
entitat o de persones a títol individual i utilitzant diversos espais
socials del barri per arribar a públics més amplis.
Hem realitzat els següents:
“Dona i Treballs” (dins els Diàlegs a Mitja Veu):
(VEGEU Objectiu 3: Participació i empoderament de dones
de diversos orígens)
Activitat feta en col·laboració amb el Casal de Barri del
Poblenou i una psicòloga i “coach” amb qui es va dissenyar i
realitzar el taller (9 de març, 22 participants).
“Y mañana lo mismo?”: Estrena d’un documental sobre les
persones sense sostre al Poblenou i la xarxa ciutadana de
solidaritat. Debat posterior. En col·laboració amb el col.lectiu
de joves “Alterna’acció”, (autors del documental),
l’Assemblea Social del Poblenou, la Xarxa de Suport als
Assentaments i el Centre Cívic Can Felipa. (30 juny, 100
participants)
“Mustafà és al replà” : teatre-fòrum sobre la convivència en
una escala de veïns acompanyada d’un debat i reflexió
col.lectiva sobrerumors i estereotips. En col·laboració amb la
companyia Teatre Pa’tothom, la Xarxa Anti-rumors i el centre
cívic Can Felipa. (21 setembre, 60 participants)
Taller d’intercanvi de receptes de cosmètica natural de
diversos països (en preparació)
Activitat 2: Entresons (espai de trobada a través de sessions de
música de fusió i mestissa)

Hem realitzat 4 sessions, amb els DJs habituals
i la
col·laboració de diverses persones en la realització d’un taller
de salsa, de hip-hop, de dansa llatina/contemporània, aquest
darrer amb Brinkadeira, un centre cultural del barri.
La comissió Entresons, formada per 7-8 persones de diversos
països, s’ocupa de l’organització, desenvolupament i
avaluació de cada acte. (20 gener, 120 participants; 30 març,
100 p.; 28 setembre, 60 p.; 30 novembre, 80 p.).

Activitat 3: Tallers a les escoles
Tallers als instituts del barri per tractar el tema de la diversitat
cultural, els rumors i estereotips. En col·laboració amb entitats
de la Xarxa Antirumors.
S’han fet tres tallers a l’IES Front Marítim: 2 sessions de “Cruïlles
del Món” i una sessió de “Rimant rimes”
(en preparació: 2 sessions de “Cruïlles del Món” a l’IES Icària
per realitzar al gener)

Activitat 4: Cicle de cinema sobre països de la Mediterrània
Aquest any l’hem centrat en les dones i els joves i hem
projectat dos films ambientats en el nord d’Àfrica: “La fuente
de las mujeres” (pel.lícula de ficció sobre l’empoderament de
les dones d’una comunitat rural) i “Joves normals”
(documental sobre joves i terrorisme), i seguidament s’ha fet
un debat.
Activitat en col·laboració amb l’Associació d’Estudiants
Marroquins de Barcelona i la Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz (3 i 5 de juliol, 70 participants)

Activitat 5: Parelles lingüístiques i d’intercanvi de llengües
Durant aquest curs, hem continuat amb aquest projecte amb
la intenció de donar una opció de continuïtat a
l’aprenentatge de les llengües. A la vegada, es fomenta el
coneixement mutu i l’intercanvi entre persones de diferents

orígens. Durant aquest any s’han establert 15 parelles noves i
amb diverses llengües d’intercanvi: català, castellà, anglès,
francès i àrab.

Activitat 6: Taller “MIGRAR”
“Descubrir la ciudad a la que han llegado o de la que nunca
se fueron con una mirada distinta, desnudos de prejuicios,
abordando la temàtica de la inmigración”.
Taller de dos dies i sortida pública. En col·laboració amb el
centre cívic Can Felipa i la companyia de teatre Kamchatka
(15, 16 i 17 de març, 25 participants).
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