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9 Barris Acull
Fem Xarxa

convivència i
diversitat
• Certamen per la
Convivència
• Festival de Sopes del Món
• Promoció de la diversitat

igualtat de drets
• Punt d’Acollida i Informació
• Servei d’Acompanyament
Jurídic
• Tallers de llengua i entorn
• Actes de sensibilització
• Campanyes i manifestos

participació i treball
en xarxa
formació, reflexió
•
•
•
•
•

Espai de coordinació
Suport a entitats
Foment del voluntariat
Guia de recursos
Web

• Jornades
• Tallers de reflexió
• Formació
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convivència i
diversitat

7è CERTAMEN PER LA CONVIVÈNCIA

convivència i
diversitat

13è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN
69 sopes
i 138 artistes
sopers
60 voluntaris i
voluntàries
d’organització

Més de 2.000
participants
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convivència i
diversitat

10 ANYS DE SOPES DEL MÓN:
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ITINERANT

convivència i
diversitat

PROMOCIÓ DE LA DIVERSITAT
La Cultura va
de Festa 2016
Comunitat
Islàmica de
Nou Barris
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igualtat de drets

PUNT D’ACOLLIDA I INFORMACIÓ
Usuaris per motiu de consulta

Total d’atencions : 2.406
2.093 presencials
313 telefòniques
208 acompanyaments

1%
s. socials

7 % altres

2%
laboral
64 %
estrangeria

8%
nacionalitat

66 % dones i 34 % homes
82 % usuaris del districte

18 %
llengües

Usuaris per situació administrativa
Règim
Comunitari
6%

Altres
2%

Espanyols
7%
Permís de
residència
52 %

Irregulars
34 %

igualtat de drets

SERVEI D’ACOMPANYAMENT JURÍDIC
Total atencions: 845

62 % dones i 38 % homes
86% viuen al districte

Zona Nord: 120
Zona Centre: 630
Zona Sud: 95

Total tramitacions: 119
569

Rànquing de països al Servei
d’Acompanyament Jurídic
260
149

136

115
78

Hondures

Marroc

Bolívia

Pakistan

Nigèria

Equador

77

Armènia

56

46

44

Rep.
Dominicana

Ucraïna

Geòrgia
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igualtat de drets

TALLERS DE LLENGUA I ENTORN
Total d’usuaris atesos: 202 persones
10 grups de castellà, nivell bàsic
1 grup de català
2 grup d’alfabetització
Formadors/es : 18 persones
Zona Centre:
5 grups castellà + 1 grup alfabetització
8 voluntaris
132 alumnes

Zona Nord:
2 grups castellà
2 voluntaris
19 alumnes

Zona Sud:
3 grups castellà + 1 català + 1 alfabetització
8 voluntaris
51 alumnes

igualtat de drets

Dimecres 9 de març
Casal de Barri Prosperitat
Projecció del Documental “El racisme mata”
Les múltiples cares del racisme institucional» s’articula
en tres blocs contenidor: els CIE, la política migratòria i
els murs.
I construeix el discurs sumant aportacions de persones
referents en la lluita pels drets humans, com Cristina
Fernàndez, de l’OSPDH,
Alícia Rodríguez del SAiD i Alba Cuevas de SOS
Racisme, Norma Falconi, dePapers i Drets x Tothom o
Rafael Ribó,
Síndic de Greuges; amb material de recerca i seguiment
de les darreres mobilitzacions i fites de la lluita social.
Organitza: Xarxa 9barris Acull
Amb la col·laboració: SOS Racisme i Casal de Barri
Prosperitat
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igualtat de drets

SENSIBILITZACIÓ

igualtat de drets

SENSIBILITZACIÓ

[Concert homenatge]
BERTA CÁCERES – VIVE!
DISSABTE, 30 d’ABRIL 2016 – 14h a 21h
Lloc: Marquesina de Via Julia
Organitza: Plataforma Berta Vive Barcelona
Quan farà dos mesos de l’assassinat de Berta Cáceres, una delegació
de 5 activistes, dones i homes defensors de Drets Humans
d'Hondures, organitzada pel COPINH (Consell Nacional
d'Organitzacions Populars i Indígenes d'Hondures), visitarà cinc
països europeus amb l'objectiu de dialogar amb responsables
polítics i ONG, unir-se a les protestes nacionals enfront de les
institucions que financen el projecte Agua Zarca, denunciar davant
els mitjans de comunicació i el públic en general l'elevada impunitat
al seu país.
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igualtat de drets

SENSIBILITZACIÓ
A càrrec de Pablo Peralta
Pla Bcn Ciutat Refugi
Dijous 12 de maig a les 18.30 h.
Espai Via Favència (Via Favència 288, A)
Actualment estem vivint una de les crisis
humanitàries més greus de la història. Al món
hi ha 60 milions de persones desplaçades:
fugen de guerres, violacions de drets humans o
desastres naturals. A més dels desplaçats i
refugiats, 250 milions de persones al món són
migrants internacionals: fugen de la pobresa i
les desigualtats. Davant la inacció total i
absoluta de la Unió Europea i de l’Estat
espanyol, l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb les entitats socials i la
ciutadania- ha decidit actuar.

igualtat de drets

SENSIBILITZACIÓ
Donem veu a les persones refugiades.
Volem visibilitzar la situació de les persones
refugiades i apropar-la als nostres veïns i veïnes.
El seu patiment i la vergonyant actuació dels estats
no ens pot deixar indiferents.
dimecres 29 de juny a les 19:30h
Xerrada sobre l’experiència als camps de refugiats.
del 20 de juny al 9 de juliol
EXPOSICIONS:
“Los niños nos muestran su sufrimiento mediante
sus dibujos”
“Refugiados, bienvenidos”
Casal de Barri Prosperitat
Pl.Angel Pestaña s/n
08016 Barcelona
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igualtat de drets

Veïns i veïnes de 9 Barris

participació i treball
en xarxa
RECOLZAMENT A LES FESTES MAJORS DELS BARRIS
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participació i treball
en xarxa

GUIA DE RECURSOS DE NOU BARRIS

participació i treball
en xarxa

WEB I XARXES SOCIALS

Agenda i notícies

Una fitxa de
cada entitat
Presència a
xarxes socials
Xerrades i aparicions a
mitjans

Presència en xarxes a
nivell de ciutat i de
districte
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formació, reflexió

Tallers d’Estrangeria:
2 de Febrer: Joves Tastet
d’Oficis
26 de maig: Xarxa Inserció

formació, reflexió
Refugi, asil, migració, desplaçament... Des de que va esclatar el
conflicte a Síria, malauradament, aquests conceptes formen part
del nostre quotidià de la mà dels mitjans de comunicació
majoritaris. Dades, xifres i imatges...

Però sabem realment què volen dir aquests conceptes?
Davant la voràgine informativa en la que vivim, us proposem
aturar-nos a reflexionar i endinsar-nos en aquests conceptes des
d’una perspectiva històrica i crítica:
En un món globalitzat i interconnectat, paradoxalment, els
governants dels estats poderosos erigeixen fronteres cada cop
més elevades, visibles i invisibles: faciliten la circulació dels
diners, no la de les persones. Paral·lelament, creixen les opcions
polítiques xenòfobes i neofeixistes. Com reaccionem davant
d’aquesta situació?
Com veieu són molts els interrogants que abordarem a les
properes Jornades de la Xarxa. Aquesta reflexió, complexa però
necessària, la farem de la mà del Miquel Doñate Sastre,
antropòleg social i activista.

Esperem la vostra presència.
Enxarxeu-vos!!
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formació, reflexió

A partir dels debats que s'han generat a les escoles i
instituts, AMPES, casals, esplais o agrupaments sobre el
tema de la recollida i enviament de material a les persones
refugiades, resulta incontestable que el tema ha d'entrar
als espais educatius dels nostres barris. No només perquè
res del que afecta els humans ens és aliè, sinó perquè estem
davant d'un fenomen que no és pas puntual i passatger, sinó
permanent. I als centres educatius i als socioculturals no el
podem encarar de manera descontextualitzada, ni tampoc
des de l'emocionalitat per sincera i sentida que sigui.
No podem obviar que les persones refugiades són una
conseqüència de les guerres, o de les dictadures o de
l’imperialisme. I és per aquest motiu que ha de ser una
ocasió ineludible per educar des d'una perspectiva crítica i
transformadora. I amb una perspectiva de solidaritat
propera i concreta en el nostre quotidià que ens apropi als
infants i joves que han hagut de deixar els seus països
d'origen en contra de la seva voluntat, als infants i dones
que han hagut de fugir de casa seva per maltractament i
abandonament, o a les famílies que pateixen la plaga dels
desnonaments.

9 Barris Acull
Fem Xarxa
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