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INTRODUCCIÓ 

Després de quatre anys d’activitats i projectes emmarcats en el Pla de treball 2014-2018, 

vam realitzar una valoració del grau d’assoliment dels objectius marcats i vam veure com 

s’havien treballat a través dels diferents àmbits. Així, vam posar en valor la feina feta i vam 

visualitzar el que s’havia fet en menor mesura.  

Aquesta valoració ens ha servit de base per veure com volem seguir treballant, allò en que 

volem incidir més i de quina manera, els elements que volem incorporar de cara als 

propers anys i la perspectiva en la que ens proposem treballar.   

En aquest document presentem breument el procés que hem dut a terme per traçar les 

línies de futur 2019-2020, el recull de propostes realitzades i les conclusions que en traiem 

de cara a seguir treballant encara amb més intensitat i de la millor manera a favor de la 

cohesió i la convivència als nostres barris i més enllà.  

 

 

PROCÉS 

Per elaborar el Pla de treball es va dissenyar i executar un procés que va iniciar amb 

l’avaluació del Pla de treball anterior (2014-2018). Aquesta avaluació va culminar amb 

unes conclusions i idees per seguir avançant. Les entitats del Grup motor de la Taula 

intercultural, conformat per un nombre reduït d’entitats diverses que juntament amb la 

persona dinamitzadora de la mateixa Taula, han dissenyat aquest procés i el nou Pla, l’han 

organitzat, han fet propostes i l’han treballat amb la resta d’entitats de la Taula intercultural.  

El conjunt d’entitats que conforma la Taula intercultural hi han participat activament amb la 

seva elaboració a través de dues sessions participatives, una de valoració i una de retorn. 

Les entitats han pensat, debatut i exposat les seves propostes a partir de l’exposició 

d’unes quantes preguntes.  

Amb l’objectiu d’incorporar una visió externa al projecte però coneixedora d’aquest, també 

s’ha realitzat un grup de discussió amb treballadores de serveis socials. Ens hagués 

agradat involucrar més agents del territori, però no ha estat possible a causa del volum de 

feina que tenim a l’entitat, deguda, també i en part a les dates en que s’ha realitzat 

l’elaboració del nou Pla de treball (finals d’any). 
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PLA DE TREBALL 2019-2020 

Al llarg del procés de traçat de les línies de futur que s’ha dut a terme, les entitats han 

considerat que “els objectius i els àmbits del Pla de treball 2014-2018 són adequats i que 

és pertinent seguir-los treballant; es van pensar molt en el seu moment i cal seguir-los 

assolint.”  

“Se’ls ha anat donant l’envergadura que han requerit (refugi) i se n’han afegit (Explotació a 

les càrnies). Els projectes i accions que s’estan fent són bons i s’haurien de mantenir. En 

tot cas, es pot ampliar la feina que realitzem, aconseguint que participin més entitats i 

donant més consistència a les activitats que funcionen més bé.”  

En aquest sentit, doncs, s’ha revisat i aprofundit en cada un dels objectius i àmbits de 

treball i s’han valorat i fet propostes de millora en molts dels projectes i accions que tirem 

endavant, a més, evidentment, de proposar-ne de noves i de constatar i incorporar noves 

perspectives de treball. 

 

Es considera que cal seguir treballant cap a la transversalitat ja que durant aquests anys 

s’ha avançat en aquest objectiu, el qual és de llarg recorregut. Es considera que caldria 

més participació d’entitats de diferents orígens i d’activitats interculturals a la Pau Sense 

Treva. Sorgeix la proposta de coordinar-hi una carpa de jocs del món o fer-hi una activitat 

d’endevinalles sobre fruites d’arreu. També es considera que seria positiu treballar amb les 

AFAs dels centres educatius.  

Pel que fa a Carnaval, es valora que cal dialogar, conciliar i trobar una manera conjunta de 

gaudir d’aquesta activitat. Es considera que les entitats formades per persones autòctones 

haurien de portar la iniciativa de treballar plegats/des i les entitats de la Taula intercultural 

podrien trucar a la porta de les autòctones, convidant a ballar, per exemple.  

Es proposa repetir la sessió que vam fer al 2016 per reconèixer la riquesa de la diversitat 

dels carnavals provinents de diferents llocs i trobar punts en comú; o alguna activitat 

semblant. També es posa sobre la taula la necessitat de realitzar el fulletó que havíem 

proposat amb el contingut que hi ha darrere de les diferents comparses que formen la rua.  

Pel que fa a la interculturalitat a les Festes Majors, es considera que és important seguir 

treballant-hi per aconseguir barreja als carrers a través de les mateixes Comissions dels 

carrers i la Federació que les agrupa, la Federació d’Associacions i Comissions de Carrers.  

Es proposa que es programi Expressions del món en una franja horària més afina a la 

participació, diferent a la del migdia.  

Objectiu: Transversalitat 
Estendre internament i externament la interculturalitat als diferents espais i esdeveniments dels 
nostres barris (Secretariat, Cotxeres, Festes majors...). 

Àmbit: Cultural i formatiu 
 Pau sense treva (tallers), la Bordeta en dansa, el Carnaval (reunions, Taula rodona, 

exposició), la Festa Major de Sants (paradetes i activitats), Cinema a la Fresca 
(pel·lícules sobre diversitat/refugi), FirEntitats...  

 Expressions del món. Espectacle que combina dansa, música, arts marcials i poesia. 
Arts d’arreu del món expressades per entitats de persones de diversos orígens. 
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Es valora positivament i necessària continuar fomentant els projectes que permeten 

treballar conjuntament i compartir quotidianament les cultures d’uns i altres, en la línia del 

Projecte Cuines del món. S’estima que seria molt bo que el Projecte Aprenem (grups de 

conversa) es realitzés amb gent jove. 

Es veu important que les entitats de persones immigrades tinguin més veu i visibilitat en 

espais de participació del territori, com als Consells de barri. També es veu convenient 

treballar la inclusió en assemblees de veïns/es, per exemple, convidant-les a participar des 

d’aquests mateixos espais. 

Pel que fa a les reunions plenàries, en les quals es valora molt positivament que les 

entitats tinguin un espai per explicar els seus objectius i allò que fan i que es convidi 

associacions, projectes, iniciatives i serveis externs, es considera que cal seguir potenciant 

el coneixement i la col·laboració entre les entitats que formen part de la Taula intercultural. 

Es proposa específicament convidar l’entitat Prollema a una reunió plenària, pel treball que 

realitza amb joves extutelats/des.  

Es proposa que el Secretariat transmeti més àmpliament els serveis que ofereix a les 

entitats, ja que n’hi ha que ho desconeixen (possibilitat de disposar de dues sales l’any 

gratuïtament, etc.).  

 

 

 

 

Objectiu: apoderament 
Enfortir-nos com a entitats -a través de trobades, cursos, realització de projectes (en 
especial conjunts), etc.-  

Àmbits:  
Cultural i formatiu 

 Viatge per les cuines del món. Espai de convivència intercultural en el qual la cuina 
obre fronteres a la descoberta de noves textures, aromes, sabors i costums per 
crear un llenguatge proper, comú i per tant, divers. 

 Festival Kente o altres. Col·laboració del SESHB en projectes d’entitats de la Taula 
intercultural.  

 Reunions plenàries. Realització de reunions plenàries amb les entitats de la Taula 
intercultural. 

 Reunions de Grup motor. Realització de reunions amb les entitats del Grup motor. 
Social i sanitari 

 Espai de suport i assessorament psicològic. Promoció d’aquest espai de facilitació 
d’una vida més satisfactòria, saludable i amb més recursos. 
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Es considera que cal seguir treballant en pla d’igualtat i en la línia de creació d’espais de 

reflexió sobre temes relacionats amb la diversitat cultural i els drets humans, tant a la 

mateixa Taula intercultural com a les activitats que se’n derivin. 

Es valora positivament la participació a les diferents plataformes i tot i mantenir la proposta 

que les entitats hi participin directament quan sigui possible, a causa de la dificultat que 

tenen en fer-ho, es reafirma que la persona tècnica de la Taula intercultural transmeti la 

feina que realitza i les novetats a les reunions plenàries, en les que també se les ha 

convidades i es pot seguir fent. També es poden organitzar actes al territori sobre les 

diferents temàtiques que es treballen a les diverses Plataformes.  

Des de Serveis socials es proposa que la Taula pugui visibilitzar o vehicular la visibilització 

de la mesura extraordinària al reagrupament familiar de les persones amb discapacitat 

greu. Una de les temàtiques que es considera que cal seguir aprofundint és la del refugi i 

l’acollida. En aquest sentit es fa la proposta concreta d’alternar els dies dels actes del 

segon dimecres de mes de Stop Mare Mortum per tal que pugui arribar a més gent. 

Es veu interessant treballar projectes en els que no calgui fer una discriminació positiva per 

aconseguir participació, com en la qüestió de l’habitatge, que afecta i agrupa tothom. Es 

considera però que aquesta temàtica és més pròpia de la Taula social.  

 

Objectiu: Igualtat 
Promoure espais de reflexió i fer d’interlocutors amb institucions, entitats, etc., en 

diferents àmbits per tal d’afavorir la igualtat. 

Àmbits: 
Cultural i formatiu 

 Dia de les Persones Migrades. Acte de commemoració del Dia de les Persones 
Migrades. 

 Dia de la Dona. Col·laboració a l’acte de commemoració del Dia de la Dona. 
Social i sanitari 

 Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat). 
Plataforma de treball pel dret universal a la salut.   

 Stop Mare Mortum. Plataforma de treball a favor de les vies legals i segures 
d’accés a Europa (refugi/migració). 

 Plataforma Càrnies en lluita. Plataforma de defensa dels drets laborals a les 
falses cooperatives càrnies. 

 Actes i manifestacions. Participació a actes i manifestacions a nivell de barri i 
més enllà. Ex) Centre d’Internament per Estrangers. 

Antirumors i mitjans 
 Xarxa bcn antirumors. Plataforma de treball per acabar amb els rumors, 

estereotips i prejudicis vers les persones immigrades. 
Educatiu i esportiu 

 Xerrades. Xerrades sobre refugi a centres educatius, centres cívics, etc. 
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Es veu necessari seguir treballant per transmetre la qüestió de la transició nacional. Per 

fer-ho es creu convenient en la línia de drets i llibertats fonamentals (dret a 

l’autodeterminació, dret a la llibertat d’expressió, dret a la manifestació, presos). També es 

veu convenient promoure trobades en la línia de la cohesió, del treball conjunt. Com volem 

aquest país i com el volem digne? El compromís està en aquesta crida, en aquest 

moviment d’inclusió en el que hem d’estar junts/es. La pregunta bàsica a fer-nos és “Quin 

país volem?”  

Pel que fa a les activitats relacionades amb la llengua, es veu important treballar per tal 

que les entitats de persones immigrades s’hi sentin cridades. Un exemple d’activitat seria 

el Correllengua. Es veu important seguir treballant a favor del plurilingüisme, i per tant, de 

la promoció i foment  del reconeixement, la transmissió i l’aprenentatge de les llengües 

familiars de les entitats i les persones del territori. A partir d’ara es veu pertinent ubicar el 

plurilingüisme a l’objectiu de territori.  

En la línia plurilingüe es seguirà apostant per l’acte de commemoració del Dia de la 

Llengua Materna, pels tallers plurilingües que es realitzen a diferents activitats dels nostres 

barris i per la col·laboració amb els projectes que es tiren endavant a l’Aprenem 

compartint. 

Es proposa seguir i intensificar el treball d’intercanvi cultural i transmissió de sabers per 

part de les diferents entitats. Es considera que compartir és una manera de fer de la Taula 

intercultural i es veu molt important. “Cal compartir experiències i projectes, barrejar-se 

més entre unes entitats i unes altres, seduir i deixar-se seduir.”   

 
Àmbits: 
Antirumors i mitjans 

 Xerrem d’Arreu. Programa radiofònic on persones de diferents orígens parlem en 
català sobre el nostre procés migratori, les dificultats, la riquesa cultural, les 
semblances i diferències respecte el lloc d’origen, la participació al territori, el 
nostre aprenentatge del català, etc. 

Lingüístic i transició nacional 
 Xerrem, Parlem i Junts. Foment dels projectes de promoció de l’ús social del 

català. 
 Aprenem compartint. Treball amb joves a favor del plurilingüisme (vídeo de 

reconeixement de les llengües parlades, contes plurilingües a les aules...). 
 Dia de la Llengua Materna. Acte de reconeixement a les llengües minoritàries i la 

diversitat lingüística. 
 Aprenem. Suport en aquest projecte en el qual agrupacions de persones aprenen 

la llengua que volen i ensenyen la que saben. 
 Debats. Debats entre persones de diferents orígens sobre el procés de transició 

nacional. 
 Correllengua. Participació al Correllengua de Sants (carpa i activitats). 
 Salutacions d’arreu. Taller plurilingüe que es realitza als esdeveniments del 

territori. 

 
Objectiu: Territori 
Enfortir el sentiment de pertinença de les entitats i persones dels nostres barris i més 
enllà.  
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Així, es decideix redactar de nou l’objectiu de territori. Abans el definíem com a “Enfortir la 

vinculació de les entitats amb temes socials i nacionals.” I ara el redactem així “Enfortir el 

sentiment de pertinença de les entitats i persones dels nostres barris i més enllà.” 

 

Àmbits (2014-2018) 

  

 

 

  

 

 

 

 

Es proposa referir-nos a l’àmbit antirumors i mitjans de comunicació per “racisme i 

mitjans de comunicació”. Treballem per combatre el racisme (rumors, actituds, accions, 

...) Es proposa treballar l’antirumors al Xerrem d’Arreu més explícitament (falca “És 

interessant saber que...”, entrevista sobre qüestió antirumors, introduir una pregunta per 

desmentir-ne un a cada programa...).  

Pel que fa a l’àmbit cultural i formatiu es proposa seguir fent les sortides que fem, les 

quals també són un caire formatiu. També alguna formació si és d’interès comú 

(antirumors, país, regularització...). 

Pel que fa a l’àmbit social i sanitari es considera molt positiu que la Taula intercultural 

treballi amb iniciatives àmplies, més enllà dels barris i aprofundir-hi més a nivell de 

territori.  

Treballem per combatre els rumors racistes i per millorar el tracte de la 

diversitat als mitjans de comunicació, tant a nivell de barri com de 

ciutat.  

Organitzem conferències, disposem d’un espai gastronòmic, 

participem activament a les activitats culturals del territori, oferim 

grups de conversa en diferents idiomes i organitzem una festa 

intercultural anual. 

Treballem a favor de la universalització del sistema sanitari, dels drets 

de les persones migrades i refugiades, organitzem i ens afegim a 

campanyes i manifestacions ciutadanes, oferim un espai de suport i 

assessorament psicològic per a tots els públics i ens coordinem 

periòdicament amb serveis socials del territori. 

Fomentem la interculturalitat a les activitats esportives i vinculem 

l’alumnat a les entitats del territori. 

Treballem a favor de la llengua i del país, sempre des d’una 

perspectiva intercultural.  

Lingüístic i 
transició 
nacional 

Educatiu i 
esportiu 

Social i 
sanitari 

Cultural i 
formatiu 

Antirumors i 
mitjans de 

comunicació 
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Hi ha un debat entorn de mantenir o no “Treballar a favor de la universalització dels 

sistema sanitari”, amb l’argument que es veu inclòs en “els drets de les persones migrades 

i refugiades”, però finalment s’opta per mantenir-ho ja que malauradament és una tasca 

que cal continuar realitzant específicament. Si es manté la referència a les persones 

immigrades i refugiades, es proposa afegir “També de les persones menors sense 

referents familiars”, ja que la Taula intercultural forma part activa de la plataforma SHB 

Acullen. 

En l’àmbit educatiu i esportiu es proposa una major coordinació amb la Taula 

d’esports i fer, per exemple, alguna formació de rumors, gènere, etc. amb monitors 

esportius, la qual també es valoraria positivament de fer amb treballadors/es de l’estructura 

central del Secretariat.  

I pel que fa a l’àmbit lingüístic i transició nacional es reitera la necessitat d’organitzar un 

debat amb les entitats de la Taula i de treballar el plurilingüisme, tal i com s’ha anat fent 

en l’últim temps.  

 

Àmbits 2019-2020 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Treballem per combatre el racisme (rumors, actituds, accions...) i per 

millorar el tracte de la diversitat als mitjans de comunicació, tant a nivell 

de barri com de ciutat.  

Treballem a favor de la cultura, la transmissió i l’aprenentatge de 

sabers de les entitats i veïns i veïnes del territori. 

Treballem coordinadament a favor de la universalització del sistema 

sanitari, dels drets i oportunitats de les persones migrades i refugiades, 

també de les menors sense referents familiars. 

Fomentem la interculturalitat a les activitats esportives i vinculem 

l’alumnat i les entitats del territori. 

Treballem a favor d’una Catalunya inclusiva basada amb els drets i les 
llibertats. Compartint punts de vista, experiències i projectes i 
promovem i fomentem el reconeixement, la transmissió i l’aprenentatge 
de les llengües familiars.  
 

Lingüístic i 
transició 
nacional 

Educatiu i 
esportiu 

Social i 
sanitari 

Cultural i 
formatiu 

Convivència 
i mitjans de 
comunicació 
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Perspectiva interseccional 

Al llarg de la seva existència, la Taula intercultural també ha anat adquirint una perspectiva 

de drets que es considera important visibilitzar, la qual fomenta, protegeix i promou el 

respecte dels drets humans, des de la igualtat i la no discriminació. 

Es posa sobre la taula que el gènere és un àmbit en el que es palpa molt la desigualtat. 

Calen espais de reflexió per treballar la justícia de gènere. En aquest sentit es proposa que 

des de la Taula intercultural es commemori el Dia de la dona, per exemple.  

Es veu important incorporar la perspectiva interseccional a tot allò que fem des de la Taula 

intercultural, entenent l’encreuament de múltiples eixos estructurals d’opressió/privilegi o 

dimensions de la diversitat individual i col·lectiva (gènere, orientació sexual, origen cultural, 

edat, classe social...). 

 

 

 

Gènere 

 

 

Edat 

Orientació sexual 

Classe social 

Origen cultural 



  Pla de treball 2019-2020 

Taula social i Taula d’esports 

Es comenta la conveniència que la Taula intercultural es coordini amb la Taula social i la 

Taula d’esports amb l’objectiu de compartir idees, recursos i projectes i treballar 

conjuntament per tal de tenir major incidència, també en l’àmbit social i esportiu. Es 

planteja la possibilitat d’establir almenys una reunió anual de coordinació amb aquestes 

Taules.   

 

 

  

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

El procés d’avaluació i de traçat de les línies de futur que s’ha dut a terme durant el tercer 

trimestre del 2018 ha conclòs que “els objectius i els àmbits del Pla de treball 2014-

2018 són adequats i que és pertinent seguir-los treballant; es van pensar molt en el 

seu moment i cal seguir-los assolint. Se’ls ha anat donant l’envergadura que han requerit 

(refugi) i se n’han afegit (Explotació a les càrnies).”  

“Els projectes i accions que s’estan fent són bons i s’haurien de mantenir. En tot cas, es 

pot ampliar la feina que realitzem, aconseguint que participin més entitats i donant 

més consistència a les activitats que funcionen més bé.”  

Es constata la perspectiva de drets en les accions de la Taula intercultural, ja que es 

fomenta, es protegeix i es promou el respecte als drets humans. Es veu necessari  

introduir la perspectiva de gènere i desenvolupar accions afavoridores de la igualtat en 

aquesta línia. En aquest sentit es veu important abordar els projectes des d’una 

perspectiva interseccional, entenent l’encreuament de múltiples dimensions de la 

diversitat individual i col·lectiva (gènere, orientació sexual, origen cultural, edat, territori, 

classe social...). 

Si mirem cada un dels objectius de la Taula intercultural, ressaltem el de territori, el qual 

es veu necessari treballar per transmetre la qüestió de la transició nacional en la línia 

de drets i llibertats fonamentals (dret a l’autodeterminació, dret a la llibertat d’expressió, 

dret a la manifestació, presos/es).  

També es veu convenient promoure trobades en la línia de la cohesió, del treball 

d’intercanvi cultural i transmissió de sabers. “Cal compartir experiències i projectes, 

barrejar-se més entre unes i altres, seduir i deixar-se seduir”. 

 

  Taula 

intercultural 

Taula social Taula d’esports 
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En aquest sentit, es segueix apostant pel plurilingüisme i per tant, per la promoció i 

foment del reconeixement, la transmissió i l’aprenentatge de les llengües familiars de les 

entitats i les persones del territori. A partir d’ara es veu pertinent ubicar el plurilingüisme a 

l’objectiu de territori.  

Es veu important seguir treballant amb l’objectiu d’igualtat i en la línia de creació d’espais 

de reflexió sobre diversitat cultural i drets humans. També es valora positiu continuar a 

les temàtiques a les que participem, transmetent el que s’hi treballa i portant-ho als 

nostres barris.  

Cal seguir treballant cap a la transversalitat ja que es considera un objectiu de llarg 

recorregut. Es considera que caldria més participació d’entitats de diferents orígens i 

d’activitats interculturals a la Pau Sense Treva. I es veu molt important seguir treballant 

per trobar una conciliació i una manera conjunta de gaudir de l’activitat de Carnaval, així 

com per aconseguir més interculturalitat a les Festes Majors.  

Pel que fa l’objectiu d’apoderament, es proposa que el Secretariat transmeti més 

àmpliament els serveis que ofereix a les entitats ja que n’hi ha que ho desconeixen. Es 

veu important que les entitats de persones immigrades tinguin més veu i visibilitat en 

espais de participació del territori (Consells de barri, assemblees de veïns/es...).  

Pel que fa a les reunions plenàries, es considera que cal seguir potenciant el 

coneixement i la col·laboració entre les entitats que formen part de la Taula intercultural, 

així com convidant-hi associacions, projectes, iniciatives i serveis externs. Es valora 

positivament i necessària continuar fomentant els projectes que permeten treballar 

conjuntament i compartir quotidianament les cultures d’unes i altres, en la línia de 

Cuines del món. 

 


