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ANNEX 
 

DESCRIPCIÓ CONTEXTUALITZADA  
DE BONES PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ1  

 
1 Aquesta selecció és exclusivament un conjunt d’exemples de pràctiques sorgides de diverses 
iniciatives locals –de la població autòctona i immigrada, d’entitats i institucions o de 
l’administració- localitzades fora de Barcelona. Algunes són úniques i d’altres són més 
prototípiques i se’n poden trobar de semblants en moltes poblacions. Responen als tres tipus 
de bones pràctiques exposats i exemplificats al final del capítol quart i totes són replicables.  
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Programa Immigració i Universitat - UAB 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

Programa Immigració i Universitat 

 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Fundació Autònoma Solidària / Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

- Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

- Regidoria de Convivència Intercultural de 
l’Ajuntament de Sabadell. 

- Regidoria per a la Immigració de l’Ajuntament de 
Cerdanyola. 

- Gabinet Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

El Programa compta amb el suport de la Secretaria per a 
la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

El Programa Immigració i Universitat és un programa pilot de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), gestionat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que es desenvolupa 
amb el suport del Consell Social de la UAB i de la Secretaria per a la Immigració de la 
Generalitat de Catalunya.  

El programa compta amb la col·laboració de diverses administracions locals i altres agents 
socials i té com a principal objectiu contribuir a la promoció social dels immigrants 
extracomunitaris residents a Catalunya i de les seves comunitats, a través de la promoció de 
l’accés als estudis universitaris.  

Amb aquest programa, i en coherència amb el seu compromís social, la UAB vol contribuir des 
del seu àmbit d’actuació, i de forma especial, a la deconstrucció de la imatge socialment 
desvalorada dels immigrants, potenciant alhora, una concepció positiva de l’immigrant com a 
actor social amb un paper positiu en la conformació i desenvolupament de la societat.  

Amb aquesta iniciativa, pionera en una universitat catalana en el camp de les migracions 
internacionals a Catalunya, la UAB no només es vol reafirmar com un referent en el sistema 
universitari català d’universitat oberta a la societat, sinó que revalida de forma clara el seu 
compromís social i aposta clarament i de forma inequívoca per convertir-se, també, en una 
universitat pionera a Catalunya en l’adquisició d’un compromís i una responsabilitat socials 
com a agent actiu i inclusiu en els processos d’incorporació social de les poblacions 
immigrades i en la participació positiva en la gestió de la diversitat social i ètnico-cultural de la 
societat catalana.  

En aquest sentit, hom pot afirmar que el Programa Immigració i Universitat de la UAB és un 
primer exemple de la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’afrontar i adequar-
se, des del seu àmbit d’actuació, als nous reptes que planteja, i plantejarà, la creixent 
incorporació de població immigrada a la societat catalana. Per afrontar i adequar-se a aquests 
reptes, però, és necessari iniciar un procés de canvi i adaptació. Procés que, necessàriament, 
s'ha de plantejar a mig termini i que ha d'estar recolzat per actuacions destinades a reforçar i 
consolidar aquest procés.  

Des d'aquesta perspectiva, el Programa Immigració i Universitat té, doncs, com a missió 
treballar per facilitar l’accés, de les persones immigrades residents a Catalunya, d'una manera 
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normalitzada i en igualtat de condicions, a les oportunitats i possibilitats educatives que ofereix 
la universitat, i contribuir, al mateix temps, al reconeixement i potenciació del capital humà que 
els immigrants incorporen i a una inserció sociolaboral de qualitat de la població immigrada.  

El Programa Immigració i Universitat focalitza les seves actuacions, inicialment, en aquelles 
persones immigrades d’origen extracomunitari que, tenint finalitzats estudis secundaris i/o 
universitaris en origen, vulguin iniciar o continuar estudis universitaris a la UAB. 
Paral·lelament, però, es treballarà per dissenyar i concretar línies de treball i actuacions 
destinades a promocionar l’accés als estudis universitaris entre els alumnes immigrats i/o fills 
de famílies immigrades que actualment cursen els últims nivells de l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i que poden no contemplar els estudis universitaris com una opció de futur, 
per diferents motius.  

Aquests plantejaments, però, s'insereixen en una línia més amplia d'actuació de la UAB en 
qüestions relatives a la immigració estrangera a Catalunya i a les problemàtiques associades 
als processos d'incorporació social que protagonitzen els immigrants, i que abasta àmbits 
propis de la universitat com la recerca i la docència.  

 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

El Programa Immigració i Universitat sorgeix com una iniciativa institucional de la UAB a 
partir de la confluència lògica de dos factors o escenaris essencials:  

- L’actual context sociodemogràfic català caracteritzat per la intensificació i 
consolidació dels fluxos migratoris internacionals cap a Catalunya, i per les 
dinàmiques de canvi i adaptació que es produeixen en l'estructura social i demogràfica 
catalana, afavorides per la incorporació de poblacions immigrades amb orígens ètnico-
culturals i socials diversos.  

- Compromís social de la UAB d’assumir una responsabilitat com a agent actiu i 
inclusiu en els processos d’incorporació social de les poblacions immigrades i en la 
participació positiva en la gestió de la diversitat social i ètnico-cultural de la societat 
catalana.  

De forma paral·lela, la constatació d’unes problemàtiques concretes en relació a les noves 
poblacions que s’incorporen a la nostra societat, i a les quals es vol donar resposta, justifica 
també una iniciativa d’aquestes característiques.  

- Constatació del potencial del capital humà i cultural que incorporen les poblacions 
immigrades, i que pot i deuria ser optimitzat en benefici dels seus processos 
d’incorporació social, en el de les seves pròpies comunitats, tant en origen com en 
destí, i en el de la societat catalana en general.  

- Constatació de la sub-utilització d’aquest capital humà i cultural, amb la subsegüent 
pèrdua de possibilitats que això suposa, tant per la pròpia població immigrada com per 
la societat catalana.  

- Constatació de l’existència d’una imatge socialment desvalorada dels immigrants, que 
els relega a una situació de desigualtat, tant en relació a la posició relativa que ocupen 
en l’estructura social com en l’accés a les oportunitats.  

- Necessitat social d’incorporar les poblacions immigrades, de forma inclusiva, 
normalitzada i efectiva, a tots els àmbits de la societat, entre aquests també el de 
l’accés a estudis de grau superior.  

 

 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Contribuir a garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i a garantir l’equiparació de drets 

 162



INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ 
INFORME SOBRE IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL A CATALUNYA DES DE LES PRÀCTIQUES LOCALS 

 
i deures de la població immigrada.  

Contribuir a la promoció social i a una inserció sociolaboral de qualitat de la població 
immigrada d'origen extracomunitari a Catalunya.  

- Contribuir al reconeixement i potenciació del capital humà i cultural que les poblacions 
immigrades incorporen, i potenciar el seu aprofitament i la seva aplicació en benefici 
dels seus processos d’incorporació social i en benefici de la societat catalana  

- Contribuir al coneixement dels actuals processos de canvi social i de les dinàmiques 
migratòries cap i a l’interior de Catalunya.  

 

Objectius específics:  

- Crear, conjuntament i en col·laboració amb diferents administracions locals i agents 
socials, mecanismes d'orientació, informació i assessorament en relació a la oferta 
d’estudis i els requisits i normatives d’accés a la UAB per a persones immigrades, i 
que puguin facilitar el seu accés a la UAB.  

- Adequar els serveis d’informació i orientació als alumnes de la UAB a les necessitats 
informatives i d’assessorament específiques en relació a l’accés als estudis 
universitaris per part de persones immigrades residents a Catalunya.  

- Facilitar, mitjançant la dotació d’un nombre determinat d’ajuts econòmics per a l'estudi, 
l’accés a programes de formació continuada de la UAB, a aquelles persones d’origen 
extracomunitari que presentin un alt grau de preparació acadèmica i professional i 
condicions objectives d’aprofitament i possibilitats d’aplicació.  

- Crear vincles de cooperació, de treball conjunt i amb objectius comuns entre la 
Universitat, les administracions locals i altres agents socials en temes d’immigració.  

- Portar a terme recerques que puguin contribuir al coneixement  dels processos 
d’incorporació social i les estratègies d’acomodació que desenvolupen els diferents 
col·lectius d’immigrants a Catalunya.  

 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ 

Comarques del Vallès i Barcelona Ciutat 

 

PÚBLIC OBJECTIU 

Població immigrada amb titulacions universitàries i població jove cursant les últimes etapes de 
la ESO i el Batxillerat. 

 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ 

Fundació Autònoma Solidària – UAB 93 581 24 85 
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BorderGames - Figueres 

 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

BorderGames 

 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Entitat Naucoclea 

- Ajuntament de Figueres 

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

El Bordergames (www.bordergames.org) és, en el seu origen, un videojoc desenvolupat per 
joves immigrants d’origen magrebí on es posen de manifest les discontinuïtats i contradiccions 
a les que han de fer front a diari en un espai relacional on es barregen, no sempre de la millor 
forma, les seves tradicions culturals i de les seves famílies i el context social i cultural en el 
que viuen. 

Es tracta d’una plataforma de videojoc del tipus multiplayer on l'objectiu final és que es pugui 
jugar en xarxa. La iniciativa sorgida a Lavapies (Madrid) s’està desenvolupant, adaptant-la a 
les realitats concretes de cada lloc, a Figueres i a Berlín. 

El Bordergames és per una banda, una activitat artística i, per una altra, s’emmarca en una 
actuació social dins del camp de la mediació. Mediació creativa en la prevenció de conflictes, 
ja que va dirigit sobretot al col·lectiu immigrat, però també als autòctons, possibilitant així eixos 
de comunicació a través d’un llenguatge visual que els joves coneixen molt bé. Per al 
desenvolupament del joc, es necessari que els joves estableixin canals de comunicació e 
intercanvi amb els diferents actors socials del barri, per d’aquesta manera poder reflectir la 
realitat del seu context social en el desenvolupament del joc. 

Aquesta comunicació que afavoreix la mediació, no rau només en la confecció del videojoc, 
sinó que s’expandeix una vegada acabat, ja que qui hi jugui, el tindrà com un exemple de 
experiència vital de l’altre, provocant axí una alteritat automàtica, molt difícil de crear a la vida 
quotidiana. 

Aquesta activitat és pilot a Catalunya i té moltes aplicacions. El resultat és, al mateix torn, un 
objecte artístic i una eina pedagògica efectiva. Com a eina pedagògica es pot fer servir a 
instituts, associacions, escoles, fòrums de debat de diversitat, etc. És un videojoc no 
comercial. És un revelador de les fronteres invisibles. 

Cal destacar el caràcter alhora lúdic i formatiu del Bordergames, de manera que, a través del 
joc, els nois i noies, immigrats i no immigrats, aprenen a dominar un seguit de recursos que els 
seran útils en la seva vida diària i en la futura incorporació al món del treball. 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

El projecte Bordergames, organitzat per l’ Entitat Naucoclea, amb el suport de l’Alberg de 
Joventut (Ajuntament de Figueres), té el seu origen en el projecte del mateix nom 
desenvolupat a Lavapiés  (Madrid) pel col·lectiu “La Fiambrera Obrera”.  

En el seu origen, projecte va permetre reflexionar a un col·lectiu de joves immigrants  sobre els 
múltiples problemes i entrebancs en els quals els joves immigrants que viuen en zones 
perifèriques de les grans ciutats espanyoles es poden veure immersos només pel fet de ser 
immigrants.  

Mitjançant el desenvolupant del projecte s’ha pogut fer extensiu, des de un enfocament i una 
plataforma lúdica, el coneixement de la situació diària d’aquest joves a la resta de la joventut, i 
s’ha permès que aquest joves poguessin desenvolupar una eina on representar-se a sí 
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mateixos i la seva realitat des del seus propis enfocament. 

Des d’aquest punt de vista, la iniciativa es converteix també en un instrument de reflexió 
social, política i cultural,  

Mitjançant aquesta experiència es van formar dos monitors, en Tarik i l’Abdallah, que van 
presentar el joc a Madrid i a Berlín i van assessorar el taller a Figueres (una de les poblacions 
de l’Empordà amb un nivell més alt de nouvinguts). 

A Figueres,  concretament, el procés del taller Bordergames ha seguit el següent procediment: 

 Explicació de la importància del papers dels educadors de carrer de l'Ajuntament de 
Figueres. 

 Pre-taller: confeccionar un espai en 3 dimensions familiar pels nanos, en aquest cas la 
Plaça Josep Pla de Figueres. És important utilitzar un espai familiar de la ciutat com a 
escenari principal del joc. 

 Explicació del taller: 

- Fase A (abril'06): Elaboració dels guions, històries, treball de camp al 
carrer,fotografia de la realitat, treballar la imatge del video joc mitjançant el 
photoshop i internet. 

- Fase B (maig'06): Formació més teòrica (nocions de 3Dstudio Max, disseny de 
personatges, motor i editor del joc). 

- Fase C (juliol'06): Posada en comú a Madrid de les diferents versions del 
Bordergames (Berlín, Lavapiés i Figueres); formació de monitors. 

- Mostra del resultat del taller de Figueres: accions del videojoc. 

OBJECTIUS 

Mitjançant el Bordergames es pretenen assolir els següents objectius: 

- Aprendre a utilitzar les eines informàtiques, per tal que, en un futur, aquest 
coneixement pugui ser aplicat al món laboral. Per tant,  un dels objectius principals és 
la formació laboral i l'autonomia de les persones, política i econòmica.  

- A banda de donar eines a un col·lectiu amb poques possibilitats, es dóna veu als que 
normalment no en tenen mitjançant una autorepresentació identitària. Al carrer, es fa 
un treball de camp mitjançant la representació que és el videojoc, vivint la ciutat tal 
com ells la viuen. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Figueres 

 

PÚBLIC OBJECTIU Joves en general. Joves immigrants de forma específica. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ  Utilització de noves tecnologies al servei de la integració social, 
donant especial protagonisme al propis destinataris. 

 

ACTORS CLAU Joves d’origen immigrant residents en barris perifèrics. 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ 

http://www.naucoclea.com - http://www.bordergames.org 

Responsables del projecte: Montserrat Moliner i Noèlia Costa. 
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Cursos de Cultura Àrab - Alcarràs 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

“Cursos de cultura àrab per a tots els nens i nenes 
d’Alcarràs”. 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Associació de Dones Africanes del Segrià 

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La decisió de l’Associació de Dones Africanes del Segrià (ADAS) d’organitzar aquests cursos 
parteix de la constatació del fet que els infants d’origen sub-saharià i marroquí no disposen 
de coneixement sobre la cultura i la llengua àrab, donat que molts ja han nascut a Catalunya. 
Per això, es pretén organitzar uns cursos, duts a terme per persones que provenen 
d’aquestes zones, de forma totalment voluntària i altruista, per tal de proporcionar a aquests 
infants les nocions bàsiques sobre aquesta rica cultura.  

Al mateix temps, es considera que l’activitat, en cap cas, ha de ser restringida als nens i 
nenes d’origen immigrat, sinó que qualsevol que hi tingui interès pot participar-hi, donat que, 
mitjançant els cursos, es pretén proporcionar un major coneixement sobre el contingut 
cultural d’aquesta basta regió, la qual cosa no és exclusiva de cap grup sinó que és una 
oportunitat per a tothom. 

Per una altra banda, el fet que es tracti d’una activitat adreçada als dos substrat de població 
està vinculada amb la voluntat de promoure la interrelació entre els infants de diverses 
procedències, per tal d’afavorir l’adaptació mútua i la convivència entre ambdós grups, com 
una mesura orientada a prevenir possibles problemes en el futur. 

Amb els cursos de llengua àrab es pretén que els alumnes aprenguin les nocions bàsiques 
sobre aquesta llengua, així, se’ls ensenya l’alfabet, a llegir i a escriure i a formular les frases 
més elementals. Paral·lelament s’intenta fomentar el respecte envers la resta de companys i 
altres valors relacionats amb el civisme. En aquest moment hi ha tres grups, dividits en funció 
de l’edat dels alumnes. 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

Aquesta iniciativa s’impulsa des de l’Associació de Dones Africanes del Segrià, amb seu al 
municipi d’Alcarràs. ADAS sorgí cap el 2003, com a conseqüència de la reunió espontània 
entre dones africanes de diferents procedències que tenien en comú el fet d’haver-se 
instal·lat en diferents municipis del Segrià i trobar-se amb problemes quotidians semblants.  

A partir d’aquestes reunions, les dones començaren a organitzar-se per tal de suplir 
determinades mancances que afectaven el desenvolupament del seu dia a dia. Per exemple, 
davant la impossibilitat de moltes d’elles d’incorporar-se al món laboral donat que havien de 
fer-se càrrec dels seus fills i no disposaven d’una xarxa familiar que els pogués donar un cop 
de mà en aquest aspecte, ni de suficients recursos com per contractar una persona que se 
n’ocupés, decidiren que aquelles que no tinguessin la intenció de treballar cuidessin els fills 
d’aquelles que sí que ho pretenien fer. Un altre exemple de solidaritat entre aquestes dones, 
el constitueix la creació d’una mena de fons comú, a partir de part dels ingressos d’aquelles 
dones que treballen fora de casa, que serà cedit a aquelles persones que, per diferent 
motius, com poden ser la mort d’una persona propera o el naixement d’un fill, es considera 
que en poden fer un bon ús. 

Amb el pas del temps, aquesta agrupació més o menys espontània va prenent forma i les 
dones decidiren constituïr-se com associació, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural, 
la qual cosa pren forma amb la celebració anual de la Festa Intercultural al municipi 
d’Alcarràs, juntament amb altres activitats, com aquests cursos de cultura àrab. 
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OBJECTIUS 

Un dels objectius principals, és el de promoure la relació entre els infants i els adults de 
diferents orígens, per tal d’assolir una comprensió mútua. Aquesta fita està present de forma 
transversal en totes les activitats que s’organitzen en el sí d’aquests cursos. Existeix una 
clara voluntat de trencar estereotips i prejudicis existents en les dues direccions, és a dir, tant 
per part de la població autòctona com de la població nouvinguda. Es considera que a través 
del coneixement mutu és possible acabar amb aquestes imatges negatives de l’”altre”, 
produïdes, sovint, precisament per aquesta manca de relació entre els grups. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Municipi d’Alcarràs 

 

PÚBLIC OBJECTIU Menors en edat escolar, de qualsevol procedència. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ 

Destaca el fet que els cursos es presentin com un espai d’interacció entre població 
nouvinguda i nacional, ja que considerem que no existeixen ni molts espais ni moltes 
oportunitats per a que aquesta interacció es doni, i entenem que les relacions interculturals 
constitueixen un element enriquidor, no només per la població nouvinguda, sinó per ambdós 
grups. 

 

ACTORS CLAU Els propis nens i nenes que assisteixen als cursos, i els seus pares i/o tutors 

 

RESULTATS En tractar-se d’una iniciativa molt recent, que tot just comença a impartir-se, no 
és possible fer-ne una valoració fins més endavant. 

 

PRINCIPALS DIFICULTATS 

Es constata la poca participació dels nens i nenes que no tenen vincles d’origen amb la 
cultura àrab, per la qual cosa, s’està pensant en mesures que afavoreixin la seva 
incorporació. 

 

PROPOSTES DE FUTUR 

Tot i que aquests cursos es troben en una fase encara embrionària, ja que tot just acaben de 
començar a impartir-se i encara és necessari acabar de delimitar les seves directrius i 
continguts, la idea és que, en un futur, esdevinguin una activitat extraescolar. 

 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ 

Responsables de l’activitat: Absetou Traore i Hafida Ezzarguili: 

absetou33@yahoo.es , ya3ardi@hotmail.com
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Projecte de Suport a les Juntes d’Escala – Sant Adrià del Besos 

 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

Projecte de suport a les Juntes d’Escala: 
Assessorament i Mediació.  

 

Projecte d’intervenció comunitària amb i per als 
veïns del barri de la Mina – Sant Adrià del Besòs 

 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- ENTORN SCCL 

- Consorci del Barri de la Mina 

- Ajuntament de Sant Adrià del Besos 

- Pla del Besòs S.A. 

- Associació de Veïns 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

- ENTORN SCCL, Consorci del Barri de la Mina, Ajuntament de Sant Adrià del Besos, 
Pla del Besòs S.A., Associació de Veïns 

El Projecte de Suport a les Juntes d’Escala: assessorament i mediació s’emmarca dins 
l’àmbit d’actuacions de millora de la convivència i el civisme i de les actuacions en l’àmbit de 
l’habitatge, per tal de millorar la qualitat de les relacions en les Comunitats i Juntes d’Escala 
dels blocs dels habitatges del barri de La Mina, mitjançant les relacions de veïnatge i facilitar 
la creació i millora de Comunitats de Veïns.   

Les intervencions es caracteritzen per la seva diversificació, ja que aquestes s’adapten a les 
diferents situacions que es plantegen. Fins ara, les intervencions han seguit la següent 
tipologia: 

- Accions formatives 

- Guia bàsica per a l’organització de les Comunitats de Veïns. 

- Tríptic per una Convivència a la Comunitat. 

- Participació en assemblees i reunions 

- Assessorament jurídic o de caire associatiu 

- Mediació en conflictes 

- Punt Òmnia 

- Pacte obres millora 

- Jornada d’intercanvi 

- Seguiment neteja, organització, obres, etc. 

- Coordinació amb serveis socials. 

Aquesta iniciativa ha estat impulsada des d’ENTORN SCCL., Cooperativa mixta de treball 
associat i consumidors, tot i que hi ha les següents institucions implicades:  Consorci del 
Barri de la Mina, Ajuntament de Sant Adrià del Besos, Pla del Besòs S.A., Associació de 
Veïns. 

Fins el moment, l’extensió del projecte ha comprès: 

- 64 escales entre Mina Nova i Mina Vella 
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- 20 escales entre nivells A i B 

- 20 escales al nivell C 

- 20 escales al nivell D 

- 70% dels habitatges de La Mina 

- Totes les escales intervingudes han canviat de nivell 

- Entre 10 i 50 gestions personals per escala en un semestre 

- Entre 10 i 50 gestions telefòniques per escala en un semestre 

- 30 obres de millora pactades en el marc del projecte. 

 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

Aquesta iniciativa es duu a terme des de l’any 1999, al barri de La Mina, a Sant Adrià del 
Besòs. Respon a la constatació de l’existència de dificultats prèvies: famílies amb problemes 
de comprensió i comunicació, amb dificultats per organitzar-se i estructurar-se; escales 
sense organització veïnal, manca de coordinació veïnal –ni en moments puntuals, ni per a 
gestionar els serveis bàsics-; actituds incíviques, delictives i problemes de convivència. 

 

OBJECTIUS 

El projecte es planteja fonamentalment desenvolupar la convivència a les escales de veïns 
del barri de La Mina fins a uns nivells sostenibles que facin que aquesta convivència 
evolucioni positivament de manera autònoma.  

El projecte persegueix els següents objectius: 

 Contribuir a la cohesió social del barri a través del desenvolupament d’hàbits cívics, 
de l’organització dels espais comuns, i de la millora de la convivència.  

 Potenciar el desenvolupament de l’organització veïnal de les escales i del barri en 
general. 

 Promoure i capacitar els veïns i veïnes en la resolució autònoma de les dificultats i 
conflictes generats en la gestió comuna dels afers col·lectius 

 Potenciar i consolidar la formació d’associacions de propietaris o comunitats 
d’escala capaces de gestionar-se autònomament. 

 Facilitar la comunitat i implicació dels veïns i veïnes en els plans de 
desenvolupament local. 

 Incorporar l’ Associació de Veïns com a part principal d’aquest projecte. 

 

Per tal d’assolir aquests objectius, es segueix la següent metodologia: 

 Acció a partir de la demanda individual dels veïns d’una escala. 

 Entrevistes a la persona demandant (referent), a la resta de veïns de l’escala, reunió 
de grup. 

 Diagnosi i classificació de l’escala per nivells (de l’A –menys organitzat, manca de 
referents...- a la D –organitzada, autònoma...-). 

 Intervenció en funció del nivell assignat a l’escala en qüestió. 

 Avaluació semestral. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Barri de la Mina – Sant Adrià del Besos 
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PÚBLIC OBJECTIU Comunitat de veïns del barri de la Mina. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ 

Considerem aquesta activitat molt positiva per dues raons: per una banda, pel fet que l’acció 
s’emprengui a partir de la pròpia demanda dels veïns, la qual cosa evita intervencions no 
desitjades; i, per una altra, perquè en tot moment s’intenta promoure l’autonomia dels propis 
veïns, per tal que, un cop finalitzada la intervenció, aquests continuïn sent els agents del 
propi procés. 

ACTORS CLAU  Els propis veïns del barri. 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ 
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Vermuts Culturals - Rubí 
 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

Barri per a tots: Vermuts Culturals 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Ajuntament de Rubí: Pla de Desenvolupament 
Comunitari d' El Pinar del Departament de 
Serveis Socials, amb la col·laboració del Servei 
de Cultura i el Pla de Gestió de la Diversitat i la 
Convivència,  

- Eco-Museu Urbà 

- Escola de Música Municipal 

- Biblioteca Municipal 

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Els Vermuts Culturals es celebren cada primer diumenge de mes i són una iniciativa en la 
que es promou la interrelació i l’intercanvi d’experiències entre les comunitats immigrants i 
autòctona del Barri del Pinar de la ciutat de Rubí. El barri del Pinar, ubicat al municipi de 
Rubí, es va crear l’any 1963 i pateix una desconnexió física important respecte el nucli urbà. 
Majoritàriament la seva població és d’origen immigrat, per una banda, les persones que van 
arribar als anys 60 o 70 d’arreu d’Espanya, i,  per una altra, persones d’origen marroquí.  El 
territori no disposa de cap recurs cultural o educatiu i el comerç no està desenvolupat. 
Recentment el barri ha estat inclòs en l’ultima Llei de Barris, sota l’aixopluc de la qual, es 
realitzarà una remodelació urbanística important en els propers anys, així com la creació 
d’un espai polivalent que pugui acollir i generar les activitats socials, culturals i de lleure que 
es duguin a terme en aquest barri.  

Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Rubí, concretament del Pla de 
Desenvolupament Comunitari d' El Pinar del departament de Serveis Socials, amb la 
col·laboració del Servei de Cultura, el Pla de Gestió de la Diversitat i la Convivència, l’Eco-
Museu Urbà, l’Escola de Música Municipal i la Biblioteca Municipal. 

Cada primer diumenge de mes, cap al migdia, es desenvolupa aquesta activitat de tipus 
comunitari on l’objectiu central és la interrelació i el foment del coneixement mutu entre 
comunitats i oferir la possibilitat a les comunitats immigrades de participar en i de la vida 
social i cultural del barri.  

L’activitat es concreta en la realització d’un vermut que respecta les diferents cultures 
gastronòmiques mentre s’ofereix una programació estable d’activitats culturals (música, 
teatre, poesia, cine, exposicions...). Una setmana abans es posa a la venda l’entrada que val 
1 euro, i un grup de veïns s’encarreguen de preparar la sala, comprar el vermut i servir les 
begudes. Aquest projecte inclou objectius educatius, de participació i convivència que 
configuren cadascuna de les activitats programades.  

Les activitats que comprenen els Vermuts Culturals són anunciades amb anel·lació a través 
dels diversos mitjans de comunicació locals: ràdio, Diari de Rubí, Notícies Rubí, TV local. Al 
mateix temps, al barri, la difusió s’estén mitjançant fulletons i cartells a les escales, així com 
a través de la informació directa als veïns i veïnes. 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

El barri del Pinar, ubicat al municipi de Rubí, es va crear l’any 1963 i pateix una desconnexió 
física important respecte el nucli urbà. Majoritàriament la seva població és d’origen immigrat, 
per una banda, les persones que van arribar als anys 60 o 70 d’arreu d’Espanya, i,  per una 
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altra, persones d’origen marroquí.  El territori no disposa de cap recurs cultural o educatiu i 
el comerç no està desenvolupat. Recentment el barri ha estat inclòs en l’última Llei de 
Barris, sota l’aixopluc de la qual, es realitzarà una remodelació urbanística important en els 
propers anys, així com la creació d’un espai polivalent que pugui acollir i generar les 
activitats socials, culturals i de lleure que es duguin a terme en aquest barri. 

Amb la finalitat de crear en els ciutadans la necessitat i l’hàbit de participar en una 
programació estable de cultura al seu barri es va proposar al veïnat el projecte. Van ser els 
mateixos veïns qui van suggerir l’espai del vermut del diumenge com un lloc adient per 
trobar-se i gaudir plegats de la programació establerta. 

 

OBJECTIUS 

Els objectius específics són els següents: 

- Oferir una programació estable d’activitats culturals per a totes els edats. 

- Introduir criteris de qualitat en les activitats, l’espai i la participació. 

- Introduir criteris educatius que fomentin l’hàbit i la participació en el consum i 
organització de les activitats culturals. 

- Introduir criteris de convivència i respecte en la diversitat. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Barri del Pinar de Rubí. 

 

PÚBLIC OBJECTIU La població resident al Barri del Pinar de Rubí, i per extensió a tota la 
ciutat. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ 

- Destaca el fet que les activitats que giren entorn els Vermuts Culturals siguin 
activitats valorades per la societat majoritària, enlloc d’activitats conceptualitzades 
com a tradicionals o exòtiques, la qual cosa contribueix positivament en la pròpia 
valoració de la població del barri de El Pinar i en la imatge que es difón del barri a la 
resta de la ciutat. 

- També considerem una contribució positiva, el fet que fossin els propis veïns els què 
definissin el tipus d’activitat permanent que es duria a terme mentre es contempla 
l’espectacle en qüestió, ja que, d’aquesta manera no es tracta d’una activitat 
imposada, sinó d’una activitat triada lliurement i que, per tant, suposem que és 
significativa per la pròpia població del barri. 

- Finalment, cal destacar que en els vermuts es tinguin en compte els diferents 
costums gastronòmics de les persones, ja que, d’una altra forma, s’estaria 
incomplint un dels objectius d’aquest projecte: el respecte a la diversitat cultural dels 
veïns del barri. 

 

ACTORS CLAU Els propis veïns del barri. 

 

CONTACTE  Ajuntament de Rubí  http://www.ajrubi.net  93 588 70 00 
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Guia per a una bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes - Terrassa 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

- “Guia per a una bona convivència a les 
comunitats de veïns i veïnes” 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Programa Foment de la Convivència (Pla de 
Barris de Terrassa) 

- Servei de Ciutadania i Drets Civils (Ajuntament 
de Terrassa) 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

La guia, destinada a tots els veïns i veïnes del barri de Ca n’Anglada recull les normes i 
recomanacions bàsiques que cal tenir en compte per a mantenir una bona relació entre totes 
les persones que formen part d’una comunitat de veïns i veïnes. Per exemple, es recorda 
aquelles actuacions i conductes que s’han d’evitar per què poden ser molestes per a la resta 
dels/les veïns/veïnes, s’hi expliquen el funcionament i el reglament de les juntes de 
propietaris, els bons usos dels espais comuns i el deure de mantenir en bon estat els 
habitatges i els edificis. El contingut de la guia està dividit en els següents apartats:  

• Convivència entre veïns i veïnes 

• Comunitats de propietaris i propietàries 

- Què és la propietat horitzontal? I la Llei de la propietat horitzontal? 

- Què és la Comunitat de Propietaris? Qui la integra? 

- Qui representa la Comunitat de Propietaris? 

- Com s’escull el/la president/a? 

- Quines són les funcions del/la president/a? 

- Quines competències té la Junta? 

- Llibre d’actes 

- Normes de règim intern 

- Manteniment dels habitatges i dels edificis 

- Antenes parabòliques 

• Altres aspectes importants 

- Escombraries 

- Recollida selectiva 

- Mobles vells o objectes. 

 

Aquesta guia ha estat editada en català i castellà i consta d’un annex en àrab. L’equip 
d’informadors del Programa l’entrega i l’explica porta a porta.  

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

La “Guia per a una bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes” constitueix un dels 
àmbits d’actuació del Programa de Foment de la Convivència, el qual, al seu torn, està inclòs 
en el Pla de Barris implementat al Districte II de Terrassa. 

El Pla de Barris té com a objectiu principal la millora de la qualitat social i urbanística dels 
barris de Ca n’Anglada, Torresana, Montserrat i Vilardell, equiparant-la amb la resta de la 
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ciutat de Terrassa. Així, des de l’ Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Pla de Barris del Districte II, s’implementen un seguit d’intervencions 
urbanístiques i uns programes socioeconòmics orientats a potenciar la convivència ciutadana 
i una participació més activa en la vida social, cultural i econòmica dels quatre barris. El Pla 
inclou diversos programes, entre ells el Programa de Foment de la Convivència, que té com a 
objectiu afavorir i potenciar la ciutadania cívica (drets i deures), difonent el respecte a l’espai 
públic i als elements comunitaris i col·lectius dels habitatges, i afavorint la convivència des de 
la prevenció. 

Per assolir aquest objectiu, el Programa s’ha dotat, entre d’altres recursos, d’un equip amb 
perfil intercultural que desenvoluparà les accions concretes (difusió de drets i deures, 
informació sobre la normativa de les comunitats de veïns, formació d’adults, foment del 
voluntariat, etc.). L’Ajuntament de Terrassa i la Creu Roja han sumat esforços per dur a terme 
aquestes accions. Amb aquesta col·laboració el Programa adquireix valors d’aquesta ONG 
com poden ser el respecte, la humanitat i la cultura de la pau, així com també el bagatge que 
posseeix en la formació i gestió del voluntariat. 

El programa consta de quatre grans àmbits de treball: 

1. Comunitats de veïns i veïnes 

2. Espais públics 

3. Formació i informació 

4. Foment de la participació i del voluntariat. 

Les necessitats, propostes i accions que s’havien de dur a terme pel Programa de Foment de 
la Convivència ens aquests quatre àmbits, es van treballar conjuntament amb els assistents a 
les tres sessions del Grup de Treball realitzat el 9 de novembre de 2005, l’1 de febrer i el 16 
de març de 2006. 

Així doncs, la “Guia per a una bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes” forma 
part de les actuacions realitzades des del Programa per a la Convivència en el primer àmbit 
de treball (el que compren les comunitats veïnals). Aquesta iniciativa sorgí a partir de la 
constatació, per part de l’equip d’informadors i de mediadors que treballen en aquest territori, 
de l’existència de determinades situacions recurrents que podien tenir conseqüències 
negatives en la convivència entre els veïns i veïnes de les diferents comunitats.  

OBJECTIUS 

Amb l’edició de la “Guia per a una bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes” es 
pretén assolir els següents objectius: 

• Proporcionar informació sobre aspectes bàsics de la llei de la propietat horitzontal i 
de normes bàsiques de convivència per prevenir malentesos.  

• Detectar les comunitats de veïns no constituïdes i aquelles que tenen problemes de 
funcionament. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Barri de Ca n’Anglada. 

 

PÚBLIC OBJECTIU Els veïns i veïnes de Ca n’Anglada, independentment del seu origen. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ 

Considerem que l’edició d’aquesta guia constitueix una iniciativa molt positiva, en tant que fa 
explícites determinades normes de comportament que, sovint, es consideren “naturals” o 
universals, quan, en realitat, són construccions socials. D’aquesta manera, la guia constitueix 
una eina de caràcter informatiu essencial per tal de poder millorar la convivència entre veïns i 
veïnes.  

Per una altra banda, també considerem molt idònia la forma de difusió d’aquesta, a través 
d’agents que es traslladen personalment fins els domicilis i expliquen en l’idioma del receptor 

 174



INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ 
INFORME SOBRE IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL A CATALUNYA DES DE LES PRÀCTIQUES LOCALS 

 
els objectius i contingut de la guia. Aquesta metodologia fa possible el fet que la informació 
sigui rebuda per tots els sectors de població, també per aquells a  qui, per diferents raons 
(horaris, idioma, formació, etc.), acostuma a ser més difícil arribar-hi.  

 

ACTORS CLAU Els propis veïns del barri. 

 

RESULTATS El 27 d’octubre de 2006 els informadors havien arribat a la majoria de domicilis 
de Ca n’Anglada nord, la qual cosa implica que ja s’han visitat 2.239 habitatges i que s’han 
realitzat un total de 1.470 intervencions, un 65’65 % del total. 

 

PROPOSTES DE FUTUR Com a conseqüència de la bona rebuda d’aquesta iniciativa, està 
previst adaptar aquesta intervenció a la resta de barris del Districte II. 

També dins d’aquest àmbit de treball, està previst implementar les següents accions en un 
futur immediat: 

 

CONTACTE - Oficina Tècnica del Pla de Barris: pladebarris@terrassa.org,   

tel.: 93 784 82 14 Responsable del programa: Miquel Perez Almudaina (Servei de Ciutadania 
i Drets Civils –Ajuntament de Terrassa): miquel.perez@terrassa.org.  
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Festa Intercultural de l’Associació de Dones Africanes del Segrià 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

“Festa Intercultural” 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Associació de Dones Africanes del Segrià 
(ADAS) 

- Centre Cultural Municipal “Lo Casino”. 

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

L’Associació de Dones Africanes del Segrià, amb seu al municipi d’Alcarràs, mitjançant la 
celebració anual de la “Festa Intercultural”, pretén donar a conèixer els costums de les 
persones que en formen part, els quals, com a conseqüència de la diversitat d’orígens que 
compren l’associació, en cap cas es tracta de costums homogenis, sinó d’una gran varietat i 
riquesa.  

Les activitats de la Festa Intercultural són múltiples: s’organitzen un seguit de xerrades sobre 
diverses qüestions (les relacions entre homes i dones, a Àfrica i a Europa, les tradicions i 
costums a l’Àfrica Negra, per exemple); es realitzen tallers de costura, on les dones africanes 
confeccionen les seves peces de roba i expliquen el significat que aquestes tenen en la seva 
societat i els diferents usos segons la situació; es cuinen plats típics de les diverses zones 
geogràfiques de les quals provenen les membres d’ADAS, etc. 

Totes aquestes activitats, en realitzar-se en interacció amb la població majoritària, comporten 
que aquest últim grup, al seu torn, expliqui a la població africana com es duen a terme en la 
societat d’acollida tot aquest seguit d’activitats, prenent consciència de l’existència de grans 
similituds entre ambdues societats, la qual cosa ajuda a trencar amb la idea de la 
incommensurabilitat de la diversitat cultural. 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

L’Associació de Dones Africanes del Segrià sorgí entorn el 2003, com a conseqüència de la 
reunió de forma espontània entre dones africanes de diferents procedències que tenien en 
comú el fet d’haver-se instal·lat en diferents municipis del Segrià (sobretot a Alcarràs) i de 
trobar-se amb problemes quotidians similars.  

Així, a partir d’aquestes reunions, les dones començaren a organitzar-se per tal de suplir 
determinades mancances que afectaven el desenvolupament del seu dia a dia. Per exemple, 
davant la impossibilitat de moltes d’elles d’incorporar-se al món laboral donat que havien de 
fer-se càrrec dels seus fills i no disposaven d’una xarxa familiar que els pogués donar un cop 
de mà en aquest aspecte, ni de suficients recursos com per contractar una persona que se 
n’ocupés, decidiren que aquelles que no tinguessin la intenció de treballar cuidessin els fills 
d’aquelles que sí que ho pretenien fer. Un altre exemple de solidaritat entre aquestes dones, 
el constitueix la creació d’una mena de fons comú, a partir de part dels ingressos d’aquelles 
dones que treballen fora de casa, que serà cedit a aquelles persones que, per diferents 
motius, com poden ser la mort d’una persona propera o el naixement d’un fill, es considera 
que en poden fer un bon ús. 

Amb el pas del temps, aquesta agrupació més o menys espontània va anar prenent forma i 
les dones decidiren constituir-se com associació, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi 
cultural, la qual cosa es materialitza amb la celebració anual de la Festa Intercultural al 
municipi d’Alcarràs, realitzada amb el suport del Centre Cultural Municipal “Lo Casino”, de 
l’Ajuntament d’Alcarràs. 
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OBJECTIUS 

Mitjançant la Festa Intercultural, les membres i simpatitzants d’ ADAS pretenen assolir els 
següents objectius: 

• Fomentar les relacions entre les persones nouvingudes i les persones de la societat 
receptora, per tal de: 

- promoure l’intercanvi cultural, contribuint així a l’enriquiment mutu, 

- facilitar el procés d’adaptació social de les persones nouvingudes al nou 
context, 

- donar a conèixer les formes de vida de les membres d’ADAS com a punt de 
partida per entendre les seves activitats quotidianes que, a priori, poden 
resultar incomprensibles per a la població majoritària, 

- conèixer, al mateix temps, els costums i pràctiques de les persones del 
municipi de destí. 

• Fomentar la participació de la població nouvinguda en la societat de destí a partir de 
la realització d’activitats significatives per aquesta, entesa com una forma més 
d’adaptació a la nova realitat sociocultural. Al mateix temps, s’intenta fomentar la 
participació de la població majoritària en les activitats organitzades per les persones 
d’altres orígens. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ La Festa Intercultural es celebra al municipi 
d’Alcarràs, seu d’aquesta associació que engloba a socis/sòcies i simpatitzants de tota la 
comarca del Segrià. 

 

PÚBLIC OBJECTIU Persones de qualsevol edat i de qualsevol origen. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ Considerem la “Festa Intercultural” de l’Associació de Dones 
Africanes del Segrià com una bona oportunitat per a què els diferents grups que habiten la 
comarca es puguin donar a conèixer mútuament, establint relacions que contribueixin a 
eliminar els prejudicis que sovint existeixen com a conseqüència de la manca de contacte 
directe. 

 

ACTORS CLAU Les dones africanes que impulsen l’associació i aquesta celebració. 

 

RESULTATS 

Es constata des de la mateixa associació que la Festa Intercultural contribueix a l’establiment 
de relacions interètniques. 

 

PRINCIPALS DIFICULTATS 

Tot i que la població d’origen majoritari participa en aquesta activitat, ho fa en petita mesura, 
és a dir, la població autòctona que assisteix als actes organitzats per l’ADAS constitueix, 
encara, una minoria, de manera que des de l’associació s’estan pensant mesures orientades 
a fomentar la participació d’aquest sector. 

 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ Responsable de la iniciativa: Absetou Traore (Presidenta 
de l’ADAS), absetou33@yahoo.es
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Un espai per trobar-nos, un espai per aprendre 

 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

Un espai per trobar-nos, un espai per aprendre 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

• Departament d’Educació 
• Departament d’Afers Socials i Família de la 

Generalitat de Catalunya,  
• Federació de Municipis de Catalunya,  
• Associació Catalana de Municipis i Comarques,  
• Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes 

de Catalunya (FAPAC),  
• Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes 

d’Ensenyament Secundari (FAPAES),  
• Confederació d’Associacions Cristianes de 

Pares d’Alumnes de Catalunya. 
 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

“Un espai per trobar-nos, un espai per aprendre” és el nom d’una iniciativa que es basa en la 
realització de tallers, amb diferent contingut, adreçats a famílies que tenen escolaritzats els 
seus fills en centres docents amb l’objectiu de facilitar la interrelació entre els pares d’origen 
estranger i la resta de pares, i al mateix temps, facilitar el coneixement i la utilització del 
català com a llengua d’ús i relació social. Així, el projecte està destinat a pares i mares amb 
fills de 3 a 12 anys que assisteixen al centre educatiu en qüestió. 

El projecte parteix de la convicció que tots els grups que configuren la societat han de 
participar des de la co-responsabilitat a construir un model educatiu on tothom s’hi senti 
còmode i que ens ajudi a fer avançar la societat del futur. 

El contingut del taller ha de ser útil per a les persones que assisteixin, i bàsicament 
encaminat al coneixement de l’entorn: el barri i les seves xarxes, l’administració i l’accés als 
serveis (socials, sanitaris, laborals, etc.), perspectives de futur en l’àmbit educatiu pels fills 
en edat escolar, recursos a l’abast, calendari de festes tradicionals que es celebren en el 
marc de l’escola, etc. 

OBJECTIUS 

La iniciativa pretén assolir un seguit d’objectius: 

- Proporcionar eines de coneixement de l’entorn que facilitin l’accés de les persones 
estrangeres als recursos normalitzats. 

- Facilitar la interrelació entre mares i pares autòctons i nouvinguts d’un mateix centre 
a partir de l’intercanvi d’experiències vitals  

- Facilitar recursos i coneixements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn 
i per a la millora de la interrelació i la convivència  

- Iniciar als pares i mares nouvinguts en l’ús de la llengua catalana. 
- Compartir experiències de caràcter personal i cultural.  

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Tot el territori català 

PÚBLIC OBJECTIU Famílies de tots els orígens amb fills escolaritzats 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  
http://www.gencat.net
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Diversitat i Integració – Premià de Mar 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

Diversitat i Integració:  

Esport per a la integració de la infància i la joventut 
en els contextos multiculturals 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Coordinadora premià per a la Convivència 

- AEP desenvolupament Comunitari 

- Associació Alislah 

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Un projecte sobre esport  i integració en contextos multiculturals es justifica com a proposta 
d’investigació-acció en un àmbit, l’esport, de forta implantació entre la població jove i 
catalitzador de nombroses dinàmiques socials en les quals la interacció entre persones i 
col·lectius de diversa índole juga un paper primordial.  

En alguns contextos aquesta interacció està fortament mediatitzada per la diversitat cultural. 
És el cas del barri de Ciutat Vella i del municipi de Premià de Mar, que és on es realitzarà el 
projecte. En aquests casos, la pràctica esportiva és un espai-temps que permet el 
coneixement personal i la cooperació entre persones de diferents orígens culturals. En 
aquests contextos, l’esport pot ser una activitat que generi consciència de ciutadania única i 
que fomenti la participació de i en espais comuns i negociats. No obstant, no en poques 
ocasions, aquesta potencialitat integradora de l’esport es veu menyscabada pel fet que 
l’accés a les activitats i equipaments esportius no és igualitari per a tots els grups socials, 
generant-se usos segregats (per a grups ètnics, particularment). 

Es tracta de dur a terme una estratègia d’aproximació intercultural en l’àmbit de l’esport. 
Aquesta estratègia ha de permetre posar en pràctica recursos per solucionar una possible 
situació de desigualtat entre diferents col·lectius socioculturals pel que fa a la seva 
participació en l’esport, i també ha d’aprofundir en l’esport com a activitat integradora i 
generadora de valors útils per a la convivència. 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

La Coordinadora “Premià per la Convivència” neix arran del conflicte esdevingut a Premià de 
Mar a causa de la voluntat de construir una mesquita per part del col·lectiu d’immigrants 
musulmans residents a la vil·la i la posició contrària per part d’un important sector de la 
població. La Coordinadora, en primera instància va esdevenir un motor en l’elaboració 
d’activitats per tal de tractar i enfocar el conflicte d’una manera constructiva, negant-se a ser 
fruit de la fàcil manipulació mediàtica. Per altra banda, la Coordinadora, agrupa a un 
moviment contrari a les manifestacions racistes de la població. Encara que la Coordinadora 
continua en actiu, d’ella s’ha derivat una petita associació “Viver de Recursos per la 
Convivència”, des d’on sorgeixen múltiples activitats que pretenen esdevenir un eix per a la 
reflexió, el diàleg i la comprensió del fenomen de la interculturalitat.  

Des de Viver hi ha hagut una estreta col·laboració amb AEP Desenvolupament Comunitari 
(cooperativa que gestiona i elabora projectes participatius) participant en una recerca, 
subvencionada alhora per l’ajuntament de Premià de Mar, per tal d’esbrinar quina era la 
situació actual després dels fets esmentats a l’inici del text. Arrel d’aquesta col·laboració i 
fent ara que també participin entitats pròpies de la població immigrada premiarenca, com és 
el cas de l’associació Alislah, sorgeix la proposta específica de l’esport. L’activitat també es 
centra en el barri de Ciutat Vella de Barcelona. 
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OBJECTIUS 

• Incorporar a la població en edat escolar de famílies immigrades a activitats 
esportives integrades (junt amb població autòctona de la mateixa edat). 

• Incorporar hàbits i dinàmiques interculturals entre professionals que gestionen les 
activitats i les instal·lacions esportives. 

• Implicar als pares i a les mares en la realització de les activitats esportives dels seus 
fills. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Premià de Mar 

 

PÚBLIC OBJECTIU - Població jove  i infantil d’origen immigrant de Premià . 

 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ AEP Desenvolupament Comunitari 

93 268 04 77 / 310 31 44 
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Esport en xarxa- Reus 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

 

            Esport en xarxa. 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA INICIATIVA 

 

- Ajuntament de Reus  

 

 

RESUM / DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA 

Aquesta iniciativa compren un conjunt d’activitats que giren entorn a la pràctica esportiva, 
orientades a afavorir la integració de la població nouvinguda, la participació dels joves 
(independentment de l’origen), l’intercanvi d’experiències entre els diferents grups, la 
formació dels professionals en el tema de la immigració i la sensibilització respecte a aquest 
fenomen social. 

Les diferents activitats esportives es realitzen seguint una metodologia concreta:  

- Transversalitat: desenvolupament de projectes relacionats amb l’esport conjuntament 
entre les regidories implicades: Serveis Socials, Relacions Cíviques, Esports i Educació i 
Família. 

- Treball en xarxa: existència d’un grup de treball que dóna suport al  conjunt de projectes 
relacionats amb l’esport amb dos nous aspectes: criteris homogenis de treball per 
garantir la qualitat dels eixos de treball, treball en xarxa amb les entitats de l’entorn.  

- Treball conjunt i de suport a les associacions i foment de la seva autonomia i participació 
en el conjunt de la ciutat. 

Les noves accions segueixen les següents fases: 

Fase 1: Activitats de captació i difusió de projectes (realitzar activitats esportives per captar 
les necessitats i demandes del joves; iniciar contactes amb la xarxa del districte, formació per 
als professionals, continuar el treball amb xarxa de les accions    ja iniciades) 

Fase 2: Desenvolupament de les accions (desenvolupament de projectes a través d’accions 
permanents; creació d’accions lúdico-esportives concretes, coordinació amb els agents 
implicats; creació d’accions relacionades amb l’educació en la diversitat) 

 

ANTECEDENTS O PUNT DE PARTIDA 

Aquesta iniciativa parteix d’una premissa inicial que defensa la pràctica formal de l’esport 
com a eina eficient de participació, convivència i igualtat d’oportunitats. Mitjançant l’esport es 
treballen els següents aspectes: socialització i convivència, valors educatius i pedagògics, 
sensibilització, tolerància i respecte, educació intercultural, resolució de conflictes, hàbits 
higiènics, igualtat de gènere, participació en la promoció de l’esport i en les activitats. 

 

OBJECTIUS 

“Esport en xarxa” pretén assolir els següents objectius: 

• Objectiu general: promoure la socialització, participació i acomodació dels col·lectius 
de joves d’origen divers a través de la pràctica esportiva. 

• Objectius específics: 

- Promoure les activitats i projectes esportius en les zones de la ciutat on hi ha 
més joves. 

- Donar suport a les accions existents relacionades amb esport i immigració 
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aplicant els tres eixos bàsics de treball: esportiu, socioeducatiu i el treball en 
xarxa. 

- Proporcionar als professionals que treballin en l’àmbit una eina de suport a través 
de la formació. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Ciutat de Reus 

 

PÚBLIC OBJECTIU  Joves i menors escolaritzats. 

 

ELEMENTS D’INNOVACIÓ La seva metodologia, basada en la transversalitat i el treball en 
xarxa, per una banda, i el fet de promoure la formació dels diferents professionals en l’àmbit 
de la diversitat sociocultural, per una altra. 

 

ACTORS CLAU Els propis menors i joves nouvinguts. 

 

RESULTATS 

Des de la pròpia organització, un cop avaluat el projecte, es considera haver assolit els 
següents resultats: 

- Formació al voltant del fet migratori, diversitat, mediació i espais públics, dirigida a 
l’equip de professionals que treballen en les accions relacionades amb l’esport i 
l’educació en la diversitat. 

- Desenvolupament de nous projectes. 

- Línia única de treball en la integració a través de l’esport. 

- Participació i implicació de les persones a qui va destinat el projecte.  

 

PROPOSTES DE FUTUR 

Es preveu que, en un futur, s’assoleixin les següents fites: 

- Participació i promoció de l’esport per part dels joves a la ciutat amb la   major 
autonomia possible 

- Fomentar la participació del màxim nombre d’agents socials de l’entorn en els 
projectes d’integració a través de l’esport. 

 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ  

Responsable del projecte: Montse Ibartz (responsable local d’immigració, Ajuntament de 
Reus), benestar@reus.net
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Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions de Manresa. 

 

NOM DE LA BONA PRÀCTICA 

 

CONSELL MUNICIPAL D’INTERCULTURALITAT I 
MIGRACIONS DE MANRESA. 

 

ENTITATS I/O INSTITUCIONS 
PARTICIPANTS EN LA 
INICIATIVA 

 

- Ajuntament de Manresa 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA

El Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions de Manresa, aprovat pel ple municipal del 
20 de Desembre de 2004, assumeix la tasca que fins el moment havia estat duent a terme 
per la Taula de Migracions, i que consisteix, bàsicament, en afavorir el treball en xarxa entre 
tots els agents, administracions i recursos que treballen o actuen en l’àmbit del fenomen 
migratori i de la interculturalitat, incloent-hi la pròpia població immigrada. 

El Consell Municipal d'Interculturalitat i Migracions assumeix les següents atribucions:  

1. Dur a terme el seguiment de la gestió municipal a partir del Pla d'Actuació Municipal 

2. Elaborar propostes per al debat de pressupostos del Consell de Ciutat, en 
concordança amb allò que s'especifica en l'article 39 del Reglament de Participació 
Ciutadana. 

3. Defensa i difusió dels valors i les actituds que ajudin a consolidar la convivència 
ciutadana i la constitució d'una societat intercultural, respectuosa amb la diferència 
per raó d'origen i arrels culturals; afavoridora de la igualtat d'oportunitats i de 
condicions de vida digna per a tothom, així com la consecució d'un nivell òptim de 
responsabilització i gaudi dels drets i deures cívics. 

4.  Servir d'eina informativa sobre recursos i fonts informatives d'interès en referència al 
seu camp d'actuació en els diferents nivells d'espai (local, comarcal, estatal, 
internacional). 

5. Proposar un representant per a cada un dels consells territorials existents 

El reglament del Consell estableix la possibilitat de crear comissions per tal de treballar 
aspectes específics de les migracions i les seves repercussions socials. Fins el moment el 
Consell compta amb les següents comissions: 

1) Comissió d’Alfabetització i Formació d’Adults, formada per les següents entitats o 
recursos: 

· El propi Ajuntament (Programa d’immigració i Ciutadania) 
· Assoc. Intercultrural Bages per a tothom 
· Centre de Formació d’Adults “Jacint Carrió” 
· Càrites Arxiprestal 
· Creu Roja 
· Centre de Normalització lingüística “ Montserrat” 
· Federació d’Associacions de Veïns 
· Pla territorial de Ciutadania i Immigració del Bages 
 

Els objectius d’aquest grup de treball són:  

a) Coordinar l'oferta existent a nivell del territori, optimitzant els recursos disponibles. 

b) Facilitar i difondre el coneixement de material pedagògic existent, així com iniciatives 
i experiències que puguin servir de bones pràctiques. 

c) Difondre l'ús i coneixement de la llengua catalana entre la població nouvinguda 
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2) Grup de Treball d’Acollida, que pretén treballar aquells aspectes relacionats amb les fases 
inicials d’arribada de la població immigrada i com afecta als diferents nivells de la societat. 
Aquesta comissió de treball està formada per: 

· Representants de l’ICS ( de diverses àrees bàsiques de salut) 
· Representant d’Althaia 
· CAT-Salut 
· Assoc. sociocultural Horitzons Mediterranis 
· Assoc. Intercultural Bages per a tothom 
· Assoc. Cultural Islàmica del Bages 
· Càrites Arxiprestal i Espai Jove 
· Creu Roja 
· CITE 
· C. Normalització Lingüística “Montserrat” 
· C. Formació d’adults “Jacint Carrió” 
· Pla territorial de Ciutadania i Immigració ( Bages) 
· Depart. d’Educació-Servei Educatiu Integrat del Bages 
· Representació de la Federació d’Associacions de Veïns 
· Mossos d’Esquadra-ABP Bages 
 
Els seus objectius principals són: 

a) Aprofundir i compartir el coneixement de la realitat, així com la detecció dels buits i 
mancances davant les necessitats que van sorgint com a fruït de les etapes inicials 
d’arribada de la nova immigració, per tal de millorar la planificació, l’eficàcia i 
l’eficiència de les intervencions que es duen a terme. 

b) Promoure i impulsar la creació i dotació de recursos per tal de donar cobertura a les 
necessitats detectades en aquesta camp. 

c) Ser un espai d’intercanvi, reflexió, coordinació i treball en xarxa, seguint els  
principis inspiradors del consell Municipal. 

 

 

OBJECTIUS 

El Consell fou creat per tal d’assolir els següents objectius: 

- Promoure el treball en xarxa entre tots els agents, institucions o entitats implicats en 
el camp migratori i/o intercultural, per tal d'afavorir polítiques i intervencions 
coordinades, de consens i més eficaces. 

- Promocionar el coneixement i estudi de la variable realitat social davant el fet 
migratori, intercultural i convivencial. Elaborar propostes d'actuació davant l'anàlisi de 
la realitat estudiada. 

-  Impulsar la participació activa i en peu d'igualtat, dels col·lectius immigrants de nous 
ciutadans en la societat manresana i catalana. 

-  Promoure l'accés en peu d'igualtat dels nous ciutadans immigrants dins el conjunt de 
prestacions, serveis i equipaments de l'estat del benestar, per tal de garantir el seu 
ple desenvolupament integral. 

- Promoure l'actuació preventiva i pro-activa davant situacions que puguin pertorbar la 
normal convivència ciutadana per raons racistes, xenòfobes o de ruptura de la 
convivència multicultural. 

- Millorar i impulsar ponts de coneixement i diàleg entre autòctons i nous ciutadans de 
cara a la constitució d'una societat plural, integradora i convivencial. 

 

TERRITORIALITAT / LOCALITZACIÓ Manresa 

 184



INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ 
INFORME SOBRE IMMIGRACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL A CATALUNYA DES DE LES PRÀCTIQUES LOCALS 

 
 

PÚBLIC OBJECTIU La població immigrada resident a Manresa, de forma general. 

 

 

ACTORS CLAU 

El Consell està constituït per: 

- President 

- El regidor delegat d'Immigració.  

- Vocals  

- Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació 
municipal ( en aquest cas, el Grup municipal Socialista, de CIU, d’ERC, d’ICV i  del 
PP) 

- Un/a representant de diferents  organismes o administracions públiques (Institut 
Català de la Salut  -ICS-, Servei Català de la Salut –SCS-,  ALTHAIA-xarxa 
assistencial de Manresa, Departament d’Educació -Servei Educatiu Integrat del 
Bages-, Pla Comarcal d'Immigració del Bages, Centre de formació d'adults "Jacint 
Carrió", Centre de Normalització lingüística "Montserrat", Mossos d’Esquadra- ABP 
Bages). 

- Un/a representant de cadascuna de les següents Entitats Ciutadanes: Associació 
Intercultural Bages per a Tothom, Associació Cultural argentina de Manresa, 
Associació Cultural islàmica del Bages, Associació d’Amics del Senegal del Bages, 
Associació sociocultural Horitzons Mediterranis, Associació Vents de l’Àfrica Negra, 
Creu Roja de Manresa, Càritas arxiprestal de Manresa, Col·legi Oficial de 
Treballadors Socials i Assistents Socials (Delegació de Manresa), CITE (Centre 
d’Informació de Treballadors Estrangers)-Comissions Obreres, Federació 
d'Associacions de Veïns de Manresa, Fundació Universitària del Bages, AMIC 
(Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya)-Unió General de treballadors, 
Unió de botiguers i Comerciants (UBIC). 

- Secretari 

- El coordinador del programa d’immigració i Ciutadania. 

 

 

CONTACTE – MÉS INFORMACIÓ Ajuntament de Manresa 

http://www.ajmanresa.cat/  93 878 23 00 
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