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Jornada 
‘Marcant tendències-Refugi i migracions’

17 de juny del 2021, Barcelona 

Aquesta fitxa inclou informació sobre el què, quan, on, perquè, com, qui, resultats esperats, programa d’activitats 
i com contribuir-hi. Si us plau llegiu la fitxa amb atenció i no dubteu en demanar qualsevol informació ni en 
compartir els vostres comentaris i suggeriments. 
 
De què es tracta? 
 
La jornada és una activitat de debat, intercanvi i formació protagonitzada per 21 persones, representants 
de 7 entitats no lucratives i no governamentals catalanes.  
 
Al llarg d’una jornada de treball tindrem oportunitat de (re)trobar-nos i ficar-nos una mica al dia sobre 
quines són les activitats que estem realitzant o bé volem realitzar en suport de les necessitats i interessos 
de les persones refugiades i migrades. 
  
L’activitat està organitzada per 7 entitats membres de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh pel 
Diàleg Intercultural-Institut Europeu de la Mediterrània amb el suport de la seva convocatòria per a 
reunions descentralitzades. 
 
Perquè? 
 
L’objectiu principal de la jornada és oferir respostes a la situació de vulnerabilitat que es troben les 
persones migrades i refugiades, sobre la base de les experiències i coneixements de les mateixes entitats 
promotores. Analitzarem alguns dels reptes i dificultats que afecten a persones d’aquests col·lectius i 
compartirem informació sobre iniciatives que estem duent a terme les mateixes entitats, com a pas previ 
per visualitzar possibles solucions, fruit d’accions coordinades que puguin marcar tendència. La jornada 
ha de servir per fer camí i crear noves oportunitats de col·laboració i de treball en xarxa entre les entitats 
organitzadores.  
 
Qui? 
 
La jornada estarà protagonitzada per 21 persones, que formen part dels equips de les 7 entitats 
organitzadores, entitats membres de l’esmentada xarxa i que són: Associació ArtiXoc, Associació Creart, 
Associació Cultural per a la Cooperació al Desenvolupament Azahara, Associació Mescladís, Fundació 
Catalunya Voluntària, Irinia-Jocs de Pau i Servei Civil Internacional de Catalunya. 
 
Com?  
 
Proposem una metodologia participativa per fer possible que l’aprenentatge tingui lloc sobre la base de 
l'experiència i els coneixements de tot el grup. Esperem que els/les participants puguin informar a la resta 
del grup sobre les iniciatives i plans de les entitats i que puguin participar en el conjunt de les activitats 
del programa, matí i tarda. Encoratgem a totes les entitats a escollir al menys una de les 3 opcions que 
oferim per participar en el programa: 1) presentar un taller que ‘ens faci la vida i la feina més fàcil’, 2) 
seleccionar una iniciativa, eina o activitat realitzada, per presentar els seus elements d’èxit i millorables i 
3) presentar una experiència personal que considerin rellevant per assolir els objectius de la jornada. 
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Al llarg de matí i tarda compartirem experiències, coneixements i iniciatives (identificant algunes de les 
claus del seu èxit i errors a evitar) per, desprès del dinar, debatre i intercanviar idees per tal d’avençar en 
la promoció de noves iniciatives de forma bilateral o multilateral. 
 
Per tal d’arribar als resultats desitjats per les entitats (noves activitats i col·laboracions) i per afavorir la 
participació de tot el grup, l’activitat estarà facilitada per un equip de 3 persones. 

 
Resultats esperats: 
 
La jornada ha de servir per oferir respostes a les necessitats del col·lectiu de persones migrades i 
refugiades a les nostres ciutats. 
Tenim previst realitzar un vídeo curt i un resum/informe descriptiu de l’activitat, amb informació de les 
presentacions, tallers, conclusions i altres resultats, on es visualitzi les contribucions de les 7 entitats. 
 
On?   
 
Al Casal de Barri ‘Pou de la Figuera’. C/ de Sant Pere Més Baix, 70, 08003 (barri del Born), Barcelona.  
 

 
Quan?  Dijous 17 de juny del 2021
PROGRAMA PROVISSIONAL  

10:00-10:15 Benvingudes. 

10:15-10:45 Presentacions. 

10:45 Tema, objectius i metodologia de la jornada. 

11:00-11:45 Xerrada-debat: ‘Barcelona ciutat Refugi- Camins per recórrer’.  

11:45-12:00 Pausa cafè. 

12:00-13:00 Primera ronda de tallers.  

13:00-13:30 Primeres conclusions. 

13:30-15:00 Dinar-descans. Al Restaurant Mescladís. 

15:00-16:00 Segona ronda de tallers.  

16:00-17:00 Xerrada-debat: ‘Marcant tendències- Bones pràctiques i lliçons apreses- Com ho fem?’  

17:00-17:30 Pausa cafè. 

17:30.19:00 Intercanvi d’informació i propostes. 

19:00-19:30 Presentació de les propostes. 

19.30-20.00 Conclusions i aprenentatges de la jornada: ‘ I ara què?’ 

20:00-20:30 Avaluació de la jornada. 
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Per a qualsevol qüestió o informació complementària, no dubteu en enviar un correu electrònic a 
projectes@catalunyavoluntaria.cat 

Salutacions.

Lluc Martí 

Entitats promotores: 

 

Associació ArtiXoc 
http://www.artixoc.org/ 
 
 

 
 
Associació Creart 
http://www.creart.org.es/ 
 

 
 
Associació Cultural per a la Cooperació al 
Desenvolupament Azahara 
https://www.azahara.org/ 

 
 

 
 
Associació Mescladís 
http://mescladis.org/ 
 
 

 
 
Irinia-Jocs de Pau 
https://www.irenia.net/ 
 
 

 
 
Servei Civil Internacional de Catalunya 
https://www.scicat.org/

 
 
Entitat coordinadora: 
 

 
 
Fundació Catalunya Voluntària 
https://www.catalunyavoluntaria.cat/ 
 
 
 
 

 
 
Amb el suport de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural-Institut Europeu 
de la Mediterrània.
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