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Ja fa anys que l’Ajuntament de Barcelona, en relació a les polítiques pròpiament 
interculturals, ha anat impulsant  actuacions que posen l’èmfasi en la necessitat de 
promoure la interacció i el diàleg intercultural. 

La població estrangera del districte de Sarrià-Sant Gervasi representa un 11% de la 
població total i el 5,6% de la població estrangera de la ciutat. La major part d’aquesta 
població al Districte és de països de la Comunitat Europea (Itàlia, França i Alemanya) si 
bé hi ha també un important col·lectiu de persones d’origen llatinoamericà, 
principalment persones que treballen en el servei domèstic 
Tanmateix el debat sobre la immigració és present a Sarrià-Sant Gervasi com a tota la 
ciutat perquè afrontem el repte de construir una societat més cohesionada on tothom 
pugui ser-hi. Per avançar en aquesta direcció cal fomentar en la ciutadania, i 
especialment entre el jovent, els valors del respecte, el mestissatge, la riquesa de la 
diversitat, la comprensió del diferent... 
Per tot això, es presenta aquesta mesura de govern que persegueix d’una banda 
afavorir la integració laboral i social d’aquest col·lectiu nouvingut que necessita un 
suport formatiu en aspectes bàsics com ara alimentació mediterrània, coneixement i ús 
de la llengua catalana, compra als mercats...i de l’altra, fomentar en la ciutadania el 
respecte vers l’altre especialment en el col·lectiu dels joves. 
 
D’acord, doncs, amb aquest plantejament, s’aprova la realització de dos projectes per a 
la Insersió de la població estrangera al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquests 
projectes són: 
 
 

1/  Projecte LA CRUÏLLA COMÚ per a joves 
 
LA CRUÏLLA COMÚ és un projecte de comunicació ciutadana que basat en les noves 
tecnologies contribueix a la sensibilització i l’educació intercultural d’estudiants 
d’Educació Secundària Obligatòria a partir de: 

 Generar debat amb els/les joves sobre les relacions entre els països del nord i 
del sud. 

 Posar en qüestió alguns prejudicis, creences o valors preconcebuts difosos pels 
mitjans de comunicació de masses en relació a la immigració i els estrangers. 

 Sensibilitzar el jovent sobre les desigualtats entre els països del nord i el sud i 
les seves conseqüències. 

Per fer-ho, el projecte està conformat per quatre tallers: de critica audiovisual, la 
producció d’un documental, un blog i la socialització d’un esdeveniment. Els tallers són 
realitzats amb materials provinents de la TV local, nacional, internacional així com del 
cinema i de producció pròpia. 
Els tallers es realitzaran a l’aula dels diferents grups. 
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A l’últim taller es farà un programa de TV sobre la diversitat cultural i el fet migratori. 
Amb les gravacions de les diferents sessions es farà un documental que es presentarà 
al final de l’experiència. 
 
Aquest projecte es farà en cinc centres educatius d’Educació Secundària del Districte i 
conjuntament amb l’Associació cultural el Parlante. 
 
 
 
2/ Formació de les persones del servei domèstic del districte 
 
Aquest projecte té per objecte l’organització i desenvolupament d’un taller de cuina 
adreçat a persones d’origen estranger extracomunitàries que no parlin la llengua 
catalana o necessitin millorar-ne el seu ús. Es busca: 

 Afavorir la cohesió social del districte amb una millor integració del col·lectiu de 
persones estrangeres dedicades al servei domèstic. 
 

 Afavorir la integració laboral, cultural i social del col·lectiu de persones 
estrangeres dedicades al servei domèstic del districte. 
 

 Millorar el coneixement i ús de la llengua catalana de les persones del servei 
domèstic del districte. 
 

 Facilitar la relació personal entre aquestes persones. 
 

 
Per fer-ho, s’acordarà amb les entitats i serveis que treballen amb el col·lectiu de 
persones llatinoamericanes els continguts i calendari de les accions a desenvolupar i es 
farà difusió de la proposta entre les entitats que treballen amb persones estrangeres i 
als equipaments del districte (centres cívics, serveis socials, OAC etc). 
 
Les sessions es realitzaran els següents dies, de 18 a 21 h al CC Vil·la Florida: 
 
Octubre 2012: dies 5, 19 i 26 
Novembre 2012 dies: 2, 9, 16, 23 i 30 
Desembre 2012 dies: 7, 14, 21 i 28 
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