
 

 

 

 

 

 

Reconeixements Veïnals 2017 

Nom AV : Federació de Associacions de Barris de Santa Perpètua de 

Mogoda 

Contacte :tauladiversitat@gmail.com 

 

CATEGORIA: Projecte Social 

 

NOM DEL PROJECTE : Veïnatge divers  

 

DESCRIPCIÓ : 

Arrel d´un projecte de veïnatge, d´activitats amb col·lectius de persones 

immigrades i varies reunions desenvolupades al nostre municipi, per la 

CONFAVC, posem de manifest la necessitat d´actuació amb grups de diferents 

cultures i nacionalitats. Amb una important preocupació pels infants de segona 

generació, nascuts a Catalunya, que lis costa molt trobar el seu lloc. Per aquest 

motiu i amb la implicació de molts agents del municipi , com associacions de 

veïns , entitats socials , educatives i culturals neix l´idea de formar una entitat 

de segon nivell per tal d´enfortir les entitats, donar-li suport i fer 

acompanyament.  

ENTITATS COL·LABORADORES: 

Spsolidaria, Leminu Marandé  

Data d’inici: 14/06/2017 



 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 

Tot els veïns del barri tant autòctons com immigrats  

 

OBJECTIUS : 

-Reforçar el sentit de pertinença.  

-Enfortir la cohesió dels moviments socials i de les entitats, incrementant el 

numero dels implicats, en els objectius comuns.  

-Enfortir la diversitat i garantir el seu respecte, en el seu espai i en el territori.  

-Afavorir la convivència i les relacions entre les persones de qualsevol origen. 

-Garantir el reconeixement mutu de la diversitat, tot garantint el respecte no 

solament cap a les minories sinó també de la minoria cap a les majories.  

-Gestionar diverses activitats que posin en relació als veïns i veïnes tant 

autòctons com migrades i els seus descendents, dels diferents barris i del 

poble.  

-Promoure la convivència intercultural i foment de l´intercanvi cultural.  

ACTUACIONS: 

-Cursos formatius, pares i mares dels joves, tant de coneixement educatiu com 

de tractament cap a les etapes mes delicades a l´adolescència. Qüestions de 

gènere, entre les dones immigrades, que pateixen mes que ningú el tema de la 

crisi, elaborar propostes concretes i dirigides exclusivament a elles. Ofertes 

esportives, lúdiques. 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Relacions amb entitats d´immigrants amb les diferents Associacions de Veïns 

del municipi. Creació d´una entitat de Dones Immigrades, oberta a totes les 

dones de la població, sense diferencia d´origen o religió 

OBSERVACIONS? : 

Som nous i necessitem un temps d´aprenentatge i de mutu coneixement de les 

diverses entitats i els seus membres. Pròximament durem a terme l´assemblea 

general per tal de aprovar els estatuts i escollir la Junta Directiva  
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