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Som una petita però gran 
associació de dones...



L'Associació Intercultural Diàlegs de Dona és
una associació sense ànim de lucre que va ser
fundada el gener de 2013 amb el propòsit de
fer front a una necessitat detectada al barri del
Raval: acollir un nombre important de dones
procedents de països extracomunitaris,
arribades per reagrupació familiar i
majoritàriament originàries de l'Hindustan
(Pakistan, Bangladesh i l'Índia).El nostre
projecte d’Aules d’acollida i socialització per a
dones immigrades, s’articula al voltant de dos
grans eixos. Per una banda, acollir i
acompanyar a aquestes dones i a les seves
famílies en el seu procés d'assentament i
socialització; per l’altra, treballar amb els veïns
i veïnes autòctons perquè no visquin com un
problema els grans canvis que han tingut lloc
tenen lloc al barri en aquests darrers anys.
Respecte al perfil de dones al qual ens
adrecem, es un col·lectiu vulnerable que, en
general, presenta dificultats d’adaptació i
integració. Procedeixen de societats patriarcals
i tradicionals. En arribar a una nova societat ,
amb condicions culturals tan diferents, se
senten molt soles i desorientades, i tendeixen
a tancar-se i viure aïllades en el seu món. Han
d’afrontar molts reptes: la seva vida canvia
radicalment en arribar a un país que no
coneixen ni entenen, i la precarietat
econòmica que afecta a la majoria d’elles,
incideix en el seu grau d’ansietat i angoixa. Que
surtin de casa i entrin en contacte amb altres
dones trencant la seva por i aïllament són el
primers objectius del projecte d’acollida.

Aquest és el pas previ per iniciar el procés de
socialització. Entenem per socialització la seva
plena adaptació a la vida del barri i de la ciutat
com a noves ciutadanes, sempre des de
l’acceptació i el respecte a la seva diversitat. El
projecte es proposa que adquireixin seguretat,
enfortint la seva autonomia personal i familiar.
Amb aquesta finalitat s’ofereixen eines tan
importants com són: l’aprenentatge de les
llengües, el coneixement de l’entorn i el
coneixement del funcionament de la nova
societat en els seus múltiples aspectes.
Simultàniament se les convida a participar a la
vida social i cultural del barri com a qualsevol
veïna treballant especialment els seus drets
com a dones i ciutadanes.
Pel que fa al veïnat es treballa per crear espais
de trobada i diàleg amb la població
autòctona. I aquest és un altre dels nostres
grans reptes: treballar per afavorir el
coneixement mutu entre veïns i veïnes que
comparteixen territori però que són de
cultures, costums, creences i procedències
diverses.

L'Associació està compromesa a combatre els
prejudicis, promoure el bon veïnatge, i
contribuir a fer del barri del Raval un model de
convivència en la diversitat i en la
participació. Es tracta de sumar esforços per
fer possible una societat més justa i solidària.

Associació Intercultural Diàlegs de Dona

Els nostres objectius

➢ Facilitar el coneixement 
de la societat d’acollida, 
guanyar autonomia i 
afavorir la identificació 
amb el nou territori.

➢ Incentivar la 
participació en la vida 
del barri, de la ciutat i 
de la societat en 
general com a veïnes i 
ciutadanes de ple dret.

➢ Establir ponts de diàleg entre 
veïnes i veïns que comparteixen  
territori però que són de 
cultura, costums, creences i 
procedència diverses, 
fomentant la interculturalitat i 
el coneixement de l’altre. 

Qui som?
Som una associació de dones i per a 
dones amb seu al barri del Raval de 
Barcelona



Comentaris i testimonis
A Diàlegs de Dona compartim el millor de nosaltres
amb dones de tot el món. A les classes de llengües i
cultura es crea una preciosa sonoritat que reforça
l’autoestima de totes. Ens ajudem i recolzem
sempre. Les professores voluntàries sentim aquest
compromís amb les dones, com deia Sartre, “El
compromís és un acte, no una paraula”.
Isabel Monfort (professora voluntària)

Soy estudiante de Diàlegs de Dona. Tengo un hijo
de casi tres años que va al Casalet. Mi hijo tenía un
problema de comunicación con otros niños.
Después de ir al Casalet ha mejorado mucho y ha
aprendido muchas cosas. Estoy muy contenta y
agradecida! Las profesoras son amables y
respetuosas. Me gusta mucho Diàlegs. Gracias
profesoras!
Aleya Begum (Bangladesh)

M’encanta ensenyar. Poder fer-ho en català em permet aportar el meu granet de sorra a cuidar de la
meva llengua. Però el millor és estar en contacte amb dones de mons tan diversos: flexibilitza opinions i, si
més no, suavitza els prejudicis que tant costa fer desaparèixer. I què destacar de les persones que hi
treballen: la seva professionalitat, però sobretot, ganes, dedicació i una naturalitat que ho fa tot
extremadament fàcil, resulten inspiradores per a tothom!
Núria Vilaclara (professora voluntària)

Diàlegs de Dona es mucho más que una escuela. Es
como un centro social y de información para las
mujeres extranjeras. Gracias a las profesoras, en
clase cada mujer puede hablar de sus tradiciones,
de la cultura de su país y también aprender mucho
sobre la cultura y la historia de Cataluña.
La experiencia ha sido maravillosa!!!
Rania Kasir (Síria)



Què fem?

Ens comuniquem i coneixem l’entorn

Classes de llengua

Només assolint competències bàsiques

per a la comunicació podem establir

ponts de diàleg i aconseguir els nostres

objectius. Oferim classes de català,

castellà, anglès i alfabetització.

Coneixem i estimem el nostre barri i

la nostra ciutat

Considerem molt important conèixer el

territori. Fer que allò que ens resulta

estrany i aliè esdevingui conegut i familiar.

Coneixem la nova societat

El seu funcionament, en un sentit

ampli: pautes i codis socials, relacions

familiars, diferents maneres de pensar i

viure... i més concret: funcionament

del sistema educatiu, sanitari, laboral i

administratiu, drets i deures,

convivència ciutadana i veïnal...



Dialoguem i participem

Coneixem i donem a conèixer, 

participem

Coneixem altres aspectes de la societat
d’acollida i participem en la celebració de
festes i tradicions catalanes: Carnestoltes,
Sant Jordi, Sant Joan, Festa de la Mercè, Tots
Sants, Nadal...

Donem a conèixer i proposem la
participació del veïnat a la celebració de
festes segons les cultures dels col·lectius
nouvinguts: Ramadà, Festa del Corder,
Diwali. Participem amb les diferents entitats
del barri i la ciutat, a la celebració del Dia
Internacional de la Dona Treballadora, Dia
Internacional contra la Violència envers les
Dones...

Dialoguem, som, veïnes i som diverses

Dialoguem buscant punts d’interès comú i canviem la nostra percepció de l’altre.
Respectem la diferència i ens sentim partícips d’un projecte comú. Proposem i realitzem
intercanvis amb casals de gent gran, casals de barri, centres cívics i culturals, associacions...



Activitats destacades, marcades per la 
pandèmia

TALLERS ARTÍSTIC-CREATIUS ORGANITZATS PER

LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. Sota el nom Veus

Latents amb motiu de la exposició de l'artista

originària de l’Índia Nalini Malani. Les dones

migrades descobreixen els seus potencials,

obliden per un moment els seus problemes

quotidians i entren en contacte amb equipaments

culturals de la nostra ciutat. Interessantíssim!

TALLERS AMB FIL I AGULLA
Finalment vam aconseguir comprar dues
màquines de cosir i vam organitzar el taller
redissenya roba usada impartit per l’Estudi de
Disseny Responsable. Taller de mascareta anti
Covid i taller de patronatge. De nou potenciem
habilitats i posem en pràctica un objectiu
important: aprendre a reciclar la roba!

Aquest any 2020 ha estat molt diferent, l'aparició de la pandèmia de la COVID-19 ha capgirat
moltes coses i ha fet que el desenvolupament de totes les activitats programades hagin sofert
modificacions, adaptacions o simplement s'hagin ajornat o anul·lat. Des de gener 2020 fins el
12 de març, tant les aules d’acollida com les activitats programades es van desenvolupar amb
normalitat. D’aquestes volem destacar:



NO ESTEU SOLES: PUNT D’ATENCIÓ,
INFORMACIÓ I ACOMPANYAMENT PER A
DONES
La pandèmia ha evidenciat la barrera
idiomàtica i la gran bretxa digital que hi
ha entre la població més vulnerable i les
repercussions que això té a la seva vida
diària. Durant el confinament Diàlegs de
Dona ha fet de pont entre aquestes
famílies i les escoles del barri, Serveis
Socials, CAPs, l'Hospital del Mar, EIPI-
Ciutat Vella, banc d'aliments (AA.VV),
Ajuntament de districte...etc.

LA PANDÈMIA NO ENS VA ATURAR;
VAM SEGUIR FORMANT I INFORMANT
Les aules d’acollida sociolingüística es
van obrir al setembre. Compromeses
amb el compliment de les mesures
sanitàries, es va reduir la ràtio, es van
augmentar les hores de classe i la
dedicació de l’equip de voluntàries. Es
va aconseguir complir amb el programa
de curs, sempre respectant el grup
bombolla, però les activitats al barri i la
interacció amb el veïnat van quedar
reduïda a mínims. Tot i això s’han fet
sortides de coneixement de l’entorn i
hem seguit col·laborant amb el grup de
Catifaires del Raval.

BUTLLETÍ  #QuedatACasa
Des del 14 de març, declaració de l'estat d'alarma i confinament domiciliari, fins al 26 de
maig, que Diàlegs de Dona va obrir presencialment, totes les activitats van passar a fer-se
virtualment. En cap moment es va deixar de treballar amb les dones i per a les dones del
Raval. El contacte va ser constant a través de missatges per whatsapp (àudios i vídeos) o
trucades telefòniques com ho demostra el nostre butlletí€#QuedatACasa, que es pot veure
a l’apartat COVID-19 de la web.

CELEBREM EL 8 DE MARÇ
Participem en la Marxa de les Dones,
totes som dones i veïnes! També amb
motiu del Dia de la Dona, veïnes del Casal
de Gent Gran Josep Trueta i dones
d’origen divers de Diàlegs vam crear una
coral intergeneracional i intercultural. No
va ser possible la presentació, la Covid ens
va aturar, però els assajos previs van ser
molt enriquidors.



Durant el confinament l’equip d’educadores enviaven, dos
cops per setmana, petits vídeos per whatsapp animant a
mares i infants: cançons, titelles, contes curts, proposta de
manualitats... Després, un cop obertes les aules, es va reduir
la ràtio a la meitat i es van duplicar els grups bombolla. Es va
intentar, en tot moment, crear un ambient de normalitat i
confiança tan necessàries en aquells moments!

TOT I LA PANDÈMIA, EL CASALET INFANTIL HA SEGUIT 
ENDAVANT…

TALLERS CREATIUS PER A NENS I NENES AL CCCB

Respectant les mesures de seguretat requerides, vam acompanyar a un grup de 14 nens/es

d’entre 6 i 12 anys, fills/es de dones participants de les aules d’acollida, a uns interessants

tallers organitzats pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El primer,

inspirat en el projecte Humanae: La bellesa de la pell humana d’Angela Dass: Autoretrat i

dibuix de color carn i el segon, sota el nom de Cartografia del meu cos, tenia com a punt de

partida un bonic llibre infantil de Yagyu Genichiro. Gran idea després de mesos de

confinament. Gràcies CCCB!



CONEIXEM BARCELONA, FEM CULTURA

Sortim del barri i trepitgem ciutat. A les aules hem parlat de la gran obra d’Antoni Gaudí i hem
fet cinc sortides amb les alumnes per visitar el Park Güell. No és fàcil l’accés a la cultura per a
col·lectius tan vulnerables, però gràcies a la gran feina d’Apropa Cultura ho hem aconseguit.
Gràcies per aquesta gran oportunitat i per obrir-nos tantes portes!
Fem ciutat i estimem territori… Seguirem!

Un eix important del nostre projecte és el coneixement de l’entorn. És important conèixer el
nostre barri, però també ampliem la mirada i coneixem la ciutat. Són importants les visites
culturals. Tot i la pandèmia, que ens ha obligat a limitar altres activitats, hem fet sortides que
han resultat molt profitoses, com per exemple al Monestir de Pedralbes.
Coneixem el territori, aprenem a estimar-lo i fer-lo nostre!



Dades rellevants
Estudi sobre les 366 dones

Gràcies a un conveni de col·laboració
amb la Universitat Autònoma, cada any
podem oferir dades rellevants sobre les
dones participants a les aules d’acollida i
socialització de l’entitat. Són dades
interessants que defineixen el perfil d’una
part del veïnat femení del Raval.



Els nostres 
comptes
Seguim treballant per garantir la
sostenibilitat de l'entitat i del seu
projecte.

Seguirem treballant per aconseguir la
diversificació dels fons de finançament i
mantenir l'equilibri entre el finançament
privat i el públic.

Privats
46%

Fons
propis

7%

Públics 
47%

Ingressos
141.254€

Excedent Positiu de l'Exercici: 16.162€ La diferència entre els ingressos i les despeses (16.162€) respon a que els
convenis de finançament privat no s'estableixen per anys naturals, sinó seguint el calendari escolar (setembre-
juny)



Altres dades

L’Associació organitza totes les seves
activitats seguint el calendari escolar, és
a dir, de setembre a juny.
No obstant, la matrícula és oberta i
sempre que hi hagi plaça, es poden
incorporar noves alumnes al projecte
durant el curs.

Tot i que sempre poden haver-hi noves
incorporacions, l’objectiu de l’associació
és consolidar i cohesionar un bon equip
de voluntàries implicades i en permanent
formació. Apostem per un voluntariat
estable.

Total dones participants 
directes 

De gener a desembre  2020

366

Total personal contractat

5
3 persones a jornada completa

2 persones a mitja jornada

Total personal voluntari

23
14 professores de llengua i coneixement 

de l’entorn

7 de manualitats i tallers

2 de web i xarxes socials

Total personal en pràctiques

2
1 estudiant d’Antropologia de la UAB

1 estudiant d’Humanitats de la UAB



• Consell  Nacional de les Dones de Catalunya.

• Consell  Municipal de les Dones de Barcelona

• Consell  Municipal de les  Dones del Districte 

de Ciutat Vella 

• Ravaldona (Taula de Dones del Raval)

• Consell de Barri  del Raval (Comissió de 

seguiment )

• Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud (Grup 

Impulsor ) 

• Consell Municipal d’Habitatge de Ciutat Vella

• XAFIR (Xarxa d’Atenció a la Infància i Famílies 

del Raval)

• Xarxa BCN  Antirumors 

• Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia 

(Comissió Mixta)

• Fundació Tot Raval  (Membres del Patronat)

• GIR (Grup Interreligiós del Raval)

• Coordinadora de la Llengua (Xarxa d’Acollida 

de l’Ajuntament de Barcelona)

• Consorci de Normalització Lingüística de 

Barcelona

• Plataforma per la Llengua Catalana

• Programa de Reagrupament Familiar

• Servei d’Orientació i Acompanyament per a 

persones Immigrades (SOAPI) 

• Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i 

Refugiats (SAIER).

• Serveis Socials del Raval i Línia Pediàtrica del 

Cap drassanes

• Mossos d'Esquadra Raval (Oficina d’Atenció a 

la Víctima i al Delicte i l’oficina de Relacions 

amb la Comunitat) 

• Impulsem SCCL  ( Projecte de les Estades 

Formatives en Empreses)

• Grup de Catifaires del Raval

• Equipaments socials i  culturals del barri 

(Centre Cívic Drassanes, Casal de Barri Folch i 

Torres, Casals de Gent  Gran Jose Tarradellas,  

Trueta i El Mil·lenari )

• Associació Institut de Promoció de la Cultura 

Catalana

• Associació de Mestres Rosa Sensat 

• Associació  Atlàntida, Interprofessionals 

per la Interculturalitat

• Plataforma Unitària contra  les  Violències 

de Gènere 

• Fundació Catalunya Cultura

• Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB)

• MACBA

• Museu Marítim de Barcelona

• Fundació del Gran Teatre del  Liceu

• Apropa Cultura

• Edicions l’Eixample

• Departament d’Antropologia Social 

de l’UAB

• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

• Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de 

Violència vers les Dones

• Acord  per a un debat responsable sobre 

immigració i contra el racisme i la xenofòbia

• Pacte del temps 

Treballem en xarxa
La força de tots

Junta Directiva: 

Presidenta, secretària, 2 vocals

Equip d’estructura:

Tècnica de gestió

Coordinadora de projectes

Tècnica d’activitats

Tècnica educació infantil

Monitora/mediadora 
intercultural



Tel. 665 875 483 / 93 126 38 73
info.dialegsdona@gmail.com

Segueix-nos a:
www.dialegsdona.org

El nostre agraïment a totes les nostres alumnes i les seves famílies per la seva confiança

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


