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L’Associació Intercultural Diàlegs de Dona va ser fundada  
el gener de 2013 amb el propòsit de fer front a una necessitat 
detectada, des de feia uns anys, al barri del Raval: acollir  
un nombre important de dones procedents de països extraco-
munitaris i arribades per reagrupació familiar. A la població 
femenina amb cert arrelament, com la marroquina o filipina, 
s’anava sumant l’originària majoritàriament de l’Hindustan 
(Pakistan, Bangladesh i l’Índia.)

El projecte de Diàlegs de Dona: Aules d’acollida i socialit-
zació per a dones immigrades, s’articula al voltant de dos 
grans eixos. Per una banda, va dirigit a acollir i acompanyar, 
en el seu procés d’assentament i socialització, a aquest perfil 
de dones i a les seves famílies i, per l’altra, treballar amb els 
veïns i veïnes autòctons perquè no visquin com una amenaça 
els grans canvis que han tingut lloc al barri en aquests  
darrers anys.

Respecte al perfil de dones amb les quals es treballa,  
cal dir que es tracta d’un col·lectiu vulnerable que, en gene-
ral, presenta dificultats per a la seva adaptació i integració. 
Procedeixen de societats patriarcals i tradicionals allunya-
des, en molts aspectes, de la societat occidental. En arribar  
a la societat d’acollida, amb codis tan diferents se senten 
molt soles i desorientades, la tendència és tancar-se i viure 
aïllades en el seu món. En aquest aspecte, no es pot eludir 
que els seus reptes són molts. La seva vida canvia radical-
ment: viuen en un país que no coneixen ni entenen, passen 
de la família extensa a la nuclear, de les grans cases familiars 
a petits pisos a vegades compartits. La majoria es troben en 
situació de precarietat econòmica i això augmenta la seva 
ansietat i angoixa. Sortir de casa, entrar en contacte amb 
altres dones i trencar la seva por i aïllament són els primers 
objectius del projecte d’acollida. Aquest és el pas previ per 
iniciar el procés de socialització. Entenem per socialització la 
consecució de la seva plena integració 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 treballa amb 
l’objectiu de donar-los seguretat en si mateixes enfortint la 
seva autonomia personal i familiar. Amb aquesta finalitat 
s’ofereixen eines tan importants com són: l’aprenentatge de  
la llengua, el coneixement de l’entorn i el coneixement  
del funcionament de la nova societat en els seus múltiples 
aspectes. Simultàniament, i de forma progressiva, se les 
convida a participar a la vida social i cultural del barri com a 
qualsevol veïna treballant especialment els seus nous drets 
com a dones i ciutadanes. Pel que fa al veïnat, el projecte de 
Diàlegs de Dona treballa en diferents àmbits per crear espais 
de trobada i diàleg amb la població autòctona. Aquest és un 
altre dels grans reptes que es planteja l’associació: afavorir 
el coneixement mutu entre veïns i veïnes que comparteixen 
territori però que són de cultura, costums, creences i proce-
dència 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 parti-
cipació. Es tracta de sumar esforços per fer possible una 
societat més justa i solidària. 

Associació Intercultural Diàlegs de Dona

Som una associació  
de dones i per a dones  
amb seu al barri del raval  
de Barcelona

Som una associació  
sense ànim de lucre

Qui som?

els nostres 
objectius

 Facilitar el coneixement 
de la societat d’acollida 
amb l’objectiu de 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.



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 societat d’acollida
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…

Què fem?
Ens comuniquem i coneixem l’entorn



Dialoguem i participem
Activitats  
i accions destacades

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…

Dialoguem entre nosaltres,  
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…

Festa intercultural de la Dona
Com a associació formem part de RavalDona (Taula  
de la Dona del Raval). Cada any amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona, la Taula ens encarrega 
l’organització d’una gran festa: la Festa Intercultural  
de la Dona que té lloc al CCCB. A Diàlegs de Dona 
organitzem comissions d’alumnes que s’encarreguen 
que tot funcioni a la perfecció. Música, ball, espectacle, 
tallers... Molta alegria i molta interculturalitat.  
A la festa del 2016: registrades 336 assistents  
de 26 nacionalitats!

Catifaires del raval,  
treballem de costat
Pràcticament des de la nostra fundació formem part  
del grup de Catifaires del Raval. Es un espai de trobada 
de veïnes de tota la vida i noves veïnes d’origen divers. 
Treballant juntes ens coneixem una mica més.  
El nostre compromís: seguir treballant juntes amb 
l’objectiu de bastir ponts de diàleg intercultural.

25 de novembre,  
acte a la rambla del raval
El 25 de Novembre, Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones, mai faltem a la cita.  
És una de les nostres activitats de sensibilització  
i participació a l’espai públic amb altres veïnes i veïns. 
Sensibilització perquè prèviament a classe parlem  
i fem un reflexió sobre aquesta xacra que ens afecta  
a tots i totes. Participació perquè sortim al carrer a fer 
un minut de silenci en homenatge a totes les dones  
del món que han patit o pateixen aquesta violència. 
Ens sentim solidàries i reafirmem el nostre dret a viure 
amb respecte.

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…



Dades rellevants
Estudi sobre les 346 dones

Franges 
d’edat País d’origen

Temps  
a Barcelona

estudis estat civil

65-65 anys 3%
Altres 2%

Nepal 1%

Síria 3%

46-55 anys
10% 20-25 anys

24%

Sense estudis
10%

Universitaris
26%

Secundària 
36%

Primària 
26%

Casada
86%26-35 anys

40%

36-45 anys
23%

Gràcies a un conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Barcelona, 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.

Vídua 1% Divorciada 1%

Marroc
8%

Índia
20%

Pakistan
33%

Bangladesh 
33%

Soltera
12 %

Menys  
de 3 anys
149 dones

3 anys o més
197 dones



Altres dades Els nostres comptes

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.

La diferència entre ingressos i despeses (28.225 €) respon a què els convenis de finançament privat 
no s’estableixen per anys naturals sinó seguint el calendari escolar (setembre-juny).

Total dones participants 
directes
De gener a desembre 2016 

346 

Total hores de formació 
De gener a desembre 2016 

 62 h / setmana
 248 h / mes
 2.232 h / curs escolar

Total personal voluntari 
De gener a desembre 2016 

19
12 professores de llengua  
i coneixement de l’entorn,  
6 de manualitats i talleristes  
1 de web i xarxes socials

Total personal en pràctiques
1 estudiant de la U.B. 

ingressos
84.030 €

Despeses 
55.805 € 

Propis
12.299€

Privats
33.800€

Públics
37.931€

Personal
46.544€

Activitats i  
altres despeses 

9.261€

Claustre de Diàlegs de Dona

Tallerista voluntària



Premis i reconeixaments
Treballem en xarxa
La força de tots

• Consell de Dones del Districte de Ciutat Vella
• Consell de Barri del Raval (Comissió  
 de seguiment del consell de barri del Raval)
• RavalDona (Taula de la Dona del Raval)
• Impulsem SCCL
• Fundació Tot Raval (Membres del Patronat)
• GIR (Grup Interreligiós del Raval)
• XAFIR (Xarxa d’Atenció a la Infància  
 i Família del Raval)
• Centre Cívic Drassanes
• Casal de Barri Folch i Torres
• Casal dels Infants (Minúscula)
• Centre de Serveis Socials  
 (Raval Nord i Raval Sud)
• Centre d’Atenció Primària (CAP DRASSANES)
• Programa de Reagrupament Familiar.  
 Ajuntament de Barcelona
• Mossos d’Esquadra Raval (Oficina d’Atenció  
 a la Víctima)
• Escola Oficial d’Idiomes (Departament de Català)
• Servei d’Orientació i Acompanyament  
 per a persones Immigrades (SOAPI)  
 Ajuntament de Barcelona
• Programa SIRIAN de l’Agència de Salut Pública.  
 Ajuntament de Barcelona.
• Centre de Cultura Contemporani  
 de Barcelona (CCCB)
• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Taula de Mediació Folch i Torres
• Grup de Catifaires del Raval
• Associació Institut de Promoció  
 de la Cultura Catalana
• Fundació Indera
• Consell de Dones de Barcelona.  
 Ajuntament de Barcelona
• Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.  
 Ajuntament de Barcelona

• Acord Ciutadà per una Barcelona lliure  
 de violència vers les dones.
• Coordinadora de la Llengua (Xarxa d’Acollida  
 de l’Ajuntament de Barcelona)
• Xarxa BCN Antirumors. Ajuntament  
 de Barcelona (Grup de Formació)
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.  
 Ajuntament de Barcelona
• Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants  
 i Refugiats (SAIER). Ajuntament de Barcelona
• Consorci de Normalització Lingüística
• Torre Jussana (Centre de Serveis a les  
 Associacions). Ajuntament de Barcelona
• CONFAC (Confederació de Comerç de Catalunya)
• Taula contra la feminització de la pobresa.  
 Ajuntament de Barcelona
• Associació Atlàntida, interprofessionals  
 per la interculturalitat
• Plataforma Unitària Contra la Violència  
 vers les Dones
• Plataforma per la Llengua Catalana
• Servei Jurídic de l’Institut Català de les Dones
• Fundació FICAT
• Fundació Catalunya Cultura
• Cáritas Diocesana de Barcelona
• Edicions l’Eixample
• Oxford House
• Observatori del Tercer Sector
• Mujeres Pa’lante
• Centro Boliviano de Barcelona
• Centre d’Estudis Africans de Catalunya (CEAC)
• Institut d’Estudis de la Mediterrània (IEMED)
• Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat  
 Autònoma (CED)
… i seguim teixint xarxes

Xiii Premis Francesc Candel 2016. 
Fundació Carulla.
Al projecte presentat: “Som Dones...Sóc la teva igual”

Premi com a Bona Pràctica  
a la iii Jornada PiaD’s 2016
(Punt d’Informació i Atenció a les Dones, 
Ajuntament de Barcelona)

Feminismes: intervenció en la comunitat i el territori   



Comentaris
i testimonis

Per mi ha estat una experiència entranyable  
i enriquidora que m’ha fet sentir molt valorada.  
He rebut molt més del que he donat i no és una frase 
feta! M’ha permès conèixer dones d’altres cultures  
i , tinc clar, que aquest intercanvi  afectuós és el que 
dóna sentit a la feina de Diàlegs de Dona, feina  
que té molt sentit dins la mirada feminista.

Pilar Bertran, voluntària

Jo vaig començar a col·laborar amb Dialègs de Dona 
per molts motius. Sé el que és una societat dividida 
que genera desconfiança i fins i tot odi. De petita ho 
vaig viure al meu propi país, Irlanda. També vaig veure 
com n’és de fàcil que aquests sentiments passin d’una 
generació a l’altre. A Dialègs he tingut la sort de 
conèixer dones de diferents orígens i cultures. Amb 
elles compartim experiències, histories i somriures. 

Vull destacar l’esforç que fan les dones de l’associació, 
tant voluntàries com alumnes, per acostar persones de 
cultures diverses des del respecte. Per a mi això és 
realment treballar per fer barri!

anna Mcreynolds, voluntària

Conec bé Diàlegs de Dona. He de dir que l’esforç que  
fan les professores i voluntàries per ajudar a empoderar 
les dones i perquè assoleixin un grau de coneixement 
en un entorn per a elles tan desconegut, supera les 
obligacions d’un docent i un horari de treball. 
Personalment em sento molt orgullosa de ser amiga  
i veïna d’aquest col·lectiu i de poder compartir amb 
elles algunes de les activitats que fan durant les 
celebracions i festes veïnals del Raval. Amb la seva 
manera de treballar estan ajudant molt a totes les 
veïnes de diferents cultures a crear una bona relació  
de veïnatge tan important en un barri tan divers com  
és el nostre.

Maria Casas, veïna

Presència als mitjans  
de comunicació
Notícies destacades

http://www.elperiodico.com/es/noticias/
barcelona/dialogos-mujer-4006470

http://beteve.cat/nadal-cultura-religio-
immigrant-escola-tradicio/

http://www2.rosasensat.org/pagina/projecte-
acompanyem-compartim-aprenem 

https://twitter.com/DialegsDeDona/
status/743789358495391744

https://twitter.com/Bcn_CiutatVella/
status/816592679270252544

http://www.nuvol.com/
noticies/i-tu-com-tintegres/?utm_
source=Nuvol+Newsletter&utm_
campaign=803de80d85-EMAIL_
CAMPAIGN_2016_11_16&utm_
medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-
803de80d85-169450497

Cuando llegué a Barcelona me di cuenta de que mi 
vida no sería fácil. Estaba muy sola…el mundo me 
resultaba muy extraño. No entendía el idioma, no 
conocía a nadie.

Conocí a una amiga y ella me llevó hasta Diàlegs de 
Dona. Desde ese día mi vida cambió y recuperé la 
confianza que había perdido.

Las profesoras nos enseñan el idioma, nos dan vida, 
esperanza y confianza. Cosas importantes que tanto 
necesitamos las mujeres inmigrantes. Es para mí un 
honor muy grande formar parte de la escuela.

Nasira Zahid de Pakistán, alumna

Me gustaría que todas las mujeres del mundo que 
llegan aquí se encontraran con profesoras como las de 
Diàlegs de Dona. Mujeres que ayudan a mujeres con 
mucho cariño. Gracias a todas las profesoras, muchas 
gracias!!

Siham Ben Chahbar de Marruecos, alumna

Cuando llegué aquí mi marido ya vivía en Barcelona, 
me sentí feliz pues después de mucho tiempo 
podíamos vivir juntos con nuestros hijos. Pero también 
me sentí muy triste, mi madre y el resto de mi familia 
estaban muy lejos.

En Diàlegs de Dona encontré profesoras muy amables 
que ayudaban a las mujeres inmigrantes como yo.  
No olvidaré esto en mi vida!. Que Allah bendiga  
a todas estas mujeres que nos dan la mano y nos 
ayudan. Gracias!

Shabana akter de Bangladesh, alumna



El nostre agraïment: A totes les nostres alumnes i les seves famílies per la seva confiança. A la Cooperativa Social Impulsem, SCCl, per la cessió del 
espai on desenvolupem les nostres activitats. A Edicions de l’ Eixample per la seva col·laboració en el disseny corporatiu de l’associació. A l’Associació 
Catalunya Cultura pel seu suport i assessorament. A l’Acadèmia de llengües Oxford-House per la seva col·laboració en el servei de traduccions.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Fàtima Ahmed
Secretària: Mercè Amor
Vocal: Aysha Mortoza
Vocal: Rosa Maria Oliu


