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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 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

Diàlegs de Dona es una entitat que treballa amb dones 
immigrades. Les ajudem en tot el necessari per tal que puguin 
integrar-se en un nou país i una nova cultura i aprendre les 
seves llengües. El professorat i voluntariat es admirable per 
la gran tasca que realitza. Ultra la seva tasca docent, animen 
les dones a participar en les nostres activitats culturals i 
aquesta relació entre dones tan diverses és molt enriquidora. 

Tot el meu suport al gran treball que porten a terme com  
a veïna i presidenta de l’associació institut de Promoció  
de la Cultura Catalana.

Maite roca, veïna i presidenta AIPCC

Sempre m’ha agradat ensenyar, de fet he dedicat la meva 
vida a l’ensenyament. Formar part de l’equip de Diàlegs 
vaig pensar que podria ser una continuïtat. M’he adonat  
que és molt més que això. Aquí he trobat una relació de 
complicitat molt especial amb les alumnes, un enriquiment 
personal i un caliu de grup que fa que cada dia que vinc 
sigui una experiència entranyable. Gràcies a totes, alumnes, 
treballadores i voluntàries per deixar-me formar part 
d’aquest projecte.

Flors Colomina, professora voluntària

Todas la profesoras son muy buenas. Aquí podemos hablar 
sin miedo de cualquier cosa, hasta de nuestros problemas 
familiares. Nos dan confianza, nos ayudan y no nos 
sentimos solas.

Nazia Mudassar, alumna de Pakistán

Aquí me siento bien, somos una familia, no solo estudiamos 
idiomas sino que aprendemos mucho más y hablamos  
de todo. El día que vengo a clase me levanto muy contenta!

Maryam, alumna de Marruecos

En la escuela hay mujeres de India, Pakistán, Bangladesh, 
Marruecos, Siria… Cuando estamos en clase nos sentimos 
mujeres iguales, no importa de dónde venimos y esto es  
lo que más me gusta.

Tamanna, alumna de India

Ahora trabajo, soy cocinera, pero siempre recuerdo mi 
escuela. Cuando hablo con mi jefa le digo que es gracias a 
Diàlegs de Dona que estoy trabajando. Allí aprendí el idioma 
y muchas cosas de este país, !me sentí como una familia!

Mahbuba, alumna de Bangladesh

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

Qui som?

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.

Comentaris i testimonis



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…

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.

Què fem?
Ens comuniquem i coneixem l’entorn 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 i accions destacades Sensibilització: Medi ambient  
i reciclatge de residus
Amb un bon material visual i didàctic, hem reflexionat  
sobre la situació mundial en matèria mediambiental: 
cap a on va el nostre planeta? Quin món deixarem  
als nostres fills i nets? Què podem fer cadascuna de 
nosaltres? Posteriorment, hem treballat la importància 
del reciclatge de residus per frenar l’impacte nefast 
que tenen en el medi ambient.

Coneixem els nostres drets i som 
solidàries: vaga feminista
Parlem de drets i fem sensibilització. Per aquest 
motiu, la setmana prèvia al 8 de març, a les aules,  
es va parlar de dona, de drets i de feminisme. Vam 
explicar per què Diàlegs de Dona s’adheria a la vaga  
i vam animar a un grup a anar a la gran manifestació 
en nom de la nostra associació. Prèviament  
vam elaborar les nostres pròpies pancartes.  
Endavant dones!

Participem: Sant Jordi
Participem en aquest dia tan i tan especial. Cada any 
tenim parada amb altres entitats a la Rambla del Raval 
i venem, a preu solidari, manualitats que fan les 
alumnes amb materials reciclats. Amb la recaptació  
comprem material per a les aules.

De nou, les alumnes més valentes es van disfressar  
i amb algunes voluntàries van representar la Llegenda 
de Sant Jordi… vam riure moooolt. Coneguem les 
nostres tradicions i participem-hi!

Consolidem la nostra relació  
amb el barri… Seguim fent catifes
Seguim formant part del grup Catifaires del raval.  
Ens agrada fer boniques decoracions florals, però  
el que més ens agrada és fer veïnatge, sentir que 
formem part de la vida cultural del barri, conèixer 
veïnes d’aquí i d’allà i aprendre moltes coses sobre  
les tradicions d’aquest nou país.

Nou projecte:  
Dona, que la maternitat  
no t’aturi
És un projecte nou, iniciat al setembre de 2017  
i desenvolupat i consolidat durant el 2018. La gran 
majoria de dones que ens arriben sol·licitant entrar  
en el programa d’acollida son joves, moltes es 
queden embaraçades i no poques per primera 
vegada. En general tenen  una gran desorientació i 
desinformació en relació al que implica la maternitat 
i la cura del nadó. A això hem d’afegir que, mancades 
del suport familiar que trobarien en el seu país, es 
veuen obligades a abandonar la seva formació.

El projecte implementat es desenvolupa en dos 
espais complementaris:

Casalet infantil
(De 10:00 a 11:30h)

Nenes i nens de 4 mesos a 3 anys, ateses i atesos  
per personal especialitzat, desenvolupen activitats  
en els àmbits de la plàstica, la música,  
la psicomotricitat…, aprenen bons hàbits, a ser més 
autònomes i a socialitzar amb d’altres nens i nenes.

Aquesta atenció a les seves criatures permet a les 
mares ser a les aules i seguir els diversos programes 
d’acollida.

espai Familiar
(De 11:30 a 12:15h)

Espai en el que participen les mares amb els seus 
nadons. S’organitzen jocs i dinàmiques conjuntes 
que enforteixen el vincle afectiu mare-fill/a.  
Es promou un espai càlid i de confiança on se les 
orienta en tots els aspectes que fan referència  
a la criança dels seus nadons. 



Dades rellevants
Estudi sobre les 351 dones

Franges 
d’edat

País d’origen

Temps a 
Barcelona

estudis

estat civil

46-55 anys
10%

18-25 anys
18%

Sense
estudis

8%

Universitaris
   26%

Secundària 
47%

Primària 
18%

Casada
91%

26-35 anys
47%

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.

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.

Magreb
8%

Índia
9%

Pakistan
29%

Bangladesh 
54%

Soltera
7 %

Menys d’1 any
25%

Més de 6 anys
28%

D’1 a 5 anys
46%

Altres 2%

Subsahara 3%

Síria 2%

Nepal 2% Divorciada 2%

65-65 anys 2%

Els nostres 
comptes

Despeses 
112.978 € 

Propis
17.093 €

15%

Privats
48.881 €

43% Públics
47.240 €

42%

Personal
99.776 € | 88%

Activitats i altres despeses
13.202 € | 12%

ingressos
113.214 €



• 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 Gotic Sud (Grup Impulsor)

• Consell Municipal d’Habitatge de Ciutat Vella

• XAFIR (Xarxa d’Atenció a la Infància i Familíes  
 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 Victima 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 la Gent Gran Josep Tarradellas, Casals  
 de Gent Gran Josep 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 de 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 

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 2018

351

Total personal contractat 
5

3 persones a jornada completa
2 persones a mitja jornada

Total personal voluntari
30

13 professores de llengua  
i coneixement de l’entorn
15 de manualitats i tallers
2 de web i xarxes socials

Total personal en pràctiques
3

1 estudiant d’Antropologia de la UB
1 estudiant d’Educació Social  
de la UOC
1 estudiant d’Estades Formatives  
de l’Institut Miquel Tarradell

Premi eL MiraDOr de l’immigrant
reconeixement de la comunitat pakistanesa  
a la tasca que realitza la nostra associació per afavorir 
l’empoderament i la integració de la dona immigrada, 
en especial de la dona pakistanesa.

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 educación infantil
Monitora de suport



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:

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

Segueix-nos a:
www.dialegsdona.org


