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No estàs sola! 21 de març. Primer vídeo
informatiu enviat per whatsapp. Missatge
curt amb un llenguatge clar i entenedor.

Queda’t a casa / Quédate en casa
Recordem el perquè s'han de quedar a
casa, què implica el confinament, les
animem a tenir paciència i a seguir
escrupolosament les recomanacions de
les autoritats sanitàries. Els hi recordem
les mesures de seguretat i els hi fem un
recordatori de com s’han de rentar les
mans. Finalment els hi facilitem els
telèfons d’urgències.

No estàs sola! 31 de març. Segon vídeo de
suport emocional

Tot anirà bé / Todo irá bien
Tot l’equip de Diàlegs, amb les catorze
voluntàries de les classes d’acollida
sociolingüística, saluden les alumnes i les
seves famílies. Amb paraules molt simples i
clares, amb molts somriures i abraçades
virtuals, les animem a no decaure. Diàlegs
de Dona els ofereix els seus telèfons de
contacte per resoldre qualsevol dubte.

Des de mitjans de març, amb el Decret de l’Estat d’Alarma i el confinament,
Diàlegs de Dona ha fet tots els possibles per adaptar-se a la nova situació. Des
de casa hem seguit fent costat a les famílies, reenviant informacions
importants, treballant en xarxa per atendre problemes concrets i com sempre,
hem estat en contacte permanent amb la vida cultural del nostre barri,
reinventant maneres virtuals que demostren que el Raval és, tot i les
dificultats, un barri ple de vida.

Esperem i desitgem que tots i totes estigueu bé i amb ànims per seguir
endavant. Aquí teniu un resum de la feina realitzada fins avui... i seguim!
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RELACIÓ AMB LES USUÀRIES I LES SEVES FAMÍLIES



Confinament i escola 16 d’abril. Enquesta
per saber si les escoles han contactat amb
les famílies i detectar si hi ha bretxa
digital.

Enviament a 113 famílies, que tenen nens
en edat escolar, d'un àudio en diferents
idiomes (castellà, bangla, urdú, hindi i àrab),
per saber si les escoles han contactat amb
ells via telefònica o telemàtica, si les
famílies tenen ordinador, connexió a
Internet... Els resultats de les enquestes
les vàrem enviar a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori de l'Ajuntament de
Districte. Es va fer palès que al Raval hi
ha famílies en desavantatge per la bretxa
digital.

Sortim però... prudència! 1 de maig.
Informem sobre el permís de sortir a fer
esport i passejar.

Enviament a totes les famílies que tenim
registrades, d’un àudio en diferents idiomes
(castellà, bangla, urdú, hindi i àrab), donant
la informació referent al permís per sortir
al carrer a hores determinades. Demanem
prudència però també les animem a sortir a
caminar i prendre l’aire respectant la
normativa establerta. Informem, en
diferents llengües, de les franges horàries
per sortir al carrer a passejar i fer esport
tant els nens com els adults.
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Ens preparem per l’estiu!
6 maig. Després d’un llarg confinament,
confiem que a l’estiu millorarà la vida dels
nostres nens i nenes.

Informem les alumnes amb àudios en
diferents llengües (castellà, bangla, hindi i
àrab) de la campanya dels Casals d’Estiu.
També adjuntem en el missatge-àudio els
cartells de l’Ajuntament sobre aquests
casals i les activitats d’aquest estiu 2020,
campanya: T’ESTIU MOLT .

Curs escolar 2020-2021.
12 de maig. Fem arribar a les nostres
alumnes i a les seves famílies, informació
important del Departament d’
Ensenyament.

Informem tant alumnes com exalumnes
amb fills/es que han d’entrar a P3, que
comencen l’ESO o el batxillerat, de les
dates i els procediments per les
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS. Com és
habitual, la informació la donem amb
àudios enviats per whatsapp en diferents
llengües. Fem atenció especial a les
famílies amb problemes per fer-ho
telemàticament.
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Des de casa 23 d’abril. Sant Jord virtual!
Gràcies a la bona coordinació de la Fundació
Tot Raval més l’entusiasme, la imaginació i un
fort sentiment comunitari van fer d’aquest
Sant Jordi, un dia molt especial.

La participació de Diàlegs de Dona n'és una
mostra. Vam oferir:
• Contacontes: Dos homes molt generosos
• Manualitat: Crea el teu propi drac
• Representació intercultural Llegenda Sant Jordi
actuen les alumnes de les aules d’acollida
(Fragment enregistrat a l’abril 2017)
• el nostre equip recomana.

Catifaires del Raval 3 maig. Com a membres
d’aquest grup des de fa anys, participem en
la crida de la Federació Internacional de
Catifaires i de la Federació Catalana d’Entitats
Catifaires complint amb el #quedatacasa, hi
participem de forma individual. Nou dones de
Diàlegs, amb l’ajuda de les seves famílies, fan
una catifa a casa. El nostre material: llegums,
pasta, sal, arròs, espècies, cafè, pètals de
flors...i una gran dosi d’imaginació. El lema :

“Allunyats, però units de cor”

Vídeo :
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PARTICIPACIÓ AL BARRI, NO HI HA RES QUE ENS ATURI !

Què puc llegir?

MOMENTS DE SOLIDARITAT- Allunyats però units de cor
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https://www.youtube.com/watch?v=A43evziugcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2MEgiakZT-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WfYbSd1BGGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6MTrqBjeCaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6MTrqBjeCaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KCHVNXTU18s


Grup Interreligiós del Raval 6 d’abril.
Diàlegs de Dona com a membre actiu del
GIR va participar en un espot per les
xarxes socials, sota el títol “Perquè
moltes coses no paren i no pararan
mai”. Es convida a una reflexió sobre la
situació tan especial que estem vivint amb
la pandèmia del Covid19 per mostrar que,
malgrat tot, moltes coses no s’aturen: el
sentiment comunitari de solidaritat,
d’afecte, d’esperança, la vida cultural
del barri i totes aquelles activitats i
celebracions que són tan nostres. Seguim!

Grup Interreligiós del Raval. 21 de
maig. Participació de Diàlegs a la
celebració de la Pàsqua cristiana i de
l’Iftar musulmà (trencament del dejuni
durant el mes del Ramadà).
En el marc de la celebració del Dia
Mundial de la Diversitat Cultural, el
Grup Interreligiós del Raval va fer una
celebració conjunta difonent un vídeo
sota el títol 'Desitjos per construir la
nostra casa comuna’.
En aquest vídeo es reciten frases
al·lusives a la solidaritat, la bondat i
l’entesa entre nosaltres. Els darrers
segons del vídeo resulten refrescants i
emotius: alegres veus infantils felicitant
la Pasqua i el Ramadà. Clickeu!

GIR Celebració Pasqua-Iftar 2020

Vídeo :
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Vídeo :

No ens aturem!
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https://www.youtube.com/watch?v=L5jZzAkbKD8
https://www.youtube.com/watch?v=MGWlI6BdXbg
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Des de mitjans de març, amb el Decret de l’Estat d’Alarma Diàlegs de Dona, tot i les
dificultats que suposa atendre les famílies de forma no presencial, ha fet un gran esforç
per arribar a les més vulnerables i per seguir fent el seguiment a totes aquelles que
estaven sent ateses abans del 14 de març. Des de l'Associació sempre hem tingut clar
que la nostra fortalesa és, i serà sempre, el treball en xarxa, més encara quan es tracta
d'atenció a les famílies. Per aquest motiu, des de casa, hem aprofitat el fort vincle que
tenim amb moltes de les nostres usuàries per fer de pont amb diversos serveis i entitats:
informant, posant en contacte, derivant i també fent treball de traducció i mediació.
Entre tots i totes hem aconseguit acompanyar, en moments difícils i molt complicats a la
gent del barri... i seguim!

Seguim amb vosaltres! març, abril i maig
Hem estat en contacte amb:

• Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.
• Tècnica/c del Barri del Raval.
• Mediadores/r, Pla de Proximitat i Veïnatge

de Ciutat Vella.
• AA.VV Raval: banc d’aliments, llet infantil, higiene
• EIPI Ciutat Vella: amb fisios i neuropediatria.
• Línia Pediàtrica del Cap Drassanes.
• Hospital del Mar: Pediatria i Oncologia.
• Escola Collaso i Gil
• Institut Milà i Fontanals
• Casal dels Infants
• USOC
• Servei Jurídic Pla d’Acollida Poble Sec
• Barcelona Activa: Punt de Defensa Drets Laborals
• Centre Cultural Islàmic Català
• SIAD Servei Informació i Atenció a la Dona, Rubí

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES MÉS VULNERABLES
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També hem estat amb els més petits. Els trenta nens i nenes que participen en el
nostre Casalet, han gaudit de petits vídeos, enviats a les mares per whatsapp, on
la Clàudia i la Fatema han fet propostes divertides:
Cançons conegudes, petits contes, titelles, treballs manuals, en fi... contacte
setmanal amb somriures i cares conegudes!

▪ 23 d’abril, primer vídeo... aquí les teniu!
La Clàudia i la Fatema us conviden a cantar

el “Bon dia.., bon dia a tothom.”

També us envien un bonic conte sobre la
Llegenda de Sant Jordi adaptada per als més petits...

▪ 28 d’abril; vols jugar amb plastilina?, fes-la tu mateix!; ...farina, sal aigua i..

▪ 03 de maig; Dia de la Mare; un emotiu  regal: vídeo amb  boniques fotos

dels nens i les  nenes en plena activitat,  abans del confinament.

▪ 05 maig;  Treballem habilitats...tallem rodanxes de cartró i juguem!

▪ 07 de maig; Seguim jugant... vols fer collarets de macarrons?

▪ 12 de maig ;  llenguatge musical, cançons i més cançons amb la Txell de 

Xamfrà!. 

▪ 16 de maig; exercici de psicomotricitat; has d’agafar taps amb pinces, pots?

▪ 19 de maig; contem i sumem!...els números són divertits.

▪ 22 de maig; més psicomotricitat; ens movem i juguem  a  les bitlles.

▪ 26 de maig; ets observador?....mira formes i colors i endevina...

▪ 29 de maig; expliquem un conte popular, mira els dits titelles. Quina història!

7

BUTLLETÍ #QUEDATACASA
març-abril-maig  2020

NENS I NENES DEL CASALET INFANTIL, SEGUIM AQUÍ!


