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La família del costat
Què és Lafamiliadelcostat.cat?
La Família del Costat www.lafamiliadelcostat.cat és un projecte de SOS Racisme
Catalunya que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. A través d’aquesta
iniciativa, s’aconsegueix que veïns i veïnes de barris i districtes de Barcelona amb
orígens culturals diversos dinin a les seves respectives llars, per compartir
experiències, amistat, i molt més. Pensem que aquesta és la millor manera de gaudir
de les diversitats, de fomentar debats i de compartir les coses en comú que tenim amb
els veïns i veïnes.
Durant el mes de novembre, se celebraran àpats als barris de Poble-sec i Poblenou.
L'edició d'enguany compta amb la implicació indispensable del Pla Comunitari i la
Coordinadora d'Entitats del Poble-sec i d'Apropem-nos, al Poblenou.

Eslògan del projecte:

Hi ha una ciutat on famílies gitanes i paies, argentines i brasileres, catalanes i
marroquines dinen juntes!

Quina és la idea darrere del projecte?
Barcelona, casa de tothom. De la ciutat diversa...a la ciutat intercultural!
De la ciutat diversa...
Barcelona és una ciutat “diversa”: al carrer, als transports públics, als mercats, al
restaurant se senten llengües diverses, al carrer es creuen i conviuen persones de
diversos orígens culturals, algunes d’elles procedents d’altres països i ciutats. Sons,
sabors, olors de tot el món s’alternen, es barregen, es transformen mútuament.
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Barcelona és per història i naturalesa un lloc de “diversitat”: és i sempre ha estat la
suma de les idees, les experiències, les vivències de totes les persones que l’habiten,
la construeixen i la reinventen cada dia.
Per aquesta raó, no podem donar l’esquena a la diversitat a l’hora de dibuixar la
Barcelona del futur; a l’hora de fer una Barcelona millor, construïda entre tothom i per a
tothom.
...a la ciutat intercultural!
Per fer això possible, però, el simple reconeixement de la diversitat no és suficient.
Necessitem fomentar la interacció entre les persones que habiten Barcelona,
cadascuna amb els seus valors, normes de comportament i formes de percebre i viure
la realitat. En definitiva, hem de fomentar les trobades entre persones de totes les
nacionalitats i cultures que viuen a Barcelona.
Fomentar això és apostar pel descobriment i la vida en comú, sent aquesta la millor
manera per obrir la nostra ment i trencar els estereotips i prejudicis que tenim; perquè
la multiplicitat de cultures, de formes de pensar i de ser deixin de representar un
element de separació i una barrera entre grups de persones, entre “nacionalitats”,
entre “ells i elles” i “nosaltres”, i s’entenguin com a quelcom positiu, com una veritable
oportunitat per construir un nou model de relacions i de ciutat.
Amb La Família del Costat volem contribuir a passar de la Barcelona de la
“diversitat” a la Barcelona de la interculturalitat, d’una manera natural i horitzontal,
sense que ningú senti que ha perdut o ha renunciat a les seves arrels.

Què es vol aconseguir?
Impulsar les relacions interculturals i el coneixement de la diversitat entre la ciutadania
barcelonina, a través de dinàmiques de coneixença, afecte i interacció cívica i cultural.
Es vol apoderar els agents socials i públics dels barris implicats en la gestió de la
diversitat amb una perspectiva intercultural. A més, es vol aconseguir facilitar l’accés
de la ciutadania a accions d’aprenentatge intercultural mitjançant experiències en
l’espai privat i públic. Finalment, es volen visibilitzar els llaços interculturals entre el
veïnat de Barcelona.
Qui hi pot participar?
Tots i totes les veïnes del Poble-sec i Poblenou. El concepte de “família” que inclou el
projecte és totalment ampli: una família són una, dues, tres persones, parelles
homosexuals, heterosexuals, famílies monomarental o monoparentals, avis, àvies,
amics, amigues. De la mateixa manera, s'entén la diversitat com un element que
travessa gran part de les famílies barcelonines i, en aquest sentit, no es traça cap línia
divisòria entre «famílies autòctones» i «famílies migrades».
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Com es pot participar?
Apuntar-se a un dinar
Qui vol organitzar o participar amb la seva família en un dinar amb
La Família del Costat, només ha d’omplir el formulari que trobarà
al web del projecte i esperar a ser contactat/da. Al formulari podrà
indicar si vol organitzar l’àpat a casa seva o si prefereix visitar una
altra família, entre altres qüestions, i explicarà breument per quina
raó vol participar.

Acompanyar un dinar
En cada dinar hi serà una persona que ajudarà a establir un primer
vincle entre les famílies i documentarà la trobada. Les
acompanyants són persones voluntàries que reben una formació
teòrica i pràctica en l’àmbit de l’antiracisme i la interculturalitat. Qui
vol ser acompanyant, només ha d’omplir un formulari i esperar a
ser contactat/da.

Fer difusió dels àpats
Les fotografies o vídeos de l’àpat amb La família del costat es
poden compartir amb tothom
al web lafamiliadelcostat.cat.
Només cal enviar-les a sensibilització@lafamiliadelcostat.cat i es
publicaran. Les famílies participants també poden compartir-les
directament a les xarxes socials sota el hashtag
#familiadelcostat (a Twitter, a Instagram i a la pàgina del
Facebook).
Quan es faran els àpats?
Al Poble-sec: diumenge 6 de novembre de 2016
Al Poblenou: diumenge 20 de novembre de 2016
Dues setmanes després dels àpats se celebrarà un acte de trobada conjunt, on totes
les famílies participants del mateix barri tindran l'oportunitat d'intercanviar impressions.

Aquest projecte prové d’una idea que ja ha realitzat SOS Racisme al País Basc durant
tres edicions, el projecte “La família de al lado”.

Contacte:
Jose Peñín i Mònica López
SOS Racisme Catalunya
comunicacio@sosracisme.org / sensibilitzacio@sosracisme.org
www.lafamiliadelcostat.cat
Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta, 08002 Barcelona
T: 93 301 05 97 – M: 636 248 62

