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1. El districte de Nou Barris i la seva realitat migratòria 
En el naixement i el desenvolupament del districte de Nou Barris cal tenir en compte 
dos factors fonamentals: en primer lloc, l'arribada massiva -en les dècades de 1950, 
1960 i, en menor mesura, 1970- de població immigrant procedent d'altres comunitats 
de l'Estat espanyol. En segon lloc, l'existència i el desenvolupament d'un ampli i 
dinàmic teixit associaHu, que encara avui conserva la seva força i el seu potencial. 

Durant els anys de la postguerra, la situació d'extrema pobresa que impera en algunes 
zones de la península provoca un èxode massiu cap als nuclis urbans. En aquest 
context, el districte de Nou Barris consHtueix un punt d'acollida important per a la 
immigració obrera que arriba a la ciutat durant les dècades de 1950, 1960 i 1970.  

Des de finals dels anys 90, el districte recupera la seva tradició d'acollida. En aquesta 
ocasió, els immigrants procedeixen fonamentalment de països extracomunitaris. 
Encara que vinguin de més lluny i que parlin en ocasions llengües diferents, els seus 
projectes migratoris són similars dels que tenien els primers immigrants del districte: 
volen accedir a un treball en condicions, a un habitatge digne. Igual que els seus 
predecessors, les condicions en les que viuen solen ser diUcils, sobretot al principi.  

Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, entre el 2001 i el 2010, la població 
estrangera de Nou Barris gairebé es va quintuplicar, passant de les 4.961 persones 
registrades l'any 2001 a les 27.100 registrades l’any 2010. Després de 2010 i fins l’any 
2015, però, la taxa de població estrangera cau progressivament, degut al context de 
crisi que es va viure de forma generalitzada i que va comportar un descens acusat de la 
primera arribada de persones a la ciutat i al districte, i un augment lleuger en el 
nombre de casos de retorn als països d’origen.  

Aquesta tendència al descens, però, mostra un punt d’inflexió a parHr de  l’any 2017 i 
l’augment en els darrers anys es d’un onze per cent. 

 

Font: Departament d'EstadísHca. Ajuntament de Barcelona (www.bcn.es) 

Evolució en el nombre d'estrangers empadronats al districte de Nou 
Barris  2011-2019
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Actualment, el col·lecHu d’estrangers al districte representa un total de 32.029 
persones, que suposa un 18,7% sobre el total de població del districte i s’incrementa 
en un 1,7%, respecte l’any anterior. Actualment hi ha la presència de 131 nacionalitats 
diferents. Els països d’origen que presenten majors conHngents són, per ordre de major 
a menor:  

 

Font: Departament d'EstadísHca. Ajuntament de Barcelona (www.bcn.es) 

Pel que fa a la presència als barris, conHnua la tendència dels any anteriors segons la 
qual els tres barris amb major presència relaHva de població estrangera són: Ciutat 
Meridiana, amb un 31,6% sobre el total de població, Les Roquetes amb un 23,5% Turó 
de la Peira i Trinitat Nova ambdós amb un 23,1%. Pel que fa als conHngents de població 
en termes absoluts, el barri de Porta comptaria amb un major volum de població 
estrangera (5353), seguit del barri de Prosperitat (amb 4454),  el barri de Vilapicina 
(amb 3923 persones) i Les Roquetes amb 3817 persones. 

2. La Xarxa 9 Barris Acull 

2.1. Missió 

9 Barris Acull és una xarxa integrada en l'actualitat per més de vuitanta enHtats, entre 
les que figuren AAVV, AMPA's, parròquies, associacions culturals i esporHves, enHtats 
de lleure i de solidaritat, escoles d'adults etc., i en la qual està representat també el 
districte municipal. La finalitat de la Xarxa és treballar de forma coordinada per 
afavorir la convivència del veïnat en la diversitat que caracteritza als barris i el 
territori. 

Rànquing de països.  
Nou Barris, 2019

Hondures  Marroc Xina Rep. Dominicana  Perú
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140014351478

173417791781
20822217

4777
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2.2. Una aposta pel treball en xarxa 

A finals dels anys 90, davant la nova realitat migratòria que estaven experimentant els 
barris, i arran de les noncies que anaven arribant d'altres llocs sobre l'emergència de 
problemes convivència i brots xenòfobs, des del teixit associaHu del districte es 
planteja la necessitat de reflexionar i trobar la manera d'afrontar la situació de forma 
conjunta i coordinada. Des del principi, el projecte es basa en la percepció de les 
persones immigrants en tant que nous veïns i veïnes, amb necessitats diferents però 
també similars a les de la resta d'habitants dels barris. Es tracta així d'un fenomen 
transversal, al que cal respondre de forma conjunta i coordinada.  

Aprofitant la densitat del teixit associaHu del districte, s’aposta finalment pel treball en 
xarxa: la idea és que cada enjtat assumeixi la nova realitat en la seva pròpia agenda i 
des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspecHves i innovant en els 
seus mètodes i formes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en 
tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació de les 
enHtats que en formen part. Al principi, la falta d'experiència i la manca de referents 
provoquen dificultats de funcionament. Amb el temps, algunes d'aquestes dificultats 
s'han anat salvant, i s'ha anat elaborant i consolidant un mètode propi de treball.  

El treball en xarxa, en la pràcHca, no ha estat fàcil d'assumir. El grau d'implicació de les 
diferents enHtats no ha estat ni és el mateix, i en certs casos depèn excessivament del 
caràcter i la voluntat dels seus líders o de les persones que en un moment donat 
s'impliquen més al projecte. Convé assenyalar com a riquesa específica i alhora com a 
dificultat, la gran diversitat que existeix entre les enjtats que formen part de la xarxa, 
no només per la varietat d'àrees i àmbits de treball sinó també en quant a la percepció 
que es té del fenomen migratori i de les seves conseqüències socials. Després de 
l'experiència dels primers anys, s'ha evolucionat força en la capacitat de gesHó 
d'aquesta diversitat de formes i àmbits de treball, de visions i de perspecHves. 

L’any 2001, el recolzament al moviment reivindicaHu a favor de la regularització dels 
immigrants sense papers que desembocà en els tancaments a les esglésies de 
Barcelona va consHtuir la primera gran prova de funcionament per a la xarxa. Des de la 
Xarxa es va parHcipar acHvament en l'organització i el suport material, econòmic, moral 
i reivindicaHu a aquest moviment social. Després d'aquesta experiència es va fer palesa 
la necessitat de garanHr un servei gratuït d'assessorament a les persones que 
volguessin regularitzar la seva situació al país. Des d’aquest primer moment es va 
consHtuir un nucli d'enHtats i de persones que donaven un major suport la xarxa. Des 
de llavors, l’evolució ha estat significaHva: de les 10 enHtats inicials s'ha passat a les 
més de 80 que conformen la xarxa en l'actualitat.  
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2.3. Eixos de treball i objecjus de la Xarxa 9 Barris Acull 

generals, a parjr dels quals s’arjculen les acjvitats. 

Des de la Xarxa 9 Barris Acull treballem al voltant  dels següents eixos de treball i 
objecHus generals, a parHr dels quals s’arHculen  les acHvitats: 

Acollida, convivència i diversitat 

✓ Promoure iniciaHves d’acollida posiHva tant als nous veïns i veïnes que 
s'incorporen als barris com a les noves generacions, tot fomentant canvis 
socials que eviHn la discriminació i prevenguin acHtuds xenòfobes i racistes 

✓ Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les enHtats del 
districte. 

✓ Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a conèixer 
i modificant estereoHps i prejudicis. 

 6

convivència i 
diversitat

• Certamen per la 
Convivència

• Festival de Sopes del Món
• Promoció de la diversitat

participació i treball 
en xarxa

• Espai de coordinació
• Suport a entitats
• Foment del voluntariat
• Guia de recursos 
• Web

igualtat de drets

• Punt d’Acollida i Informació
• Servei d’Acompanyament 

Jurídic
• Tallers de llengua i entorn
• Actes de sensibilització
• Campanyes i manifestos

formació, reflexió

• Jornades
• Tallers de reflexió
• Formació



 

✓ Impulsar la creació d'espais de convivència que afavoreixin l'aproximació i la 
valoració posiHva i críHca entre persones i cultures. 

Igualtat de drets 

✓ Afavorir l’accés dels veïns i veïnes als recursos en igualtat de condicions. 

✓ Promoure accions de reivindicació i/o denúncia per assolir una veritable 
igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminacions de cap 
Hpus. 

ParHcipació i treball en xarxa 

✓ Impulsar i enforHr el teixit associaHu del territori, recolzant les iniciaHves de 
parHcipació ciutadana. 

✓ Promocionar el voluntariat en tant que mecanisme d'acció i transformació 
ciutadana. 

✓ Promocionar la creació d'espais de parHcipació, tot facilitant-ne la incorporació 
per part dels nous veïns i veïnes que s'incorporen als barris. 

✓ Generar mecanismes de millora de la coordinació i el treball en xarxa entre 
enHtats, equipaments, serveis i insHtucions. 

Reflexió, formació i presència social 

✓ Impulsar accions formaHves. 

✓ Crear espais de reflexió sobre el tema que permeHn idenHficar millores en el 
disseny i la implementació de les políHques públiques. 

2.4. Programes, projectes i acjvitats 

Acollida, convivència i diversitat 

Es tracta de promoure espais de convivència i celebrar la diversitat, converHnt-la en un 
valor afegit dels barris, un dels seus trets disHnHus. El FesHval de Sopes del Món 
Mundial, el Certamen per la Convivència, o els tallers per a la promoció de la 
convivència entre veïns i veïnes són algunes de les accions d’aquest primer eix de 
treball, què s’estructura d’acord els següents objecHus: 

✓ Promoure iniciaHves d’acollida posiHva tant als nous veïns i veïnes que 
s'incorporen als barris com a les noves generacions, tot fomentant canvis 
socials que eviHn la discriminació i prevenguin acHtuds xenòfobes i racistes. 
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✓ Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les enHtats del 
districte. 

✓ Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a conèixer 
i modificant estereoHps i prejudicis. 

✓ Impulsar la creació d'espais de convivència que afavoreixin l'aproximació i la 
valoració posiHva i críHca entre persones i cultures. 

16è Fesjval de Sopes del Món Mundial, 24 de març, Via Júlia 

9 Barris Acull i la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements organitzen aquesta acHvitat amb 
l’objecHu de contribuir a fomentar la convivència i les relacions entre anHcs i nous 
veïns/es. Després de conèixer l'experiència del FesHval de Sopes de Lille (França), la 
Xarxa d'Intercanvi de Coneixements proposa a 9 Barris Acull organitzar un fesHval 
similar. La idea s’ha adaptat a la realitat i les necessitats de Nou Barris i la seva gent. 

Per què un fesHval de sopes? Primer com una excusa per a trobar-se, i segon perquè la 
sopa és un símbol de barreja i alhora de diferència, d'alguna cosa molt pròpia i alhora 
molt universal. Totes les sopes comparteixen uns elements bàsics: el foc, l’aigua i 
l’olla,... A parHr d’aquí la diversitat es quasi infinita: vegetals, carns, espècies..., i tot allò 
que cada poble i cada família Hngui a l’abast.  Les sopes són en essència les mateixes i 
alhora úniques, totes diferents, totes semblants, com les persones.  

 

El 2019 va tenir lloc la 16a edició del FesHval de Sopes del Món Mundial. Aquesta nova 
edició va ser tot un èxit de parHcipació: 62 sopes,  198 cuiners i cuineres, i 60 
col·laboradors/es voluntaris/es en l’organització de l’acte. L’afluència de públic també 
va ser  notòria, amb més de 2.000 persones. Les sopes van ser de procedències 
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diferents: Alemanya, Andalusia, Armènia, ArgenHna, Austràlia, Bèlgica, Bolívia, 
Bulgària, CasHlla, Catalunya, Colòmbia, Equador, Galícia, Hondures, Índia, Itàlia, Lleó, 
Mallorca, Marroc, Nicaragua, Nigèria, País Basc, Perú, Provença, República Dominicana,  
Romania, Rússia, Senegal, Suïssa, Turquia, Ucraïna i Xina. 

Aquest any es va decidir treballar al voltant de l’educació i les escoles com espai de 
creixement, inclusió i socialització. El lema va ser “ SOPA D’INCLUSIÓ PER UNA BONA 
EDUCACIÓ!”. Per a la decoració es varen penjar diversos objectes realitzats en cartró i 
en mida gran, com ara tabletes, llapis, regles, llibretes amb frases al·lusives i 
reivindicaHves. Com en anys anteriors la música va anar a càrrec dels combos de 
l'Escola de Blues i varem comptar amb l’espectacle de circ “date una huerta”.  
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→ La temàHca treballada es va difondre en diferents canals de comunicació (blog/
Twiyer/Facebook etc.). 

→ L’equip d’animadors anaven disfressats durant l’organització de  jocs i acHvitats 
entre els parHcipants.  

→ Es va donar conHnuïtat a l’Espai Infanjl dissenyat per a que els nens/es facin 
acHvitats relacionades amb les sopes i la diversitat. 

→ Aquest any també es va organitzar l’Espai Fotomatón, en el que els cuiners i 
cuineres es podien fer una foto com a record de la seva parHcipació al FesHval. Més 
de 60 persones van parHcipar en aquest espai.  
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Gent de Nou Barris Gent d’arreu: exposició ijnerant 

L’Exposició ‘Gent de Nou, Barris Gent d’Arreu’ encetada l’any 2017 com a homenatge a 
la història migratòria del districte, als seus veïns i veïnes i a la seva diversitat, va 
conHnuar iHnerant per diversos espais del Districte durant l’any 2018 i 2019.  
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Celebració de l’Any Nou Xinès 

 

Per segon any consecuHu la comunitat xinesa del districte, ha volgut comparHr la 
celebració d’aquesta tradicional festa, raó per la qual va demanar suport a la xarxa i 
enHtats del territori com el Casal de Barri de la Prosperitat i les associacions dels eixos 
comercials, d’entre altres. Més de 500 persones es varen aplegar durant la cercavila 
pels carrers del districte i a les diverses actuacions que es varen realitzar a la plaça 
Àngel Pestaña. En aquesta edició es va celebrar la benvinguda a l’any del porc i es va 
realitzar dissabte 26 de gener. 
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Celebració Isar en el Marc de les Festa Major de La Prosperitat 

Un cop més la  Comunitat Islàmica de Nou Barris ha volgut celebrar amb la resta 
de veïns i veïnes el seu I"ar al carrer. La novetat en 2019 és que la celebració 
coincideix amb la Festa Major del barri de La Prosperitat, i s’ha integrat a la 
programació d’acHvitats de la Festa Major.  

Amb aquest acte la comunitat musulmana trenca el dejú i celebra la seva Festa 
del Ramada convidant a la resta de veïnat a comparHr aquest moment amb ells. 
La celebració va aplegar a més de 500 persones i es va realitzar el dissabte 31 de 
maig a la Plaça Àngel Pestaña. 
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Trobada d’enjtats del CMIB 
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La Xarxa 9 Barris Acull ha parHcipat aquest 2019 en la Trobada d’enjtats del Consell 
Municipal d’Immigració de Barcelona, que enguany ha Hngut com a temàHca central 
les Persones migrades i envelliment.  Aquest any vam comptar amb un espai 
d’informació sobre la nostra xarxa. Valorem posiHvament el canvi de disposició dels 
diversos espais informaHus de les enHtats presents. 
 

Experiències posijves de convivència en format audiovisual 

Durant 9 edicions es va celebrar el  Certamen per la Convivència amb l’objecHu de  
promoure i fer reconeixement de les experiències i iniciaHves que tenen com a finalitat 
afavorir la convivència i la cohesió social al districte de Nou Barris. Al llarg d’aquest 
recorregut es varen premiar 10 experiències diferents. 

En un esforç per renovar-nos i esHmular a les enHtats del territori i alhora acostar-nos 
també als més joves, hem reconverHt el certamen en un nou espai de reconeixement 
de les iniciaHves sobre diversitat i convivència presentades en format audiovisual. 

La idea va sorgir alhora de reconèixer la necessitat de tesHmoniar tot el procés 
d’obertura de la mesquita del carrer Japó davant de les recurrents demandes per part 
d’estudiants, tant d’insHtuts com d’universitats i d’altres enHtats i equipaments de la 
ciutat, interessats en conèixer de primera mà com es va desenvolupar i resoldre 
aquesta situació.  

A parHr d’un primer document recopilatori de tot aquest procés, es varen realitzar 
unes sessions de treball per fer la posada en comú d’aquest relat, amb la parHcipació 
de representants de diverses enHtats i persones que varen ser presents en tot el procés 
Aquest document va ser la llavor del que seria el documental “La mesquita del carrer 
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Japó, una experiència de convivència en la diversitat”. A parHr de la quanHtat que es 
desHnava com a premi en el Certamen aconseguir concedida per la Convivència (1500 
euros) i complementant aquesta xifra amb una subvenció, es va poder encarregar la 
realització  a un professional. La resta es va aconseguir mitjançant una subvenció 
demanada i concedida per la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

La peça té una durada de 30’ es va estrenar a les Jornades 9Barris Acull (22 i 23 de 
novembre) i també es va fer un passi al Casal de barri de a Prosperitat. El documental 
es pot visualitzar de manera gratuïta i està penjat a Xarxes Socials i al nostre 
web:gratuïta 

hyps://www.youtube.com/watch?v=jqsuY96JIQI&feature=youtu.be 

També s’han dissenyat tres càpsules introductòries de caire didàcHc a tall de tastet del 
documental, adreçades a escoles, equipaments i a qui vulgui. La durada d’aquestes 
peces és d’uns 2-3 minuts.  
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Igualtat de drets 

Des de 9 Barris Acull, es promou la igualtat de drets i deures entre veïns/es, des del 
convenciment de que aquesta igualtat de parHda és imprescindible si volem una 
societat cohesionada, sense fractures. 

En aquest senHt, es faciliten els mitjans per a que les persones que encara no tenen 
regularitzada la seva situació, puguin fer-ho gratuïtament. Per a això existeixen tres 
punts del districte en els que s’ofereix un Servei d’Acompanyament Jurídic especialitzat, 
que inclou assessorament i tramitació en qüesHons relacionades amb estrangeria.  

D’altra banda, per tal de garanHr l’accés a la informació i als recursos per part de tots 
els ciutadans i ciutadanes, sense disHnció de cap mena, es compta amb un Punt 
d’Acollida i Informació en el que es dóna informació general sobre tràmits bàsics 
d’estrangeria, equipaments i serveis del districte i la ciutat, qüesHons laborals, 
educació, salut, relacions de gènere, etc. Paral·lelament, s’ofereix un Servei 
d’Acompanyament i Mediació, amb la idea d’orientar, acompanyar i fer mediació en 
situacions que ho requereixin, per raons de desconeixement, per problemes lingüísHcs 
i/o per manca de comprensió dels processos.  

També s’ofereix un Servei d’Acollida lingüísHca, a través del qual es facilita el 
coneixement de l’entorn i de les llengües vehiculars als veïns i veïnes que ho 
requereixen. Els tallers s’ofereixen amb un mètode d'introducció als iHneraris dels 
barris, per facilitar la integració global de les persones als barris d’acollida. Les llengües 
s’aprenen i s’ensenyen des d’una perspecHva significaHva, tot intentant que es 
converteixin en eines per facilitar la comunicació i la relació entre persones. 

Finalment, dins d’aquest mateix àmbit, des de 9 Barris Acull es parHcipa en l’elaboració 
i el disseny de campanyes, manifestos, actes de denúncia i moviments que promoguin 
la igualtat de dret entre les persones.  

Punt d’Acollida i Informació 

El Punt d’Acollida i Informació és una porta 
oberta a la que arriben les persones amb 
necessitats molt variades.  

A través del Punt d’Acollida es donen accions 
d’informació general sobre tràmits bàsics 
d’estrangeria, equipaments i serveis del districte i 
la ciutat, qüesHons laborals, educació, salut, 
relacions de gènere, etc. Aquestes accions es 
realitzen per part d’un equip de voluntariat de 
primera acollida que donen atenció al local de 9 
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Barris Acull. 

Durant el 2019 s’ha dut a terme un total de 2491 accions d’informació i derivació al 
Punt d’Acollida i Informació, el 37% de les quals ha estat realitzada per homes i el 63% 
per dones. Al igual que en l’any anterior, on va haver hi un punt d’ìnflexió quan al 
nombre de les persones usuàries que viuen fora del districte, aquest disminueix d’un 
17,4% a un 11,5%. La gran majoria de les atencions, un 88,5% corresponen a usuaris 
del districte de Nou Barris i un 0,5% de persones que viuen fora de Barcelona. 

Font: Base de dades pròpia 

Pel que fa a la variació de les accions d’informació al llarg de l’any, gener i setembre 
conHnuen sent els mesos de major afluència, ja que són mesos posteriors al tancament 
del servei per períodes de vacances. Pel que fa a la jpologia de consultes, un 85% de 
les atencions han estat presencials i un 15% telefòniques. Cal destacar que en 2019, 
degut al canvi de normaHva quan a la demanada de cites, què bàsicament implica la 
realització dels tràmits amb cerHficat digital, ha augmentat i s’ha diversificat els Hpus 
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d’atenció requerida. Aquest sistema margina a moltes persones que requereixen fer 
aquests tràmits i que no disposen de cerHficat digital; aquestes persones no tenen 
gaires possibilitats de fer el tràmit de manera gratuïta. Es per aquesta raó que es va 
decidir, prèvia consulta, instal·lar el cerHficat digital a ntol d’una de les nostres 
voluntàries, en un dels ordinadors del nostre centre i comprar un escàner que 
permetés fer escanejat de la documentació demanada a les persones usuàries, de 
manera més ràpida i eficient. Durant 2019 s’han demanat a raó de 10 cites mensuals 
amb cerHficat digital. Es un tràmit que requereix temps exclusiu i seguiment, per tant 
augmenta de manera significaHva el volum de feina respecte anys anteriors. 

Pel que fa al perfil dels usuaris i usuàries del Punt d’Acollida i Informació, les persones 
ateses procedeixen de 69 països diferents, essent els 10 països majoritaris els 
següents: 

En quant als països d’origen, el col·lecHu de persones procedents d’Hondures conHnua 

ocupant la primera posició en el rànquing, seguit per El Marroc i Pakistan. Tot i que les 
xifres varien una mica respecte l’any anterior, es manté la tendència. Per edats, les 
persones que fan ús del servei tenen majoritàriament entre 31 i 60 anys (un 69%), i en  

segon lloc entre 19 i 30 anys  un 26%, que puja respecte al 23,5%  de l’any anterior. 
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Com en anys anteriors les persones usuàries de més de 61 anys representen la minoria 
de casos amb un 5%. 

Pel que fa a la situació administrajva dels usuaris, majoritàriament es tracta de 
persones que necessiten regularitzar la seva situació: 41,2%  (un lleu augment respecte 
el 40% de l’any passat), un 24,4% de persones amb permís de residència (disminueix un 
5,5% respecte 2018) i un 13,2% (un 2,8% menys que en 2018) de persones amb permís 
de llarga durada. A destacar, ell col·lecHu de persones en situació irregular, que 
conHnua augmentant respecte anys anteriors, situació que pot estar  relacionada amb 
les dificultats d’algunes persones per renovar la residència degut a problemàjques 
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laborals i econòmiques, que provoquen sovint situacions d’irregularitat sobrevinguda.  

La  tendència iniciada anys enrere, respecte a la presència creixent de persones  
usuàries que tenen ja la nacionalitat espanyola, presenta un lleu punt d’inflexió 
respecte 2018 i disminueix d’un 5,5% a un 4,7%. En el cas de les persones que estan 
dins el règim comunitari, ha hagut un augment respecte l’any 2018 i ha passat de 
1,83% al 3,3%. Les consultes per part de persones que fan renovació de la residència 
(llarga durada) representa pràcHcament un 13,2 % dels casos (baixa considerablement 
respecte del 30% de 2018). Pel que fa als casos de demandants d’asil i refugi, que fins 
fa 2018 eren força residuals i no superaven l’1%, s’han incrementat arribant al 6,7%. 
Tot plegat, el panorama ha experimentat canvis en tan sols un any i ens obliga a 
reflexionar respecte no només a l’increment de les consultes i les necessitats, sinó que 
també, en quan a la diversitat de demandes i com aquest actual panorama es fa cada 
cop més inestable. Donar resposta a les situacions noves que ens trobem en el dia a 
dia, implica reflexionar i innovar de cara als propers anys. 

Finalment, quant als mojus de les consultes, la majoria tenen a veure amb estrangeria 
amb un 68 % (puja només un 1% respecte l’any anterior). En segon lloc per ordre 
d’importància, es troben les consultes relacionades amb l’aprenentatge de llengües 
(un 16 %), que baixa dos punts respecte l’any anterior i, a conHnuació, les consultes 
que tenen a veure amb expedients de nacionalitat, que disminueixen en un 3% 
respecte 2018, amb un 7%. En aquest cas atribuïm la disminució al canvi en la 
tramitació; aquest canvi obliga a les persones interessades a contractar serveis 
parHculars que garanHxen el pagament de les taxes i la tramitació i seguiment 
telemàHc. Des de 9Barris Acull no ens és possible assumir tot aquest iHnerari i el SAJ en 
aquest senHt, compleix les funcions d’informar i assessorar però no de fer seguiment. 
Finalment, en darrera posició es troben les consultes relacionades amb tramitacions 
vàries que pugen d’un 2,5% en 2018 a un 6% en 2019. Als temes laborals, Serveis 
Socials, educació i formació, s’afegeixen les noves demandes de cites amb cerHficat 
digital. 
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Font: Base de dades pròpia 

Servei d’Acompanyament Jurídic (SAJ) 

9 Barris Acull ofereix un servei gratuït d’assessorament i tramitació especialitzat en 
temes d’estrangeria, a tres punts diferents del districte. Per accedir-hi, només cal 
demanar cita prèvia. Els tres punts es segueixen mantenint als mateixos llocs: 

Zona Nord Zona Centre Zona Sud

Centre Cívic Zona Nord 
C. de Vallcivera, 14

Local de 9 barris acull  
Via Favència 288 A

Centre Cívic Can Basté 
Pg. Fabra i Puig, 274
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Durant el 2019 s’ha realitzat un total de 1452 atencions als tres punts del Servei 
d’Acompanyament Jurídic, gairebé un 50% més que en 2018.  Aquest increment 
s’explica per una modificació introduïda en el mes d’abril. Durant els mesos de febrer i 
març la finestra d’espera per cita a la zona centre había superat les dues setmanes  
arribant a les tres setmanes i una mica més fins i tot. Considerem que un tems d’espera 
superior a dues setmanes repercuteix negaHvament en les necessitats de les persones 
usuàries i per aquesta raó es va decidir escurçar la durada de les cites a la zona centre 
de 30’ a 20’. En el cas de la zona nord, tot i mantenir les cites de 30’, hem assumit la 
centralització de l’agenda per millorar la gesHó de l’assignació de cites. Quan al perfil 
de les persones usuàries es manté igual a l’any anterior; 62% dones i 38% homes; la 
majoria de persones usuàries, en concret el 70%, tenen entre 30 i 60 anys. 

Per zones, el Servei de la Zona Centre conHnua essent el que rep un major nombre 
d’atencions (un 66,5% del total), tot i que disminueix el seu pes relaHu respecte a la 
resta de Punts del districte. En segon lloc, augmentant en nombre d’atencions respecte 
els anys anteriors, amb un 22 % de les consultes, estaria el Punt del de la Zona Nord. El 
nombre de visites per a cada Punt és doncs el següent: 

→ 285 a la Zona Nord  

→ 1013 a la Zona Centre  

→ 154 a la Zona Sud 

Pel que fa als mojus de consulta, i com podem observar al gràfic que apareix a 
conHnuació, les consultes sobre arrelament conHnuen ocupant el primer lloc de la 
llista, i torna a augmentar respecte l’any 2018, passant del 27% al 29%. Cal assenyalar 
que la tramitació d’arrelaments conHnua essent el moHu de consulta més habitual,  
situació que molt probablement es relacioni amb els processos d’irregularitat 
sobrevinguda a causa de la inestabilitat econòmica. Les renovacions i modificacions 
ocupen el segon lloc per ordre d’importància, amb un 19%, i les nacionalitats el tercer, 
amb un 10 % sobre el total de les consultes i presenten una lleu disminució respecte 
2018, a diferència de la tendència a l’alça dels anys anteriors. Finalment, les consultes 
que tenen a veure amb el reagrupament representen un 8% dels  i apareixen amb un 
5% les consultes per asil (anys anteriors els casos eren tan residuals que no superaven 
el 1%). 
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La distribució de persones segons país de procedència que demanen el SAJ, segueix la 
tendència de l’any 2019 amb alguns canvis de posició respecte 2018, tot i que es manté 
Hondures al capdavant del nombre d’usuaris 

  

El Servei d’Acompanyament Jurídic és actualment un servei conegut i ben valorat al 
districte. Tot i això, en algunes de les zones d’atenció, bàsicament a la Zona Nord i a la 
Zona Sud, caldria millorar la difusió del Servei entre els equipaments i les enHtats que 
deriven usuaris, i molt especialment entre els serveis socials, ja que moltes de les 
problemàHques ateses venen vinculades a situacions de vulnerabilitat socioeconòmica. 
S’ha detectat que amb els canvis i relleus de persones que es produeixen als diferents 
equipaments, cal anar reiterant la informació sobre el Servei. D’altra banda, cal anar 
ajustant l’oferta amb el volum de demanda.La mesura de reducció de temps per cita a 
la zona centre (explicada abans) hauria de ser acompanyada amb altres estratègies per 
assegurar un bon servei a les 3 zones i es un dels treballs que s’haurà d'abordar en els 
propers anys. 
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Tallers de llengua i entorn 

Des de 9 barris acull facilitem l’aprenentatge de la llengua amb un mètode 
d'introducció als iHneraris dels barris, per facilitar la incorporació de les persones a la 

vida dels barris d’acollida. Els tallers 
s’imparteixen a la Zona Nord, a la Zona 
Sud i a la Zona Centre. 

L’aprenentatge de la llengua i el 
coneixement de l’entorn son elements 
imprescindibles per a la plena 
incorporació de les persones als barris. 
La finalitat dels tallers és facilitar aquest 
aprenentatge, així com promoure la 

parHcipació de les persones en les mateixes condicions que qualsevol altre veí o veïna.  

Els objecjus específics d’aquests tallers serien: 

→ Conèixer les llengües vehiculars a nivell bàsic de manera que possibiliHn la 
comunicació amb l’entorn immediat. 

→ Conèixer les enHtats i mecanisme de funcionament dels serveis primaris de la 
zona: districte, escolaritat, sanitat, cultura, associacionisme, etc. 

→ Crear mecanismes i oportunitats de relació amb altres veïns i veïnes més 
assentats als barris. 

→ Derivar de manera eficaç cap a estudis més insHtucionals a persones que es 
trobin en condicions de realitzar-los.  

Durant el 2019 s’han organitzat 10 tallers de llengua i entorn en castellà, 2 grups 
d’alfabejtzació. Aquests tallers s’imparteixen a diferents punts del districte (Centre 
Cívic Zona Nord, Espai Via Favència, Casal de Barri de Prosperitat i Can Basté). Les 
classes es realitzen en horari de man, responent a les demandes de la majoria 
d’usuàries, sobretot dones que tenen disponibilitat de temps en horari escolar. Els 
tallers, tots de nivells bàsic (corresponent a l’A1 i A2 del MCER) han estat atesos per 19 

formadors/es voluntaris/es. En total s’han atès 395 persones.  
Des dels tallers es fomenta el contacte amb la vida del barri, de manera que s’han 
realitzat diferents visites a equipaments i/o projectes del districte com el Castell de 
Torre Baró, la Biblioteca de Les Roquetes, l’Ateneu Popular de 9 Barris, etc. 

Durant el  curs 2019 s’ha conHnuat  amb la iniciaHva per part dels mateix professorat 
voluntari, s’han realitzat una sèrie de rutes per la ciutat de Barcelona que agraden molt 
tenint a l’alumnat (sovint i per diverses raons, l’alumnat té dificultats per conèixer 
aquest llocs de la ciutat). Aquestes rutes es fan gràcies a la col·laboració d’una de les 
voluntàries, que ha estudiat història i coneix la ciutat. La idea és amb el temps anar 
enriquint aquests iHneraris històrics i culturals. 
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Com en anys anteriors, també hem comptat amb la col·col·laboració amb les tècniques 
del Programa de Reagrupació dels districte que ofereixen una peHta xerrada sobre el 
servei als alumnes. 

Parjcipació i treball en xarxa 

La realitat dels nostres territoris ha canviat molt els darrers anys. Nou Barris és un dels 
districtes de la ciutat que ha experimentat més transformacions en aquest senHt. 
L’arribada de nous veïns i veïnes ha aportat una major diversitat als nostres barris. Les 
enHtats han d’estar preparades per afrontar aquests canvis i per assumir un rol acHu en 
l’acollida i la incorporació d’aquests nous veïns i veïnes i en el foment de la convivència 
i la cohesió social.  

D’altra banda, per al desenvolupament del projecte, resulta imprescindible establir 
canals estables per al coneixement de la realitat del districte, de les seves enHtats, 
equipaments i serveis. Aquest procés permet donar a conèixer el projecte al territori i 
millorar el coneixement dels altres recursos i serveis. 

Es per tot això que des de 9 Barris Acull entenem que la dinamització sociocultural és 
aquella que desenvolupa dinàmiques socials, difusió cultural i sensibilització a la 
vegada que afavoreix la relació i la comunicació en el si de la comunitat, promovent 
l’associacionisme amb la finalitat d’enriquir social i culturalment  a la població. 
D’aquesta manera es vol afavorir la consciència de pertànyer a una col·lecHvitat, 
mitjançant la seva parHcipació acHva. És necessari facilitar l'accés de la població a una 
cultura diversificada i parHcipaHva que fomenH les relacions i promogui la integració i 
la solidaritat. 

El teixit associaHu sempre ha estat motor de cohesió social. Es important per tant, 
potenciar el paper de les associacions, enHtats,... com els autènHcs protagonistes de 
treball en xarxa, per poder donar respostes a les necessitats socials emergents i  
diagnosHcar amb temps els nous canvis en la composició social. Així doncs, la 
metodologia de la parjcipació és l'eina clau en aquest projecte, que es porta a terme 
a través de tres vies fonamentals: 

✓ Dinamització del teixit associaHu i recolzament d’algunes de les seves accions i 
iniciaHves a favor de la convivència.  

✓ Consolidació de dinàmiques de relació entre les enHtats de la xarxa, garanHnt la 
presència de 9 barris acull al territori.  

✓ Dinamització de la parHcipació de tots/es els veïns/es: des de 9 Barris Acull es 
potencia la incorporació dels nous veïns i veïnes a les dinàmiques parHcipaHves 
pròpies de cada territori, ja sigui a través de les seves enHtats socials com a través 
dels actes que s’hi organitzen (Festes Majors, etc.). La parHcipació en la vida d’un 
territori és un dels elements fonamentals del procés d’incorporació d’aquests 

 27



 

col·lecHus a la societat d’acollida.  

✓ Foment de la parHcipació del voluntariat en els diferents àmbits del projecte. 

El treball en xarxa en l’àmbit del districte 

Durant el 2019 s’ha conHnuat amb el reforçament dels canals de comunicació amb les 
enjtats de la xarxa i les coordinadores d’enHtats de districte.  

✓ Actualment són 70 les enHtats, equipaments i serveis que formen part de la Xarxa.  
✓ 9 Barris Acull ha parHcipat a la Coordinadora d’EnHtats de Veïns/es de 9 Barris i en 

algunes taules de treball organitzades per enHtats i projectes del territori. 

Finalment, s’ha donat un contacte i una col·col·laboració, en ocasions més puntual i en 
d’altres de forma més conHnuada, amb algunes enHtats socials, serveis i equipaments 
del districte:  

✓ Serveis i equipaments: EAP, EAIA, Barcelona AcHva, Pla de Barris, Biblioteca de Les 
Roquetes, Biblioteca de Nou Barris, Consorci de Normalització LingüísHca de Nou 
Barris, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana Nou Barris, Serveis Socials de Nou 
Barris, Tècnica d’Acollida, Programa de Reagrupament, Servei d’Habitatge de Nou 
Barris, Educadors de Carrer de Nou Barris, Servei de Mediació de Conflictes, 
Districte de Nou Barris, Tastet d’Oficis, Pla de Barris, Espai Jove Les Basses. 

✓ Enjtats i altres insjtucions: Arxiu Històric de Nou Barris, Assemblea d’Aturats de 9 
Barris, Assemblea Groga 9 Barris, Ass. de Comerciants Nou Barris, Ass. Comunitària 
de Verdum, Casa de Barri Verdum, Coral Vozes y Música para la Integración, Ass. 
Equatorians Catalunya, Ass. Projectart, Ass. Xinesa d’Intercanvi Cultural, Ateneu la 
Bòbila, Ateneu Popular 9 Barris, Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves de 
Prosperitat, Centre d’Acolliment de Nou Barris, CC Can Basté, CC Les Basses, CC 
Ton i Guida, CC Zona Nord, Centre Cruïlla, CC Els Propis, CFA Freire, CFA 
Prosperitat, Comunitat Islàmica de Nou Barris, CooperaHva Userda, Coordinadora 
d’AMPA Nou Barris, Esquerra Republicana Nou Barris, Grup de treball educació 
districte, InsHtut-escola Turó de Roquetes, Kasal de Joves de Roquetes, La Masia 
de la Guineueta, Parròquies de Nou Barris, Pla Comunitari Verdum, Pla Comunitari 
Roquetes, Pla Comunitari Ciutat Meridiana, Plataforma d’EnHtats de Roquetes, 
Projecte ICI Zona Nord, Turó Acció Sociocultural, Xarxa d’Intercanvi de 
Coneixements.  
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Millora de les eines de treball: web, guia de recursos, base de dades 

Tal i com es va  fer pales en la memòria de 2018, les creixents dificultats detectades en 
l’ús quoHdià de la base de dades d’Acces, tant per l’increment del nombre de 
persones usuàries i de dades (més de 14 mil registres) que provocaven lenHtud a l’hora 
de consultar els fitxers i risc d’acabar saturant el programa (i conseqüentment perdre 
els registres), s’ha procedit a generar una nova Base de Dades a mida, més moderna, 
intuïHva, ràpida i d’accés on line. La posada en marxa ha estat a l’abril de 2019.  

ConHnuem la implementació del sistema de protecció de dades en consonància amb la 
LOPD; tant els nous usuaris com els anHcs usuaris que s'acosten al punt d’acollida, han 
de signar el full de consenHment de tractament de dades conforme la nova normaHva 
que va entrar en rigor al maig de 2018. Aquest protocol també s’aplica al voluntariat, 
treballadors i assistents a tallers, formacions o jornades organitzades des de 9Barris  
Acull. 

El treball en xarxa a la ciutat  

En l’àmbit de ciutat, durant el 2019, la Xarxa 9 Barris Acull ha parHcipat en: 

✓ Coordinadores i taules: el Consell Municipal d’Immigració, la Coordinadora de la 
Llengua, la Coordinadora d’enHtats d’Acollida, la Xarxa Barcelona AnH-rumors, 
enHtats del Pla Municipal d’Interculturalitat de Barcelona, i l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva.  

✓ Enjtats: CooperaHva de Venedors Ambulants de Barcelona, Fundació Ficat, 
Migrastudium, Plataforma per la Llengua, Síndic de Greuges, SOS Racisme, UCFR, 
Programa Sirian, ASCHISC Hondures, Fiscalia Delictes d’Odi i Xenofòbia, Sindicat 
Venda Ambulant, Projecte B-MINCOME, Barbara Educació, Welcome Refugees  

 Calendari 9Barris Acull 

 Per quart any consecuHu editem el calendari de la Xarxa 9Barris Acull amb la finalitat 
de fer visible la diversitat del territori. En 2019 la temàHca ha estat el projectes de 
convivencia en la diversitat. 

Foment del voluntariat i la parjcipació al projecte 

L’aportació del voluntariat al projecte 9 Barris Acull és fonamental. Aquest any 2019 
han parHcipat al projecte:  

→ Coordinació del projecte: 7 persones 

→ Suport a la coordinació: 1 persones 
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→ Suport al Servei d'Acompanyament Jurídic: 2 persones 

→ Dinamització i suport als tallers de llengua i entorn: 19 persones 

→ Suport al Punt d’Acollida i Informació: 5 persones 

→ Suport en l'organització d’actes puntuals de la Xarxa: 165 persones 

Tot plegat és important consignar l’impacte del treball voluntari que es genera a parHr 
d ’aquestes aportac ions, reflecHt en e l vo lum de trebal l setmanal : 

Reflexió, formació i presència social 

Des de 9 Barris Acull es generen accions formaHves i espais de reflexió al voltant del 
fenomen migratori, la diversitat i la convivència. És important donar seguiment als 
debats d’actualitat, donant-hi ressò a nivell de districte. Es tracta en definiHva de, 
juntament amb les enHtats, fomentar el debat, generar discurs i marcar tendències. 

Taller bàsic estrangeria, 23, 30 de juny, 6 de juliol, Biblioteca de Les 
Roquetes 

Aquest taller s’adreça a tècnics, professionals, enHtats i equipaments del territori amb 
l’objecHu d’oferir unes eines bàsiques sobre l’actual llei d’estrangeria per tal de millorar 
el servei, les derivacions i comparHr informació per afavorir el treball en xarxa. En 
aquesta edició de tres dies amb sessions de dues hores, van parHcipar un total de 33 
persones i la formació va estar a càrrec del nostre advocat que atén el SAJ. 

 

Servei acompanyament jurídic SAJ 12 hores
Suport a la coordinació 35 hores
Coordinació 30 hores
Voluntariat 74 hores
TOTAL 151 hores
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Jornades de la Xarxa 9 Barris Acull, 22 i 23 
de novembre 

Les Jornades de la Xarxa 9 Barris Acull d’aquest any 
van tenir lloc divendres 22 i dissabte 23 de 
novembre al Casal de barri de Trinitat Nova “Som la 
Pera”, sota el ntol “nou paisatge demogràfic: reptes 
per la convivencia”. 

La temàHca va sorgir a parHr de la reflexió que ens 
p l a n t e j a c o m a xa r xa , d ’u n a b a n d a l a 
commemoració dels centenaris de dos barris 
emblemàHcs de Nou Barris com son la Prosperitat i 
Les Roquetes. D’altre banda la xifres de segregació 
escolar aparegudes a principis de 2019 i que situen 
al districte per sobre la mitjana de la ciutat 
moHvaren la necessitat d’abordar aquesta temàHca. 

Per reflexionar al voltant d’aquest tema, varem 
convidar a la sessió inaugural a la Maria José 
Aguilar, doctora en sociologia i ciències políHques, 

treballadora social i animadora sociocultural, i en Miquel Solana, geògraf, professor e 
invesHgador i els hi varem plantejar qüesHons com ara: quina és la percepció general 
de l’evolució de la diversitat? I quins els reptes per conviure amb igualtat?; en un 
paisatge demogràfic divers i canviant, com ens plantegem la convivencia i la seva 
representació als espais públics. 

El dissabte pel man i en format de taula rodona, és va abordar la convivencia en la 
diversitat i varem convidar com a introductor i moderador, en Fernando Pindado 
(professor col·laborador de l’IGOP),la Yolanda Onghena (invesHgadora sénior en 
dinàmiques interculturals del CIDOB), i  l’Oliver Trives (educador de carrer del territori). 
Es va abordar la situació de la convivència als espais públics dels joves als barris 
d’aquest territori (Nou Barris) i com ens plantegem conviure en una diversitat cada cop 
més complexe. 

En finalitzar cada sessió de la jornada (tant divendres com dissabte) es va fer un passi 
del documental “La Mesquita del carrer Japó, una experiència de convivència en la 
diversitat”. 

Les Jornades van comptar amb la presència de 80 persones, a banda dels ponents.  

2.5. Organització i treball intern 

La Xarxa compta amb un equip de coordinació que es reuneix cada quinze dies, i en el 
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què estan representades algunes enHtats de la xarxa i les diferents comissions de 
treball. Aquest equip és el que dóna seguiment quoHdià al pla de treball i a les 
situacions conjunturals que sorgeixen en el dia a dia. Algunes de les persones que 
formen part de l’equip de coordinació han assumit responsabilitats específiques al 
projecte, en diferents àmbits:  

▪ Econòmic-financer 

▪ Laboral 

▪ Relacions insHtucionals i comunicació 

▪ Formació 

▪ Assessorament jurídic i atenció al local 

Finalment, existeixen comissions de treball que es formen segons les necessitats i 
propostes: comissió del FesHval de Sopes, comissió de Jornades etc. 

2.6. Altres programes 

A finals de 2017, l’empresa Foment de Ciutat S.A, Barcelona AcHva, fa l’encàrrec a  9 
Barris Acull, de dur a terme un  servei d’acompanyament jurídic per a la homologacions 
d’estudis no universitaris. Se'ns plantejà com a proposta,  ampliar l’oferta del Servei 
d’Acompanyament Jurídic, incorporant l’acompanyament en l’homologació d’estudis no 
universitaris per a persones residents a la Zona Nord del districte. La proposta de Servei 
d’Homologació d’Estudis a Persones Migrades queda emmarcada en el Pla de Barris 
(PdB) de la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona) , i té com a objecte 1

l’assessorament, acompanyament jurídic i subvenció econòmica per facilitar que les 
persones emigrants de la Zona Nord puguin homologar els seus estudis no universitaris 
amb el fi de millorar la seva ocupabilitat. 

A parHr de 2019 el servei s’ha ampliat en dues hores més i s’ha estés territorialment a 
dos Barris més, Trinitat Nova i Roquetes. L’ampliació horària també implica atendre les 
cites a la zona centre a l’espai de treball de Via Favència (seu de 9Barris Acull). Les 
persones interessades demanen cita prèvia de manera presencial o telefònica a l’espai 
Via Favència i les cites s’assignen segons la zona i horari que més s’adeqüi a cada 
persona usuària. En el transcurs de l’any 2019 s’han presentat un total de 118 persones 
interessades en homologar els seus ntols.  

 El PdB és un programa extraordinari i amb pressupost assignat per reverHr les desigualtats entre els barris de la 1

ciutat que actua en àmbits com els drets socials, l’educació, l’acHvació econòmica i l’ecologia urbana. És en l’àmbit 
de l’acHvació econòmica on s’encabeix l’encàrrec que aquí es formula. Per a més informació relaHva al projecte: 
hyp://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/99/inici. 

 32

http://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/99/inici


 

Pel que fa dels perfils de les persones usuàries; la distribució per gènere correspon a un 
30% d’homes i un 70% de dones. La distribució per franges d’edat indica que la tercera 
part de les persones usuàries tenen entre 41 i 50 anys, mentre la meitat de les 
persones usuàries tenen entre 18 i 40 anys. Quan a la distribució de persones usuàries 
del Servei segons nacionalitats, un 27,4% correspon a persones nacionalitzades 
espanyoles, un 20,8% de persones amb nacionalitat hondurenya i un 11,3% 
colombiana. De la mateixa manera que 2018, les persones de nacionalitat espanyola i 
hondurenya conHnuen encapçalant les demandes. En tercer lloc, les persones amb 
nacionalitat colombiana que pràcHcament es dupliquen en relació al servei de 2018. En 
quart lloc les persones de nacionalitat dominicana (que es manté molt similar al 
període 2018), veneçolana (que no tenia registres en 2018) i marroquina que baixa 
respecte a l’any anterior. L’apartat “altres” correspon a persones nacionals de: Algèria, 
ArgenHna, Kènia, Mèxic, Nicaragua, Nigèria, Pakistan, Paraguai, Romania, i Togo, 
cadascú amb una persona.  

Quan als barris de procedència de les persones que han demanat el servei, quasi la 
meitat d’usuàries viuen a Ciutat Meridiana i és aquest barri amb diferencia, el que més 
presencia té en el servei respecte a la Zona Nord del districte. Els barris de Les 
Roquetes i Trinitat Nova, incorporats al Programa en 2019, sumen un 48% d’usuaris, 
amb una presencia notable del veïnat de Les Roquetes.  

Tal i com es va constatar durant el servei de 2018, la resolució dels expedients, des del 
moment de presentació, triga entre 12 i 15 mesos.  

Per úlHm, quan a la situació dels expedients tramitats cal indicar que més de la meitat 
del potencials expedients es troben en situació de tramitació i que la majoria de ntols a 
homologar corresponen a batxillerat (88%) i el 12% restant,  es reparteix entre ntols 
secundària, formació professional i altres. Les xifres són força semblants a les del 
període 2018.  

2.7. Finançament 

Durant el 2019, la Xarxa 9 Barris Acull ha rebut finançament de l’Ajuntament de 
Barcelona (Direcció General d’Immigració), del Districte de Nou Barris (infraestructura i 
comunicació), i de la Generalitat de Catalunya (Secretaria d’Immigració). També s’ha 
rebut subvenció de la Fundación Pluralismo y Convivencia exclusivament per a la 
realització del documental “La Mesquita del Carrer Japó; una experiència de 
convivència en la diversitat. 

Una part procedeix també de recursos propis i aportacions de persones i/o enHtats. El 
programa d’Homologacions de ntols és un encàrrec finançat per Foment de Ciutat SA. 
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