Àngels Castillo i Campos
Tècnica de Territori, Cerdanyola, Via Europa i La Llàntia

INFORME:
Títol: Projecte Cuinem la vida
Descripció: El projecte Cuinem la vida pretén oferir als participants un espai de trobada,
mitjançant la cuina, per donar a conèixer aspectes culturals, socials, trajectòria, històries de
vida,i/o situacions de les persones de Mataró vingudes d’altres països, així com d’aquelles
persones no immigrades, i/o les vingudes d’altres comunitats.
Al voltant d’aquest projecte de cuina es vol relacionar-se entre les persones d’orígens
diversos, conèixer-se i fer sentir que tots formen part d’una ciutat, d’una societat
multicultural on la coneixença ajudarà a fer cohesió social i millorar mútuament.
Està emmarcat dins del Programa “projecte de comunicació en positiu i cura dels barris” en
col·laboració amb les entitats del territori.
És un dels projectes inclosos dins el Pla Integral de Cerdanyola.
Objectius:
 Establir un marc de coneixença mutu i espai de relació entre les diferents cultures que
cohabiten en la ciutat de Mataró
 Sumar coneixements i aprofitar punts en comú per a la cohesió social
 Generar debat treballant junts la convivència
 Crear un espai social de relació i de integració
 Crear sentiment de pertinença
Calendari:
Cuina de
Marroc
Xina
Argentina
Senegal
Repúb.Dominicana
Gàmbia
Andalussia
Catalunya

Dia
15 de setembre
29 de setembre
13 d’octubre
27 d’octubre
10 de novembre
24 de novembre
1 de desembre
15 de desembre

Lloc
C.cívic Espai Gatassa

Servei de Projectes Transversals i Participació - Ajuntament de Mataró
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 - MATARÓ

Horari
De 19 a 21.30 h
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Organització:
1. Executarà la fundació MESCLADÍS amb cuinés d’origen del país del qual es cuini.
2. Responsable i supervisió la tècnica de territori de Cerdanyola
Aforament: Per mesures COVID: 10 persones
Desenvolupament:
-Tothom que assisteixi cuinarà, es dinamitza propiciant el diàleg, explicació sobre
costums, tradicions, projectes de vida, etc del país sobre el qual es cuina.
-Es comparteix debat i diàleg asseguts a la sala annexa a la cuina.
Públic destinatari: Qualsevol persona de la ciutat de Mataró
Comunicació/Difusió:
 Cartells a la via pública
 Nota de premsa
 Correus i whatsaps a les entitats
 Difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook, Twitter i Instagram).
 Butlletí electrònic territorial de Cerdanyola
 Programa de radio Parlem d’entitats
 Entrevista a Radio La Veu
 Mataró radio
Avaluació i Seguiment:
-Es distribuirà un full de valoració a les persones que participin a l’activitat cada dia
que es realitzi amb la finalitat de corregir errades, i millorar i també de traslladar les
percepcions i/o propostes.

Joana Mogollón
Àngels Castillo
Setembre 2021
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