
 
 

 

 

Poemes que ens apropen 

Cinc anys teixint cohesió social  a diversos barris de Barcelona a través de la poesia 

 

Casa Àsia i el Programa Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona treballem 
per a la creació de vincles i la convivència en diversitat a diversos barris de Barcelona a 
través del programa Poemes que ens apropen.  
 
Comerciants de diversos orígens i contextos culturals i persones de les associacions i serveis 
s’intercanvien poemes amb l’alumnat dels centres educatius de Primària i Secundària d’un 
mateix barri. Uns i altres busquen poemes que els agraden i en una primera visita dels 
estudiants a cada comerç, llegeixen o reciten els poemes en les llengües originals i expliquen la 
biografia del seu autor o autora.  
 
En aquesta primera trobada, potser alguns dels alumnes, que majoritàriament viuen al barri, 
reconeixen el comerç i hi entren amb tota confiança i se saluden, altres hi entren, com moltes 
altres vegades ho han fet abans, sense creuar cap paraula, ni mirada amb el comerciant xinès o 
paquistanès,  servint-se sols i pagant a la caixa. Ara sí que se saluden i  es miren, s’escolten i 
gaudeixen conjuntament de la lectura dels poemes en llengües diverses.  “Què diferents són 

els poemes en xinès i què difícil de pronunciar!” -diu l’Ivan, un dels alumnes i “M’ha agradat 

molt sentir poesia en urdú o en bangla”- comenta la Maria. Els alumnes que comparteixen una 
mateixa llengua amb els comerciants, ja sigui el mandarí, l’àrab, romanès o l’urdú, primer se 
senten tímids, però a mesura que els companys s’adonen que entenen la llengua del 
comerciant i se’ls il·luminen les cares i expressen la seva admiració per les llengües maternes 
que parlen alguns dels seus amics de la classe,  agafen confiança, se senten reconeguts en la 
seva diversitat, tradueixen pels altres els poemes  i fan d’intèrprets del que diuen els 
comerciants diversos  per a què els seus companys/es i mestres ho entenguin.  
 
Després de les lectures es fa l’intercanvi dels poemes i l’alumnat s’endú a l’escola els poemes 
dels comerciants per treballar-los. En aquesta visita, els comerciants  els expliquen el seu 
negoci i compateixen anècdotes de les  seves botigues o associacions i històries migratòries 



personals.  “L’Alí és molt simpàtic i m’ha agradat molt que ens expliqués on vivia al Pakistan i 

com i per què va venir a Barcelona”- diu la Xiaomei, alumne  d’una de les escoles participants, 
referint-se al noi que treballa a la botiga de mòbils del barri. “Que divertida la Jia de la Miranda 

i quin riure amb la historia de la clienta que era gran com una nevera i  va arrossegar la seva 

companya dependenta, catalana d’origen xinès  com ella, quan intentava evitar que marxes 

sense pagar uns pantalons i un vestit que duia en una bossa”-referint-se a la botiga de roba del 
C. Gran de Sant Andreu, diu la Carla.  
 
Per aquests alumnes i  molts altres i els seus mestres i professorat que han participat des del 
seu barri en Poemes que ens apropen durant els darrers cinc anys, la botiga “dels xinos” ja té 
el nom de la persona que hi treballa, que parla 4 llengües, que ha hagut d’estudiar i treballar 
molt a l’escola tant a la Xina com aquí i que ara estudia a la universitat a la tarda i treballa al 
matí.  
 
El “el Paqui  ó l’indi” són  l’Umer, el Furqan o el Pramud, que té una botiga de rellotges, una 
copisteria o una botiga d’alimentació,  que viu al barri des de fa més de 20 anys, que va arribar 
sol i després va portar la família a Barcelona i que ara, la seva filla, que ja va néixer aquí,  
estudia enginyeria a la universitat i el seu fill ja és arquitecte.   
 
“Què amables són els comerciants” – diu la Laiba referint-se a l’Andrea de la tintoreria del barri 
amb qui han intercanviat un poema.  
 
“M’encanten els nens i les nenes, i m’agrada molt aquest programa” diu  la senyora Fan, que té 
un restaurant xinès davant l’escola i que des que el 2015 va participar al programa Poemes 
que ens apropen al barri de Fort Pienc, espera molts dies veure els infants entrar i sortir de 
l’escola i des de la porta del seu  restaurant els mira i saluda amistosament.  
 
Un vegada a l’escola, l’alumnat estudia els poemes rebuts i  busca informació sobre l’autor i 
autora, aprenem de l’existència de poetes i poetesses molt reconegudes a diversos països 
d’Àsia i a altres parts del món.  D’aquesta manera el coneixement divers del barri arriba als 
centres educatius , ampliant mires i ajudant  a  reconèixer la riquesa  de la diversitat, a l’escola 
i al barri. Ser diversos ens permet intercanviar coneixements i construir-ne de nous 
conjuntament, en fer-ho tothom hi guanya i la societat en conjunt també.  
 
Estudiats els poemes es fan els pòsters que inclouen els dos poemes intercanviats per cada 
grup d’alumnes, reflex de les visites d’intercanvi, del contingut dels poema i deixant volar la 
creativitat de l’alumnat participant.  Aquest pòsters, dels quals se’n fan dues o tres còpies, 
s’exposen a les botigues, serveis, associacions  i centres educatius  al voltant de la Diada de 
Sant Jordi i també es podem veure juntament amb les fotos dels intercanvis en centres cívics, 
biblioteques o casals del barri.  
 
Per tancar el projecte cada curs, es fa una lectura pública de poemes on es reciten i llegeixen 
poemes en les diverses llengües maternes d’alumnes i comerciants del barri,fent un 
homenatge a la diversitat.  
 
Poemes que ens apropen, que a cada barri es fa de la mà de les associacions de comerciants 
locals, és un programa que crea vincles entre la ciutadania del mateix barri, contribueix a 
trencar barreres, estereotips i prejudicis i a facilitar la comunicació  des de la igualtat i el 
respecte a la diversitat entre diferents agents del barri.  
 



Ja fa cinc anys que aquest programa ens fa gaudir d’un Sant Jordi intercultural, plurilingüe  i 
inclusiu. Va començar al barri de Fort Pienc (2014) i continuar a Sant Antoni (2015 i 2016), 
Passeig Gaudí (2016), Trinitat Vella i Hostafrancs (2017) i a Sant Andreu (2018).  
Per això us engresquem a visitar les exposicions de Poemes que ens apropen  al barri de Sant 
Andreu: 
 
EXPOSICIONS AL BARRI DE SANT ANDREU, 2018 

CC Baró de Viver 
Del 4 d’abril al 2 de maig  
De 10-14 h i de 16-21 h (de dilluns a dissabte) 
Carrer de Quito, 8 – 10 
08030 Barcelona 
 
Casal Can Portabella   
Del 3 al 16 de maig  
De 9-14 h i de 16-21 h (de dilluns a divendres) 
Carrer de Virgili, 18 
08030 Barcelona 
 
Entrada lliure.  

ORGANITZA: Casa Àsia amb la col·laboració del Programa Barcelona Interculturalitat  de 

l’Ajuntament de Barcelona i les associacions de comerciants del barri de Sant Andreu. 

VÍDEOS: 
Fort Pienc (2014): 
https://www.casaasia.cat/internet_y_tecnologia/multimedia?video_id=39264 
 
Sant Antoni (2015): https://www.youtube.com/watch?v=1-OyxBSfJ1c 
 
Passeig Gaudí (2016): https://www.youtube.com/watch?v=C6mT8cTP7lQ 
 
 
 

 

 

 

 

 


