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La Interculturalitat forma part de la 
idiosincràsia de la cultura catalana. 

Segles de migracions i intercanvis 
han regalat un pòsit de tradicions, 
receptes, sons i paraules amb 
segell arabomusulmà que avui 
sentim i vivim com a pròpies. 

Les Jornades Gatzara són un 
espai per aprofundir en tot allò 
que compartim les cultures àrabs 
i la catalana.
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EN XIFRES
Visualitzacions  
en streaming

assitents  
PRESENCIALS

ENTITATS ACTES DIES 
2.000 300 20 10 5

persones d’abast 
a xarxes socials

100.000
obertures setmanals 
de mailing

+1.000
presència a mitjans de 
comunicació nacionals
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Referents del món àrabmusulmà  
protagonitzen les Jornades Gatzara

Míriam Hatibi
Pius Alibek
Dolors Bramon
Fatiha El Mouali
Moussa Bourekba
Salwa L. Gharbi
Oumaya Amghar

Míriam Hatibi
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Més de 20 entitats, 
empreses i institucions 
ja són part de les 
Jornades Gatzara

CultRuta



+
BARCELONA

+
IMPACTE

Múltiples veus se sumen 
per reflexionar i fer 
altaveu de la riquesa 
de la diversitat.

Impliquem més entitats, 
equipaments i organitza-
cions a un esdeveniment 
que fa gran la ciutat.

Més cobertura i ressò per 
avançar en la sensibilit-
zació de la ciutadania.

+
INTERCULTURALITAT
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IMPLICA’T EN LES 
JORNADES GATZARA

Sigues part d’un esdeveniment  
que aposta per una societat on  
la diversitat i aprenentatge  
compartit són riquesa.

Totes les organitzacions solidàries 
tenen un important retorn en 
presència a publicitat de carrer i 
mitjans de comunicació, als canals 
corporatius i als actes presencials.

Les Jornades Gatzara 
se sumen al repte dels
Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible 
ODS 2030. 
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PATROCINA 

Les donacions a la
Fundació Bayt al-Thaqafa
desgraven un 35% a 
l’Impost de Societats. 

Si dones 1.000€ te’n 
retornen 350€ a la 
propera declaració.

Guanya valor finançant un projecte que 
aposta per una societat més rica i cohesionada.

Patrocini 
premium

1.000€
Impulsa les Jornades Gatzara
i suma’t a la sensibilització
sobre interculturalitat
arabocatalana.

- Aparició als canals de difusió 
online: xarxes socials, mailing, 
web de les Jornades Gatzara 
i la Fundació Bayt com a 
col·laborador premium.

Patrocini
compromís

Més de 1.000€
Implica’t en la consolidació de les
Jornades Gatzara i dona suport als
programes de la Fundació Bayt.

- Aparició als canals de difusió 
online: xarxes socials, mailing, al 
web de les Jornades Gatzara i la 
Fundació Bayt com a col·laborador 
compromís.

- Un parell de publicacions durant 
l’any esmentant el suport en el 
finançament dels programes 
d’acollida i acompanyament 
integral de la Fundació Bayt com 
a entitat compromesa amb la 
cohesió social. 
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Patrocini 
amics

500€
Promou una activitat Gatzara, 
un espai de diàleg intercultural.

- Aparició als canals de difusió 
online en les publicacions de 
l’activitat seleccionada: xarxes 
socials i mailing.

- Aparició al web de les Jornades 
Gatzara i la Fundació Bayt com 
a col·laborador amic.

+



ORGANITZA UNA 
ACTIVITAT 
#GATZARAOFF

Més de 10 entitats 
i equipaments ja 
s’han sumat a 
les Gatzara Off

Us asessorem i facilitem material 
per tal que organitzeu un acte de 
sensibilització sobre tot allò que 
comprtim les cultures àrabs i la 
catalana.

Us incorporarem al programa i 
difusió de les Jornades Gatzara!
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FES DIFUSIÓ

TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL!

Comparteix les Jornades 
Gatzara en espais de 
publicitat, webs, xarxes 
socials, butlletins
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La Fundació Bayt al-Thaqafa des de 
1974 acull persones migrades i les 
acompanya en el procés cap a la plena 
ciutadania, sense que això impliqui la 
pèrdua de la pròpia identitat.

Les Jornades Gatzara són el principal 
projecte de sensibilització ciutadana 
de l’entitat.

+ INTERCANVI
+ DIVERSITAT
+ COMUNITAT
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TERESA LOSADA
fundadora de Bayt-al-Thaqafa
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“El diàleg de la vida, 
de les relacions 
quotidianes, al qual 
tothom hi té accés. 
Aquest és el diàleg 
que transforma”
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En xarxa amb:

Organitza:

Germanes Franciscanes Misioneres de Maria  
Orde Hospital de Sant Joan de Déu. Red Acoge

Amb el suport de:
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