
 

 
  
 

 
Direcció d’Immigració  

 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
D´IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
Sessió del dia 15 de novembre  a les 19 hores 

a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 
 
 
Presideix: Im. Sr. Carles Martí i Jufresa. Primer Tinent d’Alcalde. 
 
 
Assistents:  
 
Sr.Ramón Sanahuja,  Gabinet Tècnic d’Immigració; 
 
Sr. Daniel de Torres Barderi, Comissionat d’Immigració i Diàleg 
Intercultural 
 
Sr. Manuel Colon (Ass. de la Comunidad Dominicana en Cataluña) 
 
Sr. Ousseynou Niang (Ass. de Residents Senegalesos a Catalunya) 
 
Sr. Sid Ahmed Baba Ass. d’immigrants saharauis-AISAC) 
 
Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural-Educativa i Social-
Operativa de Dones Pakistanís) 
 
Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina) 
 
Sra. Fatima Ahmed (Ass. Sociocultural Ibn Batuta-ASCIB) 
 
Sra. Laura Rojas (Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya-
FASAMCAT) 
 
Sr. Diego Arcos (Casal Argentí a Barcelona) 
 
Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan) 
 
Sr. Jorge Irias (Ass.Cultural Social y Arte Culinario Honduras y amigos) 
 
Sr. Juan Laos (Ass. Intercultural latinoamericana Dos Mundos Mil) 
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Sr. Hamid Berrani (Ass.Catalunya-Líban) 
 
Sr. Mohamed Hilal Bent Ali ( CC.OO Barcelonès) 
 
 
 Sra. Anabel Intriago (Ass. de Ecuatorianos en Catalunya) 
 
Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad de la Mujeres Filipinas) 
  
 
Sr. Mawa Ndiaye Federació de col·lectius d’immigrants de Catalunya-
FCIC) 
 
Sr. Ahmed l’Hachemi (Ass. Wafae) 
 
Sra. Marita Paulita (Centre Tuluyan San Benito) 
 
 
 
 
Sra Esther Capella i Farré, Representant Grup Municipal ERC 
 
Sra. Sra. Mercè Homs, Representant Grup Municipal CIU 
 
Sra. Ángeles Esteller Ruedas, Representat Grup Municipal PPC 
 
Sra. Glòria Figuerola, Gerent del Sector de Serveis Personals 
 
Sr. Josep M. Lahosa i Cañellas, Serveis de Prevenció Sector Seguretat i 
Mobilitat 
 
Sra. Marleny Colmenares, Institut Municipal d'Educació (IMEB) 
 
 
 
 
 
 
1. Presentació 
 
Salutacions del Sr. Ramon Nicolau, ex president del Consell Municipal 
d’Immigració. 
 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior. 
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No hi ha esmenes i queda aprovada l’acta. 
 
 
3. Informe de la presidència 
 
El Sr. Carles Martí informa de la reestructructuració municipal en dos nivells: 
 
- Polític: hi ha un nou sector, Educació, Cultura i Benestar.  
Hi ha un reforç polític en temes d’immigració amb el nomenament del Sr. Daniel 
de Torres Barderi com a Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural. 
 
Tindran gran prioritat les polítiques de foment de la interculturalitat en les 
polítiques d’ immigració. 
 
Ara el Gabinet Tècnic d’immigració ja no dependrà del Sector dels Serveis 
Personals sinó d’Educació, Cultura i Benestar. 
 
 
Objectius futurs: 
 
1. Redacció del Programa d’Actuació Municipal 
2. Redactar el programa de treball del CMI  
3. Durant l’any 2008: redactar el Programa Municipal per la Interculturalitat  
 
Es comenta que la Sra. Mercè Janer ja no és la Secretària del CMI i s’agraeix la 
seva tasca. Ja està engegat el procediment de cobrir la seva vacant. 
 
 
4. Anàlisi de les aportacions de les entitats al PAM. 
 
El Sr. Daniel de Torres expressa la seva satisfacció per la responsabilitat 
encomanada. Agraeix la tasca desenvolupada fins el dia d’avui al Sr. 
Ramon Nicolau, a la Sra. Glòria Figuerola, el Sr. Ramon Sanahuja i la Sra. Maia 
Berasategui. 
 
Es va enviar el document del PAM que sintetitzava la proposta de treball sobre els 
aspectes d’immigració i una fitxa d’aportacions. Ja s’han establert contactes amb 
alguns dels membres del Consell i amb d’altres és la primera vegada. 
 
Els que no han fet encara suggeriments,  encara hi ha marge d’alguns dies. Es 
recopilaran i es farà una devolució del conjunt. 
 
Antecedents que representen principis inspiradors d’aquest document són: 
 
- El Pla d’Acollida que es va fer amb més de 60 entitats durant l’any 2006.  
- El Pla Municipal d’Immigració de l’any2002. 



 3 

 
El document està format per 4 objectius i un que s’incorpora de l’Àrea d’Acció 
Social. 
 
Primer objectiu:  
 
- Pla d’Acollida: reforç i consolidació de la xarxa d’acollida 
- Potenciar la relació amb els districtes  
- Acollida com a moviment social ciutadà en general: participació i sensibilització 
- Programa Municipal d’Interculturalitat 
 
Segon objectiu: 
 
Obligacions de l’Ajuntament en reglament d’estrangeria: informes d’habitatge i 
arrelament són competències que ens permeten conèixer millor les dinàmiques de 
reagrupament familiar i, en general, de la realitat migratòria. El projecte pilot del 
procés de reagrupament familiar al districte d’Horta-Guinardó treballa l’acollida al 
país d’origen mesos abans de que la persona arribi. Serà un tema molt important 
del proper mandat.  
 
Tercer objectiu 
 
Transversalitat: és un objectiu intern: Coordinació amb districtes i diferents àrees i 
sectors de l’Ajuntament  
Formació als funcionaris municipals: estan en contacte amb la nova ciutadania i és 
un punt important a desenvolupar 
 
Quart  objectiu 
 
Consell Municipal d’Immigració:  com enfortir el Consell (elaboració de documents 
d’opinió, obrir les entitats al conjunt de la ciutadania, entre d’altres...) 
 
Cinquè objectiu: Àrea d’Acció Social 
 
El SAIER és de la seva competència i és el principal equipament municipal 
d’acollida. 
 
Convida als membres a plantejar propostes/preguntes. 
 
 
Sr. Colón: expressa que algunes entitats ja han començat a participar, entre elles 
l’ Ass. de la Comunidad Dominicana en Cataluña. 
 
 
La Sra. Fatima Ahmed s’expressa donant la benvinguda al nou President i al Sr. 
Daniel de Torres i també les gràcies al Sr. Ramon Nicolau i la Sra. Mercè Janer. 
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(A continuació s’exposen literalment les aportacions al PAM  efectuades per part 
de l’Ass. Ibn Batuta): 
 
 
 En relació als canvis futurs previstos per les possibles lleis que el Govern de la 

Generalitat està preparant (Llei d’Acollida) creem que cal reconèixer i reforçar el 
paper de les associacions d'immigrants, ja que hem tingut i tenim un paper 
molt actiu dintre de les comunitats d'immigrants i som un motor efectiu de 
canvi en la societat d'acollida. Per tant, l'administració local, com a institució 
més propera a la ciutadania hauria de reforçar a aquest teixit associatiu que 
està contribuint al diàleg per una nova ciutadania. 

 
 En aquest sentit, creiem que una manera de reconèixer-ho seria facilitant una 

línia de finançament estable a través de convenis plurianuals, deixant de 
dependre sempre de convocatòries de subvencions anuals. 

 
 Tanmateix, creiem que és vital que des de l’Administració Local no es 

substitueixi a les entitats socials que treballen l'acollida i la integració des de fa 
molt temps i que tenim un gran bagatge en la gestió de la diversitat cultural, en 
benefici d’empreses que intenten gestionar la immigració. El treball que 
realitzen les xarxes socials són la millor contribució a la vida en comú de 
nouvinguts i autòctons, però és evident que cal més suport des de les 
administracions públiques, sobretot des de les municipals. 

 
 Donat que hi han algunes accions públiques i molt positives que s'estan 

realitzant al voltant del fet migratori a la ciutat, i que al nostre entendre estan 
funcionant correctament, és important que l’Equip de Govern, en el seu Pla 
d’Actuació 2008-2011 les tingui en compte, potenciant-les i recolzant-les (per 
exemple el Pla d’Entorn, ja que les escoles són un referent molt important en 
els nuclis socials de cada barri i poden contribuir a la creació d'espais educatius 
inclusius i afavorir l'aprenentatge d'actituds antidiscriminatories).  

 
 Així, cal mantenir aquestes accions i no modificar-les o dissenyar accions noves 

que s'acaben de vegades en pèrdues de recursos econòmics i humans. 
 

 És important també potenciar des de les escoles noves formes comunicatives, 
com l'impuls de la comunicació intercultural a través de projectes creatius 
basats en els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, ja que ofereixen 
l'oportunitat de mantenir el contacte entre diferents móns i cultures i mantenir 
al mateix temps la connexió de les diàspores amb els països d'origen. 

 
 Des d’un altre punt de vista, i tenint en compte el coneixement que l’ASCIB té 

de la realitat d’algunes de les comunitats de nouvinguts més importants, 
pensem que cal potenciar la participació dels comerciants d'origen immigrant en 
els diferents canals de participació i donar-los veu, intentant aconseguir una 
visibilització més positiva, i que puguin esdevenir  actors que activen el 
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desenvolupament econòmic del barri i aporten un gran capital econòmic, humà 
i social. 

 

 Donat que vivim en la societat de la informació i la comunicació, valorem com 
a molt necessari reconèixer el paper de les entitats com interlocutors en els 
mitjans de comunicació, i que l’Ajuntament faciliti i obri més i millors espais en 
els diferents mitjans de comunicació que existeixen al barri i a la ciutat. 

 
 En aquesta línia, també pensem que és indispensable que l'Administració 

s'impliqui en la consecució d’unes normes ètiques en els mitjans de comunicació 
que tractin el fet migratori de manera justa i documentada, i promoure la seva 
aplicació (existeixen ja algunes iniciatives molt interessants al respecte). 

 

 A un nivell més general, considerem que l’Ajuntament, quan informi i promogui 
serveis o actuacions noves o existents ha de tenir en compte a les entitats per a 
engegar aquests serveis, i més encara quan impliqui a la nova ciutadania, ja 
que nosaltres som qui més contacte tenim amb ella i qui més la coneix. 

 
 Una altra qüestió coneguda i recurrent és la necessitat de recursos per a 

facilitar l'accés al mercat laboral de les dones, i més concretament les 
immigrants. En aquest sentit pensem que és molt necessari que hagi més 
recursos educatius en l'etapa de 0-3 anys (Llars d’Infants, etc.). 

 

 Atenent a la realitat del propi barri i de la ciutat en general, considerem que cal 
promoure el diàleg intercultural, ja que la convivència entre les diferents 
cultures que sigui necessari la construcció d'una nova mirada sobre la societat 
actual i d'uns canals de comunicació mútua, per tant, si des de les associacions 
fomentem aquest diàleg, beneficiarem tant als que arriben com als què acullen. 

 
 Una consideració primordial és que l’Ajuntament sigui pioner en positivitzar les 

migracions, treballant des del vessant humà de les migracions. Parlem, d’una 
manera de construir una imatge positiva dels immigrants que pugui ajudar a 
superar els prejudicis i les discriminacions existents a la societat. 

 
 La promoció de la participació política i sindical de les persones immigrants és 

una assignatura pendent en la nostra societat. En aquesta línia cal que els 
partits polítics i els sindicats siguin més permeables i flexibles per a les 
persones immigrants, possiblement amb polítiques de discriminació positiva 
internes, que impliquin afavorir també polítiques de discriminació positiva per 
part dels partits i de les associacions. Sovint, la falta de participació dels 
immigrants es deu a la poca formació sobre les regles del joc de la política, és a 
dir, (tenir més formació i coneixement sobre el sistema polític i electoral). En 
aquesta línia, el paper de l’Ajuntament de Barcelona en la consecució del dret a 
vot per part de les persones estrangeres no comunitàries és vital. 

 

El Sr. Carles Martí agraeix  les aportacions 
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El Sr. Mawa Ndiaye exposa les següents idees: 
 
En plantejament dels objectius s’hauria de potenciar el treball amb els autòctons 
per garantir la convivència intercultural. 
 
 Més enllà del concepte, s’han d’especificar quines eines concretes sobre com 
farem que Barcelona sigui una ciutat on la societat cooperi d’una manera 
intercultural 
 
El Consell Municipal d’Immigració  no pot tenir funcions només d’ajuda o de suport 
per afavorir la visibilitat de la diversitat, tal i com s’expressa en el document base,  
sinó que l’Ajuntament ha de servir d’impuls real de les diferents formes de 
participació de la ciutadania com a conjunt. D’aquesta manera, potenciar que els 
autòctons i immigrants treballin de forma conjunta com a mostra de diàleg 
intercultural. 
 
 
El Sr. Carles Martí afegeix que l’ideal últim del Consell seria que el mateix 
acabés desapareixent per que les persones que s’hi representen estiguessin en les 
mateixes condicions per participar als diferents entorns. Aquest és un  horitzó 
comú.  
S’ha de tenir una doble mirada: cap a les necessitats de la població nouvinguda i 
també cap a la societat que acull. 
 
 
 
El Sr. Hamid Berrani  expressa les següents idees: 
 
 
El tema de l’immigrant i la societat d’acollida ha de ser tractat de forma 
bidireccional. 
No s’ha d’oblidar que hi ha l’immigrant que acaba d’arribar i  també està el que 
porta anys aquí i no té drets. 
 
Major agilització del CMI: aquests dies s’han produït molts problemes de racisme i 
discriminació, i el CMI no és àgil en reacció.  
 
Al punt 1.6. del PAM diu “elaborarem polítiques publiques necessàries” . Hauria 
estat adequat que es definís de què es tracta i discutir-la. 
 
També al punt 1.3 es fa referència a la Formació del personal de l’Ajuntament : el 
personal docent ha de ser qualificat per que es pot distorsionar el missatge. 
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 En quant a la formació per immigrants, calen beques i ajuts per poder realitzar-la, 
sinó no poden. L’immigrant quan surt és per treballar. Tenen bagatge acadèmic 
però no formació laboral. I sense recursos econòmics no es pot. No es tracta de 
discriminar positivament, l’ajuda ha de ser per tothom, i en això hauria d’intervenir 
l’administració. 
 
També tenen especial importància les necessitats de formació que tenen les dones 
amb fills al seu càrrec, ja que no poden compatibilitzar vida familiar i formativa. 
 
 
 
 
La Sra Huma Jamshed expressa les següents idees: 
 
1. S’han de potenciar les beques pels immigrants professionals i permetre’ls-hi 
estudiar fins que es dugui a terme l’homologació del seu títol i fer pràctiques en 
centres.  
 
2. En quan als immigrants de segona generació que visiten el seu país d’origen, 
s’hauria de permetre que les escoles concedissin permisos sobre la cultura i 
l’idioma d’origen. 
 
 
 
El Sr. Ousseynou Niang té les següents opinions: 
 
Considera que el PAM és el resum del PAD: hauria d’haver-hi una comunicació 
entre els dos, i que sembla no haver-hi comunicació entre el que es fa als 
districtes.  
 
Planteja la utilitat del CMI , i la necessitat que se’n faci un seguiment rigorós. 
 
 
El Sr. Carles Martí matisa que hi h a hagut canvis de responsabilitats provocats 
pels canvis polítics, que el PAM es complementa amb el PAD , i el document  de 
referència de ciutat és el PAM. No hauria d’haver-hi contradiccions entre ambdós.  
 
 
Respecte a CMI, properament es definirà el pla de treball  i convé ser exigents: fer 
més plenaris i permanents, més tasques assignades, més objectius. Està a les 
mans de tots que en el període que s’inicia l’activitat sigui molt més intensa.  
 
 
El Sr. Hamid Hilal té les següents consideracions: 
 
S’ha de buscar un compromís de l’Ajuntament en quant a : 
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- la participació, fonamental per la integració de les persones al barri i a la societat 
en general 
 
- la formació i la educació: és un tema primordial, sobretot en el cas dels menors i 
dones reagrupades. 
Sense oblidar els casos dels immigrants que  no tenen permís de treball: es poden 
formar però no poden treballar. Són competències estatals, però s’ha de 
formalitzar el compromís d’exercir pressió des del CMI en aquest sentit. 
 
-Transversalitat: és un concepte molt positiu però al Pla s’haurien de concretar les 
accions i relacionar-les amb els circuits. Així es pot fer un seguiment de les coses, 
definint la responsabilitat que té cada part en  l’acció, ja que és compartida.  
 
- Avaluació de les accions efectuades des de l’Ajuntament 
 
 
El Sr. Carles Martí opina que podem contemplar aspectes que no són de la 
nostra competència,  acollint-los com a demanda.  
 
 
El Sr. Javier Bonomi expressa les següents idees: 
 
 
- La transversalitat té a veure amb l’aplicació al CMI i poder participar amb 
normalitat al Consell Municipal de  la Dona , Consell Municipal de la Joventut, 
Consell Municipal d’Associacions, Consell de Gent Gran, que de moment no 
compten amb el col·lectiu immigrant. 
 
- Hi ha necessitat de fer visibles les riqueses del col·lectiu d’immigrants: necessitat 
que els mitjans de comunicació donin més espais per que pugui visualitzar-se 
 
- Participar amb normalitat a nivell de districtes (PEC) 
 
-CMI és un organisme on desenvolupar mecanismes de consulta/urgència per 
donar respostes ràpides a certes situacions. Més que mai, el CMI hauria d’impulsar 
grups de treball per obtenir bons resultats ara que tot està per construir. 
 
 
El Sr. Carles Martí agraeix totes les aportacions rebudes. Remarca que està 
obert el termini de propostes fins al dia 30 del mes. 
 
 
 
5. Celebració del Dia del Migrant 18 de Desembre 
 
 



 9 

El Sr. Manuel Colon destaca que es tracta d’una activitat de molta alegria i 
interès 
El grup de treball de la Permanent hi està treballant. Es compartirà un acte amb la 
Generalitat, hi haurà stands per les entitats, tallers per nens, espai per realitzar un 
debat participatiu i actuacions artístiques (obert a propostes) 
 
Proposa que el nom sigui Dia del Nou Ciutadà, i anima a fer-ne difusió, participar-
hi i gaudir-ne. 
 
 
El Sr. Ramon Sanahuja anima  a aportar idees i anuncia que aquest any ho 
coordinarà la Sra. Alèxia Ballabriga. 
 
Existeix  la voluntat d’incorporar a més de la participació d’entitats el CMI, la 
presència d’alguna entitat/actuació autòctona, per produir de forma simbòlica una 
barreja. 
 
La Xarxa 18 de Desembre està convidada a participar-hi en l’acte en forma de 
debat sobre el conveni dels treballadors migrants i les seves famílies. 
 
 
El Sr. Carles Martí expressa que l’acte ajuda a visibilitzar les entitats i les 
persones que ho conformen. Tindrà triple dimensió : cultural-festiva, institucional 
(acte al Palau de la Generalitat de Catalunya) i reivindicativa.  
 
 
 
S’obre un torn de paraula 
 
 
El Sr. Mawa Ndiaye  creu que s’hauria de replantejar el Dia i la seva celebració. 
S’hauria d’intentar que no sigui només els immigrants qui ho promoguin. No 
consisteix en invitar entitats catalanes; han de venir. 
És un dia que requereix molta preparació, que no consisteixi només en 
demostracions folklòriques. 
El CMI no hauria d’existir d’aquí 10 anys per que la situació estigui totalment 
normalitzada. 
 
 
El Sr.Diego Arcos creu que quan es planteja la festa, s’hauria de considerar què 
s’està celebrant. 
Només una part ha de ser lúdico-festiva. Es compta amb problemes d’espai, la 
duració i l’època de l’any de la festa. S’hauria de planificar més aquest dia, per que 
expressi realment la necessitat de modificar una falta de drets molt greu que 
pateix el col·lectiu immigrant. Hi ha una situació greu en manca de drets. 
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Hauria de ser una jornada més reivindicativa. L’Ajuntament hauria de facilitar un 
espai per que es poguessin expressar les necessitats i sobretot cridar les entitats 
catalanes a participar-hi.  
 
El Sr. Mawa Ndiaye exposa que està més en ús a nivell europeu el concepte de  
migrant que immigrant. 
 
Esmenes pel 16 de Desembre: 
 
- suprimir la part de mostra d’entitats  
- proposta de dia obert per veure la gimcana del circuit a seguir quan arriba un 
immigrant a Catalunya 
- potenciar tallers i debats a la carpa amb persones de coneixement de la temàtica 
 
 
El Sr. Javier Bonomi creu que el tema reivindicatiu és necessari però no excloent 
de  la celebració. És un missatge que l’immigrant també té dret a l’oci i el 
divertiment. 
 
Tres reivindicacions: 
 
- És essencial que hi participi tota la ciutadania 
- Aconseguir la participació normalitzada del col·lectiu a les festes de ciutat com 
ara la Mercè. 
- S’hauria de fer una proposta a nivell internacional per canviar la data del dia del 
Migrant 
 
 
El Sr. Carles Martí recorda que la proposta de la organització del Dia del migrant 
és oberta. Se li pot donar via al caire més reivindicatiu, hi haurà prou espais i 
infrastructures. 
 
 
El Sr. Manuel Colón recorda que queda una jornada de treball i cal veure quines  
entitats volen incorporar-se per noves propostes. 
 
La Sra. Huma Jamshed proposa fer un petit teatre que representi els 
immigrants llatins i les dones pakistaneses, reflectint la problemàtica de 
l’immigrant reagrupat que no pot treballar. 
 
El Sr. Carles Martí  destaca que encara hi ha un termini per recollir propostes.  
 
EL Sr. Ramon Sanahuja matisa que hi haurà un acte conjunt al Palau de la 
Generalitat el diumenge de 12 a 13.30 . 
La Xarxa 18 de desembre ha fet propostes sense concretar i se’ls hi ha ofert 
participar del que s’organitza des de l’Ajuntament. 
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6. Any Europeu del Diàleg Intercultural  
 
El Sr. Carles Martí informa que Barcelona s’adhereix a la celebració de l’Any amb 
activitats i programes 
 
EL Sr. Daniel de Torres explica que l’Any Europeu del Diàleg Intercultural posa 
de relleu la convivència en multiculturalitat. 
  
 
Es perfilarà un programa d’activitats que té un marcat accent cultural, però la 
transversalitat de la temàtica implica la participació d’altres àrees com ara 
l’educació, la mediació, la interreligiositat...i això afecta a diferents àmbits de 
l’Ajuntament. L’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) impulsarà la gestió 
d’aquest any però com a Comissionat d’Immigració i el Diàleg Intercultural 
incorporarà a totes les parts de l’Ajuntament que tenen a veure amb aquest tema. 
 
Un dels resultats de l’Any serà el Pla Municipal d’Interculturalitat. 
La seva elaboració dependrà de l’Ajuntament i també del CMI per que ha 
d’alimentar-se de les aportacions de tothom. 
 
 
Com a antecedents tenim el primer Programa d’Interculturalitat a l’any 1997. Va 
ser pioner i és interessant veure quins objectius es van marcar.  
 
En un breu termini de temps comptarem amb un primer marc d’activitats i com a 
CMI es  demanarà als seus membres que hi participin en la seva definició. 
 
 
El Sr. Carles Martí expressa que durant aquest any es farà un treball en el marc 
de la interculturalitat que es vol tingui continuïtat en el futur. 
 
 
El Sr. Diego Arcos incideix en que coincideix amb l’Any Internacional de les 
Llengües de la UNESCO i s’haurien d’entrellaçar els dos anys. 
Si es fa una comissió de treball del consell, estaria be plantejar a la Casa de les 
Llengües una organització transversal. 
Informa que actualment s’està desenvolupant la campanya “Jo encara no parlo 
català, parla-m’hi” 
 
El Sr. Carles Martí expressa que es recull la suggerència, ja que sí és oportú 
vincular els dos anys, però no la propaganda de la campanya.  
 
7. Incorporació de nou membres al CMI 
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El Sr. Ramon Sanahuja informa de la candidatura aprovada a la Permanent del 
Consell de l’ Associació  Catalana d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals 
Immigrants (ACATHI) 
Està vinculada a la xarxa d’acollida i ha complert tots els requisits formals. 
 
 
 
El Sr. Carles Martí ho sotmet a votació i per unanimitat, queda incorporada com 
a membre del Consell Municipal d’Immigració.  
 
 
8. Proposta sobre l’elaboració del Pla de treball pel proper període 
 
El Sr. Ramon Sanahuja  explica que s’està en ple procés d’incorporació de la 
nova Secretària del CMI, i la seva primera tasca serà l’elaboració del pla de treball 
( es posarà en contacte amb totes les entitats i formarem un grup de treball). 
Ja s’han fet algunes suggerències sobre les línies a treballar: major rapidesa de 
reacció quan tenen lloc certs esdeveniments , acollir les idees a aportar al Pla 
Municipal Interculturalitat, futura celebració del Dia del Migrant. 
 
El Sr. Carles Martí informa que a la propera sessió  plenària del mes de març 
l’equip tècnic, amb els membres del CMI, presentarà una proposta per l’elaboració 
del Pla de Treball, que serà sotmès a votació per que sigui la guia pels propers 
tres  anys. 
També més endavant correspondrà la renovació dels òrgans del Consell: la vice-
presidència associativa i la Comissió Permanent. 
 
 
 
9. Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Diego Arcos informa de la formació d’una Coordinadora  que agrupa  el 
80% d’entitats argentines de Catalunya. Invita a la seva presentació, el dia 27 de 
novembre, a tots els membres del Consell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi de la sessió Plenària . 
 
 
 


