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CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA - CMIB 

MEMÒRIA BREU 2021 

 

 

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu i de participació de 

l'Ajuntament de Barcelona, creat l’any 1997, que pretén incidir en l'entorn social, cultural i polític per 

assolir l'exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades o refugiades. Cada any el Consell 

escull una temàtica a treballar de forma participativa i que marca l’activitat anual. El 2021 el tema ha 

estat “per una Barcelona Antiracista”, el mateix tema que durant 2020, ja que degut a la situació de 

pandèmia s’ha decidit que el tema de l’any tingués una durada de dos anys. A banda de les activitats 

participatives i deliberatives pròpies dels Consells sectorials, el CMIB organitza la Trobada BCN Ciutat 

diversa i convoca els Premis del Consell. El calendari 2021, ha vingut marcat per la reactivació, aplicant 

mesures Covid i el que això comporta, de la Trobada, que al 2020 es va haver de posposar degut a la 

situació de pandèmia. 

 

Per l’any 2021 destaquem les següents activitats i productes: 

 Òrgans de govern: 

 2 sessions plenàries del Consell 

 7 sessions de la Comissió Permanent (6 ordinàries i 1 d’extraordinària, a més d’1 

consulta) 

 1 reunió de Comissió d’Opinió d’Urgència - COU  

 Renovació del càrrec de la vicepresidència del Consell, animant la presentació de 

candidatures femenines, tenint en compte la paritat de gènere. 

 Tema de l’Any:  es continua amb el tema per una Barcelona Antiracista en el marc del qual es 

desenvolupa l’informe i recerca al voltant del Racisme institucional i estructural: 21 entitats o 

persones especialistes participaren en la recerca i propostes (18 del CMIB) i altres accions que 

desenvoluparem més endavant.  

 Trobada BCN Ciutat diversa:  

 15.600 persones assistents, un 5,5% menys que el 20191 

 50 entitats participants (9% menys), 41 del CMIB  

 105 activitats (1,9% menys) 

 16 reunions del grup de treball o activitats 

 Premis CMIB 2021: 13ena convocatòria de bases amb 9 projectes vàlids presentats. 8 

membres del Jurat. Atorgats: 1 Premi i 1 Menció especial. 

                                                           
1
 L’any 2020 no es va poder celebrar la Trobada Barcelona Ciutat diversa degut a la pandèmia de covid-19 
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 Acte del dia del Migrant: Dinamització de l’acte per part de la Yolanda Sey activista antiracista 

i taula rodona amb tres persones activistes antiracistes,  actuacions teatrals i lliurament del 

Premis CMIB al Saló de Cent. 

 Un Manifest i un comunicat o declaració del CMIB 

 10 Processos participatius, a través de consultes, votació, adhesions, qüestionaris o 

entrevistes. 

 3 Grups Treball (GT): Pla de Treball, Trobada, Tema de l’Any. 17 sessions 

 Nou Reglament del CMIB: seguiment del procés d’aprovació del Nou Reglament de 

Participació Ciutadana prevista pel 2022 per poder engegar la tramitació del nou reglament del 

CMIB. 

 Incorporació d’una nova entitat i una altra ha causat baixa. 

 Un vídeo de difusió i comunicació. 

 

1. Òrgans de govern 

 Sessions Plenàries. Al 2021 s’han realitzat els dos plenaris habituals. El primer plenari va tenir lloc 

en format híbrid entre el Saló de Cent i la plataforma zoom el 6 de juliol, amb una participació de 78 

persones en total, de les quals 33 van assistir de forma presencial i 45 telemàticament. Durant 

aquest plenari es va procedir a la renovació de la Vicepresidència del Consell, sent elegida la 

Lourdes Marino del Centro Boliviano Catalan. A destacar també que es van explicar els punts de 

partença i les propostes d’eixos, objectius i fites o accions inicialment plantejades del Nou Pla de 

Treball del CMIB així com els mecanismes d’avaluació i seguiment.  
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El segon Plenari, a 29 de novembre, va tenir lloc presencialment al Saló de Cent i van assistir 53 

persones. Tot i que va ser una sessió presencial, es va donar l’opció de fer el seguiment des del 

Canal de Youtube de l’Ajuntament.  En aquest plenari es va presentar l’informe sobre racisme 

institucional i estructural i les propostes que se’n deriven, es va exposar el nou pla de treball i es va 

fer una valoració de la Trobada Barcelona Ciutat Diversa, a més a més, es va votar per l’entitat 

guanyadora de la Menció Especial del Consell d’Immigració 2021. 

 

 

 

 

 

 

 Comissió Permanent. S’han fet set reunions, totes telemàtiques, una d’elles en sessió 

extraordinària per debatre les propostes de l’informe sobre racisme institucional i estructural. 

L’assistència ha estat positiva (mitjana de 13,60 sobre 18 persones). L’activitat s’ha centrat en 

debatre sobre el pla de treball, sobre el format de la Barcelona Ciutat Diversa i l’actualització de la 

preparació de la mateixa, s’ha consultat sobre les bases del premi del CMIB 2021 així com sobre els 

membres del jurat i s’ha parlat sobre els preparatius dels plenaris i l’acte del dia del migrant.  

 Comissió d’Opinió d’Urgència (COU). Es va elaborar el Manifest per una BCN AntiRacista. La resta 

de comunicats o propostes per a Declaracions institucionals, s’han elaborat i consensuat a partir de 

processos participatius amb la Comissió Permanent o virtualment amb les entitats del Consell. 

 

2. Tema de l’any: Per una Barcelona AntiRacista 

El Consell Municipal d’Immigració va escollir el tema de l’antiracisme com a eix temàtic de l’any 2020, 

un eix bàsic en la missió del Consell i tenint en compte també el context polític actual, l’increment de 

l’extrema dreta a l’estat i en el context internacional. L’objectiu és promoure la convivència, la igualtat 

i la inclusió, i combatre el racisme, la xenofòbia i les manifestacions de discurs d’odi que es van fent 

presents en la societat. Donada la magnitud de la qüestió i la pandèmia, s’ha prolongat també durant 

el 2021, per poder abordar-lo com correspon. 

 Taula rodona: projectes antiracistes a la ciutat, amb la participació de 3 de les 4 entitats 
finalistes del Premi CMIB 2020 i Sos Racisme 

 Manifest: “per una BARCELONA ANTIRACISTA”:  llegit per les entitats a la Trobada BCN Ciutat 
diversa 2021.  

 Trobada BCN ciutat diversa, 14 de novembre, dedicada en part al tema, especialment amb 
Taula Rodona i activitats a l’Auditori. 

 Recerca i elaboració de l’informe sobre racisme institucional i estructural a càrrec de la 
investigadora Salma Amazian i amb la participació en el procés d’elaboració de l’informe i les 
propostes de 18 entitats del CMIB.  
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 Acte dia migrant. Lliurament dels premis i diàleg amb persones activistes. 16 de desembre. 

 

 

Ho podeu trobar a: https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/tema-de-lany 

 

3. Trobada BCN ciutat diversa  

És un dels actes centrals del Consell, que es fa possible a través de la col·laboració i la tasca “en 

sinergia” de les entitats del Consell. Es tracta d’una celebració festiva, intercultural i reivindicativa, 

que es porta a terme des de ja fa 17 anys, amb molta participació d’entitats i de ciutadania. Amb un 

creixement continu, ha esdevingut una cita referent en el calendari de la ciutat, a la tardor i a l’espai 

entorn de l’Arc de Triomf. Un espai compartit amb tota la ciutadania de Barcelona, de construcció 

d’una ciutat plural i cohesionada, on trencar estereotips i visibilitzar la realitat, drets i necessitats de 

persones migrades o refugiades. S’ha incrementat progressivament la seva assistència i participació, 

arribant el 2021, malgrat la necessitat d’ajornament, a més de 15.600 persones de la ciutat. 

El 2021 es torna a celebrar la Trobada Barcelona Ciutat Diversa després d’un any en que no es va 

poder celebrar degut a la pandèmia. Aquesta edició s’ha adaptat a les mesures Covid-19 eliminant el 

menjador, canviant l’estructura de les carpes per mantenir les distàncies de seguretat i proveint de gel 

hidroalcohòlic i mascaretes a les carpes i activitats. La Trobada Barcelona Ciutat Diversa s’ha dut a 

terme el 14 de novembre del 2021. 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/tema-de-lany


  Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania  
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania  

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
 

  

 

Pàgina 5 de 17 
 

En els Grups de treball que l’han organitzat han participat 50 entitats, 41 del CMIB (un 82% del total) i 

9 convidades, al llarg de molts mesos i d’unes 14 reunions. S’han mobilitzat a unes 450 persones 

voluntàries. 

Podeu veure el vídeo resum a:  https://www.youtube.com/watch?v=c2g4hgfkWeA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c2g4hgfkWeA
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4. 13a edició dels Premis Consell Municipal d’Immigració 

El Premi Consell Municipal d’Immigració va néixer amb la finalitat de reconèixer la feina duta a terme 

en l’àmbit de la immigració i a favor dels drets, la igualtat d’oportunitats i la plena ciutadania. La 

convocatòria consta d’un premi atorgat a partir de la deliberació d’un jurat independent  i una menció 

especial que recau en una entitat membre de ple dret del Consell, votada per les pròpies entitats per 

reconèixer la seva participació, activitat i bona entesa durant l’any. La convocatòria 2021 va ser 

publicada el 6 d’octubre. Les dotacions són de 7000€ pel Premi i 2000€ per a la menció especial. Es 

important la difusió i comunicació que ajudi a visibilitzar el tema i el treball de les entitats i es realitza 

un reportatge dels projectes finalistes. 

Al 13è Premi CMIB 2021, adreçat a potenciar una BCN AntiRacista, s'hi han presentat 9 projectes 

vàlids:  

Entitat Projecte 

SINDIHOGAR/ SINDILLAR Ruta antirracista de los cuidados 

ASOCIACIÓN LA TREGUA, ARTE Y TRANSFORMACIÓ Pedagogies decolonials per una Barcelona 
antiracista 

COOPERATIVA POPULAR DE VENDEDORES 
AMBULANTS 

Pla d’Empresa Coop. Popular de Vendedores 
Ambulantes de Barcelona 

FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ MÒNICA SOLÉ DE LA 
LLERA 

Brots Urbans per a la transformació social 

ASSOCIACIO CULTURAL TUDANZAS Rutas Invisibles 

ASOCIACION SOCIO-CULTURAL RADIO NIKOSIA Xarxa sense Gravetat 

ASOCIACION ABRAZO CULTURAL Abraza Barcelona 

COMISSIO CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT Assessorament i acomp. jurídic especialitzat 
menors migrades 

VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL CIVIS SUI. Programa d’inclusió social 

 

El jurat, constituït segons la llista adjunta, es va reunir en deliberació el 25 de novembre i va decidir 
atorgar el premi a: 

SINDIHOGAR/ SINDILLAR, amb el projecte: Ruta antirracista de los cuidados 

  

Jurat 

- Khalid Ghali Bada, Comissionat Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós i vicepresident segon del CMIB. 
Ajuntament de Barcelona. Presideix el jurat per delegació d’alcaldia. 

- Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident primer del CMIB. ACATHI.  
- Fàtima Ahmed, membre del CMIB com a personalitat de reconeguda vàlua. Assoc. Diàlegs de dona. 
- Elisabet Ureña. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. 
- Raúl Martínez, coordinador de la Comissió de Migracions i Interculturalitat d’ECAS (Entitats Catalanes 

d’Acció Social) i sotsdirector de la Fundació Cepaim. 
- Xavier Rosiñol. Periodista TV3 especialitzat en Migracions. Membre fundador Casa Nostra Casa Vostra.  
- Cari McCay Jones, treballadora social i mediadora familiar, col·laboradora amb feminismes i activista contra 

el racisme i per la igualtat. 
- Júlia Trias, Regidoria Drets de Ciutadania. Ajuntament de Barcelona. 
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Respecte a la menció especial, per tal de ser escollida, es va sotmetre a votació en el plenari del CMIB 

del 29 de novembre de 2021 i es va decidir concedir-la a l’entitat ACATHI. 

 

5. Celebració Dia del Migrant i lliurament dels Premis Consell Municipal d’Immigració 

Com cada any, el Consell va commemorar el Dia Internacional del Migrant, amb el lliurament dels 

premis del CMIB. El 2021 es va celebrar l’acte el dia 16 de desembre al Saló de Cent de l’Ajuntament 

amb l’opció de poder seguir l’acte virtualment continuant amb la visió de procurar un major impacte 

en el conjunt de la ciutadania, per contribuir a fer més visible el Consell i la realitat de la immigració a 

la ciutat. L’acte s’ha desenvolupat incloent un col·loqui entre persones activistes antiracistes i una 

actuació teatral que posa sobre la taula els racismes quotidians que pateixen les persones migrades i/o 

racialitzades, especialment quan son dones. Al 13è Premi CMIB 2021, centrat en l’àmbit Per una 

Barcelona Antiracista, s'hi van presentar 9 projectes vàlids. Va rebre el Premi Sindihogar/Sidillar, pel 

seu projecte Ruta Antiracista de los cuidados. La menció especial escollida per les entitats membres 

del Consell, va recaure en Acathi. 

En aquesta edició es va continuar amb la celebració al Saló de Cent. A banda de l’habitual lliurament 

dels premis, l’acte va incloure: 

 Conducció de l’acte i dinamització de la taula rodona a càrrec de Yolanda Sey, activista 
antiracista, cantant i actriu 

 Taula rodona sobre el racisme quotidià i com combatre’l amb la participació de Ana Lucía 
Olivos, Judit Raso i Pedro Casermeiro  

 Projecció del reportatge sobre els projectes finalistes presentats al Premi 

 Actuació teatral a càrrec del col·lectiu Tinta Negra amb les actrius Kelly Lua i Maisa Perk 
 

Va comptar amb un públic presencial d’unes 50 persones i una important participació telemàtica i 

repercussió en xarxes (més de 279 visualitzacions). 
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Podeu consultar vídeos i més informació a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-

dimmigracio-de-barcelona  

  

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona
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6. Comunicats / Manifestos / Declaracions institucionals 

 

Un dels objectius del Consell és estar amatent a la realitat, l’entorn i les necessitats de les 

persones migrades o refugiades a la ciutat. Així, el CMIB ha emès els següents comunicats o 

manifestos: 

1. 20 de maig del 2021 Adhesió COMUNICAT Colòmbia del Consell Municipal Cooperació 

2. 17 de juny del 2021 adhesió Comunicat IMA Marroc menors Ceuta.  

3. 14 de novembre del 2021 Manifest “per una Barcelona Antiracista” 

 

Podeu consultar la informació a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents-i-recursos 

 

 

7. Processos participatius i consultes o enquestes 

En la línia dels objectius marcats en el Pla de treball, en la metodologia de treball del CMIB es té en 

compte demanar i consultar al màxim els temes del Consell, a través de qüestionaris o altres 

metodologies.  

 

S’han dut a terme 10 consultes o processos participatius amb entitats del Consell o externes, que han 

suposat prop de 261 participacions, per recavar: 

- aportacions i adhesions als comunicats 
- recollir avaluació i noves propostes pel Pla de treball del Consell  
- efectuar les votacions a la Menció especial i votacions per a la vicepresidència 
- consultes, entrevistes i enquestes a membres del CMIB i a entitats i especialistes per elaborar 

l’Informe sobre Racisme Institucional i estructural, per part de Salma Amazian. 
- participació en Consell de Ciutat i pla d’acollida, grup de treball de Salut Mental, pla de 

polítiques de gènere i participació en l’acte de refugi de FICAT.  
- consultes diverses a Comissió Permanent en relació a comunicats i calendari CMIB, entre 

d’altres. 
 
 

8. Grups de treball i comissions. 

Han funcionat 3 grups durant l’any 21: 

GT BCN AntiRacista, amb dues sessions i un total de 36 assistències.  

 

GT Trobada BCN Ciutat Diversa 2021: s’han dut a terme en total 14 reunions de grup de treball per 
organitzar la trobada amb un total de 233 persones. 

 

GT Pla de Treball: es  va dur a terme una reunió amb un total de 6 persones. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents-i-recursos
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9. Nou Reglament del CMIB. Missió i denominació del Consell 

El Reglament i la nova denominació es troba en procés d’aprovació per part del Plenari municipal. 

Durant l’any 2019 els diferents Consells van dur a terme processos participatius i de treball per tal 

d’adaptar els respectius Reglaments a les noves normes de Participació Ciutadana, aprovades el 2017 (i 

suspeses en instàncies judicials).  

En el cas del Consell d’Immigració, s’ha treballat, a més del Reglament, una proposta de nova missió i 

denominació, amb l’objectiu de d’ajustar-ho millor a la realitat actual. Es va crear un Grup de Treball, 

format per 16 membres i que va treballar en 4 reunions durant el 2019 debatent i acordant una 

proposta a presentar en Plenari a inicis de 2020. 

Durant l’any 2021 no s’ha aprovat el nou reglament de participació ciutadana amb la qual cosa no s’ha 
pogut avançar en la tramitació del propi nou reglament. El repte és que durant el 2022 es pugui 
culminar la tramitació del reglament del CMMIRB.  

 

10. Composició, incorporacions i canvis al Consell 

L’any 2021 s’ha incorporat una entitat nova:   

- Entitats Veïnals i Cíviques amb vocalia d’immigració: Lafede.cat 

 

S’ha ratificat la baixa de l’entitat: FASAMCAT (Federación de asociaciones americanes de Catalunya). 

 

S’ha produït el relleu de la Secretaria Tècnica del CMIB, amb la jubilació de la Núria Pàmies, per l’Ana 
Lemkow tècnica de la DS de drets de ciutadania.  

El total de membres del CMIB a final de 2021 és de 79, entre els quals 56 son entitats del món de la 

immigració, l’acollida, o bé veïnals, cíviques, o sindicals i la resta correspon a les persones 

representants de partits polítics i persones tècniques de l’Ajuntament. 

 

11. Presentació Nou Pla de Treball 2020-2023 

Al  Plenari juliol es va presentar com estava previst treballar la metodològicament en el nou pla de 

treball amb un procés participatiu i les fases i al plenari del novembre s’ha presentat el resultat final 

del procés amb les fites top ten del pla 2020-2023. 

En les taules que es mostren a continuació es pot veure la priorització de les línies de treball per 

implementar entre el 2020-2023, amb les puntuacions aconseguides resultat de les enquestes a les 

entitats del CMIB. 
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1.      Plena ciutadania, equitat en drets, deures i oportunitats per a persones 

migrades o refugiades 

 

 

2.      Combat contra tot tipus de racisme i discriminació 

 
(inclou incidència en polítiques municipals) 

  

1

1. 1. Mantenir i potenciar les accions d’incidència i sensibilització des de CMIB, en 

col·laboració amb d’altres espais participatius 8,14

1 1.1. 1 Elaborar, aprovar i difondre comunicats i manifestos 8,15

1 1.1. 2 Participació en Plans i mesures de govern municipals 8,17

1 1.1.
3

Suport altres Consells i espais en l’emissió de manifestos i denúncia de situacions 

discriminatòries
7,09

1 1.1. x

1

1. 2. Estratègies i accions d’incidència en drets i igualtat per fer efectives les propostes del 

Consell com són: (veure annex *****)
8,38

1 1.2. 4 Grup de treball que recuperi 67 propostes CMIB llei d’estrangeria 8,58

1 1.2. 5 Formalitzar la relació amb l'oficina d'estrangeria, amb participació CP 8,58

1 1.2. 6 Contacte amb responsables de les comissaries de Policia Nacional 8,08

1 1.2. 7 Intensificar la denúncia de vulneració de drets 8,33

1 1.2.

8

Fer inicidència i accions per Facilitar el procés de regularització de persones 

migrades, com és el cas de les dones migrades cuidadores i de les candidates a 

l'estatus de refugiada després de ser denegades les seves sol·licituds com és 

previsible donats els percentatges d'aprovació (95% són denegades)

2

2.1.    Estratègies per fer efectives propostes per combatre el racisme, com són:                             

(veure en full annex ****)
8,38

2 2.1.
18 Concloure l’informe 2021 del CMIB sobre Racisme estructural i institucional 8,33

2 2.1.
19 Fer difusió Informe Racisme i fer arribar les propostes a qualsevol part implicada 8,67

2 2.1.
20 Establir mecanismes de seguiment de l’acompliment de les propostes 8,33

2 2.1.
21

Determinar accions específiques a dur a terme des del Consell en relació a 

Racisme i discriminació
8,42
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3.      Participació diversa en la vida política, social, cultural i econòmica (inclou 

incidència en polítiques municipals) 

 

 

4.      Promoció de la Interculturalitat i el reconeixement de la diversitat 

 

  

3

3.1.     Estratègies per fer efectives propostes per afavorir participació diversa..... Com són: 

(veure les Propostes en full annex ***) 8,63

3 3.1. 22 Col·laborar en campanyes vot migrant 8,17

3 3.1.
23

Apropament amb espais, canals de participació, mitjans de comunicació conduïts 

per migrants
8,42

3 3.1. 24 Promoure difusió en diverses llengües 7,83

3 3.1.
25

certificat digital 
8,42

3 3.1.
26

Definir i augmentar espais, freqüència i mecanismes de retorn per part de 

responsables polítics
8,08

3 3.1.
27

Informar dels objectius i funcionament dels espais de participació ciutadana a 

Barcelona i apropar els espais de participació del territori a les entitats.

3 3.1.

28

Promoure crear condicions per a una participació real, oferint coneixement previ, 

suport i conciliació... Promoure l'elaboració d'un pla aterrat per fomentar aquesta 

participació real

4

4.1. Mesures i accions d’incidència per construir una ciutat més inclusiva, que a l’hora de 

dissenyar i implementar polítiques públiques es tingui en compte aquesta diversitat
8,50

4 4.1.

31

Mostrar i fer visibles les persones migrades i refugiades i promoure la 

interculturalitat a través de l’organització anual de la Trobada BCN Ciutat diversa 8,40

4 4.1. x

4

4.2. Potenciar la col·laboració i apropament amb el Programa Interculturalitat i la xarxa 

antirumors 7,86

4 4.2. 32 Estudiar i acordar la participació en estratègies del Pla d’interculturalitat 8,25

4 4.2.
33

Participació regular de membres CMIB en la xarxa antirumors i actualització mútua 

de notícies, coneixement d’objectius i activitat. Abordar un mínim d’un projecte en 
7,75
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5.      Treball en xarxa, enfortiment associatiu, interacció, transversalitat  

 

 

 

5

5.1. Paper del Consell en implantació territorial a  districtes, potenciar participació en 

polítiques migratòries als territoris, afavorint taules d'immigració o convivència a territois 

(creació o relació si ja hi són)

7,50

5 5.1.

35

Concretar mecanismes per conèixer la realitat dels espais i taules d’immigració o 

convivència a diferents territoris, establir-hi  vincles o proposar-ne la creació en els 

territoris amb iniciatives en marxa i/o amb major pes migratori. Secretaria, 

Programa Interculturalitat, GT convidant a territoris.

7,64

5 5.1. x

5

5.2. Mantenir i potenciar el Pla de formació i enfortiment  del Consell
7,67

5 5.2.
36

Programació d’accions atenent a les necessitats i demandes, en col·laboració amb 

Torre Jussana i d’altres departaments que atenguin necessitats associatives
7,67

5 5.2. 37 Planificació, seguiment i avaluació a través de la Comissió de Formació 7,17

5 5.2. x

5

5.3. Participació activa de membres del CMIB en espais de participació municipals: altres Consells 

sectorials, Acord Ciutadà per a una Bcn Inclusiva, xarxes d’entitats (persones sense llar, habitatges 

d’inclusió social...). 

 Garantir  almenys la participació en els Consells més rellevants o amb major vinculació a temes de 

migració i refugi: Consell de la Ciutat, Benestar Social, Habitatge, Comerç, gent gran, Esports, LGTBI, entre 

d’altres. 

7,71

5 5.3.
38

Convocar la comissió de participació  i plantejar quin ha de ser el paper i com 

vehicular la participació del Consell en altres Consells, el rol de la vicepresidència i 

d’altres membres que hi poden ser representants 

7,83

5

5.4. Enfortiment associatiu, reforç de la participació interna, visibilització de les entitats del Consell, 

formació, millora del treball en xarxa i la interacció entre entitats, projectes conjunts i derivació entre 

entitats del Consell, amb serveis municipals i amb altres entitats i actors socials, de la Xarxa d’acollida o 

vinculades a migracions i refugi 

7,88

5 5.4.
39

Grups de treball per abordar els principals objectius i activitats del consell, enfortint 

i donant suport a les entitats perquè n’assumeixin el lideratge
7,92

5 5.4.

40

Aplicar sempre que sigui possible mesures que garanteixin la conciliació en les 

reunions (Plenaris, Comissió Permanent, altres comissions, grups de treball), 

facilitant la cura d’infants o la participació telemàtica

7,83

5 5.4.

41

Continuar programant o potenciant la participació en sessions de treball o 

formatives, de posta en comú de projectes i coneixement, cercant accions per 

afavorir especialment la interacció entre entitats d’immigració , d’acollida i entitats 

socials, sindicals  o veïnals

8,00

5 5.4.
42

Potenciar la visibilització, el treball en xarxa i les sinèrgies en la tasca de preparació 

de la Trobada BCN Ciutat diversa
7,58

5 5.5. 
43

Reforçar la col.laboració amb altres departaments municipals i organismes, per 

facilitar l'acompliment d'objectius i propostes del Consell
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6.      Comunicació interna i externa, visibilització 

 

 

12. Altres accions i temàtiques treballades en el Consell al llarg de l’any: 

 Comunicació i impacte en la ciutadania i en mitjans de comunicació:  

- Web del CMIB: el web significa una important finestra del CMIB per als propis membres i cara 

enfora. Ha rebut més de 8.500 visites el 2021, amb un pic important al mes de novembre que 

coincideix amb la recuperació de la Trobada Barcelona Ciutat Diversa després de la pandèmia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.3. Incrementar mesures per fer més visible la riquesa i aportacions de les migracions, la 

diversitat i les entitats: en l'economia, el turisme, la cultura i d'altres àmbits, mostrant una 

imatge més global i no tan centrada en la desigualtat social i reconeixent les bones pràctiques
7,63

4 4.3.
34

Programar cada 3 anys temes de l’any i activitats de la Trobada orientats a la 

riquesa i aportacions de les migracions
8,42

6

6.1. Mantenir i garantir la tasca informativa i divulgadora actualitzada en relació a: modificacions a nivell 

polític, social i jurídic que afecten a les persones migrades pel que fa a polítiques públiques;  informació de 

servei, formacions, notícies i altres temes d’interès general per a entitats del Consell

8,14

6 6.1. 44 Trameses informatives: Acollida, Estrangeria, formació, actes 8,75

6 6.1. 45 Mantenir canals difusió whatsapp per facilitar apropament 7,33

6 6.1.
46

Comissió de comunicació, assessorar criteris per: Comunicats, Trobada, Web, 

trameses, revisió de canals de comunicació interna, o d’altres 
7,42

6 6.1. 47 Documentar i donar visibilitat a la tasca del Consell 7,83

6 6.1.
48

Web del Consell al dia i col·laboració amb altres webs, xarxes socials o espais 

comunicatius municipals o d’entitats vinculades al Consell
7,58

6 6.1 x

x MITJANA GENERAL 7,93
x x x x x

10 ACCIONS PRIORITZADES al màxim (en procés participatiu de juliol 2021) x
x

25 ACCIONS PRIORITZADES x
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- Preparació i difusió de logos i vídeo reportatges sobre: 

o La Trobada Barcelona Ciutat Diversa. Vídeo resum de la jornada, penjat a youtube a 

l’abast de la ciutadania. 

o Les candidatures als Premis del CMIB. Per ser projectat a l’Acte del dia del Migrant, 

celebrat el 16 desembre, i en versió curta per difusió en xarxes socials. 

- Tramesa continuada d’informació a través de grups de difusió en Whatsapp per facilitar la 

comunicació a totes les entitats i persones. Tenint en compte l’escletxa digital, es tracta d’un 

canal que permet un accés molt més ràpid i fluid que el correu electrònic o fins i tot les xarxes 

socials. També  permet compartir ràpidament informacions d’interès general que fan arribar 

les pròpies entitats. 

- Trameses informatives via correu electrònic: d’actes i informacions rellevants i d’interès 
general per membres, en relació a acollida, estrangeria, formació, recursos i programes, actes 
a la ciutat, etc. 

 Participació en Sessions, xerrades o actes participatius externs vinculats a CMIB 

- Acte refugi (FICAT, agost)) 

 

 Participació i col·laboració amb altres Consells Municipals: s’ha mantingut la coordinació com a 
Secretaria amb d’altres consells municipals, i s’ha donat col·laboració especialment amb Consell de 
Ciutat o Consell de Benestar social. 

 Contacte i col·laboració amb departaments, serveis i equipaments municipals: S’ha mantingut la 
col·laboració habitual amb Departaments de l’Àrea de Drets Socials, BCN cuida i Economia de les 
Cures, Salut, Interculturalitat, Institut M. Estadística, Participació... Concretament participant en: 

o Pla d’acollida. 

o Pla de polítiques de gènere 

o Grups de Treball sobre salut mental 

 Col·laboració amb diversos estudis i treballs d’estudiants (UAB...) en relació al CMIB i immigració. 

 
Barcelona, agost de 2022 
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ANNEXOS: 

 Ordres del dia i actes dels Plenaris a:  

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-

immigracio/ca/documents?theme=Plenari 

 Actes de les Comissions Permanents 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-

immigracio/ca/documents?theme=Comissions%20Permanents  

 Text dels Comunicats emesos:  

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/propostes-i-comunicats 

 

 Calendari CMIB 2021 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents?theme=Plenari
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents?theme=Plenari
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents?theme=Comissions%20Permanents
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents?theme=Comissions%20Permanents
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/propostes-i-comunicats
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