
 

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

 

ACTA  DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CMIB 
 
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 

Dia: 05 d’abril de 2022,   Hora: 16h. 

Reunió virtual telemàtica. (aplicació zoom) 

 
Enllaç: 
https://zoom.us/j/95161371231?pwd=Z1dkNHhFK2FWbDFYakxvcGJNNVZhdz09 
 
Meeting ID: 951 6137 1231   Passcode: 605333 
 
 

Assistència 
 
Presideix: Khalid Ghali, Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós. Vicepresident 
segon del CMIB. 
 

Assisteixen 

Lourdes  MARINO GARCIA Centro Boliviano catalán. Vicepresidenta primera 

Javier GARCÍA BONOMI 
FEDELATINA. Federació d'entitats llatinoamericanes 
a Catalunya 

Abdou Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Sabrina DRAGO Mujeres Pa’lante 

Xantal GENOVART SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

Xavier CUBELLS Direcció d’Immigració i Refugi. Aj. De BCN 

Anabel RODRÍGUEZ BASANTA 
Directora Drets de Ciutadania. Ajuntament de 
Barcelona 

Ana LEMKOW Secretària CMIB. Ajuntament 

Marta VIDIELLA Direcció de Drets de Ciutadania. Ajuntament. 

Laia Costa Gay Fundació Ficat. Convidada tema XESAJE 

 
 

S’excusen 

Elísabet UREÑA Càritas Diocesana de Barcelona 

Janette VALLEJO AMIC-UGT 

 

Absents 

Júlia Trias Representant Regidoria, Sr. Marc Serra 

Rodrigo ARANEDA 
ACATHI. Associació Catalana per la Integració 
d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immigrants 

https://zoom.us/j/95161371231?pwd=Z1dkNHhFK2FWbDFYakxvcGJNNVZhdz09
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Absents 

Florin GAISEANU ASOCROM. Associació Romanesa de Catalunya 

Jorge IRIAS 
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos de Catalunya 

 

ORDRE DEL DIA           
   

1. Presentació Xesaje per interlocució amb CMIB  

2. Actualització sobre l’estat de la qüestió d’Ucraïna  

3. Tema de l'any: informació sobre el contingut de l'estudi i les persones que ho tiraran 
endavant i campanya dret a vot  

4. Campanya Dret a Vot. 

5. Valoració presentació del comunicat sobre col·lapse estrangeria 

6. Informació sobre la Campanya Regularización YA  

7. Bases del Premi CMIB i proposta jurat  

8. Debat sobre la virtualitat o presencialitat per les reunions i espais de participació del 
CMIB  

9. Presentació d’entitat nova que ha sol·licitat entrar al CMIB. Abrazo Cultural  

10. Altres informacions: Mesura de govern i campanya antiracista  

11. Precs i preguntes  

 

 

TEMES TRACTATS I ACORDS 

 
 

Tema Actuació 

1. Presentació Xesaje per interlocució amb CMIB Laia Costa Gay (Fund. Ficat) 

Acord 1. La Directora de DC proposa la Laia Costa per a que 
sigui l’agent d’enllaç entre la xesaje i el CMIB perquè és 
dinamitzadora de la xesaje i membre del CMIB. A aquests 
efectes participarà en 2 comissions permanents a l’any. 

Es sotmet a votació i s’aprova 
per unanimitat  

Acord 2. Addicionalment es proposarà a la Xesaje una sessió  
informativa a entitats del CMIB sobre els serveis que 
presenten les entitats d’aquesta xarxa. S’anunciarà al 
Plenari per a que aquest anunci tingui impacte. 

Secretaria Consell, Laia Costa 

  

2. Actualització sobre l’estat de la qüestió d’Ucraïna i els serveis 
que s’estan impulsant des de l’Ajuntament de Barcelona  

Xavier Cubells 

  

3. Tema de l'any: presentació del contingut inicial del tema de Ana Lemkow 
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Tema Actuació 

l’any: participació política i institucional amb els següents objectius 
Objectius 

 Conèixer tots els espais de participació ciutadana a la ciutat 

que tinguin com a objectiu fer incidència i promoure la 

transformació social 

 Elaborar una diagnosi sobre el grau de participació de les 

entitats i/o  persones migrades en espais institucionals 

d’incidència política a la ciutat de Barcelona 

 Fer una comparativa entre la participació en espais 

institucionals (on la participació és minsa) i la participació 

en espais més comunitaris com ara les taules de salut 

mental, els plans comunitaris, on funciona millor la 

participació, per identificar possibles millores en els 

primers. 

 Elaborar propostes, especialment associades a la  

competència municipal, per augmentar la participació 

d’entitats migrades en els espais institucionals 

 
 

Acord 1. Investigadores que faran l’estudi Sanja Rahim, Part 
metodològica. Ana Lucia 
Olivos,  Treball de camp i 
campanya dret a vot  

Acord 2. Dintre la proposta inicial, es farà una reunió per afegir 
o concretar temes un cop que comencin a treballar en 
l’estudi les dues investigadores, ho presentaran a la 
comissió permanent pel seu debat o en algun focus 
grup amb entitats del Consell per compartir-ho amb les 
entitats i recollir propostes.  

Secretaria Consell 

Acord 3. Es comentaran les propostes exposades durant 
aquesta reunió amb les investigadores per veure com 
encabir-les a l’estudi. Es proposa incloure: 

 àmbits com el sindical, AV... 

 Perspectiva de gènere 
 
 

Secretaria Consell, 
investigadores 

  

4. Campanya Dreta a Vot: la proposta que hi ha sobre la taula es 
dur a terme algunes d’aquestes accions 

1) Re-aprofitar els materials comunicatius la campanya “la 

meva ciutat el meu vot “ que es va realitzar abans de les 

municipals del 2019  i apropar-nos a totes les 

Ana Lemkow 
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Tema Actuació 

comunitats extra europees que poden votar per 

incentivar que es registrin al cens i que votin.  

2) Fer una sessió informativa per les entitats del CMIB tot i 

que haurem de  veure com ho anunciem per que només 

interpel·la a una sèrie de països molt concrets 

3) Fer un recull de consolats i entitats dels països no 

comunitaris que tenen acord 

4) Fer visita a aquestes entitats i consolats d’aquests 

països per recordar que poden votar si compleixen les 

condicions (+ 5 anys vivint a Espanya + niE)  

5) Repartir tríptics a OACS i equipaments municipals per 

difondre aquesta campanya i que arribi al màxim 

número de possibles votants 

6) Difusió a xarxes socials.  

7) Fer incidència amb el dret a vot per tothom. Generar 

dos o tres taules sobre el dret a vot 

8) Taules rodones i activitats a la trobada BCN Ciutat 

diversa sobre el dret a vot.  

9) Manifest del CMIB sobre el dret a vot 

Propostes de la comissió permanent sobre la campanya: 

 Avaluació de qui sí té dret a vot. Nacionalitzats i de 
països amb conveni. 

 Accions de sensibilització cap a partits polítics i 
institucions 

 Denúncia de qui no pot votar (a part de les persones 
que pertanyen a països amb qui tenim reciprocitat 
política) 

 

Acord 1. Abans de la propera Comissió Permanent, es farà una 
proposta aterrada d’accions a dur a terme, amb preguntes 
concretes per facilitar la resposta dels membres de la CP. 

Secretaria Consell 

  

5. Valoració comunicat col·lapse estrangeria. S’explica el procés 
de redacció i aprovació del comunicat en Comissió d’Opinió 
d’Urgència, la decisió de les entitats de tirar endavant l’acció 
davant la subdelegació de govern en convocatòria de Comissió 
permanent i el desenvolupament de l’acció en si, amb les persones 
representants de les entitats que van acudir i la premsa a la qual es 
va atendre. Amb la visita es va constatar que ara la subdelegació de 
govern tampoc te registre d’entrada i per tant es va entregar el 
comunicat a un agent que hi havia a la porta 

Carles Bertrán 
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Tema Actuació 

Acord 1. Compartir amb Regidoria les preocupacions sobre el 
fet que el tema d’Ucraïna impacti en la resta de 
tramitacions , fer seguiment acurat del tema i fer-ne 
retorn a la Comissió Permanent  

Secretaria Consell 

  

6. Informació sobre la campanya Regularización YA (ILP) Xantal Genovart 

Acord 1. Difondre una circular entre les entitats membres del 
CMIB per compartir informació, veure quantes entitats es 
sumen i acabar de decidir el posicionament del Consell (hi 
ha temps per recollir signatures fins al 23 de setembre de 
2022). 

Secretaria Consell, Membres 
CMIB 

  

7. Bases Premi CMIB i proposta Jurat Marta Vidiella, Ana Lemkow 

Acord 1. Compartir la proposta de bases per acotar l’objecte del 
Premi i per a validació. Cal que es tingui la informació 
contrastada abans del 21 d’abril per poder realitzar la 
tramitació administrativa de les Bases. . 

Secretaria Consell, membres 
CP 

Acord 2. Proposta de persones rellevants enteses en el tema de 
l’any per formar part del Jurat. Cal que es tingui la 
informació contrastada abans del 21 d’abril.  

membres CP 

  

8. Oportunitat de presencialitat de reunions.   

Per manca de temps, aquest punt queda posposat a la propera CP  

  

9. Presentació nova entitat (Abrazo Cultural).  

Per manca de temps, aquest punt queda posposat a la propera CP  

Acord 1. Compartir la fitxa de sol·licitud d’ingrés i sotmetre a 
votació l’admissió de l’entitat a la propera CP. 

Secretaria Consell 

  

10. Altes informacions Anabel Rodríguez Basanta 

Info 1. Mesura de Govern i campanya Bcn antiracista. El passat 
21 de març, coincidint amb el dia Internacional contra el 
racisme, es va anunciar la MdG i es va iniciar una 
campanya de comunicació a nivell municipal. 

 

Info 2. Aprovació reglament Participació ciutadana. S’aprovarà 
en el Plenari de maig i entrarà en vigor al 1 de juny. 

 

Info 3. Petició de representant CMIB pel Plenari de Consell de 
Ciutat del 25 d’abril. Representant femenina amb discurs 
sobre el tema d’Ucraïna (5’) 

Secretaria Consell 

  

11. Precs i preguntes  

No hi ha precs i preguntes Secretaria Consell 
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S’emplaça la propera Comissió Permanent per al 31/05/2022. 
 
Es dona per finalitzada la sessió,  a Barcelona, 05 d’abril del 2022 


