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Gabinet Tècnic  
D’Immigració  

 
 
 
 

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

 
Sessió del dia 22 de Novembre de 2006, a les 19:00 hores 
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 

 
 
Presideix: Im. Sr. Ramon Nicolau i Nos,  Regidor de Participació Ciutadana,  
Solidaritat i Cooperació. 
 
Assistents: Sr. Manuel Colon, Associació de la Comunidad Dominicana en Cataluña; 
Sr. Joan Garcia, FAVB; Sra. Alicia Amat i Sr. Hugo Lara, Centro Peruano de Barcelona; 
Sra. Huma Jamshed, fariza Hasis, Amixa Khanxi, ACESOP Associación de mujeres 
paquistanís: Sr. Hua Dong Dai,  Asociación paisanos Zheijang en Catralunya;  Javier 
Bonomi,  de Red Solidària (Fedelatina);  Sr. Joaquín Sabater, ASCIB;  Laura Rojas, 
FASAMCAT; Diego Arcos, Casal Argentí a bcn; Sra. Elsa Oblitas, Centro Boliviano 
Catalan; Sra. Irene Yamba Jora, Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA; Sr. Hamid 
Berrani, Associació Catalunya-Líban; Sr. Mohamed Hilal Bent Ali,Dp. d’Immigració 
CC.OO Barcelonès; Sr. Joaquim Changue i Lucrecia Popo, A. Cultural Riebaupua-
Comunidad Bubi en Catalunya; Sr. José Vera, Asociación de Ecuatorianos en 
Catalunya; Sra. Rita Amaqui, Asociación Amistad de la Mujeres Filipinas;  Sra.  Imma 
Casado de ATIMCA; Sr. Alejandro Erazo, ASOPXI; Ma Eugenia Blasco,  AMIC-UGT;  Sr. 
José Guzman Chavez,  Fundación Juan Pablo II;  Ousseynon Niang, associació catalana 
de senegalesos de Catalunya; Sr. Francesc Robredo,  Regidoria Dona i Drets Civils; 
Sra. Magda Oranich i Sr. Josep Gascon, grup municipal CiU; Sra. Angeles Esteller,  grup 
municipal PP;  Sr. Emilio Rubio, Atenció al Ciutadà; Sra. Glòria Figuerola, Gerent del 
Sector de Serveis Personals, Sr. Josep M. Lahosa i Cañellas, Director de Serveis de 
Prevenció; Sr. Guillem Espriu,  assessor; Sr. Ramón Sanahuja, Director del Gabinet 
Tècnic d’Immigració; Sra. Mercè Janer, Secretaria Tècnica del Consell Municipal 
d’Immigració. 
 
S’aprova l’Acta de la última sessió Plenària del Consell,  del 23 de Febrer de 2006,  es 
modifica l’any de la data,  on per error,  constava 2005 en lloc de 2006.  
 
El Sr. Ramon Nicolau,  dóna la benvinguda als assistents i es presenta com a nou 
regidor president d’aquest Consell.  És el primer contacte que té amb el  Plenari,  tot i 
que ja coneix algunes de les entitats del Consell així com els representants a la 
Comissió Permanent.   
 
Comenta que es desitjable no canviar de regidor a mig mandat,  el plantejament  
raonable de la gestió a l’Ajuntament  és que es mantingui un regidor al llarg del 
mandat de quatre anys. Es canvis que hi ha hagut no tenen a veure amb el consell 
municipal d’immigració,  s’han produït  per canvis més globals en el cartipàs municipal,  
entre ells el canvi d’Alcalde. 
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Fa referència a la Sra. Núria Carrera,  és amic d’ella, han parlat dels temes del Consell,  
el que s’ha fet fins ara i el que ha queda pendent.  Planteja que com a regidor ponent  
d’aquest tema per als propers mesos,  no té cap interès en canviar res,  sinó en 
mantenir el que s’està fent i acabar el que queda pendent.   Demana disculpes pel 
retard en la convocatòria d’aquesta sessió Plenària, a estat una de les conseqüències 
dels  canvis polítics. 
 
Recorda que l’equip tècnic,  el Sr. Ramon Sanahuja i la Sra. Mercè Janer  han continuat 
i per tant,  s’ha pogut mantenir la continuïtat en la relació amb les entitats i en la 
realització de tasques que estaven previstes.   
 
Informa que s’està filmant aquesta sessió.  Forma part de l’elaboració del vídeo que 
s’està fent sobre el Consell Municipal d’Immigració,  què és, què fa,  qui el forma, la 
seva història i els reptes de futur. Aquest vídeo està previst visualitzar-lo en les 
activitats programades en la  celebració del 17 de Desembre,  activitats de les que 
després parlarem.  Aquest material, serà una eina més per donar a conèixer a la 
ciutadania que és i que fa aquest consell. 
 
Informa que aquest any,  s’ha aconseguit signar un Conveni amb la Generalitat per al 
finançament de les polítiques d’immigració amb càrrec als fons d’acollida de la 
Secretaria d’Immigració de la Generalitat i del Fons d’acollida del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials. El Ministeri passa una part del pressupost a les Comunitats 
Autònomes i aquestes ho distribueixen als Ajuntaments.  El que es pretén és que sigui 
en forma de conveni,  amb aquest sistema de finançament,  els programes endegats 
per l’Ajuntament, tindran continuïtat en el 2007-2008.  L’import del conveni per aquest 
any ha estat de 4,4 milions d’Euros. 
 
La Sra. Mercè Janer,  seguint amb l’ordre del dia, informa de  les activitats que ha 
fet el Consell des del passat mes de Febrer.  Durant aquest temps,  s’han realitzat 
activitats que  estaven previstes i aprovades pel plenari a principis d’any.  
 
De Maig a Octubre,  s’ha continuat amb les activitats de formació i desenvolupament. 
S’han fet les sessions de “Contrast de projectes”  i la segona edició del curs “Reforç al 
lideratge”,  en la que hi ha participat persones de les entitats del Consell i persones de 
les entitats d’acollida.  Els participants d’aquestes activitats van fer-ne una valoració 
molt positiva i  van  demanar que les activitats de desenvolupament i formació 
tinguessin continuïtat al 2007. 
 
Dels debats programats, al mes d’Abril,  és va fer el de “Dona i Convivència”.  Ha 
quedat pendent un altre dels que estava anunciat “El valor de la pau”, si continua sent 
d’interès, es podria programar per el proper any. Una altre activitat prevista és la 
celebració del 18 de Desembre,  dia del Migrant.  S’està organitzant. 
 
El Sr. Ramon Nicolau explica la proposta d’activitats per la celebració del dia del 
migrant.  Comenta algunes de les idees tractades i acordades en la Comissió 
Permanent i en el grup de treball.  
 
Es planteja fer la celebració el diumenge  dia 17 de Desembre, fer-la en dia festiu,  
permet molta més participació, també que el conjunt d’activitats siguin obertes a la 
ciutadania, encara que els protagonistes principals,  siguin les persones immigrants. Un 
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altre acord al que s’ha arribat és fer la celebració conjuntament amb la Secretaria 
d’Immigració de la Generalitat i la xarxa d’entitats 18 de Desembre. 
 
Comenta les diferents activitats previstes i que es descriuen en el full informatiu inclòs 
a la carpeta de documentació.  l’Acte del matí serà més institucional i es farà a la 
Generalitat i les activitats de la tarda es faran al Casino Aliança Poble Nou i  la mostra 
d’entitats a la Rambla  del Poble Nou.   
 
El Sr. Manuel Colón,  felicita al nou regidor pel càrrec de president del Consell i 
recorda el suport rebut per part de la Sra. Núria Carrera en la primera celebració del 
dia del migrant organitzat pel Consell Municipal d’immigració al Desembre del 2005.   
Anima a que persones de totes les entitats participin en aquesta segona  celebració del 
17 de Desembre,   insisteix que el que donarà brillantor a l’acte serà la participació de 
tots.  Demana que es faci un esforç de difusió dels actes previstos. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  obre un torn de paraules per comentar aquesta proposta. 
 
El Sr. Joan Garcia,  expressa que la FAVB està en contra que es celebri el dia del 
migrant,  creu que s’ha de celebrar el dia del ciutadà o de donar la benvinguda als 
nous ciutadans.  Tots som ciutadans i hem de tenir els mateixos drets. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  comenta que el fet de migrar és una realitat objectiva,  cal 
treure connotació negativa al fet de ser immigrant,  és important celebrar aquest dia,  
com a recordatori del que som,  d’on venim,  del que volem fer aquí.  Dia del ciutadà 
pot ser cada dia.  Si  s’aconsegueix que en la celebració del dia del Migrant, hi 
participin ciutadans que viu a Barcelona i a Catalunya,  s’aconseguirà el nostre 
objectiu. 
 
El Sr. Diego Arcos,  planteja que el debat està en si és un dia de celebració o un dia 
de reivindicació.  De la mateixa manera que  l’1 de Maig o el 8 de Març,  hi ha un 
sector de la societat  que els vol celebrar i una altre sector que els vol reivindicar.  El 
concepte del 18 de Desembre és la reivindicació de la declaració de les Nacions Unides 
per als drets dels immigrants i les seves famílies,  no hi ha motius per celebrar el dia 
del migrant. S’ha de reclamar a l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament 
de Barcelona,  que signin la carta internacional de declaració de les Nacions Unides.  
Estaria bé que el consistori  prengués posició en aquesta declaració. 
 
Celebra que es faci una activitat unitària entre les administracions i les entitats,  
malgrat es tinguin posicions diferents. Insisteix que és un dia de reivindicació d’uns 
drets que encara no es tenen.  
 
La Sra. Alicia Amat,  comenta que no caldrà celebrar el dia del migrant quan tothom 
tingui els mateixos drets. Celebra que aquest any es faci un acte unitari entre 
Generalitat,  Ajuntament i entitats del consell i de la xarxa 18 de Desembre,  opina que 
les entitats en surten enfortides.  Pregunta com s’organitzarà l’acte de la tarda,  entre 
les activitats de dins el Casino i la mostra d’entitats. 
 
La Sra. Huma Hamsed,  pregunta si una dona que és reagrupada i no té el permís 
per treballar,  és immigrant o reagrupada,  si no té dret a treballar, no pot fer res,  
tampoc celebrar. 
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El Sr. Ousseynon Niang,  planteja què passarà amb les activitats del carrer si fa fred 
o plou.  Valora la implicació de tothom  en aquesta proposta,  opina que el Consell 
Municipal d’Immigració ha de ser un òrgan participatiu real. 
 
El Sr. José Vera, recorda  la celebració de l’any passat i a la Sra. Núria Carrera,  
espera que aquest any vagi tant bé com en la primera celebració.  Parla del col·lectiu  
d’equatorians,  diu que ja estan en un procés d’integració.  Estan aquí per reforçar  les 
diferents entitats que representen, per enfortir l’economia de Catalunya i per 
demostrar que són persones útils. 
 
Demana que es faci difusió dels actes del dia del migrant a través dels mitjans de 
comunicació,  hi ha molts immigrants que no sabem que existeix aquest dia.  Ofereix la 
seva col·laboració per la realització de l’acte.  També demana que es busquin nous 
sistemes per aconseguir que les persones equatorianes puguin acabar votant,  ja que 
per motius de la Constitució del seu país,  és un dels col·lectius més perjudicats. 
 
La Sra. Laura Rojas,  agraeix a l’Ajuntament de Barcelona que mantingui llocs de 
trobada com aquests,  en els que es pugui parlar i treballar conjuntament.  El Consell 
Municipal d’immigració ha de ser una plataforma d’intercanvis i treball conjunt entre els 
immigrants,  la societat d’acollida i l’administració. 
 
El Sr. Hamid Hilal,  comenta que la filosofia del 18 de Desembre,  dia del migrant,   
és la d’un dia més de reivindicació del dret a la immigració.  Un dia per recordar a les 
autoritats i als països que s’ha de facilitar aquest dret,  reconegut per les Nacions 
Unides.  Els immigrants que portem  temps aquí,  hem deixat de ser immigrants i 
reivindiquem el dret a la ciutadania.  Aquestes reivindicacions les fem tot l’any i s’ha de 
treballar amb totes les forces polítiques i socials per aconseguir-ho. 
 
Com a Consell,  la celebració del 17 de Desembre és una  oportunitat  de dir i 
comunicar el que fem i el que volem  i això enforteix la col·laboració entre les entitats. 
 
Proposa que es reprengui el document del dret de vot que en el seu moment va 
tramitar l’Ajuntament. 
 
El Sr. Joaquín Changue,  explica que porta molts anys vivint aquí i es sent  
immigrant,  encara queda molt per reivindicar, la celebració del dia del migrant  és una 
oportunitat per expressar-nos i fer-ho conjuntament. 
 
El Sr. Hugo Lara,  entén que el dia del migrant ha de tenir una part festiva i una part 
reivindicativa,  no pot ser una trobada folklòrica,  els immigrants han de poder 
reivindicar,  presentar els seus projectes,  propostes i solucions als problemes que es 
viuen. 
 
El Sr. Ousseynon Niang,  proposa que a més a més de la celebració del 17 de 
Desembre, el dilluns dia 18, es faci una concentració o manifestació davant 
l’Ajuntament. 
 
La Sra. Ma Eugènia Blasco,  informa que es membre de la comissió d’organització 
de la celebració del 17 de Desembre,  on hi ha representació de la  xarxa,  el consell,  i 
les administracions.  Es va decidir el diumenge 17 perquè permetia  fer la jornada  més 
participativa. 
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Comenta que les d’activitats proposades,  es pot omplir de contingut reivindicatiu,  els 
parlaments,  els contes i la mostra d’entitats.  El to reivindicatiu  dels drets dels 
immigrants,  el posaran els participants.  El que es faci a la mostra d’entitats,  més 
enllà del menjar,  es pot  decidir què es diu i què es fa en la línia d’avançar per 
aconseguir els drets de ciutadans. 
 
El Sr. José Guzman,   agraeix al regidor de Sant Andreu que hagi facilitat un espai 
físic per crear l’escola de futbol infantil,  activitat molt important que ajuda a la 
integració social d’infants i joves. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  fa referència a la recomanació de la Sra. Núria Carrera de no 
utilitzar la paraula festa,  la paraula celebració té un contingut mixte,  el més important 
és que les paraules que s’utilitzin, facin sentir còmodes als participants, el contingut del 
manifest pot tenir el to reivindicatiu resultat del consens entre els qui l’elaborin. 
 
En quan a la possibilitat de que plogui o faci fred durant la jornada del 17 de 
Desembre,  comenta que la majoria dels actes previstos tant al matí com de la major 
part de la tarda,  es fa sota cobert,  si plogués i no es pogués fer la mostra d’entitats,  
es podria continuar fent activitats dins el Casino de l’Aliança. 
 
Pel que fa a la mostra d’entitats, recomana que es quedi algú de cada entitat a la 
carpa corresponent,  ja que aquestes estaran muntades des de primera hora de la 
tarda.  L’Ajuntament garantirà aspectes de seguretat més globals.    
 
En quan a fer una roda de premsa pel dia 18 de Desembre i llegir de nou el manifest, 
dubta de l’interès que podria  tenir aquest acte  si ja s’ha llegit el manifest al matí i a la 
tarda del dia 17.  Ho posa a decisió dels assistents. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  comenta que es poden fer actes el 18 de Desembre,  però que 
potser ja no serà un acte unitari.  Seria una pena,  haver fet un  esforç per part de 
diverses entitats i institucions per fer  un dia d’activitats unitari i potents el dia 17 i que  
el dia 18 es manifestin només algunes entitats. 
 
El Sr. Hamid Hilal,  argumenta que hem treballat un projecte unitari per celebrar el 
dia del migrant el dia 17 de Desembre,  celebrem un dia internacional.  El més 
important,  és que sigui un acte unitari,  respectat per tots per aconseguir l’adhesió al 
contingut de la declaració de Nacions Unides. 
 
El Sr. Ousseynon Niang,  informa que consultaran a les entitats del FCIC per veure si 
els interessa fer una concentració el dilluns dia 18,  si aquesta  no es fa,  no passa res. 
 
La Sra. Alicia Amat,  demana que es faci una comissió per elaborar el manifest del 
dia 17 de Desembre. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  recorda que l’elaboració del manifest la fa la xarxa d’entitats 
del 18 de Desembre.  Quan més consens tingui aquest manifest millor,  és el document 
que es llegirà en els actes del  matí i en els de la tarda i si es creu convenient,  es pot 
fer una roda de premsa el dia 18.  
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La Sra. Angeles Esteller,  pregunta si el contingut del manifest que faran les 
entitats,  serà assumit per aquest Consell i per  l’Ajuntament,  i si fos així,  si es 
passarà prèviament la informació als grups polítics municipals. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  respon que el manifest,  representa a la xarxa 18 de 
Desembre.  Recorda que l’Ajuntament te aprovat des del 2001 i per unanimitat de tots 
els grups polítics, un Pla Municipal d’Immigració. Es va acordar que en qualsevol 
aspecte que s’avanci en matèria d’immigració,  haurà de ser acordat en la comissió 
política d’immigració de l’Ajuntament,  per unanimitat dels cinc grups polítics.  Per tant,  
el manifest que elabori la xarxa d’entitats 18 de Desembre,  serà presentat en aquest 
marc polític, se’n parlarà i es veurà després la posició de l’Ajuntament.  Intentarem 
mantenir l’acord fet en el 2001. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,   passa al següent punt de l’ordre del dia, sobre la utilització que 
es fa de la immigració per part dels partits polítics en campanya electoral. Comenta 
que la Comissió Permanent ha fet la demanda de tractar aquest tema en el Plenari, hi 
ha la proposta de que aquest Consell faci un comunicat d’opinió amb  recomanacions 
perquè es tinguin en compta en la propera campanya electoral. 
 
El Sr. Hamid Hilal,  fa referència a que en períodes electorals,  els partits polítics,  
alguns més que altres, en els seus discursos,  fan una utilització partidista i manipulada 
de la immigració amb la finalitat de guanyar vots.  Com a Consell,  podem fer un 
document de propostes de cara al proper període electoral i arrancar un compromís 
dels partits polítics de que no faran una  utilització demagògica i partidista de la 
immigració,  volem que es parli d’immigració, sense mentides,  fent pedagogia,  
donant informació real.  Aquesta és la idea,  crear un grup de treball per elaborar un 
manifest amb propostes. 
 
El Sr. Diego Arcos,   demana que si es vol que el consell sigui més participatiu,  cal 
més freqüència de reunions.  Proposa que el document d’opinió que faci el consell,  es 
pugui parlar en una reunió amb els caps de campanya electoral dels partits polítics 
municipals. També fa referència a que es tingui en compte el codi odontològic del 
col·legi de periodistes referent a la immigració.  Proposa que en campanya electoral,  
les entitats d’immigrants puguin interpel·lar als grups polítics sobre les seves polítiques 
d’immigració. 
 
Informa del procés de reorganització de la Federació de Col·lectius d’immigrats (FCIC). 
S’ha aprovat un document on es reclama una línia d’accés a la nacionalitat,  ja que en 
el nostre context,   la única manera d’accedir als drets de ciutadania,  és accedir a la 
nacionalitat.  La federació ha engegat un procés per fonamentar una proposta 
alternativa a la llei d’estrangeria. 
 
El Sr. Joan Garcia, proposa que com a consell es passin diferents propostes a 
l’Ajuntament i a altres administracions,  segons siguin les seves competències. 
 
Avança deferents propostes,  la primera,  que es doni permís de residència a tots els 
ciutadans empadronats a Barcelona, independentment que quan van arribar, que 
puguin ser contractats legalment i complir el deure de pagar impostos.  Això suposa 
que s’ha de donar permís temporal de treball a tothom mentre estiguin al país,  sigui 
quina sigui la seva situació legal.   
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La segona petició,  es que les persones que estan empadronades i paguen els seus 
impostos,  tinguin dret a votar.    
 
Felicita per les últimes “redades” que s’han fet a la ciutat contra les mafies de 
prostitució, sol·licita que l’Ajuntament es personi en el judici contra aquestes persones,  
alhora demana que s’atengui a les víctimes,  aplicant els drets de l’acord de Bolonia,  si 
col·laboren en la denúncia d’aquests proxenetes,  se’ls hi pot facilitar papers.  També 
insisteix en que mentre aquestes persones estiguin aquí,  es posin els dispositius 
d’atenció i serveis que calgui,  opina que a moltes d’aquestes persones se les va deixar 
al carrer amb ordre d’expulsió. 
 
Una altre petició,  és que les ordres d’expulsió es retardin i que les persones es quedin 
aquí i puguin testificar en els judicis contra els mafiosos. 
 
Demana que aquestes diverses peticions es passin a l’Ajuntament,  es discuteixin i es 
traspassin a les altres administracions. 
 
La Sra. Laura Rojas,  demana que  els actes de celebració del dia del migrant siguin 
unitaris i en consens.  Respecte al dret de vot,  opina que és una  necessitat i  un dret 
sinó,  no ets un ciutadà de ple dret.  Considera que actualment  hi ha altres necessitats 
més prioritàries,  resolguem problemes pas a pas,  ja vindrà el dret de vot. 
 
El Sr.  Javier Bonomi,  considera que el dret de vot és una necessitat bàsica de les 
persones i és el dret fonamental que han de reivindicar les entitats.  S’ha d’aconseguir 
un compromís entre els partits polítics i les entitats d’immigrants per no caure en les 
manipulacions durant la companya electoral.   
 
En quan al dret de vot,  planteja que no està d’acord amb només contemplar la 
possibilitat dels convenis bilaterals,  marc que permet  la constitució.  S’ha d’anar més 
a fons, poder canviar la constitució espanyola,  els convenis tenen el risc de crear 
ciutadans de primera,  de segona i de tercera,   depenent de la situació de cada país.  
Un exemple, són països com Marroc i Equador, ara no seria possible fer un conveni.  
Això pot crear diferents nivells de ciutadania. 
 
El Sr. Alejandro Erazo,  comenta que és preocupant que algú representant d’una 
entitat d’immigrants digui que no és prioritari el dret de vot.  Considera adequat 
aprofitar els convenis bilaterals per facilitar el dret de vot i que aquests s’amplien el 
més possible.   
 
Recolza que la Comissió Permanent i el Consell facin un document d’opinió sobre l’ús 
de la immigració en períodes electorals.  Considera que les entitats, en els períodes 
electorals, han de posicionar-se respecte  als partits polítics.  
 
El Sr. Ousseynon Niang,  està d’acord en que es faci un document amb propostes  
des de la comissió permanent. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  comenta que per treballar sobre aquest tema, hi ha un  grup 
de treball en el que hi participen persones de la Comissió Permanent,  és un grup 
obert,  hi poden participar altres persones interessades d’entitats del consell.  La 
proposta que faci aquest grup,  es presentarà i es podrà avaluar a la propera sessió 
Plenària,  prevista per finals de Febrer o principis de Març de l’any vinent.  Després ja 
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en farem l’ús que es vegi  més convenient,  presentar-lo  als directors caps de 
campanya,  etc. 
 
La  Sra. Glòria Figuerola,  fa referència al que s’ha dit sobre la intervenció que es va 
fer en les xarxes de prostitució i de proxenetes a Barcelona.  Explica que l’Ajuntament, 
dins l’àmbit dona,   té un equip d’educadors que treballen al carrer amb dones que fan 
de treballadores sexuals i que en algun moment de la seva vida ho volen deixar,  
aquests professionals les ajuden en aquest sentit.  El mateix dia que va haver-hi la 
intervenció policial a al que s’ha fet referència, l’equip d’educadors es van presentar a 
la comissaria de la Verneda i van demanar  que se’ls avisés en quan sortissin les 
persones detingudes.  Sempre que se’ls va avisar,  l’equip s’hi va presentar i les 
persones que van demanar ajuda, se les va atendre. En aquest moment, estan 
allotjades i ateses des de la xarxa  de serveis d’atenció social.  Les persones que en 
sortir van dir que no volien la nostra ajuda,  no van ser ateses.  
 
La Sra. Angels Esteller, comenta que les recomanacions que es facin sobre la 
utilització de la immigració en període electoral siguin per remarcar positivament el fet 
migratori.  S’ha de parlar de la immigració  perquè interessa a tothom, però s’ha de fer 
en positiu.  Sobre el dret de vot, planteja que s’ha de tenir en compta la Constitució i 
els convenis de reciprocitat,  és el marc legal que tenim. 
 
El regidor passa la paraula al Sr. Emili Rubio,  director d’Atenció al Ciutadà, agraeix la 
seva participació en el plenari per presentar el servei “Carpeta al Ciutadà”.  

 
El Sr.  Emilio Rubio presenta aquest servei e-administració adreçat a tots els 
ciutadans.  Permet fer consultes personals, consultar les multes i emetre volants 
d’empadronament  a través d’internet, www.bcn.es/carpeta. Aquest és un tema que 
pot interessar molt al conjunt de residents d’origen immigrants,  atès el nombre de 
volants d’empadronament que aquestes persones sol·liciten a l’Ajuntament per fer 
diverses gestions.  
 
Comenta que la “ Carpeta del Ciutadà”  (s’inclou un “folletó” informatiu a la carpeta de 
documentació) és un servei poc conegut pels ciutadans i considera que és una bona 
eina per a tothom,  i especialment per la població nouvinguda.  Es fa una campanya 
específica d’informació a aquest col·lectiu, perquè aquests,  representen un 
percentatge important de població a la ciutat i són persones que fan un ús important 
dels tràmits que es gestionen des de les Oficines d’Atenció al Ciutatadà.  La població 
estrangera,  concentra dels 50% del tràmits del volant d’empadronament i el 60% del 
moviment padronal que es produeix a la ciutat.  Una de les  avantatges de fer tràmits 
per internet,  és que són ràpids i es poden fer durant les 24 hores del dia.   
 
Per donar-se d’alta, es pot anar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà, es necessita 
presentar l’original o la fotocòpia del NIF,  el NIE o el passaport,  facilitar una adreça 
de correu electrònic i signar el full de sol·licitud.  Se li dóna un núm. d’usuari i un 
pasword,  després ell,  ja pot accedir directament i fer el tràmit que necessita. 
 
Proposa a les entitats,  que donin informació d’aquest recurs als seus associats,  
podrien recollir tota la informació que es necessita, l’original o  fotocòpia del NIF,  el 
NIE o el passaport i  facilitar una adreça de correu electrònic. Des dels serveis centrals 
d’Atenció al Ciutadà,   recollirien aquesta informació i en un procés intern,   donarien 
d’alta totes aquestes persones.   
 

http://www.bcn.es/carpeta
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També s’ofereix a fer sessions informatives directament a la seu de les entitats i en els 
diferents districtes de la ciutat,  així com  lliurar cartells informatius d’aquest servei per 
distribuir a les entitats i als diferents serveis que utilitzen les persones nouvingudes,  
també es pot incloure informació en revistes de premsa de les entitats. 
 
La Sra. Alicia Amat,  pregunta  per què actualment  és de pagament el servei del 
010,  proposa que es faci excepcions de pagament a determinats col·lectius. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,   comenta que el Govern de la ciutat  te molt pensat els 
serveis d’informació,  la demanda d’informació per part del ciutadà pot ser infinita i 
s’ha de buscar les escales d’economia adequades.  Tots els tràmits que es poden fer 
per internet,  es poden fer també de manera presencial i gratuïta.  Recorda que el 
telèfon del 010 de l’Ajuntament és de pagament,  també ho és el 012 de la Generalitat,  
es mantenen gratuïts els serveis d’emergència. 
 
El Sr. Diego Arcos,  fa una valoració positiva d’aquesta possibilitat de tràmit per 
internet i de fer-ho en col·laboració amb les entitats.  Un dels problemes és que en els 
“folletons” no es diu que amb el passaport també pots fer el tràmit,  s’haurà d’aclarir.  
Demana que els serveis centrals d’Atenció al Ciutadà,   passin un link a les entitats 
perquè ho incorporin a les seves webs  per tal de fer difusió d’aquest recurs.  
 
El Sr. Ousseynon Niang,  pregunta si el volant d’empadronament l’ha de signar 
l’Alcalde,  proposa que des de diaris com Wanafrica o el de Fedelatina es pot 
col·laborar en la difusió d’aquest recurs  
 
El Sr. Emilio Rubio,  passa a fer un exemple del procediment informàtic que es pot 
visualitzar en la pantalla de la sala.  El volant d’empadronament  es pot imprimir des 
de la impressora de casa i té validesa als efectes que es necessiti 
 
La Sra. Ma Eugènia Blasco,  pregunta si s’ha informat a les oficines d’estrangeria de 
les altres administracions,  perquè coneguin la validesa del volant d’empadronament i 
per evitar problemes posteriors. 
 
El Sr. Emilio Rubio,  informa que les diferents oficines receptores d’aquests volants 
d’altres administracions  ja estan al corrent d’aquesta possibilitat.  S’ha donat algun cas 
de no acceptació d’aquest volant,  quan s’ha detectat,  des dels departament central,  
s’ha parlat amb l’administració corresponent i s’ha solucionat el cas.  Recull la proposta 
d’afegir el passaport com un dels documents de base que permet  fer el tràmit. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  informa que s’ha parlat amb el delegat i el subdelegat del 
Govern  per assegurar que hagi arribat la informació a tota la cadena de les oficines de 
recepció de documents.   Agraeix la participació del Sr. Emilio Rubio en aquesta sessió 
i recorda que queda oberta la possibilitat d’oferir sessions informatives d’aquest recurs 
a les seus de les entitats que ho demanin.  Es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Mercè Janer,  informa de la proposta d’incorporació d’una nova entitat al 
Consell Municipal d’Immigració, la “Asociación de mujeres chinas empresarias” ha 
demanat entrar a formar part del Consell.  És una proposta que es va acceptar en la 
última Comissió Permanent.  Aquesta entitat podria estar com a observadora en el 
Consell,  ja que porta menys de dos anys de funcionament.  A la carpeta de 
documentació hi ha un full amb informació bàsica  sobre d’aquesta entitat. 
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La Sra.  Ma Eugènia Blasco,  celebra que dones de la comunitat xinesa vulguin 
participar en el Consell,  és una comunitat amb la que no és fàcil connectar-hi,  és 
important que estiguin en el consell. 
 
El Sr. Hamid Berrani,  no comparteix aquesta idea,  una associació de dones 
empresaries no té sentit que estiguin en el consell,  si són empresàries que s’apuntin  a 
gremis d’empresaris. 
 
La Sra. Huma Jamshed,  demana que s’incorporin al consell,  dones empresaries vol 
dir poder,  si participen aquí, tindrem més força,  més poder. 
 
El Sr. Joaquín Changue,  també es mostra d’acord a que s’incorporin,  aquí hi ha 
persones que són treballadors autòmons i empresaris i som immigrants, considera que 
aquesta associació de dones es pot incorporar al Consell. 
 
La Sra.  Ma Eugènia Blasco,  comenta que aquest és un consell d’associacions 
d’immigrants,  hi ha sindicats,  hi ha treballadors immigrants, pregunta per què no pot 
haver-hi immigrants empresaris.  Estem parlant de xinesos,  estan molt centrats en la 
feina,  en crear llocs de feina i empreses. 
 
La Sra. Laura Rojas,  està d’acord en que s’incorpori aquesta associació,  considera 
que es podrà aprendre molt d’elles. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  planteja que hem de llegir quins són els objectius d’aquesta 
associació,  si dins dels objectius està defensar els interessos dels immigrants no hi ha 
cap problema per què s’incorporin. 
 
El Sr. Ousseynon Niang,  comenta que està d’acord en que s’incorporin com a 
observadores.  
 
El Sr. Diego Arcos, proposa que el consell accepti aquesta entitat com a observadora. 
 
El Sr. Hamid Hilal,  recorda que aquest consell fa temps que està treballant per 
incorporar més dones  representants d’entitats.  Si l’immigrant està discriminat,  la 
dona ho està doblement,  hem de donar la benvinguda a aquesta associació que es pot 
incorporar com a observadora i després ja veurem com col·laboren en el consell. 
 
La Sra. Mercè Janer,  fa referència  a la fitxa informativa que sobre aquesta entitat  
s’ha lliurat a la carpeta d’informació,  es llegeix la funció d’aquesta associació  “millorar 
l’intercanvi de dones xineses amb dones d’aquí,  promoure la integració de les dones 
xineses a la societat d’aquí”.   
 
El Sr. Quim Sabater,   valora positivament que s’incorpori aquesta entitat al Consell,  
li sembla pot adequat que es jutgi a una entitat sense conèixer-la i entén que si estan 
legalment constituïdes,  en el marc de les normes reguladores actuals del Consell,  
poden incorporar-se. 
 
El Sr. Joan Garcia,  comenta que no és un fet irreversible,  que es poden incorporar 
com a observadores,  no els podem negar la possibilitat que col·laborin,   més 
endavant es pot valorar la situació. 
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El Sr. Hugo Lara,  planteja que s’ha de tenir en compta que una associació 
d’empresaris té un règim jurídic diferent del que té una associació d’immigrants. 
 
El Sr. Hamid Berrani,   insisteix que les associacions d’immigrants  són sense ànim 
de lucre. Està d’acord amb la plena integració de les diverses associacions 
d’immigrants a la societat catalana.  Aquesta associació d’empresàries ha d’anar al seu 
gremi empresarial o un col·legi professional a reivindicar els seus drets,   no en el 
consell.   
 
El  Sr. Ramon Nicolau,  com a president del consell i després d’escoltar les diferents 
opinions expressades, pren la decisió d’incorporar aquesta entitat al Consell com a 
observadora.  Si més endavant s’ha de tornar a plantejar aquest tema,  ja ho 
incorporarem a l’ordre del dia de properes reunions. 
 
Es passa a l’apartat de precs i preguntes,   
 
El Sr. Diego Arcos, informa de la reorganització de la FCIC,  Federació de Col·lectius 
d’Immigrants de Catalunya, parla com a secretari d’aquesta federació. Han decidit que  
els representants d’aquesta organització en el Consell,  en el plenari i en la permanent,  
seran com a titular,  el  Sr. Mawa Ndiaye president de la Federació i representant del 
col·lectiu de senegalesos de Catalunya, i com a suplent, el Sr. Guillermo Chellin,  
representant de la casa de treballadors africans de Mataró.   Fins ara havia representat 
la Federació,  el Sr. Saoka Kingolo. 
 
El Sr. Hamid Berrani,  comenta que des la creació d’aquest consell,  l’any 1997,  
l’Alcalde de Barcelona no ha participat mai en cap Plenari,  li consta que si participa en 
altres plenaris,  li agradaria que fes presència en alguna sessió plenària per conèixer-lo 
i  intercanviar idees. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,   comenta que el convidarem per la propera sessió plenària 
del consell.  
 
La Sra. Mercè Janer, informa que “l’associació equatoriana para la integración y el 
bienestar” , ha demanat  ser donada  de baixa del Consell.  Aquesta entitat estava com 
a observadora en el Consell des del passat mes de Març.   Amb data d’avui formen part 
del Consell  Municipal d’immigració 38 entitats. 
 
El Sr. Diego Arcos,  informa que des de l’aeroport de Barcelona, en els últims sis 
mesos, han estat retornades 9000 persones,  la major part són bolivians,  hi ha 144 
argentins.  Sol·licita  al consell,  al president i al vicepresident,  que es demani una 
reunió amb el Sr. Rangel,  perquè  expliqui,  per què s’està retornant tanta gent i sobre 
el tractament que es dóna a les persones que estan retingudes a l’aeroport.  Opina que 
les persones retingudes estan en males condicions i que es violen els drets humans. 
També demana que el consell s’adreci al col·legi d’advocats.  
 
El Sr. Ramon Nicolau, comenta que segurament les persones són retornades  en 
base a l’aplicació de les lleis actuals al nostre país.  Sobre les condicions en que estan 
retingudes aquestes persones fins al seu retorn, respon que en parlarà tant amb la 
Delegació del Govern com amb el col·legi d’advocats. 
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El Sr. Hugo Lara,  insisteix en el tema de la utilització de la immigració per part  dels 
partits polítics,  proposa que les entitats s’organitzin i abans de la campanya electoral 
presentin en roda de premsa un comunicat exposant les seves propostes de com 
tractar el tema de la immigració i veure quins d’aquests partits accepten les propostes 
que es facin. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  recorda que en la propera sessió plenària del consell,  a finals 
de Febrer,  parlarem d’aquest tema a partir de la proposta que ens  faci el grup de 
treball. 
 
A les 21:30,  es dóna per acabada la reunió i es passa a compartir el petit refrigeri. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


