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

 
Sessió del dia 23 de Febrer de 2006, a les 19:00 hores 
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 

 
 
Presideix: Ima. Sra. Núria Carrera i Comes (Regidora delegada per al Pla Municipal 
d’Immigració i Presidenta del Consell). 
 
Assistents: Sr. Ahmed El Hachens,  Associacio Wafae; Sr. Manuel Colon, Associació 
de la Comunidad Dominicana en Cataluña; Sra. Rita Amaqui, Asociación Amistad de 
la Mujeres Filipinas; Sr. Jorge Irias, Sra. Maria Covadalupe, Asociación Cultural Social 
y Arte Culinario de Honduras y amigos; Sra.Mercedes Benzaquen, Casal Argentí a 
Barcelona; Sr. Mohamed Hilal Bent Ali,Dp. d’Immigració CC.OO Barcelonès; Sr. José 
Vera, Asociación de Ecuatorianos en Catalunya; Sr. Joan Garcia, FAVB; Sra. Susana 
Mayoral I Sr. Javed Ilyas, Associació de Treballadors Pakistanesos; Sr. Hua Dong, 
Asociación de Paisanos de Zhejiang en Cataluña; Sr. Reuel Castañeda, Centro 
Tuluyan San Benito; Sra. Irene Yamba Jora, Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA; 
Sra. Elsa Oblitas, Centro Boliviano Catalan; Sra. Fàtima Ahmed, Associació Cultural 
IBN BATUTA; Sr. Hamid Berrani, Associació Catalunya-Líban; Sr. Joaquim Changue, 
A. Cultural Riebaupua-Comunidad Bubi en Catalunya; Sr. Jamal El AQttouaki, Consell 
Islàmic Cultural de Catalunya, Sr. Mahmoud Abdu Mohamed, Asociación de Nubios 
en Catalunya; Sra. Shaila Abe Pans, Associació d’Estudiants i Joves de Guinea 
Equatorial; Sra. Verónica Leiva, ATIMCA; Sra. Alicia Amat, Centro Peruano de 
Barcelona;  Im. Sr. Joan Puigdollers, Regidor Grup Mpal. CiU; Sr. Marcos de Pedro, 
Grupo PP, Sra. Glòria Figuerola, Gerent del Sector de Serveis Personals, Sr. Josep 
M. Lahosa i Cañellas, Director de Serveis de Prevenció, Seguretat i Mobilitat; Sra. 
Teresa Eulàlia Calzada, Consorci d’Educació; Sr. Ramón Sanahuja, Director tècnic 
del Gabinet Tècnic d’Immigració; Sr. Jaime Benavent, (Innova); Sra. Mercè Janer, 
Secretaria Tècnica del Consell Municipal d’Immigració. 
 
S’aprova l’Acta de la última sessió Plenària del Consell, al Setembre de 2005.  
 
La Ima. Sra. Núria Carrera inicia la sessió amb l’informe de presidència, al llarg de la 
reunió parlarà, entre altres, de l’evolució de les principals dades demogràfiques a la 
ciutat, de la reunió de la Comissió Política d’immigració de l’Ajuntament, de l’informe 
d’activitats 2005 fetes pel Consell Municipal d’immigració i sobre el dret de vot a les 
municipals. 
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Abans fa referència a aspectes de l’entorn que no són gaire favorables: confrontació 
arran de les vinyetes de Mahoma, fets a França, detencions a Madrid de presumptes 
implicats en el comando Madrid, vídeos on es mostra maltractaments de soldats 
anglesos a joves iraquians, tot plegat alimenta la sensació de que la immigració es 
perillosa.  
 
Explica l’evolució de les principals dades demogràfiques a la ciutat a Gener 2006  (ref. 
document que hi ha a la carpeta distribuïda a tots els membres).  Des de l’any 2002, 
el creixement de la població immigrant a Barcelona ha estat molt important, s’ha 
passat del 2,7% al 1999 al 14,6% al gener de 2005. L’arribada d’immigrants a la 
nostra ciutat ha comportat efectes positius com l’increment del nombre de treballadors 
ocupats. Això ha suposat un impacte positiu del PIB. A Barcelona, enguany, 30.000 
persones han pogut obtenir el permís de residència i treball. Els immigrants, en 
general,  són una població jove i saludable ( només el 2,6% tenen 65 o més anys, 
davant un 23% de la població autòctona). 
 
La immigració ha comportat un augment de la diversitat cultural, a la nostra ciutat 
tenim representació de 165 nacionalitats, 36 d’elles tenen comunitats superiors a les 
1000 persones. En el Consell hi ha una bona representació d’aquesta realitat, hi estan 
representades entitats de 26 nacionalitats. L’arribada d’aquestes persones, ha 
comportat un gran repte també per a la societat d’acollida. La immigració provoca un 
increment de la complexitat social. 
 
Comenta que el 13 d’aquest mes, es va reunir la Comissió Política d’Immigració de 
l’Ajuntament, on estant representats els diferents grups polítics municipals, es va 
presentat un informe de Seguiment del Pla Municipal d’Immigració, on es valora el 
que s’ha fet durant aquests tres anys d’aplicació d’aquest Pla.  L’equip de Govern fa 
un balanç satisfactori i es manté la vigència d’aquest Pla. En l’informe, es descriuen 
els resultats més significatius de les principals accions municipals fetes. Es constata 
que el Pla Municipal d’Immigració, aprovat el 2002, ha estat el “full de ruta” de les 
polítiques d’immigració de l’Ajuntament durant aquest període. 
 
 Es remarca  les fites més significatives aconseguides en relació als 16 objectius del 
Pla: 
 
Aprenentatge de les llengües oficials. Incorporació del Consorci de Normalització 
lingüística dins el SAIER, creació l’any 2005 del nou centre d’Acolliment Lingüístic 
(C.A.L.) a la Plaça Catalunya, amb un augment important de l’oferta de cursos bàsics. 
 
Accés als recursos d’atenció a les persones.  El pressupost del SAIER, ha augmentat 
un 47% del 2003 al 2005. Durant el 2005 aquest servei ha atès a 25.000 usuaris. 
 
Elaboració del Pla d’acollida de la ciutat i reforç a les xarxes d’acollida dels barris. 
 
Adaptació i accessibilitat als serveis de la ciutat.  L’Ajuntament ha impulsat 
l’empadronament actiu de totes les persones que viuen a la nostra ciutat. 
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Accés i dret a l’educació.  Creació d’Aules d’Acollida a la majoria de centres escolars, 
creació de l’Oficina d’escolarització. El sector públic acull el 75% del total d’alumnes 
d’origen immigrant,  aquesta dada ens indica la necessitat d’un replantejament en la 
distribució dels alumnes.  
  
Accés a la salut .Tota la població resident a la ciutat te garantit l’accés a la salut. 
S’han dut a terme experiències de mediació intercultural que cal continuar. 
 
Garantia  d’atenció per part dels serveis socials municipals. Increment de 
professionals i d’ajuts a les famílies. 
 
Facilitació  d’accés dels immigrants al mercat de treball.  El procés de normalització 
ha facilitat la incorporació al mercat de treball de prop de 30.000 persones residents a 
la ciutat. També, des de Febrer del 2005, s’han registrat 817 sol·licituds d’informes 
d’arrelament, via que facilita que una part de la població en situació irregular, puguin 
accedir al permís de residència i treball que atorga la Delegació del Govern. 
   
Facilitar la intermediació per a l’accés a l’habitatge de persones immigrants. S’han 
rebut 4.459 sol·licituds d’informes de disponibilitat d’habitatge per a reagrupar 
familiars. 
 
Accés a la cultura als ciutadans immigrants .El 14,14% dels carnets de les 
biblioteques corresponen a persones nascudes a l’estranger. 
 
Donar visibilitat a la diversitat cultural. El Consell Municipal d’Immigració ha vist 
potenciat el seu funcionament i les activitats en aquest període. Actualment en formen 
part 34 entitats.  Avui farem la proposta d’incorporació de quatre noves entitats. 
 
El Pla Municipal d’Immigració ha estat el principal instrument de l’Ajuntament per 
donar resposta a aquests reptes. En aquest període,  les condicions de l’entorn català, 
espanyol i europeu també han canviat molt: Canvis en el marc legislatiu espanyol, 
obertura d’un procés de normalització; Previsió d’un paper més rellevant de la 
Generalitat, amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, pel que fa a la gestió dels fluxos 
migratoris; Recolzament de l’Estat amb transferències de pressupost específic per 
immigració a la Generalitat i els Ajuntaments.  En aquest sentit, per al 2006, es preveu 
un augment en la previsió de fons estatals per a la immigració.  Per altra banda, els 
esdeveniments a França, Holanda, Regne Unit, fa replantejar els models d’integració 
nacionals. 
 
La Sra. Núria Carrera  continua la seva intervenció informant als membres del Consell 
que el Congrés dels Diputats va fer dimarts passat, un pas decisiu perquè els 
immigrants no comunitaris puguin participar en les eleccions municipals. La Cambra 
baixa va instar per unanimitat el Govern a la firma de convenis de reciprocitat amb els 
països d’origen que permetin aquesta participació. Només tancant acords amb el 
Marroc, l’Equador, Colòmbia i uns quants països més seria suficient perquè la majoria 
dels estrangers extracomunitaris puguin elegir i ser elegits com a regidors. 
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Podran votar els estrangers procedents de països amb els quals es firmin convenis 
que permetin allà el vot dels espanyols residents. Conté el risc que en quedin al 
marge els nacionals de països amb règims no democràtics, com és el cas, per 
exemple, dels xinesos. 
 
Però aquesta via té el doble avantatge que no és necessari emprendre cap reforma 
legal i compta amb el beneplàcit del Partit Popular.  El resultat de la votació té 
escassos precedents en una legislatura tan crispada: 309 vots a favor, zero 
abstencions i zero vots en contra.  Feia molts anys que el Congrés no aprovava per 
unanimitat un tema de política d’immigració.  La proposició aprovada ahir no tanca 
tampoc la porta a ulteriors . També encarrega a la Comissió Constitucional 
l’elaboració d’un estudi sobre les “mesures necessàries per afavorir la participació 
política dels immigrants residents de llarga durada” 
 
Els europeus ja participen, els nacionals de qualsevol dels 25 països de la Unió 
Europea  poden votar a les eleccions municipals sempre que estiguin empadronats a 
Espanya. Un dret al qual probablement tindran accés els romanesos i búlgars en els 
comicis del 2007 si finalment es fa efectiva la seva entrada en l’espai comunitari l’1 de 
gener vinent. Al marge d’aquests països, l’únic que ha firmat un conveni de 
reciprocitat amb Espanya que permet el vot és Noruega. 
 
Seguint amb l’ordre del dia de la reunió,  la Presidenta, dona la paraula al Sr. Josep 
Ma. Lahosa, director del Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, el qual 
presenta  les funcions i missió dels Serveis de Prevenció:  
 
Pel que fa a la missió es tracta de planificar estratègies i impulsar programes 
d’actuació en matèria de prevenció de la inseguretat. Analitzar les necessitats de la 
ciutat des de la perspectiva de la gestió del conflicte i elaborar propostes d’intervenció 
als serveis. Definició i posta en funcionament d’un observatori de la prevenció i la 
seguretat i donar suport als districtes en la definició de polítiques de prevenció i 
seguretat. 
 
Respecte a algunes de les línies de treball en el marc del coneixement de l’entorn, 
son en primer lloc, construir un Observatori de la Prevenció per millorar el 
coneixement de la realitat,  recull d’enquestes de victimització i opinió sobre la 
seguretat i  anàlisi d’espais públics.  En aquest sentit fa referència a l’estudi que s’ha 
fet amb la col·laboració de la universitat sobre l’ús social i l’apropiació de l’espai per 
part de grups de joves llatinoamericans i el procés de contacte i canalització de les 
demandes d’aquests joves. 
 
En segon lloc, Ciutat i prevenció, és una  línia estratègica que pretén identificar i 
socialitzar aquells programes que es desenvolupen a la ciutat des d’una perspectiva 
de prevenció del conflicte i la convivència, independentment de qui els porti a terme.  
 
Finalment informa que l’equip està format per la Direcció de Serveis i  les Secretaries 
Tècniques de Prevenció dels districtes, els seus principals interlocutors són els 
serveis i operadors del territori, veïns, entitats, guàrdia urbana,  mossos d’esquadra i 
serveis de la Generalitat.  
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La Sra. Núria Carrera, agraeix la informació al Sr. Josep Ma. Lahosa,  que ha de 
deixar el plenari,  i passa  a fer referència a les activitats fetes pel Consell . 
 
Des de la última reunió plenària,  el passat mes de Setembre,  aquest Consell ha fet 
moltes coses, podem estar satisfets pel què vam fer i com ho vam fer, amb la vostra 
implicació i compromís.  Hi ha  un informe dins la carpeta  “Activitats fetes pel Consell 
Municipal d’Immigració durant el 2005 i propostes pel 2006”.   
 
Seguidament dona la paraula al  vicepresident Sr. Manuel Colón, aquest agraeix 
l’assistència a tots els present i sobretot als representants incorporats de nou,  anima 
a participar i a reunir-se més sovint ja que creu que reforçaria al Consell.  
 
Fa  una bona valoració del que han fet del Grup de Treball i de la Comissió 
Permanent durant l’any 2005,  diu que ha estat molt bona atès que es van arribar a fer 
totes les fites que s’havien proposat, tal com es reflecteix en l’informe de les activitats 
que s’ha distribuït en la carpeta. Reitera de nou els ànims per continuar treballant en 
el Consell i aconseguir el canvis necessaris,  dona les gràcies a tots pel seu esforç. 
 
La Sra. Núria Carrera, felicita la intervenció animosa i positiva del vicepresident Sr. 
Manuel Colón. 
 
A continuació cedeix la paraula a la Sra. Mercè Janer  que presenta la proposta de 
pla de treball del Consell per al 2006. Es recorda quins són els objectius d’aquesta 
proposta:  desenvolupar la capacitat de lideratge i d’iniciativa del Consell i els seus 
membres,   obrir-se i vincular-se amb les entitats d’acollida i enfortir la xarxa de 
relacions entre les entitats. 
 
Presenta les activitats previstes per aquest any i comenta que són fruit de les 
propostes fetes per les entitats.  Es concreten en: fer una  segona edició del programa 
de reforç al lideratge,  obert a participants de  les entitats d’acollida;  iniciar sessions 
de contrast de projectes per les persones que van participar en la primera edició 
d’aquest programa; continuar amb els debats o activitats similars que permetin 
dialogar i compartir experiències; establir la celebració del 18 de Desembre com una 
activitat anual organitzada pel Consell Municipal d’Immigració i emetre documents 
d’opinió que tinguin més ressò en els medis de comunicació.    
 
Com aspectes organitzatius,  hi ha el compromís de comunicar a totes les entitats del 
consell els acords que es prenguin en les reunions de Comissió Permanent i grups de 
treball que es creïn, i seguir disposant d’informació sobre actuacions en matèria 
d’immigració per part de representants dels diferents sectors municipals o d’altres 
àmbits quan es requereixi. 
 
S’accepta aquesta  proposta d’activitats pel 2006. 
 
Seguidament la Sra. Núria Carrera passa a donar la paraula a la Sra. Ma. Teresa 
Eulàlia Calzada, Tècnic del Consorci d’Educació de Barcelona que informa del 
procés de preinscripció i matriculacions del curs escolar. 
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La Sra. Ma. Teresa Eulàlia Calzada,  fa referència al document   “Informació sobre el 
procés ordinari de preinscripció i matrícula del curs 2006-2007”,  inclòs a la carpeta 
distribuïda als participants d’aquesta reunió.   La seva intervenció segueix el contingut 
especificat en el document esmentat. 
 
A continuació la Sra. Núria Carrera cedeix la paraula al Sr. Ramon Sanahuja, 
responsable del Gabinet Tècnic d’immigració, el qual passa a informar sobre dades 
estadístiques de la població immigrant i la distribució d’aquesta en els diferents 
districtes (informe inclòs a la carpeta de documentació),  i del procés que segueix el 
Pla d’Acollida de Barcelona ciutat. 
 
En el marc d’aquest Pla, s’entén per acollida el conjunt d’accions que possibiliten que 
les persones nouvingudes accedeixin a la informació i als recursos bàsics que han 
d’afavorir la seva integració a la societat receptora.  Es parla de població nouvinguda, 
principal destinatària de les accions d’acollida, per referir-se a les persones 
immigrades que han arribat recentment a la ciutat, que es troben en la seva primera 
fase d’acomodació i que, conseqüentment, desconeixen els mecanismes d’integració 
social que tenen al seu abast.  
 

Això significa que les actuacions d’acollida estan adreçades a persones immigrades 
durant un període de temps transitori, que serà diferent en funció de les 
característiques particulars de cada cas. En aquest sentit, els obstacles en l’accés a 
determinats drets i recursos socials, presents en el cas de nombroses persones 
immigrades que pateixen situacions de no regularització o de precarietat 
socioeconòmica severa, perllonguen en el temps les necessitats d’acollida (com a 
conseqüència de no poder desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats com a veritables 
ciutadans de ple dret). 

Els objectius del Pla d’Acollida de Barcelona Ciutat són entre altres; garantir l’accés a 
la informació bàsica de totes les persones nouvingudes, i orientar-les en els circuits 
d’acollida per tal que puguin desenvolupar-se autònomament a la ciutat. Aconseguir 
que totes les persones que arriben a la ciutat accedeixin a la informació i als itineraris 
d’acollida. Garantir l’accés i l’ús normalitzat als serveis d’acompanyament bàsics 
(empadronament, assessorament jurídic, coneixement de l’entorn, aprenentatge de la 
llengua, assessorament laboral, sistema sanitari, serveis d’emergències socials, etc.). 
 
La Presidenta, Sra. Núria Carrera dóna la paraula a la Sra. Mercè Janer  que 
comenta la proposta d’incorporació de noves entitats al Consell Municipal 
d’Immigració  (document inclòs a la carpeta lliurada als participants del Plenari).  Les 
entitats que han demanat incorporar-se al Consell són:  FASAMCAT ( Federació 
d’associacions Americanes a Catalunya); ACESOP (Associació cultural, educativa i 
social de dones paquistaneses;  Fundación Juan Pablo II ( activitat esportiva dirigida a 
infants i joves llatinoamericans) i Club Atlético Rosario Central.  Aquestes tres últimes 
podrien incorporar-se com a entitats observadores,  ja que fa menys de dos anys que 
estan constituïdes.  Aquesta  proposta la va aprovar la Comissió Permanent del 
Consell.  
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La Presidenta pregunta als membres del Consell si volen aprovar aquesta proposta, al  
no haver-hi cap observació en contra,  s’aprova.  El Consell Municipal  d’Immigració 
passa  ser de 34 a 38 entitats. 
 
La Sra. Núria Carrera, planteja la necessitat d’ampliar el nombre de persones i 
col·lectius representants en la Comissió Permanent,  les normes reguladores del 
consell ho permeten i milloraria la representativitat dels diferents col·lectius del 
Consell en la Comissió Permanent.  Es proposa passar de les set entitats actuals  a 
nou.  S’incorporen a la Comissió Permanent el Sr. Javed Ilyas, Sr. Javier Bonomi i Sr. 
Dai Hua,   es dona de baixa el Sr. Saoka.  Es manté la vicepresidència,  amb el Sr. 
Manuel Colón. 
 
El  en aquest punt s’obre un petit debat,  iniciat per la Sra. Irene Yamba que observa 
que hi ha poca representació per part de les dones en la nova comissió permanent.  
La presidenta del consell  comenta que ha estat una opció per mantenir la 
representació dels diversos col·lectius i que es cert que cal augmentar la 
representació de les dones en el Consell  
 
El Sr. Hamid Hilal  suggereix que  siguin les pròpies entitats que deleguin més en les 
dones,  també en el rol de presidentes,  d’aquesta manera augmentaria la proporció     
 
S’aprova l’ampliació de membres de la Comissió Permanent. 
 
A continuació la presidenta Sra. Núria Carrera, obre el torn d’intervencions de precs i 
preguntes. 
 
El Sr. Joan Garcia  comenta que agrairia que les persones que presenten un tema en 
el Plenari,  es quedin a la reunió per possibilitar el diàleg,  fa referència a l’absència 
del Sr.. Lahosa.  Sobre l’informe al que s’ha fet referència des dels serveis de 
Prevenció,  opina que és una posició molt policial,  que té poc en compta aspectes 
social,  les causes del problemes. Li preocupa la tendència a criminalitzar als joves 
immigrants,  exposa que un dels motius que pot impulsat als joves a formar part de 
bandes de joves llatinoamericans és la situació poc normalitzada de no tenir permís 
de treball, problema de fons en els processos de reagrupament,  es té permís de 
residència,  però no de treball. 
 
El Sr. Garcia  és refereix també al tema de la diferència en la distribució d’infants 
estrangers entre  les escoles públiques i les concertades.  Opina que una de les 
causes per les quals la majoria d’infants vagin a les escoles públiques,  és que les 
famílies estrangeres no poden pagar les despeses que s’han de cobrir en les escoles 
concertades. 
 
La Sra. Núria Carrera accepta la recomanació de que les persones ponents d’un tema 
o un informe,  es quedin en el debat de la part informativa del Consell.    
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El Sr. Hamid Berrani,  inicia la seva intervenció amb qüestions al voltant del Pla 
d’Acollida.  Pregunta si es poden incorporar noves entitats als grups de treball del Pla 
d’Acollida i com fer-ho.  També vol saber com es defineix el període d’acomodació,  
d’acollida,  com se sap si són nouvinguts o ja porten temps aquí.  Respecte a l’apartat 
del Pla d’Acollida que es refereix a la  formació,  opina que no es pot parlar d’acollida 
quan els immigrants no regularitzats no tenen accés ni a la formació professional ni a 
l’ocupacional.    
 
Pel que fa a l’apartat de reinserció laboral del Pla d’Acollida,  troba a faltar en el llistat 
de participants a Barcelona Activa.  Aprofitar per demanar que aquesta institució enviï 
informació d’ofertes formatives a les entitats del Consell,  recorda que només una 
vegada han rebut  aquesta informació. 
 
També comenta que caldria incorporar tècnics i professionals insertors laborals 
d’origen immigrant.  
 
Finalment,  fa referència a un rumor que corre i que fa que les oficines de correus 
centrals estiguin col·lapsades per grups de paquistanesos  que van a que els hi 
registrin  papers,  el rumor parla de que amb aquest registre s’inicia el procés de 
regularització,  pregunta si algú sap alguna cosa sobre això i sospita que darrera hi ha 
alguna màfia. 
 
El Sr. Javed Ilyas segueix amb el tema del rumor de correus. Demana que es digui a 
correus que no es certifiquin aquests  papers,  que es deixi clar que no és una via que 
serveixi per fer cap tràmit en el procés de regularització. 
 
La Sra. Núria Carrera dóna la paraula a les persones de la taula per respondre a les 
qüestions plantejades. 
 
La Sra. Glòria Figuerola respon a la intervenció del Sr. Joan Garcia,  comenta que 
l’estudi de joves llatinoamericans al que s’ha fet referència, es va treballar 
conjuntament entre Serveis Personals i la direcció  de Prevenció,  servei que no és la 
policia.  
 
Explica que com a Ajuntament, el que preocupava,  és que hi havia l’imaginari social, 
fomentat des de la premsa,  al voltant d’un  grup de joves que per la seva forma de 
vestir s’associava a la pertinença  a determinades bandes.  El cert era que hi havia un 
grup de nois que quan demanaven els equipaments municipals,  Casal 
d’Associacions,  Casa del Mig o Garcilaso,  ho feien amb desconfiança,  tenint por a 
ser rebutjats per experiències anteriors. 
 
Es va treballar amb un professor de la Universitat,  amb la Direcció de Joventut,  
Serveis Personals i Prevenció.  A través de persones de la universitat i educadors 
municipals, es va parlar amb els nois.  Ara un grup d’aquests està en procés de 
constituir-se en associació,  estan utilitzant els tres equipaments juvenils  i s’està 
treballant  perquè també puguin formar part d’altres grups de joves d’aquí.  Per tant,  
la nostra voluntat amb aquest estudi,  no era posar etiquetes,   era crear un mitjà de 
relació per treballar  amb uns nois que en alguns casos,  tenen costums diferents a les  
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nostres i cal que entenguin quines són les nostres i nosaltres entendre les d’ells.  Això 
es fa amb un treball educatiu. 
 
Pel que fa al tema de la matriculació a les escoles, comenta que una escola 
subvencionada ha d’admetre a qualsevol nen/a i no pot fer-li pagar les activitats que 
fa.  Un dels problemes que s’està plantejant l’Ajuntament i que s’està treballant des de 
la gerència del Institut Educació de Barcelona,  és el de la matrícula oberta.  Aquesta 
suposa que hi ha escoles en que al començar el curs  queden places buides i es van 
omplin amb nens nouvinguts que es  van incorporant al llarg del curs. Això fa que 
siguin escoles on es concentren molts nens de nova incorporació  i fa més difícil 
aconseguir un nivell educatiu de qualitat. 
 
Referent al Pla d’Acollida,  informa que no hi ha cap problema perquè s’incorporin en 
els grups de treball persones que estiguin interesades,  després es prendrà nota de 
les seves dades. Informa que en el grup de treball d’inserció laboral hi ha el 
compromís de participació de  Barcelona Activa. 
 
Sobre la pregunta de quan es considera que estan acollits els nouvinguts,  respon que 
el que s’està  intentant fer es ajudar a que les persones que venen de nou i viuen a 
qualsevol barri de la ciutat, puguin accedir als diversos serveis i recursos de la nostra  
ciutat  i això fer-ho conjuntament amb les entitats  dels territoris  que estan treballant 
aquest tema.  
 
El Sr. Ramon Sanahuja,  convida al Sr. Hamid Berrani i a la seva associació a 
participar en el grup de treball sobre inserció i formació laboral,  comenta que si hi ha 
algú més  interessat,   pot participar-hi.  Recorda la dificultat actual que només es pot 
oferir formació formal a les persones amb permís de residència,  encara que hi ha 
alguna entitat que fa formació a persones sense permís de residència,  aquestes 
entitats també participaran en el grup de treball i es podrà compartir informació i 
propostes. 
 
Referent als idiomes utilitzats en la comunicació amb les entitats,  comenta que 
s’intenta  tenir en compta els dos idiomes i que algunes informacions generals,  es 
tradueixen en diversos idiomes. 
 
Abans d’obrir un nou tron de paraules, la Sra. Núria Carrera,  comenta que es pot 
convidar de nou a algun representant de Barcelona Activa a la reunió de Comissió 
Permanent o a la Plenària.   
 
També  fa referència a  l’activitat  “sopes del món”,  informació inclosa a la carpeta de 
documentació  i a la que es va comprometre a informar en el plenari d’aquest Consell,  
és una activitat  organitzada per la xarxa d’entitats  9barris acull i es fa el 26 de 
Febrer,  es convida a les entitats a participar-hi. 
 
En el nou torn de paraules,  el Sr. Hamid Hilal,  denuncia la manca de recursos de 
personal a les oficines de la Delegació del Govern,  el que provoca retards  
escandalosos en el procés de renovació de permisos de residència i en els processos  



 

 
  
 

 
Regidoria Delegada per al 
Pla Municipal d’Immigració 

 

  -10- 

 
de reagrupaments familiars,  informa que el dia 3 de març està previst fer un acte de 
protesta i que enviarà un mail informatiu a les entitats.  Aprofita per convidar a tothom 
a participar en les activitats que es fan durant els mesos de Febrer i Març, 
organitzades  per  CCOO,  al voltant de les dones immigrants. 
 
La Sra. Alícia Amat,  insisteix en la problemàtica dels retards en les citacions a la 
Delegació del Govern i demana que des del Consell Municipal d’immigració es faci 
pressió perquè els terminis siguin més curts.  També demana que s’enviïn les dades 
actualitzades de totes les entitats del Consell. 
 
Planteja que es faciliti l’ús de les instal·lacions esportives escolars per part 
d’adolescents i  joves,  ara hi ha dificultats per utilitzar-les entre setmana a partir de 
les 19 hores i estan tancades el cap de setmana, Demana que es posin recursos per 
poder tenir-les  obertes en els horaris esmentat,  els joves necessiten aquests espais i 
els espais esportius ja existeixen,  s’ha de fer un millor ús d’aquests. 
 
El Sr. Joan Garcia,  agraeix l’explicació que ha fet la Sr. Glòria Figuerola.  
Referent al tema del registre de correus,  suggereix que es retorni la informació 
aclarint que la documentació que s’ha lliurat no és vàlida pels processos de 
regularització. 
 
La Sra. Mercedes Benzaquen,  informa del canvi d’adreça del casal Argentí,  ara 
estan al c/ Ausias Marc,  núm.161;  Insisteix en la necessitat de fer pressió a la 
Delegació del Govern per fer més curts els terminis dels diferents tràmits. 
 
La Sra. Núria Carrera,  informa que s’enviarà les dades actualitzades de les entitats.  
  
Dóna la paraula a la Sra. Glòria Figuerola,  que comenta que el Gabinet Tècnic 
d’immigració ha demanat entrevista per parlar amb la Delegació del Govern,  ja que 
també havien detectat el problema del retard de terminis en els processos de 
reagrupament i d’arrelament social.  S’inclourà també el tema de registre de correus. 
 
Pel que fa a l’ús dels patis de les escoles per fer activitat esportiva a partir de les 19 
hores i els caps de setmana,  comenta que és un tema complex.  És una demanda  
que en algun districte,  per exemple a  Poble Sec,  s’està considerant.   A l’espai de 
l’escola no s’ha de posar només un vigilant,  també cal un servei de neteja per deixar 
la instal·lació a punt pel dia següent,   a moltes escoles no hi ha lavabos als patis,  pel 
que s’ha d’obrir l’escola  amb el que pot suposar de descontrol en l’accés a l’interior 
del centre escolar. També s’hi ha d’afegir  la despesa en llums i el problema de les 
alarmes.  Ara bé, en aquests moments,  en alguns districtes,  s’està plantejant com 
gestionar-ho. 
 
La Presidenta tanca la sessió plenària i agraeix a tothom la seva participació.  
 
 
 
 
 



 

 
  
 

 
Regidoria Delegada per al 
Pla Municipal d’Immigració 

 

  -11- 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


