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ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 26 de juny, a les 19 hores 
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix:  Excm. Sr. JORDI HEREU I BOHER , Alcalde de Barcelona 
 
Assistents:  
 
 Sr. Daniel de Torres i Barderi, Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural 

 Sr. Manuel Colon (Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya) 
 Sr. Niang Ousseynou (Ass. Catalana de Residents Senegalesos) 
 Sra. Huma Jamshed i Sra. Fariza Habib (ACESOP-Associació Cultural-Educativa i Social-

Operativa de Dones Pakistanís) 
 Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina a Barcelona) 

 Sra. Fatima Ahmed (Associació Socio Cultural Ibn Batuta) 
 Sr. Eduardo Martínez (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya) 
 Sra. Maria Mercedes Benzaquén (Casal Argentí a Barcelona) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 

 Sra. Matilde Velasco (Asociacion de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad de la Mujeres Filipinas) 
 Sr. Diego Arcos (FCIC Federació de col·lectius d’Immigrants a Catalunya) 
 Sra. Marita Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito) 
 Sra Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sr. Alejandro Erazo (ASOPXI Associació de Suport Organitzacions Populars Xilenes) 

 Sr. Javed Ilyas ( Associació de Treballadors Pakistanesos) 
 Sra. Zara Sainz (ATIMCA-Asociación de trabajadores inmigrantes marroquis en Catalunya) 
 Sra. Ana Roman ( ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya) 
 Sra. Shangmei Wang (Asociación General de Mujeres Empresarias Chinas y Españolas) 
 Sr. José Guzmán ( Fundación Juan Pablo II) 

 Sr. José Carreño (ACATHI A. Catalana por la integración de homosexuales, bisexuales i 
transexuales inmigrantes) 

 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 
 Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya) 
 Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 

 
 Sra Esther Capella i Farré, Representant Grup Municipal ERC 
 Sr. Iban Rabasa, Grup Municipal CIU, per delegació de la Sra. Mercè Homs 
 Sr. Xavier Godàs, Grup Municipal IC,  per delegació del Sr. Ricard Gomà 

 

 Sr. Josep M. Lahosa i Cañellas, Serveis de Prevenció Sector Seguretat i Mobilitat 
 Sr. Ramon Sanahuja, Director d’Immigració 
 Sra. Mercè González, Secretaria del Consell Municipal d’Immigració 

 
S’excusen:  
 Sr. Ahmed l’Hachemi (Associació Wafae) 
 Sra. M. Glòria Figuerola, Gerent d’Acció social i ciutadania  
 Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social 

 
 
 

http://c10.ajuntament.bcn/APPS/rhuwiwWeb/respWorkPlace.do?orgId=6112018&peId=5518&act=resp
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1. Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona la benvinguda a la sessió plenària i agraeix la presència dels 
membres del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB). L’Alcalde explica que com a 
president d’aquest Consell normalment delega en el Sr. Carles Martí, Primer tinent d’alcalde, però 
avui donat la importància d’aquesta sessió Plenària ha volgut assistir. L’ordre del dia té punts molt 
importants i volia estar aquí ja que avui presentem el Pla de Treball que ha estat prèviament 
debatut i treballat i que ens ha de marcar allò que hem de tirar endavant des del 2008 al 2011. 
 
Afegeix que un altre punt important és l’elecció del Vicepresident.  
 
Vol expressar molt sincerament l’agraïment pel treball que des d’aquest Consell municipal es duu a 
terme. En aquest sentit vol expressar que per ells quan parlem de treballar la cohesió d’aquesta 
ciutat, el paper del que representen tots i cada un dels membres d’aquest Consell per separat, 
però també el que representen quan treballen en el si d’un consell municipal, és molt rellevant i és 
un factor indispensable per poder tirar endavant des de la institució Ajuntament, una política que 
ens ha de implicar a tots com a ciutat. La manera de construir Barcelona és participant. Esta aquí 
en un consell municipal de participació es un magnífic instrument per construir i ajudar-nos a 
construir la ciutat. Com alcalde de Barcelona els hi vol reconèixer i agrair. 
Agafem amb il·lusió aquesta nova proposta de Pla de treball i de forma transversal hem d’encarar 
aquests propers tres anys amb força amb ambició i amb línees d’actuació que ens ajudin a crear el 
model de ciutat cohesionada integrada que volem fer. 
 
Procedeix a iniciar la sessió, dona pas al primer punt de l’ordre del dia, la proposta d’aprovació 
de l’acta anterior, abans però demana si hi ha esmenes a l’acta de la sessió anterior. S’aprova 
sense cap esmena. 
 
 
2. Presentació Pla de treball 2008-2011 del CMIB 
 
Sr. Daniel de Torres, agraeix en nom de tot el CMIB la presència de l’Alcalde en aquesta sessió, 
qüestió que demostra la voluntat i compromís amb les polítiques d’immigració d’aquesta ciutat.  
Explica que al Plenari anterior es va validar la metodologia per elaborar el Pla de Treball amb 
consens, i durant aquest temps molts dels presents han treballat per definir, elaborar i acordar el 
Pla de treball. 
 
Sra. Mercè González exposa que explicarà de forma breu com s’ha elaborat el Pla de treball : en 
primer lloc es van visitar 22 entitats del CMIB, copsant que és el que volíem i esperaven del CMIB. 
A partir d’aquestes visites es va elaborar un document base entorn a tres preguntes: Com estem, 
a on volem anar i com volem arribar. 
 
L’esborrany d’aquest Pla de Treball es va treballar a partir d’un grup de treball al qual es podien 
inscriure totes les entitats del CMIB, i en total es van inscriure 14 entitats. Es va dur a terme  2 
sessions de treball a les quals van assistir 13 i 12 entitats respectivament. El dia 26 de maig 
l’esborrany es va tornar a enviar a les 38 entitats que conformen el Consell. Fins al 5 de juny es 
podien fer esmenes a l’esborrany, es van rebre 5 esmenes. El dia 10 de juny es va reunir la 
Comissió Permanent, i es va discutir aquestes esmenes, de les quals 2 es van incorporar, una es 
va considerar que ja estava reflectida al pla de treball i les altres dos eren esmenes sobre texts ja 
aprovats pel Plenari de l’Ajuntament de Barcelona i per tant no es podien introduir canvis. 
El dia 10 de juny es va donar per tancat el Pla de Treball que avui es presenta. 

 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona la paraula a 4 membres de la comissió permanent que presentaran 
els diferents eixos d’aquest Pla. 
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1. La Sra. Fàtima Ahmed presenta l’eix Foment i suport de l’associacionisme i noves formes 
de participació. 

 
2. El Sr. Javier Bonomi presenta l’eix Plena Ciutadania 

 
3. La Sra. Janette Vallejo presenta l’eix Funcionament intern 

 
4.  El Sr. Mohammed Hilal Ben Ali presenta l’eix d’Interculturalitat 

 
La Sra. Fátima Ahmed comença per agrair la presència de l’Alcalde i el desig de la seva 
presència en futures sessions plenàries . Expressa que el CMIB només té sentit si el teixit 
associatiu de la ciutat, tant de col·lectius de persones nouvingudes com d’altres entitats socials i 
sindicats d’àmbit ciutat, es fort i pot donar resposta als reptes que es plantegen actualment. 
Per enfortir aquest teixit cal visualitzar les entitats existents i garantir l’accés als recursos existents 
i projectes formatius. El CMIB pretén desenvolupar aquest eix a partir de tres objectius: 
 

1. Enfortir les organitzacions 
2. Donar-les visibilitat 
3. Augmentar la representativitat. 

 
1.  Respecte a les accions per enfortir les organitzacions trobem dos accions importants: 
 

a. Informar dels serveis i recursos existents en diferents àmbits: participació, joventut, 
dona, sostenibilitat, etc.  

b. Accions formatives adients a les necessitats de les entitats per crear capital social i 
generar lideratge social i enfortir les entitats del CMIB. 

 
2.  Per assolir l’objectiu de visualització de les entitats del CMIB, es plantegen les següents cinc 

accions: 
 

a.    Portal web del CMIB, actualitzar  regular i periòdicament  la informació i la 
documentació. Resta pendent la proposta de definir que seran les bones pràctiques i les 
experiències per aportar a la web. 

b.   Dissenyar i implementar un pla de comunicació per celebrar el dia de l’immigrant, 
aquesta activitat es valora molt positivament des de totes les entitats ja que permet 
canviar la percepció de la societat d’acollida. 

c.   Disposar d’informació sobre el calendari i el circuit de participació de mostres de entitats 
territorials: festes majors, fires de districte, etc.  

d.   Elaboració d’una estratègia de comunicació del CMIB, treballar conjuntament entre el 
departament de comunicació i la Comissió Permanent per el anàlisis i les necessitats 
comunicatives i els instruments adequats. Millorar la coordinació per elaborar els canals 
de la comunicació entre les entitats. 

e.   Reconèixer mitjançant un premi el treball d’una entitat, projecte o persona per fer un 
reconeixement públic que valori el treball de les entitats. Cal tenir els fonaments clars i 
establir un codi ètic. Considera com exemple la carta de qualitat que presenten les 
entitats del 3r sector. 

 
3.  L’ últim eix seria la representativitat: el CMIB ha de ser representatiu a través de les 

entitats, a través del dinamisme que provoca el moviment  associatiu. La representació 
s’ha de treballar des de la base amb metodologia de visites a les entitats amb dos 
objectius , d’una banda recavar informació sobre l’entitat i per altra proporcionar  
informació sobre el CMIB. 
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Totes aquestes accions es preveuen per al període de 2008-2011. Creu que un cop engegades les 
diferents accions es farà paral·lelament una valoració i  es veurà amb posterioritat allò que resti 
pendent de dur a terme respecte d’aquests eixos. 
 
Sr. Javier Bonomi en primer lloc agraeix la presència de tothom i en especial de l’Alcalde. 
Exposa que es necessari treballar no només amb persones sinó amb la potencialitat  i la necessitat 
de ser ciutadans de Barcelona. Per aquest fet es considera fonamental en aquest Pla de treball 
l’eix: Promoure la plena ciutadania de totes les persones  immigrades. És una de les finalitats del 
CMIB que es proposa promoure les condicions adequades per tal d’aconseguir la ciutadania sense 
excepcions ni exclusions.  
Amb una actitud de col·laboració i participació crítica però constructiva es pretén aportar el 
coneixement de la realitat de les persones immigrades a les diferents àrees de l’Ajuntament,  
especialment aquelles que es troben en procés d’elaboració o disseny de plans estratègics o 
directors. 
Per aquesta raó es important que el CMIB sigui informat de les diferents accions realitzades en 
matèria d’immigració per l’Ajuntament de Barcelona, amb dues finalitats: 

1. Esdevenir canal de difusió de la tasca realitzada  
2. Seguiment dels acords i compromisos adquirits per l’Ajuntament. 

 
En aquest darrer punt sembla fonamental que la immigració no sigui només part passiva del 
procés sinó que esdevingui part activa i protagonista dels canvis a la ciutat. 
Des de el CMIB es considera la nostra posició una forma de produir ciutadania no només de dalt a 
baix, sinó ser part activa protagonista d’aquesta ciutadania 
Tenint en compte que una part important de la legislació i de les competències en matèria 
d’immigració  no corresponen a l’Ajuntament, però sí les seves conseqüències,  sembla important 
també que el CMIB reculli a partir de dictàmens i informes de diferents temàtiques que afecten a 
les persones immigrades de forma negativa fent  aportacions o propostes de canvi. En aquest punt 
es important que el CMIB, malgrat que l’Ajuntament no té competències concretes en immigració,  
pugui dictaminar o fer aportacions o propostes de canvi, el que representa una doble 
responsabilitat:  nostra, com a immigrant i nous ciutadans  i de l’Ajuntament i de les entitats per 
col·laborar amb les dinàmiques que afecten als immigrants i elaborar dictàmens. 
 
El CMIB vol treballar per a la plena ciutadania, aconseguir-ho és una fita de tots i totes, tant de les 
persones com de les entitats i institucions.  
Pel que fa a les entitats s’aposta per la participació de les persones immigrades al teixit associatiu 
de tot tipus i es considera necessari que les associacions s’adaptin a la nova realitat social, es  
proposar  col·laborar i promoure aquesta adaptació. 
Treballar per a la plena ciutadania a partir de la participació, fer seguiment i difondre i constatar la 
implicació de les persones  immigrades a la política de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El següent  punt és la participació  i col·laboració en la definició de las politiques municipals 
d’immigració mitjançant la creació d’un grup consultor en la definició de les polítiques 
d’immigració. 
La transversalitat es un punt clau, establir punts i espais de trobada entre els diferents sectors o  
temàtiques per que tothom  pugui incorporar les diferents mirades i realitats. El mètode que es 
proposa te un eix principal que es la participació de les entitats però també especialistes i persones 
amb profunds coneixements del tema. 
Les aportacions d’aquests especialistes consultors arribaran a conclusions que es reflectiran als 
documents , d’aquesta manera s’intenta retornar part de les aportacions a les entitats d’on han 
sorgit aquest documents  i es dona un  especial paper al Pla d’Interculturalitat que s’elaborarà 
aquest any i que afecta molt directament al col·lectiu d’immigrants. 
A partir del mes de setembre es preveu crear el grup de consultors que facin les aportacions que 
consideren a partir de diferents sessions. Aquesta es la planificació d’aquest any i projectat fins a 
l’any 2011. 
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Per últim, fer seguiment, difondre les politiques municipals d’immigració. Es proposa reservar un 
espai al plenari del primer trimestre de l’any per donar a conèixer i fer un seguiment de les 
polítiques municipals d’immigració. El primer semestre de cada any la Direcció d’Immigració 
presentarà la memòria dels serveis i accions portats a terme en el marc del Pla Municipal 
d’Immigració. 
 
També convidar a les entitats del CMIB a la jornada de la Xarxa d’acollida. 
Per últim es pretén constatar com afecten determinades politiques per millorar la qualitat de les 
persones immigrades. 
 
Sra. Janette Vallejo presenta el tercer eix: Funcionament intern. Des de la comissió permanent i 
el conjunt del plenari aquest eix recull aquells instruments que es consideren oportú per tal de 
visibilitzar  la feina del Consell Municipal al llarg de l’any.  Així documentar el treball mitjançant una 
memòria anual i penjar a la web tots els documents elaborats.  
D’altra banda s’ha constatat que es necessari actualitzar i consensuar les Normes reguladores del 
CMIB per ajustar-se a una realitat institucional i al marc o decàleg ètic de les associacions de 
Barcelona. A traves de la secretaria del CMIB, s’analitzaran les propostes d’actualització de cada 
entitat, es treballarà de forma conjunta amb la comissió Permanent, es passarà als membres del 
Consell per a que aportin les esmenes que considerin.  
 
Des de la Comissió Permanent i des del conjunt del CMIB  és considera important que també 
existeixi una Comissió d’Opinió d’Urgència. Com a membres d’aquest Consell tenim una força i 
ocupem un espai privilegiat  per a poder reivindicar respecte els drets laborals, socials i politics. 
Aquesta comissió podrà tenir un posicionament públic i serà un òrgan consensuat i s’espera que 
sigui àgil i que reaccioni amb rapidesa per donar resposta a les problemàtiques. En aquesta línia ja 
es va treballar reivindicant el dret a vot a les eleccions locals, l’agilització dels tràmits per a  
persones reagrupades, etc. temes que han demostrat que és útil el nostre treball en el Consell i la 
Comissió. 
És necessari l’actualització dels membres del CMIB, en primer lloc cal una voluntat de permanència 
de les entitats, cal estudiar quina documentació és necessària per formar part ...  la secretaria del 
CMIB farà una proposta.  
 
Sr. Mohamed Hilal Ben Ali dona les gràcies al Sr. Alcalde per donar el seu suport presencial, 
sobretot en aquests moments que la immigració viu un moment difícil davant les politiques 
europees i estatal de retallada de drets i directives de vergonya i necessitem suport com a Consell 
d’Immigració.  
L’últim eix és una via bàsica de la integració: és el coneixement, la derrota dels murs de 
desconfiança i desconeixement.  
El present document del CMIB parteix dels valors de reconeixement respecte de la convivència de 
les diferents cultures de la ciutat, considera per treballar aquests valors cal el diàleg, la 
comunicació, posar èmfasis en els punts en comú i la gestió de les diferencies i els conflictes. El 
CMIB considera que la millor estratègia per aconseguir una ciutat cohesionada i respectuosa amb 
els altres es la convivència. Per aquest motiu vol promoure tots aquest actes que comporten 
relació i comunicació entre les diferents entitats, siguin d’immigració o no, i entre el conjunt de les 
persones que vivim a la ciutat. En aquesta línea s’emmarca, per exemple, el dia del immigrant. 
D’altra banda, donat que l’Ajuntament de Barcelona preveu l’elaboració del l Pla Municipal de 
Interculturalitat, el CMIB considera important la participació dels agents socials i culturals de la 
ciutat, que ja fa anys que treballen en aquesta línea. Es tracta de compartir coneixements, reforçar 
allò què ja funciona i què ja s’ha demostrat és una pràctica intercultural i aconseguir que tothom, 
institucions, entitats i població general, incorporin a les seves fites la interculturalitat com a un 
element clau del la societat  que volem. 
Per últim les diferents entitats CMIB ofereixen el seu coneixement de diferents cultures i la seva 
proximitat amb les persones immigrades, volem que la ciutat en general tingui present la 
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responsabilitat, disponibilitat i la voluntat de les entitats membres del Consell per col·laborar i 
participar en la construcció d’una ciutat intercultural. 
En definitiva es considera el reconeixement, el respecte i la convivència com els valors claus per la 
interculturalitat, es pretén participar en el disseny del Pla Municipal d’Interculturalitat i col·laborar 
en la construcció d’una ciutat intercultural. 
 
El dia del Migrant és una activitat consolidada que permet donar un pas endavant en el 
aprofundiment de la interculturalitat, és proposa que cada any el CMIB convidi a participar en 
aquesta celebració a entitats d’un territori o àmbit temàtic.  
Donar suport a iniciatives que comportin interculturalitat, veure totes les activitats que fan les 
entitats d’associacions d’immigrants, totes les activitats que tenen com a objectiu facilitar aquesta 
convivència que és apropament, i donar-li suport.  
Crear una estratègia d’informació, comunicació de coneixement mutu amb altres espais 
participatius, o xarxes socials i/o culturals, ens tenim que obrir sobre la resta dels  moviments de 
la ciutat. Nosaltres som els agents socials educatius i culturals que actuen a  la ciutat, cal establir 
mecanismes de trobada per tal de compartir coneixement de disposar de la informació sobre 
projectes, serveis i  recursos que tenim al nostre abast i per actuar de forma complementària i 
coordinada.  
Cada any la secretaria del CMIB es posarà en contacte amb altres Consells Municipals i Xarxes 
socials i culturals per convidar-les i donar-les la informació necessària que ens interessa que arribi 
a altres Xarxes i Consells. 
Un altre punt és la creació d’un grup de treball de consultors per l’elaboració i seguiment del Pla 
Municipal d’Interculturalitat. 
L’elaboració del Pla Municipal d’Interculturalitat és una bona oportunitat  per incorporar les 
experiències que estan funcionant i alhora introduir noves línees o propostes de treball. En aquest 
sentit, el CMIB és un òrgan amb experiència i coneixement que cal incorporar en el procés de 
elaboració del Pla. Es crearà un grup de treball de consultors per l’elaboració del Pla: les entitats 
membres del consell que vulguin formar part es podran inscriure.   
Aportar coneixement i experiència als espais de reflexió, debat o  mediació que ho requereixen o 
demanen. 
Som entitats que treballem i tenim experiència i podem posar els nostres coneixements i 
experiències al servei de les altres entitats. El CMBI  te la voluntat de ser un òrgan actiu i 
participar i col·laborar en la societat, en els valors de la interculturalitat; els diferents membres del 
Consell volem donar a conèixer la nostra disposició per contribuir a la construcció d’una societat 
amb els valors de la interculturalitat.  
 
Col·laborar i promoure la participació de les persones immigrades al teixit associatiu en general: 
les entitats membres del CMIB consideren que aporten un valor afegit en el àmbit social cultural i 
educatiu en la nostra societat , és necessari demanar aquest reconeixement, però aleshores és 
important la participació de les persones immigrades en el conjunt del teixit associatiu de la ciutat, 
associacions de veïns, les Ampas, Consells de joventut, entitats esportives, culturals, sindicats, 
partits, etc 
 
Cal fer una reflexió per determinar quines estratègies s’han de desenvolupar per tal que la 
participació de les persones immigrades en el conjunt del teixit associatiu  sigui real. El mètode 
serà organitzar jornades entre entitats d’immigrants i altres entitats de la ciutat per determinar 
quins sons els obstacles de participació amb els que es troba el immigrant. 
 
Per últim considera que tenim molta feina per fer i és un document i un projecte de treball molt 
important. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu agraeix el treball fet a la secretària, als membres del CMIB i a les entitats 
per l’elaboració d’aquest Pla de Treball, que es ambiciós, molt important i el qual s’ha de convertir 
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en acció. Les estratègies estan molt ben plantejades i marca les línees estratègiques per a 
l’Ajuntament, remarca que es un treball molt notable. 
 
Torn de preguntes 
 
Sr. Ousseynou Vol preguntar si aquest document ja està aprovat pel plenari o bé s’ha 
d’aprovar,en definitiva quina és la situació del document? 
 
Sr. Daniel De Torres. Fins ara el funcionament regular d’aquest Consell és que els documents 
s’aproven per procés participatiu. L’elecció del vicepresident si que històricament s’ha votat, però 
en aquest cas, la metodologia d’elaboració va ser la consensuada a l’anterior plenari i per tant la 
metodologia es la de participar, marcant unes regles de participació per a tothom i un 
procediment. Així uns terminis de temps per fer les esmenes on totes les entitats poden fer les 
aportacions que considerin. Finalment el document passa per la Comissió Permanent que 
introdueix les esmenes que considera oportunes i aprova definitivament el document. La situació 
del document, per tant, es d’aprovació. La metodologia per posar-se d’acord era la participativa i la 
de treballar el consens. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona per aprovat el Pla de Treball considerant que hi ha molta feina a 
fer. 
 
3. Creació del grup de treball per l’organització del Dia del Migrant.  
 
Sra. Mercè González explica que al plenari anterior es va fer una valoració del dia del Migrant 
que va ser altament positiva però va sorgir reiteradament una qüestió: l’antelació amb la qual ha 
de començar la seva feina el grup de treball per l’organització d’aquesta celebració. 
Explica que el Sr. Carles Martí va prendre el compromís de que es crearia aquest grup de treball 
abans de les vacances d’aquest estiu. Fins el dia 8 de juliol les entitats es poden inscriure per 
formar part d’aquest grup de treball, a partir del proper dilluns tothom rebrà informació via e-mail i 
la primera reunió tindrà lloc el 15 de juliol a les 18.00h, lloc per determinar. 
  
4. Elecció del Vicepresident.  
 
Excm. Sr. Jordi Hereu informa que el dia 20 de juny era l’últim dia per presentar candidatures 
per a la Vicepresidència del Consell. En total s'han rebut tres candidatures: 

 Sra. Huma Jamshed. ACESOP (Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones 
Pakistanessas) 

 Sr. Ousseynou Niang. Associació Catalana de Residents Senegalesos 
 Sr. Javed Ilyas Qureshi. Associació de treballadors Pakistanesos (ATP) 

 
Dona el torn de paraules als tres candidats. 
 

1. Sr. Ilyas Qureshi, Javed   
Dona la bona tarda a tothom i promet parlar català al 2009. Nuestra asociación trabaja 
desde 1992 cuando no teniamos papeles y desde entonces hemos hecho mucho 
trabajo.  
Hacemos un gran trabajo por el catalán a través de Normalización lingüística. Ellos 
facilitan profesores y hace tiempo que damos clase en nuestra asociación, no solo para 
pakistaneses. 
Nuestro objetivo como asociación es abrir la mentalidad de nuestra comunidad 
pakistanesa. La mayoria son muy cerrados, muy religiosos, su pensamiento es muy 
rígido. 
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La asociación participa en una revista del barrio con artículos,  realizabamos un 
programa de radio para despertar la conciencia sobre nuestra asociación, pero se ha 
cerrado la emisora. 
No trabajaré sólo para la comunidad pakistanesa, trabajaremos para todos, hace dos 
años la asociación trabajó para el derecho al voto immigrante. 
A nuestra asociación acuden no sólo pakistaneses, tambien gente de otras 
comunidades, estamos en pleno corazón del Raval, vienen  muchas personas de otras 
comunidades, hasta trabajadoras, chicas, nunca diria putas, para hacer consultas;  
rumanas, subsaharianos, ayudamos a todos, no sólo a la comunidad pakistanesa. 
Debemos trabajar aún más unidos, desde hace muchos años hemos venido trabajando 
con otras comunidades y a partir de ahora, si soy vicepresidente, aún más 
conjuntamente trabajaremos.  
Vivo en Badalona, allí tambien viven muchos chinos, blangadeshí, hasta las 10 de la 
noche llegan chinos a mi casa para pedir ayuda, no dinero, para hacer consultas, 
resolver sus dudas, sus problemas con la policia, por que saben que soy responsable de 
la asociación de trabajadores pakistaneses. Gracias 
 
 

2.  Sra. Jamshed, Huma 
 
Bona tarda Sr. Alcalde, bona tarda a tothom, és per a mi un gran honor participar com a 
candidata a la vicepresidència del CMIB en tant que presidenta de la associació ACESOP 
per tal de treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i amb vosaltres per 
aconseguir un millor benestar del immigrants i una millor qualitat de vida, no només del 
col·lectiu pakistanès, sinó de tots els immigrants que vivim a Catalunya i es per això que 
demano el vostre vot a la meva candidatura. 
Soc una dona participativa, valenta, ambiciosa i del diàleg, vull la vostra confiança. Moltes 
gràcies. 
 
3.  Sr. Niang, Ousseynou 

 
Bona tarda Sr. Alcalde, bona tarda a tothom. Parlaré en català perquè el parlo millor, però 
intentaré parlar també en castellà. 
Soc de l’Associació Catalana de Residents Senegalesos, crec que som una de les primeres 
associacions d’ immigrants a Catalunya, ara portem 20 anys, estem al casc antic, hem 
crescut amb el barri, amb el pla integral, amb les coordinadores i entitats d’immigrants o 
no. Presentar la candidatura per aquesta vicepresidència és per a nosaltres treballar no 
només per als immigrants sinó per a tota la ciutadania. La nostra associació està oberta a 
tothom des del 2001. Hem intentat de treballar la transculturalitat i la transversalitat, el Pla 
de Treball que tenim ara, mirar com plasmar-ho primer amb l’Ajuntament i desprès amb la 
Generalitat. 
Com entitat fundadora del CMIB volem posar el nostre gra de sorra des de la nostra 
experiència per fer una feina efectiva. 
Moltes gràcies. 
 

Excm. Sr. Jordi Hereu dona la paraula a la secretaria Sra. Mercè González qui explicarà la 
metodologia per realitzar les votacions. 

 
Sra Mercè González explica que a les carpetes que s’han donat a la entrada per a cada entitat, 
hi ha una butlleta amb el nom dels tres candidats. S’ha de marcar amb una x el candidat que 
s’escolli i seguidament es cridarà a cada una de les entitats presents i el representant dipositarà el 
vot a la urna. 
Farem el recompte dels vots i comunicarem a la presidencia el resultat de la votació. 
Es procedeix a cridar a les entitats. 
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Representant                            Entitat 
1. Sr. José Carreño ACATHI  Ass. Catalana per la Integració de Homosexuales, 

Bisexuales i Transexuales inmigrantes 
2. Sra. Janette Vallejo AMIC- UGT. Unió General de Treballadors 
3. Sra. Rita Amaqui As. Amistad de las Mujeres Filipinas 
4. Sr. Jorge Irias As. Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y Amigos 
5. Sra. Matilde Velasco Asociacion de Ecuatorianos en Catalunya 
6. Sra. Irene Yamba Asociación Mujeres E’Waiso Ipola 
7. Sra. Shang Mei Wang As. de Mujeres Empresarias Chinas y Españolas 
8. Sra. Ana Roman Ass. Romanesa en Catalunya 
9. Sr. Alejandro Erazo Ass. de Suport Organitzacions Populars Xilenes  
10. Sr. Niang Ousseynou Ass. Catalana de Residents Senegalesos 
11. Dra. Huma Jamshed Ass.Cultural-Educativa i Social-Operativa Dones Pakistanís 
12. Sr. Joaquin Changue Ass. Cultural Riebapua Comunidad Bubi de Catalunya 
13. Sr. Manuel Colon As. de la Comunidad Dominicana en Cataluña 
14. Sr. Javed Ilyas Ass. de Treballadors Pakistanesos 
15. Sra. Fàtima Ahmed Ass. Sociocultural IBN BATUTA 
16. Sra. Zara Sainz ATIMCA -As. Trabajadores Inmigrantes Marroquis en 

Cataluña 
17. Sr. Mohamed Hilal Ben Ali CCOO Barcelonés Departament d’Immigració 
18. Sra. Elsa Oblitas Centro Boliviano Catalán 
19. Sra. M. Paulita Astillero Centro Filipino Tuluyan San Benito 
20. Sr. Eduardo Martínez FASAMCAT Federación de As. Americanas de Cataluña 
21. Sr. Diego Arcos FCIC Federació de Col•lectius d’Immigrants a Catalunya 
22. Sr. José Guzman Fundación Juan Pablo II 
23. Sr. Javier Bonomi Red Solidària Argentina a Barcelona 
24. Sra. Mercedes Benzaquén  Casal Argentí a Barcelona 

 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu comunica els vots obtinguts pels candidats:  
 
                                    Candidat                                           Vots obtinguts 

Sra. Huma Jamshed. 11 
Sr. Javed Ilyas Qureshi 8 
Sr. Ousseynou Niang.      5 

 
Excm. Sr. Jordi Hereu comunica que d’acord amb els resultats queda proclamada vicepresidenta 
del CMIB la Dra. Huma Jamshed. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona la paraula a l’anterior vicepresident, el Sr. Manuel Colon, tot 
agraint el treball realitzat durant la seva vicepresidència. 
 
Sr. Manuel Colon Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última sesión en mi caso, para mi 
es la última como vicepresidente, pero queda mucho por participar para todos. Soy una persona 
muy optimista y mi paso por la CMIB ha sido una gran experiencia, a través del CMIB pudimos 
proyectarnos a muchos niveles, al principio miraba las caras y no conocia a nadie, y ahora os 
conozco a todos y tengo tanta confianza con vosotros, hasta os daría un abrazo. Gracias a esta 
gran experiencia. 
Han habido otros vicepresidentes, a la nueva vicepresidenta la felicito por la gran oportunidad que 
tiene entre las manos. 
Recuerdo que cuando nos proyectabamos como candidatos a esta vicepresidencia y deciamos que 
nuestra principal meta era dinamizar y proyectar el CMIB, y que las entidades también se pudieran 
proyectar interna y externamente. 
Hoy es un gran dia porque creo que hemos logrado la meta, tenemos una via clara, unas metas 
del 2008 al 2011, antes no teniamos nada de esto, tan sólo ideas, ha sido una lucha constante 
para unificar criterios y esfuerzos. Hemos logrado unificar y definir metas, ahora nos queda por 
delante mucho trabajo, es necesario involucrarse en el trabajo, no sólo estar presente,  con las 
ideas y el trabajo de todos conseguiremos mucho más. En este tiempo también nos hemos dado 
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cuenta que hay algunas entidades que no quieren participar para luego estar todo el tiempo 
criticando des de esa silla. Lo correcto es que te involucres en tu trabajo y que con tus ideas y con 
tu trabajo seremos más. Gracias por la oportunidad de ocupar esta silla que desde ya, es tuya (a 
la nueva vicepresidenta). 
Gracias a todos. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu agraeix les paraules del vicepresident sortint i dona la paraula a la nova 
vicepresidenta tot felicitant-la. 
 
La Dra. Huma Hamshed dona les gràcies a tots els membres del CMIB que l’han escollit, espera 
que la seva feina sigui en benefici de l’immigrant de la ciutat, està disposada a tenir en compte 
qualsevol proposta, ofereix la seva col·laboració en el que calgui i un cop més moltes gràcies.  
 
 
5. Proposta d’incorporació de nova entitat al CMIB 

 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona la paraula al comissionat Sr. Dani de Torres 
 
El Sr. Daniel de Torres en primer lloc felicita la nova vicepresidenta i agraeix als tres candidats 
que s’han presentat, la qual cosa és una gran mostra de la bona salut vital, participativa i 
democràtica del Consell.  
Exposa que es presenta una proposta d’una entitat coneguda a la ciutat, el Consell de la Joventut  
de Barcelona (CJB). És una plataforma de 87 entitats i federacions juvenils amb una gran 
trajectòria i experiència en la intervenció de polítiques públiques i com a principal interlocutor de 
l’Ajuntament amb les principals entitats juvenils de la ciutat. Destaca què és el Consell de Joventut 
qui ha mostrat una voluntat per incorporar-se al CMIB. La proposta per entrar al CMIB va ser 
aprovada a l’assemblea del CJB del mes de febrer d’aquest any. En aquesta assemblea també es 
va aprovar com a línia de treball per al 2008 la immigració juvenil a Barcelona i tenen previst fer 
diferents estudis sobre la realitat associativa de les persones immigrades. 
 
Afegeix que hi ha altres entitats del CMIB que també formen part alhora del Consell de la 
Joventut: ACATHI, Associació cultural Ibn-Batuta i Associació  Wafae.  Es un consell conegut per 
alguns de les entitats presents. Informa que aquesta proposta va passar per la Comissió 
Permanent on es va valorar positivament i demana les opinions dels membres del CMIB per acabar 
de valorar si la decisió final és incorporar el CJB com un membre més o valorar altres alternatives. 
 
El Sr. Daniel de Torres convida als membres que vulguin fer comentaris al respecte. 
 
El Sr. Javier Bonomi exposa que volen donar suport a la incorporació des de Fedelatina, ja que 
treballen amb el CJB en temes tan claus com la joventut llatinoamericana. Considera que és 
necessària la implicació de les entitats que treballen a l’àmbit de la joventut i consideran que és 
molt important que el CJB sigui en aquest CMIB. 
 
La Sra. Fàtima Ahmed exposa que des de In Batuta donen també el seu suport  a l’entrada del 
CJB, ja que tenen una secció de joves que participa activament al Consell de la Joventut, per la 
senzilla raó de donar veu a la joventut immigrant. Creuen que es molt important que existeixi 
aquesta representació per que és una manera de reflectir un referent positiu dels joves 
immigrants, ja que es un col·lectiu que esta molt estereotipat i difícil de treballar. Pensa que des 
de la participació del Consell, des de la transversalitat, és una manera de visualitzar aquest 
referent positiu dels joves immigrants. 
 
Sr. José Carreño expone que des d’ ACATHI participen en el Consejo por una razon y es que es 
transcendental el tema de la transversalitad. La posibilidad de trabajar un tema tan delicado como 
la inmigració tambien des de la homosexualitad con lo que comporta ha echo que sea  
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transcendental el soporte de ellos. Es una dinámica muy dura, pensamos que aportará sangre 
nueva. El que ACATHI se haya podido incorporar ayuda a que esta ciudad sea más amplia y haya 
sitio para todo el mundo y piensa que los jóvenes también tienen mucho que decir y cree 
trascendental que formen parte de este equipo de trabajo. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu vol felicitar com a alcalde de Barcelona aquesta incorporació per el que 
suposa tenir el Consell de la Joventut al CMIB.  Aquesta serà una aportació molt important de gent 
que està construint ciutat, en una etapa de la vida de les persones molt important com és la 
joventut. Felicita al CMIB per aquesta incorporació. Dona per aprovat la incorporació del Consell de 
Joventut de Barcelona al CMIB. 
 
 
6.Informacions:  
 
Jornades de Reagrupament Familiar 

 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona la paraula al Sr. Ramon Sanahuja Director d’Immigració. 

 
El Sr. Ramon Sanahuja informa que el proper 9 d’octubre tindrà lloc les Jornades de 
Reagrupament Familiar; aquestes Jornades s’impulsen i s’estan organitzant des de la Direcció 
d’Immigració. Afirma que tota la temàtica del reagrupament familiar, no només pels possibles  
canvis legislatius que s’estan anunciant, si no per la realitat de la nostra ciutat, la reagrupació 
familiar és la principal via d’entrada de persones d’origen immigrant amb permís de residencia i es 
un dels grans reptes promoure la seva acollida, la seva integració. Des de la Direcció d’Immigració 
es creu oportú organitzar aquestes jornades i aprofundir, des d’una vesant multidisciplinar, en les 
polítiques municipals, en els aspectes jurídics, en els possibles projectes d’acompanyament als 
grups familiars reagrupants. Informa que el programa encara s’està tancant, però comunica que 
tindrà lloc el dia 9 d’octubre. Totes les entitats membres seran informades oportunament i 
convidades a participar. 

 
Cercador de sales i espais del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona  
 
Excm. Sr. Jordi Hereu passa la paraula a la Sra. Mercè González, Secretària del Consell. 

 
La Sra. Mercè González comenta que una de les necessitats que sovint tenen algunes entitats 
és la recerca d’un espai on poder organitzar determinades activitats, com concerts, xerrades, 
exposicions... Per aquest motiu exposa que ha considerat adequat donar a conèixer un cercador 
d’espais públics que es disposa per internet. Es tracta d’un cercador generat i que gestiona el 
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, però que està a disposició de tothom. Explica que a la 
carpeta amb documentació, entregada al començament d’aquesta sessió, es troba l’explicació del 
funcionament del cercador, que pot resultar ser un bon recurs per a les entitats i membres del 
CMIB. 

 
Informació sobre el servei pels informes d’arrelament social  
 
Excm. Sr. Jordi Hereu passa la paraula al Sr. Ramon Sanahuja. 
 
El Sr. Sanahuja vol donar resposta a l’escrit que van fer arribar algunes entitats sobre la 
preocupació que existia sobre la tardança en l’emissió dels informes que s’havia produït en els 
darrers mesos per part de l’Ajuntament de Barcelona. Explica que s’ha adjuntat informació sobre 
l’evolució del servei, així, explica, que en els 4 primers mesos del 2008 es va produir un increment 
d’un 156% de sol·licituds rebudes respecte als 4 primers mesos de 2007. Aquest augment 
considerable de demandes va afectar al servei i es va incrementar el personal. A principis  d’any 
eren 5 persones, l’1 de febrer 7 persones, a 1 de maig 9 persones i finalment s’ha pres una decisió 
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més dràstica com és obri un nou punt d’informació d’arrelament a les Corts amb 5 persones més 
des del 11 de juny. Espera que en els propers mesos, setmanes si pot ser, es comenci a percebre 
una millora en el temps per l’emissió dels informes. 
Afegeix que tot això ha coincidit amb un canvi en el funcionament de la Delegació del Govern: s’ha 
canviat el procediment de cites la qual cosa ha generat una mica de confusió. Exposa que ara la 
situació està ben encaminada i que en els pròxims mesos o setmanes espera tornar a uns terminis 
en la emissió d’informes d’arrelament més correctes. 

 
7. Precs i preguntes. 
 
Sr. Diego Arcos exposa que s’ha convocat al grup de treball del dia del Migrant i creu que hem 
de fer justícia als milers de barcelonins catalans que també son immigrants, que estan fora de 
Catalunya, i seria important que a la celebració d’aquest any es convidés a participar a través  de 
la Federació  Internacional als catalans emigrants. Aquesta Federació, que té una representació 
aquí a Catalunya, d’alguna manera coordina als catalans retornats i pensa que s’els hauria de 
convidar i que d’alguna manera participessin. 
 
En segon lloc respecte a la situació precisament de la reagrupació familiar vol proposar una 
resolució del CMIB. Explica que és una redacció consensuada amb alguns membres de la 
Federació dels Col·lectius d’immigrants amb el següent text:  
Davant de la política migratòria aprovada a la directiva de retorn de la unió europea el CMIB 
expressa el seu rebuig a aquesta resolució que viola els drets humans.  
També el projecte del ministre Corbacho de limitar el reagrupament familiar i promoure el retorn 
de les persones immigrades en situació d’atur es una política que defineix a les persones 
immigrades com a treballadors convidats, sense dret a participar en aquesta societat.  
Per tot això proposem una resolució de rebuig a aquestes dues politiques xenòfobes. 
Proposa que s’aprovi aquest text per que es prengui una resolució en aquest Consell. Explica que 
aquest consell es l’únic espai de participació que tenen al consistori les persones immigrades, en 
concret en aquest punt de precs i preguntes és on poden expressar el que esta passant al carrer i 
a les persones dia a dia. Proposar que si hi ha consens general es pot aprovar aquest text i la 
comissió permanent pot acabar de perfilar el text. Considera que Barcelona es una ciutat que 
sempre s’ha  caracteritzat per la defensa dels drets humans i que seria incoherent estar plantejant 
aquí unes jornades sobre reagrupació familiar quan possiblement al mes d’octubre el 
reagrupament familiar s’ha retallat a la meitat, esperem que no. Per això proposa aquesta 
resolució. 
 
El Sr Daniel de Torres davant la proposta i respectant la voluntat de proposar, exposa que 
precisament esta recollit dintre del Pla de Treball la voluntat de crear una grup de resposta ràpida. 
Considera que no és el procediment ara, però si recollir la proposta i fer una manifestació des del 
CMIB sobre aquest tema. Considera que quan es creï el grup de treball sigui un dels primers temes 
a tractar. En definitiva considera que ara no toca, posar-se a consensuar un text però si recollir la 
proposta i encaminar-la pel procediment que tots ens hem marcat.  
 
El Sr. Mohamed Hilal Ben Ali expressa que està totalment d’acord amb el Sr. Daniel de 
Torres i considera que hem de seguir les formes de treball que ens hem dotat. Exposa que des de 
la Comissió Permanent  hem de convocar la Comissió d’Urgència. Explica que des de CCOO 
barcelonès ja s’ha enviat un text a totes les entitats en relació a aquest tema. Volem un 
posicionament del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i també demanaran a l’Ajuntament  
de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que es posicionin. Les entitats signants són entitats 
que avalen la integració, que aposten per la convivència com és costum a la tradició catalana i ens 
convoquem per parlar d’aquest text. 
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El Sr. Daniel de Torres manifesta que respecte a la primera proposta de convidar a la Federació 
de Immigrants catalans és molt interessant. Exposa que des del grup de treball que prepara el dia 
de l’Immigrant s’abordarà aquesta incorporació, que d’entrada sembla idònia i que te sentit. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu expressa que respecte al segon tema es treballarà una proposta però no 
definirem ara el text, i menys en els termes en que s’ha expressat. Això es farà en les reunions 
adequades. 
 
El Sr. Diego Arcos insisteix en la necessitat de que el Consell adopti un resolució encara que 
entén que no s’admeti fil per randa el text que ell ha proposat; però si que es prengui consideració 
el que s’ha proposat per a que la participació sigui una realitat. 
 
El Sr. Joaquin Changue expresa que esta de acuerdo con la propuesta del compañero pero cree 
que no convendria comprometer directamente el CMIB, sin un consenso. Considera que la 
propuesta és un compromiso de la FCIC que ha pedido a algunos de sus miembros, y que ellos 
como entidad se pueden sumar, mentalizar, pero que no se puede pedir en este espacio un 
consenso del CMIB. Cree que se ha de trabajar y buscar un consenso entre todos. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu exposa que al Pla de Treball aprovat s’ha establert una línea de treball 
que precisament es un  mecanisme d’urgència, de pronunciament del Consell i de les entitats per 
determinats temes i considera adequat que s’activi. 
Com a president d’aquest Consell, exposa, estem parlant de temes molt seriosos. Considera que 
abans de pronunciar-nos sobre la valoració de ministres de l’Estat, amb el qual nosaltres hem de 
treballar moltes de les politiques que interessen  en aquesta ciutat, i amb els que no anirem a fer 
politiques, sinó que anirem a treballar temes molt concrets. Tingueu clar que el text que hem  
sentit l’alcalde no el recolza, és evident que ens dificultaria desprès el poder treballar. 
Expressa, que totes les opinions són importants però hem de saber quin mecanisme hem 
d’utilitzar, hem de saber trobar el text consensuat i l’àmbit a partir del qual ho expressem. 
Nosaltres estem aquí per treballar la ciutadania en una ciutat concreta. Això no treu que no ens 
haguem de pronunciar sobre polítiques que tenen a veure amb la Immigració, de les quals 
nosaltres no som competents. Hi ha un debat a Europa, hi ha un debat a l’Estat. En canvi la 
realitat és que nosaltres hem de treballar el repte de convertir la ciutadania en un fet real a la 
nostra ciutat, hi han altres reflexions molt mes generals sobre la immigració que ens afecten, però 
el que jo demano es que treballem a partir les politiques sobre les quals en som competents. Hi ha 
àmbits sobre els quals ens podem pronunciar. No fem plans diferents que desprès ens podrien 
dificultar el tirar endavant les politiques que, a mi com alcalde, a vosaltres com a entitats de la 
ciutat, a nosaltres com a gestors de la ciutat, ens convé tirar endavant. Hem de trobar els canals i 
el llenguatge, els termes per fer arribar les opinions de les entitats. Però considera que si aquí ens 
comencem a tirar adjectius els uns als altres, poc treballarem, pot ser farem grans titulars, però no 
estarem treballant. 
 
Estem per tirar endavant aquest Pla de Treball que avui hem aprovat, sobre el qual hi ha moltes 
línees de treball molt reals, i que han de convertir la igualtat, diversitat cultural, convivència, 
cohesió social, normalització i transversalitat  en realitats a la nostra ciutat. 
Sobre això es el que hem de treballar, tenim molta feina a fer tots plegats. Es important que aquí 
sigui un marc de relació sincera i de treball. 
Finalitza amb ara no aprovarem cap moció al respecte; en tots cas s’ha de treballar i fer arribar 
certs criteris com a Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. 
 
Excm. Sr. Jordi Hereu dona la paraula a la Sra. Janette Vallejo. 
 
Sra. Janette Vallejo vol fer una invitació a tots els companys i companyes: aquest dissabte 29 a 
la plaça del Rei, estarem celebrant el nostre 15è  aniversari, de l’associació Amic, hi haurà música, 
menjars del mon i un espai per a les entitats, hi estan tots cordialment invitats. 
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Excm. Sr. Jordi Hereu expressa la seva emoció per l’elecció de la nova vicepresidència, a qui li 
desitja un gran treball i vol felicitar als altres dos candidats, doncs és molt important que hi hagin 
propostes i persones que vulguin encapçalar  aquest treball.  Vol felicitar també aquest Pla de 
Treball que és molt ambiciós i te coses molt importants a desenvolupar.  Expressa que 
l’Ajuntament al 2002 va aprovar un Pla Municipal d’Immigració que té un efecte bàsic molt 
important i és que manté el consens en torn al tema de la Immigració en aquesta ciutat. És un 
consens difícil d’aconseguir, molt fàcil de trencar, però que és bàsic per a què podem treballar 
nosaltres en condicions. Nosaltres el preservarem, doncs són aquests principis rectors, que ens 
permeten tirar endavant i treballar en plenitud de condicions. És bàsic i no és obvi mantenir aquest 
consens, a mitja Europa aquest consens s’ha trencat i aleshores a totes les autoritats locals els és 
molt difícil treballar com estem treballant a Barcelona. Us vull agrair a totes les entitats  que feu 
possible això, com també als cincs, sis partits, que entorn a aquest principis, estem d’acord. Des 
d’aquest punt de vista estem treballant aquests temes, això dona peu a intentar consensuar totes 
les polítiques que des de l’Ajuntament s’estan portant a terme; tenim moltes polítiques per tirar 
endavant, algunes són especifiques, altres molt transversals com habitatge, joventut, educació, les 
politiques dels barris, totes elles ens han de permetre fer politiques d’ambició, d’expansió i de 
normalització que son principis fonamentals per a nosaltres. Considera que el Consell Municipal 
d’Immigració pugui treballar és fonamental ja que l’eix d’immigració és molt important per a tota la 
política que l’Ajuntament  hi ha de tirar endavant en els propers anys. Ho diu a l’any 2008, any de 
la interculturalitat,  que és un tema que Europa ha escollit per la seva importància. 
Considera que aquest és un procés social, és un procés en el que és fonamental que tothom es 
conegui millor, aquesta és una base fonamental. Li sembla bé que els catalans que són al món 
també estiguin presents el Dia del Migrant. 
Exposa que la veu dels immigrants ja està a molts àmbits, en àmbits de Districte o d’altres de 
participació ciutadana: a Benestar, Joventut, habitatge...  Volem que cada cop més la vostra veu 
estigui més barrejada amb les altres: treball, política social, habitatge. Té ple sentit que persones 
d’altres àmbits estiguin aquí i que el CMIB estigui en altres àmbits. El principi de transversalitat 
l’hem de treballar en profunditat. 
 
Aquest és un òrgan que és un instrument bàsic per a tirar endavant aquestes politiques. 
Considera que ha estat una sessió força important, que obre bones perspectives i que, expressa, 
en tot cas nosaltres intentarem preservar les condicions del consens polític que ens permeti 
continuar treballant.  
Moltes gracies. 
 
A les 20 hores 45 minuts s’acaba la Sessió Plenària. 


