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ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 27 de Març, a les 19  hores 
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix: Im. Sr. Carles Martí i Jufresa. Primer Tinent d’Alcalde. 
 
Assistents:  
 

 Sr. Daniel de Torres Barderi, Comissionat d’Immigració i Diàleg 
Intercultural 

 Sr. Manuel Colon (Associació de la Comunidad Dominicana en Cataluña) 
 Sr. Niang Ousseynou (Ass. de Residents Senegalesos a Catalunya) 
 Sra. Fariza Habib i Sra. Marina Meseguer (ACESOP-Associació 

Cultural-Educativa i Social-Operativa de Dones Pakistanís) 

 Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina) 
 Sra. Fatima Ahmed (Associació Sociocultural Ibn Batuta-ASCIB) 
 Sra. Laura Rojas (Federación de Asociaciones Americanas en 

Catalunya-FASAMCAT) 

 Sra. Maria Mercedes Benzaquén (Casal Argentí a Barcelona) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario Honduras y 

amigos) 

 Sr. José Vera (Asociacion de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad de la Mujeres Filipinas) 
 Sr. Mawa Ndiaye (Federació de col·lectius d’immigrants de 

Catalunya-FCIC) 
 Sr. Ahmed l’Hachemi (Associació Wafae) 

 Sra. Marita Paulita (Centre Tuluyan San Benito) 
 Sra Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sr. Alejandro Erazo (Associació de Suport Organitzacions Populars Xilenes 

ASOPXI) 
 Sr. Dai Hua ( Associació de Paisanos de Zhejiang en Catalunya) 

 Sr. Javed Ilyas ( Associació de Treballadors Pakistanesos) 
 Sr. Kamel Ben Brahim (Asociación de trabajadores inmigrantes marroquis 

en Catalunya- ATIMCA) 
 Sra. Ana Roman ( Asociación Romanesa en Catalunya) 

 Sra. Mei Wang i Sra. Ye xin Feng ( Asociación mujeres chinas empresarias) 
 Sr. José Guzman ( Fundación Juan Pablo II) 

 
 Sra Esther Capella i Farré, Representant Grup Municipal ERC 
 Sr. Iban Rabasa, Grup Municipal CIU, per delegació de la Sra. Mercè Homs 

 
 Sra. Glòria Figuerola, Gerent d’Acció social i ciutadania  
 Sra. Marleny Colmenares, Institut Municipal d'Educació (IMEB) 
 Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció 

social 

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

 
El Sr. Carles Martí fa la presentació pública al Plenari de la nova Secretaria del Consell 
Municipal d'Immigració la Sra. Mercè González. Com a Secretaria li correspon la 
coordinació i preparació de les sessions així com aquelles tasques que com a Secretaria li 
són pròpies. Afegeix que la Sra. Mercè González treballar fa molts anys a l’Ajuntament de 
Barcelona i es coneix bé tant la Institució com la ciutat. El primer encàrrec que se li ha 
encomanat ha estat preparar la proposta de Pla de treball pel CMIB.  
 
Excusa al Sr. Sanahuja que per motius personals no pot assistir al Plenari i demana si hi 
ha esmenes a l’acta de la sessió anterior. S’aprova l’acta sense esmenes. 
 
2. Presentació de la metodologia per elaborar el Pla de Treball del Consell. 
 
La Sra. Mercè González explica que fa un mes i mig que ha començat les tasques com 
a Secretaria. El primer objectiu era visitar a totes les entitats que formen part del Consell, 
no ha estat possible abans del Plenari, i en les properes setmanes espera aconseguir 
aquest objectiu. Un dels motius d’aquestes visites era i és copsar que és el que esperen 
i volen les entitats del CMIB.  
 
La proposta que es presenta a continuació ha estat consensuada amb la Comissió 
Permanent , i bàsicament és la creació d’un grup de treball per l’elaboració del Pla de 
treball del CMIB 08-11. A partir de les visites realitzades a les entitats, es recullen dos 
eixos com a objectius claus del CMIB que han de ser les fites del Consell: 
1. La plena ciutadania 
2. Interculturalitat 
(veure document lliurat) 

 
L’estructura del Pla de treball és marcar els diferents objectius, així com les diferents 
accions, amb un calendari, mètode i sessions de treball. La previsió per l’elaboració són 
dos sessions de treball. Totes les entitats que vulguin participar s’han d’inscriure. 
Un cop tinguem l’esborrany, s’enviarà a totes les entitats per esmenar, i posteriorment 
passarà a la Comissió Permanent. La intenció és que al mes de juny es faci un Plenari 
extraordinari per la seva aprovació.  
 
El Pla de treball és important donat que ens marcarà la feina a realitzar durant els propers 
anys per aquest motiu es convida a totes les entitats membres a formar part del grup de 
treball. 
 
El Sr. Carles Martí anima a les entitats a participar i dona la paraula a les entitats per a 
que facin els comentaris o esmenes. 
 
El Sr. Mawa Ndiaye demana si el calendari que apareix al document annex està ja 
determinat; així com els objectius del Pla de treball. Considera que prèviament s’hauria 
d’aprofundir, entre tots els membres, respecte als objectius i funcions del Consell 
Municipal.  
 
El Sr. Carles Martí comenta que el supòsit que apareix en el document és simplement un 
exemple per visualitzar l’estructura que tindrà el Pla de treball.  
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3. Informació sobre l’Any Europeu del Diàleg Intercultural i proposta 
d’adhesió de les entitats al Consell Promotor de l’Any. 

 
El Sr. Carles Martí cedeix la paraula al Sr. Daniel de Torres comissionat en matèria 
d’Immigració i específicament comissionat per portar els temes d’Interculturalitat. 
 
El Sr. Daniel de Torres indica que a la carpeta es troba un document que és l’ABC de 
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural en el qual es contextualitza el tema. Explica que la 
Comissió Europea va decidir aquesta celebració i que la ciutat de Barcelona es va adherir. 
Perquè es important adherir-se? Fins ara, l’arribada de la immigració a Barcelona ha 
comportat que l’Administració es centrés molt en allò que provocava més urgència: 
aspectes d’acollida, reforçar serveis i més, últimament, en els reagrupaments familiars. 
Ara és el moment d’incorporar l’èmfasi en les relacions entre ciutadans, mantenir la 
cohesió social i la convivència.  
 
D’aquesta forma es crea el Consell promotor que pretén impulsar aquest Any. El Sr. 
Daniel De Torres convida a totes les entitats membres del Consell Municipal d’Immigració 
a formar part d’aquest consell promotor, que es presentarà el dia 14 al Saló de Cent. En 
aquest acte hi haurà representants de moltes institucions de la Ciutat.  
 
La celebració d’aquest Any Europeu del Diàleg Intercultural és també una bona 
oportunitat per visibilitzar la immigració en temes que no siguin socials, posant l’accent 
en el tema cultural però també en l’educació, mediació intercultural, centre interreligiós... 
es va decidir sumar el màxim d’iniciatives.  
 
També es pretén que les institucions culturals tinguin en compte que els públics estan 
canviant  i que aquest fet s’ha d’introduir a les seves agendes i programacions. En el 
territori fa temps que es treballa la interculturalitat, especialment les entitats, i es pretén 
treure a la llum aquesta activitat. Per a que la gent conegui el treball que es fa.  
 
En conjunt ha sortit un ventall d’accions i activitats molt important. Alguns han aportat 
activitats, però cal indicar que és un programa encara obert, que es pot afegir coses. Es 
compromet a enviar el pre-programa i informa que el dia 17 i 18 de maig començaran les 
activitats de l’Any. Afegeix que l’Any Europeu del Diàleg Intercultural es va presentar a la 
Comissió Permanent, on també va anar en Jordi Martí Delegat de Cultura, per explicar la 
visió de cultura. 
 
Afegeix un aspecte molt important: això no s’acaba aquí o aquest any, i és que 
paral·lelament l’Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla Municipal Intercultural. Es 
demanarà la participació activa del CMIB per la seva elaboració. L’objectiu és que la 
interculturalitat quedi assumida pel conjunt de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Carles Martí indica que cal obrir un debat sobre aquesta nova realitat 
multicultural de la ciutat, definir un programa nou que ajudi a que aquestes realitats 
culturals i socials adquireixin la carta de naturalesa quotidiana. És un repte complicat i 
important per la ciutat. De moment l’Any es concreta en moltes activitats que es 
presenten el dia 14 amb les que es vol arribar a molta gent i que participin. 
 
Torn de paraules 
 
El Sr. Javier Bonomi dona la benvinguda a la nova Secretaria. Respecte a l’Any 
considera que comprometre als convençuts es fàcil però cal treballar especialment, 
aquest Any, amb els no convençuts, amb les entitats que no són d’immigrants. D’altra 
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banda fa una valoració molt positiva de les estratègies que es desenvolupen a Catalunya 
i podríem començar a parlar de Model català. 
 
La Sra. Elsa Oblitas dona la benvinguda a la nova Secretaria. Considera que les 
associacions petites porten fent interculturalitat d’ençà molts anys i s’alegra de la 
celebració. Reclama ajuda o suport per les entitats que treballen en els barris dia a dia.  
 
El Sr. Niang Ousseynou dona la benvinguda a la Secretaria i pregunta com s’ha fet 
l’elaboració del programa de l’Any. Pensa que tothom hauria de participar per sentir-se 
còmplice i co-responsable. 
 
El Sr. Daniel de Torres explica que el programa no s’ha tancat i convida a totes les 
entitats del Plenari a participar. El programa ha estat fet amb les petites entitats i amb les 
grans institucions. Considera que és important la participació de les grans institucions, 
per a que s’adaptin a la nova realitat social i incorporin a les seves agendes l’actual realitat 
cultural. També s’ha anat al territori. Es compromet a enviar el pre-programa per a que es 
vegi la quantitat d’entitats diferents que han participat. Disculpa si no els ha arribat la 
informació i comenta que, de fet, avui era un dia important per fer arribar la informació a 
tothom del CMIB. D’altra part considera que s’ha de tenir en compte que l’agenda 
d’activitats a la ciutat és molt rica i és difícil arribar a tot arreu.  
 
El Sr. Carles Martí considera que es tracta de posar el tema a primera plana, per parlar, 
els de sempre i els que normalment no hi són. Amb moltes perspectives, però que en 
parlem. Tot això per a que hi hagi un producte que es traduirà en un Pla Municipal 
d’Interculturalitat, que donarà suport a moltes de les entitats que ja treballen per la 
Interculturalitat dia a dia i en els territoris. El treball realitzat per les entitats és molt 
important però calia, també, arribar a altres espais i institucions. 
 
El Sr. Mawa Ndiaye considera que s’hauria de consensuar de què parlem quan diem 
interculturalitat. Per ell aquest concepte comporta transversalitat i treball comunitari. És 
fonamental treballar la interculturalitat des d’una perspectiva de proximitat, amb les 
entitats del territori. 
 
La Sra. Elsa Oblitas demana quan arribarà l’esborrany. 
 
El Sr. Alejandro Erazo saluda a la nova Secretaria i considera que serà una aportació 
interessant. Valora que existeix una manca de participació en el disseny d’algunes 
polítiques. Considera que el Consell no és un espai per teoritzar sobre interculturalitat, 
però si per tractar temes de convivència. Creu que les entitats membres del Consell no 
són representatives quantitativament però si qualitativament. Considera que l’Any 
permetrà tenir punts de trobada entre entitats d’immigrants i societat d’acollida per 
elaborar un discurs comú i col·laboraran aportant activitats. 
 
El Sr. Carles Martí opina que si el Consell vol fer un debat sobre interculturalitat pot 
fer-ho i es pot establir en el Pla de treball que s’ha d’elaborar. El Pla de treball vol donar 
resposta al tema que planteja l’Elsa de construir-lo entre tots, també es pretén el mateix 
objectiu amb el Pla Municipal d’Interculturalitat: elaborar-lo entre tots (els que vulguin). 
Considera com un repte que el Pla Municipal d’Interculturalitat a més de mostrar la 
diversitat sigui un veritable instrument per lluitar contra els estereotips i tòpics , que tots 
en tenim. Es tracta de buscar punts en comú sense prejudicis. Afegeix que respecte a 
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, l’adhesió pretén posar el focus en allò que ja fem 
i que no es visibilitza, per arribar al màxim de gent i crear diàleg, debat. 
 



 
Ajuntament 

 

  
de Barcelona 

 Direcció d’Immigració 
Pl. Pi i Sunyer 8-10, 1a planta 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 402 75 70/31 67 
Fax 93 402 70 90 

 

4. Presentació del contingut del portal web Nova Ciutadania, realitzat pel 
grup de treball. 

 
El Sr. Carles Martí passa la paraula per la presentació del portal web Nova Ciutadania 
 
La Sra. Mercè González explica que aquesta web té el nom provisional de Nova 
Ciutadania i desenvolupa els diferents objectius del Pla Municipal d’Immigració. Un 
d’aquests objectius es el Consell Municipal d’Immigració, que es concreta com una àrea 
temàtica més del portal. Aquesta area temàtica segueix l’estructura base, que no es pot 
modificar, però si es pot construir entre tots el contingut del que és el CMIB. Per aquest 
motiu es va convidar a totes les entitats membres del Consell la possibilitat de formar part 
d’un grup de treball per elaborar el contingut. Aquest grup de treball va treballar en dues 
sessions i el document que s’annexa és el resultat . Es va enviar també a la Comissió 
Permanent per a que esmenessin.  
 
El resultat del treball realitzat estructura aquesta àrea temàtica en: 
1. Què és el CMIB?  
2. Funcionament 
3. Qui en forma part. Llistat de les tipologies de membres. 
4. Condicions per esdevenir membre del CMIB 
 
A partir d’aquí l’estructura correspon a la comuna de les altres àrees: 
 
5. Actors i contactes: Llistat d’entitats, grups polítics... Per acabar d’omplir aquest 

apartat demana que cada entitat ompli una fitxa amb les dades bàsiques de la seva 
entitat. 

6. Programes i productes: En aquest apartat es penjaran les actes del Consell plenari, els 
acords de la Comissió Permanent i els grups de treball que s’han constituït i qui ha 
format part. També el Dia del Migrant i per últim tots els dictàmens i informes que 
s’elaborin i aquells que s’han elaborat. 

7. Plans vigents: Es penjaran les Normes Reguladores i el Pla de treball del CMIB. 
8.  El tema de bones pràctiques es desenvoluparà més endavant i caldrà elaborar entre 

tots els criteris del que considerem bones pràctiques.  
 
Fa una invitació a participar als grups de treball. 
 
El Sr. Carles Martí demana si hi ha comentaris sobre aquest tema. 
 
El Sr. Manuel Colon dona la benvinguda a la Secretaria i considera que aquesta web pot 
ser un veritable òrgan de difusió de les entitats. 
 
El Sr. Alejandro Erazo valora molt positivament el treball realitzat. A nivell de propostes 
considera que s’ha de fer recerca dels links d’informació sobre els temes d’estrangeria, 
per exemple el Col·legi d’advocats. Valora important aquest tema donat que pensa que la 
pàgina també serà consultada per persones d’altres països. 
 
El Sr. Javier Bonomi creu necessari fer visible a les entitats i al CMIB. Amb el que no 
està del tot d’acord és amb el nom, Nova ciutadania, donat que no tots els immigrants 
tenen plena ciutadania. Considera que la paraula immigració no és negativa i seria més 
partidari d’utilitzar-la en aquest cas. 
 
El Sr. Mawa Ndiaye canviaria el concepte de Bones pràctiques pel d’Experiències. Pensa 
que el que és important es l’aprenentatge i per tan també s’aprèn dels errors i que a 
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l’apartat de Bones pràctiques és té la costum de posar exclusivament als projectes 
models. 
 
La Sra. Elsa Oblitas felicita al grup de treball. Creu important que hi hagi informació 
sobre els Drets laborals, ja que hi ha una gran desinformació en el col·lectiu immigrant i 
un gran nombre d’abusos. En aquest sentit creu que podria ser interessant que hi hagués 
un apartat de denuncies individuals sobre aspectes laborals. 
 
La Sra. Mercè González matisa que les denuncies que pot fer el CMIB són col·lectives, 
i es concretarien en els informes i dictàmens, però que no entra en les seves 
competències les denuncies particulars ja que ja hi ha altres espais més adequats per 
fer-ho. 
 
Respecte a la pàgina web aclareix que no s’actualitzarà diàriament, per tant difícilment 
pot incloure l’agenda d’activitats de les entitats, i que les altres àrees temàtiques del 
portal recullen molta més informació. 
 
Per últim afegeix que el nom del portal és provisional, de fet la reflexió que en fa el Sr. 
Javier Bonomi es té present. 
 
La Sra. Esther Capella fa una reflexió sobre el tema dels links i la informació que es pot 
donar com a Administració Local. Així informa que la web del Col·legi d’advocats disposa 
d’una part pública però d’una altra restringida. Considera que els links que s’incorporin 
per temes d’informació d’estrangeria han de ser a institucions i serveis que tinguin 
competència en aquest tema i que actualitzin amb regularitat la seva web. Pensa que en 
aquest tema és important ésser molt curosos. 
 
El Sr. Alejandro Erazo insisteix que hauria d’ésser útil per a persones d’altres països. 
 
El Sr. Carles Martí aclareix que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un portal, dintre 
d’aquest hi haurà una altra pàgina anomenada Nova Ciutadania, o com es determini el 
nom , on es desenvoluparà tots els temes d’immigració i desprès estarà l’apartat del  
CMIB . Ara es tractaria de fer o aprovar el contingut del CMIB. 
 
Es compromet a que igual que hem fet participadament la part del CMIB, també ho farem 
per la resta del portal d’immigració. Discutir el nom, la proposta tècnica i treballar-ho en 
un grup de treball; i que en el proper plenari es presenti les propostes del CMIB pel que 
fa a la web, i escoltar les seves opinions i aportacions.  
 
El Sr. Alejandro Erazo insisteix que vol que aparegui en l’acta que tres entitats han 
proposat que hi hagi links d’informació interessant pels immigrants. 
 
El Sr. Joaquin Changue creu que el portal es per donar a conèixer el CMIB i que també 
seria bo respongués a les necessitats de l’immigrant. En aquest últim sentit considera que 
si recull massa informació pot haver una col·lisió de competències. 
 
El Sr. Jose Vera dona la benvinguda a la Secretaria. Exposa, respecte a la web, que  la 
considera bé i que es pot deixa així i ja s’anirà millorant. De totes formes considera difícil 
donar una informació veraç respecte a estrangeria donat que també depèn de les lleis i 
acords amb altres països. Per últim fa la proposta que la web sigui en dos o tres idiomes 
(català, espanyol i anglès).  
 
La Sra. Lola Rodríguez demana quan es farà efectiva aquesta web i pressuposa que 
ens coordinarem per tal de donar una informació acurada dels serveis de l’Ajuntament. 
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Pel que fa al nom vol recordar altres conceptes que anteriorment s’havien utilitzat com 
Bdiversa o bé Barcelona Intercultural. 
 
El Sr. Manuel Colon creu que es perdrà una gran oportunitat si la web no s’actualitza 
regularment i per tant que puguin penjar les activitats les entitats membres del Consell. 
 
El Sr. Carles Martí respon que esta previst la nova web pel mes de Juny, que espera que 
prèviament es produeixi el debat i aportacions del Consell a la web. Respecte al tema 
lingüístic informa que estarà vinculat a la normativa general municipal per aquets casos. 
Per últim fa la reflexió que encara que s’intenti el màxim d’informació possible, hem de 
tenir cura de no duplicar altres webs, com la de la Secretaria de la Immigració de la 
Generalitat, així com tenir en compte les competències de cadascú. 
 
5. Valoració del Dia del Migrant. 
 
El Sr. Carles Martí li cedeix la paraula al Sr. Daniel de Torres. 
 
El Sr. Daniel de Torres informa que a les carpetes disposen d’un document resum de 
les dades del Dia del Migrant. En total van participar 14 entitats i es calcula que unes 
4.000-5.000 persones. Entre els aspecte valorats positivament estaria el lloc, la barreja 
d’actuacions, fer-ho al matí, el tast gastronòmic, l’èxit als tallers. Els aspectes millorables 
serien intentar avançar l’organització i crear un grup de treball abans de l’estiu, que els 
debats no fossin en paral·lel, la coordinació amb la Generalitat per no solapar-se, allargar 
la festivitat fins a la tarda, que hi hagi sempre alguna persona a les carpes i, per últim, la 
distribució dels espais.  
 
Torn de paraules 
 
El Sr. Manuel Colon considera que tots plegats s’han de felicitar per la consolidació 
d’aquesta festivitat. Proposa que únicament hi hagi una tarima, així com fer abans el 
debat. Afegeix que la festa de Sos racisme fou un bon exemple i caldria aprofundir en 
aquesta diada i aconseguir que compleixi la funció d’apropar-nos a la gent d’aquí. 
 
La  Sra. Laura Rojas comenta que creu que es va començar massa aviat, donat que de 
bon matí no havia públic. D’altra banda dubta que si s’allarga fins a la tarda la gent es 
quedi al migdia, encara que considera que es pot fer una prova. 
 
El Sr. Joaquin Changue opina que posar els debats abans no serà efectiu i que en tot 
cas s’ha de fer de forma que el soroll no sigui un problema. Està d’acord que la Diada es 
faci durant tot el dia. 
 
El Sr Daniel de Torres indica que totes aquestes aportacions es recullen i que es 
treballaran al grup de treball a partir del qual s’organitzarà el proper Dia del Migrant 
d’aquest any. 
 
La Sra. Elsa Oblitas discrepa amb l’aportació de la Laura Rojas, donat que explica que 
si que havia gent pel matí en els tallers. D’altra banda opina que en general es va millorar 
l’organització d’aquest any passat respecte als anteriors. 
 
El Sr. Carles Martí exposa que un cop escoltades les propostes i crítiques creu 
convenient fer l’encàrrec a la Secretaria del Consell la creació del grup de treball abans de 
l’estiu.  
 
6. Membres del Consell Municipal d’Immigració: 
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-Canvi d’entitats observadores a entitats membres 
 
El Sr. Carles Martí cedeix la paraula a la Sra. Mercè González.  
 
La Sra. Mercè González exposa que hi ha tres entitats que ja fa un any van entrar al 
Consell com a entitats observadores i que passarien a ser membres de ple dret. Aquestes 
entitats són: 

- Fundació Juan Pablo II 
- Associación mujeres chinas empresarias 
- Associació Cultural Educativa i Social-operativa de Dones pakistanis (ACESOP) 
-  

El Sr Carles Martí els hi cedeix la paraula a les noves entitats membres. 
 
El Sr José Guzman (Fundació Juan Pablo II) dona la benvinguda a la Secretaria i explica 
que fa vuit anys que la seva entitat es dedica a la promoció i activitat esportiva. Considera 
que la creació de la web pot ser una bona eina per les entitats i mostra el seu entusiasme 
per formar part del Consell Municipal d’Immigració. 
 
La Sra. Shang Mei (Asociación Mujeres chinas empresarias) dona les gracies. 
 
La Sra. Fariza Habib excusa l’absència de la Sra. Huma Jamshed que es troba fora del 
país i dona les gràcies per l’acollida al Consell. Espera que l’important treball que fan al 
Raval pugui beneficiar-se d’aquesta incorporació al Consell.  
 
7. Precs i preguntes. 
 
La Sra. Elsa Oblitas llegeix una carta en nom de la Plataforma per la Llengua. Considera 
que les entitats que participen en la Diada del dia de Sant Jordi permeten treballar per la 
cohesió i la diversitat en un dia tan assenyalat. Fins ara ho celebraven  a la Plaça 
Catalunya. Per tots ells aquesta celebració en aquest lloc és important per la seva 
centralitat i per un motiu simbòlic. El problema és que el Districte de l’Eixample els hi ha 
denegat el permís i proposen com a espai alternatiu el Port Vell. Demanen que 
s’intercedeixi per fer-ho a la Plaça Catalunya. Llegeix totes les entitats signants. 
 
El Sr. Carles Martí  apunta que no es pot contestar donat que es desconeixen els motius 
d’aquesta denegació en tot cas, afegeix, considera que el Port Vell és un bon lloc per 
aquest tipus d’acte. 
 
El Sr. Niang Ousseynou considera que les actes s’envien massa tard i demana si es 
poden enviar abans.  
 
El Sr. Carles Martí respon que es farà el possible. 
 
La Sra Fatima Ahmed dona la benvinguda a les tres entitats que ingressen com a 
membres de ple dret. Felicita a les entitats per la seva participació al Plenari i la capacitat 
crítica que demostren. Demana agilitat a les entitats en el Pla de treball que s’ha 
d’elaborar, ja que considera que els Plenaris són normalment dos cops l’any i entre tots 
poden fer l’esforç de participar també en els grups de treball. En definitiva, apunta, cal 
que participin més entitats als grups de treball. 
 
El Sr. Jorge Irias dona la benvinguda a la Secretaria. Considera que l’Any Europeu del 
Diàleg Intercultural requereix d’uns recursos per les entitats. Afegeix que la web és 
important per les entitats així com per la gent d’altres països i que la durada del Dia del 
Migrant fou poc temps per desenvolupar els debats i els actes festius. 



 
Ajuntament 

 

  
de Barcelona 
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La Sra. Laura Rojas vol expressament donar suport a la demanda que ha expressat 
l’Elsa Oblitas respecte als actes que es realitzen el dia de Sant Jordi a la plaça Catalunya. 
 
El Sr. Carles Martí comenta que com ex-regidor de Ciutat Vella coneix molt bé la lluita 
per l’espai el dia de Sant Jordi, que desconeix els motius de la denegació del permís per 
part del Districte de l’Eixample però que en tot cas es compromet a que s’esbrinaran els 
motius i en el cas que no sigui possible la celebració a la Plaça Catalunya es cercarà un lloc 
alternatiu 
 
Per últim agraeix la tasca realitzada per tothom, així com la participació fins al final del 
Plenari de la majoria de les entitats del Consell.  
 
 
 
A les 21 hores 20 minuts s’acaba la Sessió Plenària. 


