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Gabinet Tècnic  
D’Immigració  

 
 
 
 

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

 
Sessió del dia 29 de Març, a les 18:30 hores 

a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 
 
 
Presideix: Im. Sr. Ramon Nicolau i Nos,  Regidor de Participació Ciutadana,  
Solidaritat i Cooperació. 
 
Assistents: Sr. Manuel Colon, Associació de la Comunidad Dominicana en Cataluña; 
Sra. Huma Jamshed i Sra. Amina  Klany d’ACESOP Associación de mujeres paquistanís: 
Sr. Hua Dong Dai,  Asociación paisanos Zheijang en Catralunya;  Javier Bonomi,  de 
Red Solidària (Fedelatina);  Sra. Fatima Ahmed d’ASCIB;  Laura Rojas, FASAMCAT; 
Mercedes Benzaquen, Casal Argentí a bcn; Sra. Elsa Oblitas, Centro Boliviano Catalan; 
Sra. Irene Yamba Jora, Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA; Sr. Hamid Berrani, 
Associació Catalunya-Líban; Sr. Mohamed Hilal Bent Ali,Dp. d’Immigració CC.OO 
Barcelonès; Sr. Lucrecia Popo, A. Cultural Riebaupua-Comunidad Bubi en Catalunya; 
Sr. José Vera, Asociación de Ecuatorianos en Catalunya; Sra. Rita Amaqui, Asociación 
Amistad de la Mujeres Filipinas;  Sr. Kamal Ben Brahim d’ATIMCA; Sr. Alejandro Erazo, 
ASOPXI;Janette Vallejo,  AMIC-UGT; Sra. Corina Veres d’ASOCROM ( assoc. 
Comunidad rumanesa a Catalunya; Sr.Javed Ilyas de assoc. Paquistanesos a 
Catalunya; Sr. Jorge Irias i Sra. Elena Fris de l’Assoc. Hondureña en Cataluña; Sr. Maua 
Ndiaye de la FCIC ( federació de col·lectius d’immigrants de Catalunya); Sr. Ahmed de 
Assoc. Wafae;  Sra. Marita Paulita del Centre Tuluyan San Benito; Sra. Wang Shang,  
l’Assoc. Mujeres empresarias chinas; Sra Núria Sancho, representació grup ERC; Sra. 
Magda Oranich representant grup CIU; Sra. Glòria Figuerola, Gerent del Sector de 
Serveis Personals, Sr. Pep Cambray,  Serveis Personals del Districte Ciutat Vella; Sra. 
Isabel Montane, Servei de Comunicació de regidoria; Sr. Josep M. Lahosa i Cañellas,  
Serveis de Prevenció, Sra. Marleny Colmenares, l’Institut Municipal d’Educació; 
Sr.Ramón Sanahuja,  Gabinet Tècnic d’Immigració; Sra. Mercè Janer, Secretaria 
Tècnica del Consell Municipal d’Immigració.  
 
Al no haver-hi cap esmena, s’aprova l’Acta de la última sessió Plenària del Consell,  del 
22 de Novembre de 2006. 
  
El Sr. Ramon Nicolau, dóna la benvinguda als presents i comença amb l’informe de 
presidència.  Cita diverses activitats en les que ha participat el consell,  el dia del 
Migrant i la Fira del treballador immigrant,  incorporades en l’ordre del dia de la reunió. 
 
Fa esment a la Llei d’Acollida que està preparant el Govern català,   un tema que no es 
va incloure en l’ordre del dia de la reunió,  ja que quan es va convocar aquesta,  no es 
tenia informació de la proposta de  llei i no s’havia obert el procés participatiu per 
l’elaboració d’aquesta de llei.  Algunes entitats  van demanar que es parlés d’aquesta 
proposta de llei d’acollida a la reunió plenària d’avui. 
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Explica la visió que es té des de  l’Ajuntament,  es considera que a Catalunya hi ha una 
bona pràctica en els processos d’acollida,  els protagonistes d’aquesta són la xarxa 
d’entitats d’iniciativa social,  tant d’entitats d’immigrants com d’entitats autòctones que 
conjuntament amb els serveis que ofereix l’administració local,  ofereixen una bona 
xarxa de serveis d’acollida.   
 
Es valora que aquest és un bon model d’acollida i que no cal inventar gaires coses 
noves,  el que cal en tot cas,  es reforçar el que ja existeix,  posant més mitjans,  més 
recursos i dotant de més serveis per a tota la població,  serveis d’educació,  serveis 
socials,  habitatge,  això beneficiarà a tota la població i també als immigrants. Es 
planteja que la llei d’acollida pot estar bé,  però és necessari que es faci un pacte 
nacional per la  immigració que doni força al que es faci i on es reculli els temes 
d’acollida i els de suport a la integració. 
 
Explica que aquesta opinió l’ha comunicat, tant ell mateix com els tècnics municipals 
responsables d’aquest tema, en diferents reunions de treball amb la Secretaria per a la 
Immigració.  A aquest òrgan, s’ha passat la informació del que s’està fent,  el Manual 
d’Acollida,  fet per les entitats i l’Ajuntament. Es planteja que això es pugui continuar 
fent i que es doti de més pressupost.  Una llei serà benvinguda si hi ha una aportació 
de recursos que respecti i enforteixi el que ja s’està fent.  
 
Es considera que en aquest tema com en d’altres relacionats amb la immigració és 
important avançar per consens,  evitant  enfrontaments i col·laborant amb els diferents 
agents implicats, fer  sense preses,  amb el temps que calgui i amb la participació de 
tots.  Aquest és un dels temes més importants que tenim actualment en el calendari 
polític. 
 
Fa referència també a un altre tema,  el manifest de les entitats del Consell Municipal 
d’immigració davant la propera campanya electoral,  tal com es va proposar en el 
passat plenari d’aquest consell,  la comissió permanent ha fet una proposta que està 
previst tractar  a l’ordre del dia d’avui.  Aquest manifest,  així com el resum de les 
reunions permanents que s’han fet,  s’han enviat a tothom i per tant,  ja coneixen el 
contingut de la proposta que es fa. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
El Sr. Manuel Colón,  espera que aquest any sigui un bon any pel consell,  recorda 
amb satisfacció algunes activitats de l’any passat,  la formació feta i  la celebració del 
dia del Migrant,  encara que considera que en aquest acte va faltar assistència. 
 
Informa de la celebració de “carnaval” que el passat 4 de Març,  va fer el col·lectiu de 
dominicans,  era la primera vegada que aquest col·lectiu organitzava un acte d’aquest 
tipus,  va ser un èxit, una festa alegre i respectuosa,  amb participació de  prop de 
2.500 persones,   entre les que hi havia persones d’aquí i d’altres col·lectius llatins. 
Agraeix  el suport del regidor i de Javier Bonomi.  Es proposen realitzar-la cada any. 
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El Sr. Hamid Hilal,  fa referència a la proposta de la Llei d’Acollida presentada per la 
Generalitat.  Considera que és una llei important que afectarà a les persones 
immigrants que viuen o vindran a viure aquí. 
 
Informa que des de  CCOO es considera un document precipitat que no s’ha pogut 
negociat ni concensuar.  A les reunions convocades per la Secretaria de la Immigració 
faltava temps real per participar,  reflexionar,  debatre i negociar la llei.  Des del 
sindicat,  s’ha fet un document de suggeriments a la proposta de la Generalitat.  
Proposem que es segueixi un procediment de negociació amb els partits polítics,  els 
sindicats,   les entitats i les administracions locals. 
 
Passa a considerar alguns aspectes de la proposta de llei en els que estan en desacord: 
l’excés d’èmfasi en els serveis específics pels immigrants, a part dels serveis específics 
indispensables,  el que cal és crear serveis normalitzats per a tota la població,  les 
finestres úniques per a tothom ajuden a la integració;  es fa referència a accions 
d’integració per als nouvinguts i no es fa  referència a accions que caldria impulsar per 
al conjunt de la  població que ha d’acollir;  l’orientació de l’acollida a immigrants dels 
països no comunitaris,  quan s’hauria de plantejar l’acollida i el donar a conèixer la 
cultura i la història de Catalunya  a totes les persones nouvingudes siguin comunitàries 
o no;  en l’acollida s’ha tenir en compte els dos idiomes oficials de Catalunya,  en la 
proposta de llei sembla que només existeixi el català. 
 
El Sr. Alejandro Erazo,  coincideix amb la valoració feta per presidència i recolza les 
propostes que s’han fet des dels sindicats,  considera que s’han de rectificar molts 
punts d’aquesta proposta de llei d’acollida, tant pel que fa al procés participatiu com 
pel que fa als continguts. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  comenta la no conveniència temporal d’aquesta llei, se li dóna  
pressa excessiva,  entén que la llei d’acollida quedarà supeditada al marc que estableixi  
el pacte polític estatal per a la immigració,  pendent d’elaboració.  
 
Des del punt de vista del fons,  considera que no s’ha facilitat la participació de les 
entitats en el contingut del primer esborrany de la llei i que aquest és molt 
unidireccional i no inclusiva, no es reconeixen els valors de les cultures existents.  
Tampoc hi ha un reconeixement a l’activitat d’acollida que venen fent, des de fa temps,  
entitats,  institucions i sindicats.  En la proposta de llei,  no es parla per res del passat,  
sembla que s’hagi de començar de nou.  Demana que es reconeguin com a agents 
d’acollida totes les institucions i entitats que porten temps fent aquesta funció. 
 
El Sr. Kamel Ben,  insisteix en la necessitat que si es busca consens,  es tinguin en 
compta l’opinió i l’experiència de les entitats que ja porten molt temps fent acollida. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  comenta la coincidència de les diferents opinions que s’han 
expressat en referència a aquest tema,  es recolliran en l’acta de la reunió i es 
transmetran a la Secretaria per a la Immigració en les reunions que es tindran.  Confia 
en que s’arribarà a acords que respectin les diferents pràctiques en acollida que estan 
fent entitats,  sindicats i ajuntaments. 
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El regidor, passa al següent punt de l’ordre del dia,  presentació del “Pla d’Acollida i 
Integració de les persones immigrades del Districte  Ciutat Vella”, informació 
demanada per les entitats en passades reunions.  Comenta que aquest districte és un 
dels que té un percentatge més alt de població immigrant,  es un dels primers territoris 
que es va plantejar fer un pla d’acollida i integració de les persones immigrants.  És un 
pla que fa el districte en col·laboració amb les entitats del territori.  Passa la paraula al 
Sr. Pep Cambray,  cap de Serveis Personals del Districte de Ciutat Vella. 
 
El Sr. Pep Cambray,  fa referència al document lliurat a la carpeta de documentació  
“Pla d’acollida i integració de les persones immigrades” és el Pla aprovat el 28 de 
Febrer de 2006. Explica aspectes generals del Pla,  l’anàlisi de dades demogràfiques,  
les línies d’actuació per els tres anys,  els projectes previstos, el pressupost definit i  la 
metodologia utilitzada.   Dóna algunes dades del balanç  del primer any d’aplicació del 
Pla. 
 
Aquest Pla està inclòs en el que marc del Pla Municipal d’Immigració,  s’ha elaborat i es 
realitza amb col·laboració amb les entitats del Districte i es fa a partir d’una 
metodologia participativa amb entitats,  serveis i grups polítics presents en el Districte.  
El contingut d’aquest procés participatiu es pot consultar a la pàgina Web del Districte 
de Ciutat Vella. 
 
Cita els projectes més importants que s’han anat desenvolupant durant aquest primer 
any de desenvolupament del Pla:  Elaboració de la “Guia de recursos per a persones 
nouvingudes a Barcelona”,  guia s’ha fet a tots els districtes de la ciutat; cobertura del 
100% de la demanda de beques de menjador segons valoració econòmica i social; inici 
de la consolidació de la coordinadora d’acollida per a la llengua com a coordinadora de 
ciutat; ampliació d’horari d’obertura dels centres cívics, que obren els dissabtes tot el 
dia; elaboració del protocol d’entitats residents als centres cívics per a noves entitats 
que necessiten temporalment d’un espai per desenvolupar projectes;  realització d’una 
jornada de portes obertes als centres religiosos del districte; obertura d’un punt 
d’informació per a les dones de Ciutat Vella i edició d’un fulletó de difusió dels serveis 
en diferents llengües;  increment de la presència d’educadors de carrer a barris del 
Districte;  creació de la xarxa de treball de la infància en risc al Raval;  obertura de les 
pistes esportives d’un centre escolar en horari no escolar;  dotació de fons econòmic a 
entitats  per a beques per a realitzar estudis musicals i activitats esportives. 
 
La Sra. Elsa Oblitas,  està en desacord amb les l’estadística de població que s’han 
comentat,  la seva percepció és que no baixat el percentatge de població immigrant a 
Ciutat Vella,   viu i treballa en aquest districte i i cada vegada hi veu més immigrants. 
 
Agraeix al districte que s’hagin obert els espais de centres cívics que permet que es 
puguin aprofitar aquests espais els dissabtes,  considera que no són suficients,  volen 
aprofitar també els espais esportius que estan tancats. 
 
Demana que s’obrin més guarderies públiques,  serveis necessaris per les dones que 
treballen. 
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El Sr. Mawa Ndaye,  comenta la necessitat que es facin d’accions de convivència que 
tinguin en compta la sensibilització de la població autòctona que ha  d’entendre i acollir 
als nouvinguts.  La convivència és una cosa de dos,  considera que s’han d’impulsar 
projectes que facin pedagogia per facilitar la convivència,  actualment s’hi incideix poc. 
 
El Sr. Hamid Berrani,  felicita pel desenvolupament del pla,  demana que en  
l’apartat de pressupost pel 2007 i el 2008, s’expliciti que va dirigit a tota la ciutadania,  
no només als immigrants,   tal com està redactat,  pot  confondre.  
 
Pregunta si està previst fer guies d’informació i sensibilització dirigides a tota la 
població,   en que es faci pedagogia i es trenqui amb els “bulos” que corren sobre 
immigració.  Demana que les guies de recursos s’enviïn a  les entitats del Consell. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  explica que es cert que falten places d’escoles bressol a 
Barcelona i en seguiran faltant durant anys.  Recorda que el sistema educatiu escolar 
espanyol i català estableix l’obligatorietat en l’escolaritat entre els 3 i 16 anys,  dins 
d’aquest marge,  tothom té plaça escolar garantida,  abans dels tres anys no està 
universalitzat. El Parlament de Catalunya,  va fer un pacte  de crear 30.000 noves 
places escolars en escoles bressol,  mentrestant,  s’han de continuar aplicant criteris 
raonables per a l’adjudicació correcta de les places disponibles i pensar en 
desenvolupar altres serveis complementaris sobre tot per cobrir les necessitats del 
primer any de vida dels infants. 
 
Respecte al Pla de Civisme,  comenta que s’ha de plantejar de forma  bidireccional i 
dirigida a tota la població,  nouvinguts, turistes de pas i tothom que viu a la ciutat. 
 
El Sr. Pep Cambray,   agraeix que es comenti la utilització dels centres cívics en els 
horaris ampliats, és El que compta a l’hora de fer balanç del Pla, és l’impacte que 
s’aconsegueix.  Està previst obrir nous espais esportius,  el CEIP Collaso els diumenges  
i s’està negociant amb un centre concertat.   Si la valoració d’ús és positiu, l’obertura 
dels centres,  s’estendrà al màxim possible d’instal·lacions.  
 
Pel que fa al pressupost i a la població que es beneficia d’aquest pla, repeteix que 
només la primera línia està dirigida a població immigrant,  la resta està destinada a 
tota la població.  Pren nota del suggeriment que cal aclarir-ho més  en els documents 
escrits i en les presentacions,  potser s’ha d’explicitar millor.  Es compromet a enviar la 
guia de recursos a les entitats. 
 
El Sr. Ramon Sanahuja,  explica que la guia de recursos que han vist de Ciutat Vella,  
s’ha fet també en els altres districtes de la ciutat,  guardant una certa coherència de 
ciutat.  La distribució de la guia de Ciutat Vella es fa des del Districte,  la resta de guies 
s’estan distribuint ara des dels districtes i des del gabinet Tècnic d’immigració,  les 
rebreu aviat.   
 
Respecte a la guia pedagògica en temes d’immigració dirigida a tota la població,  
coincideix que caldria posar més esforços en explicar pedagògicament a tota la 
població conceptes bàsics per trencar estereotips. 
 
El Sr. Ramon  Nicolau,  agraeix la participació del Sr. Pep Cambray.   
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Es passa al següent punt de l’ordre del dia,  manifest d’opinió vers les polítiques 
d’immigració i la propera campanya electoral.  Tema que es va proposar en el plenari 
anterior,  ja coneixen la proposta feta per la Comissió Permanent,  ara  caldrà aprovar-
lo per consens en aquest plenari i fer-la arribar als cinc grups polítics.   
 
Entenem que  els protagonistes de la difusió d’aquest manifest ha de ser de les 
entitats,  aquest tema quedarà  en mans del vicepresident i de la Comissió Permanent 
del consell  que  faran  arribar el manifest als cinc grups polítics. El protagonisme 
d’aquest procés no pot ser municipal, al ser part implicada,  no seria adequat que la 
difusió la faci el gabinet de premsa de l’Ajuntament,   és millor que siguin les entitats, 
com a membres del consell municipal d’immigració, les qui  ho gestionin.   
 
Des de la secretaria d’aquest consell,  es farà arribar a les entitats les dades de la 
persona del col·legi de periodistes amb qui posar-se en contacte i les dades de la 
secretaries dels diferents grups polítics municipals.  Passa la paraula als participants 
per si hi ha alguna esmena a fer. 
 
El Sr. Mawa Ndiaye,  a nivell de forma,  planteja que caldria afegir una s a la paraula 
col·lectiu del quart paràgraf.  Pel que fa al contingut,  proposa afegir en el preàmbul la 
referència a que els immigrants encara no tenen dret de vot i que és una necessitat el 
ser membres de ple dret a nivell municipal.   
 
El Sr. Hamid Hilal,  comenta que el consell ja va elaborar fa temps un document 
sobre el dret de vot,  sobre aquest tema.  El manifest actual,  té un altre objectiu, 
evitar que s’utilitzi la temàtica de la immigració com a font d’enfrontament partidista 
durant la campanya electoral i el que es facin discursos que provoquin rebuig vers  la 
immigració en el conjunt de la població. 
 
El Sr. Alejandro Erazo,  coincideix amb el que ha comentat el Sr. Hamid,  considera 
que seria oportú  comentar  la necessitat del dret de vot en el document,  però que el 
més important ara,  és tenir aquest manifest tal com està i poder-lo utilitzar per evitar  
que es repeteixi el que va passar en les passades eleccions autonòmiques. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  suggereix que es faci difusió del  manifest tal com està 
definit,  referent a la proposta que es reculli el dret de vot,  comenta que aquest tema, 
té una altra profunditat, suggereix que la Comissió Permanent reprengui i actualitzi el 
document del consell referent al dret de vot.   
 
El Sr. Hamid Berrani,  insisteix en que aquest manifest té la finalitat d’evitar que no 
s’utilitzi malament el tema de la immigració  durant la campanya electoral,  el tema del 
dret de vot,  és una altre qüestió.  Demana que es doni via lliure a aquest manifest. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  proposa que s’aprovi el manifest,  considera que el contingut 
del manifest ajudarà neutralitzar qualsevol atac que es facin els partits polítics a la 
immigració. 
 
Sense altres comentaris,  s’aprova per consens el manifest. 
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El Sr. Ramon Nicolau,  recorda que des de la secretaria del consell s’enviaran les 
adreces de les secretaries dels cinc grups polítics i la referència pel contacte amb la 
Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes,  per tal que es pugui 
organitzar una nota de premsa.   El tema queda ara en mans del Vicepresident i de la 
Comissió Permanent. 
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia,  la valoració de la celebració del  dia del 
migrant.  Va ser el segon any que es celebrava,  es va fer en  al Districte de Sant 
Martí,  el proper any,  suggereix que es faci al Poble Sec, i així anar canviant cada any 
de districte.     
 
Pel que fa a la  fira del treballador immigrant,  explica que va ser una iniciativa que va 
arribar després de l’últim consell.  Els organitzadors,  una empresa privada, havia fet la  
fira a Madrid, van proposar fer-la aquest any a Barcelona.   Es valorà  que era un tema 
interessant,  les altres administracions públiques també els semblava bé,  es va 
comentar a la Comissió Permanent i a les centrals sindicals.  Tothom va coincidir que 
era interessant estar-hi,  vàrem participar-hi en un stand petit com a Ajuntament,  i un 
stand més gran,  per a les entitats del consell  interessades en ser-hi.  Finalment van 
participar-hi dotze entitats del consell. 
 
El Sr. Ramon Sanahuja,  fa referència als dos DVDs inclosos a la carpeta de 
documentació,  un és sobre el consell municipal d’immigració “ Plegats construïm 
ciutadania”   ja es va informar de la seva elaboració en l’últim consell,  l’altre és un 
recull, una  petita mostra de les activitats de la tarda de la celebració del dia del 
Migrant,  els parlaments,  les actuacions i la mostra d’entitats. 
 
La Sra. Laura Rojas,  agraeix al Consell la possibilitat  de participar en la fira del 
treballador immigrant, és útil  per les entitats que hi participen.  Demana que es valori 
com es pot ajudar a les entitats en el material que s’exposa en trobades d’aquest tipus.  
Informa que van recollir unes 700 enquestes sobre el tipus de treballador immigrant 
que va assistir a la fira i les seves inquietuds professionals.  És un estudi que 
presentaran abans de l’estiu,  el faran arribar al consell. 
 
La Sra. Janette Vallejo,  considera que van participar-hi poques empreses,  les 
persones que van visitar el seu stand,  preguntaven on són les empreses?,  proposa 
que en futures edicions es prioritzi la participació de més empreses. 
 
El Sr. Hamid Hilal,  comenta que ells hi van participar activament,   la seva obligació 
es estar allà on estan els treballadors,  consideren més adequat que es faci el dia del 
treballador en general,  més que un dia específic pel treballador immigrant.  Espera 
que en el futur,  s’organitzi en un marc on hi hagi moltes més empreses que faciliti el 
contacte de treballadors i empreses. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  comenta que totes les entitats tenen pocs recursos,  fa 
referència al concepte de “trueque” ,  suposa un intercanvi en el que un treballa,  
aporta   i a  canvi li donen una altre cosa,  és l’experiència que han tingut com a 
organització.  No es pot dir que van tenir un stand gratis,  va ser a canvi de la 
col·laboració que es va fer en l’organització,  en base a moltes entitats i molt treball. 
 
Afegeix que en el futur s’haurà de garantir que no hi participi cap empresa de la que hi 
hagi la sospita  de que no respecta els drets dels treballadors. 
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Considera important fer activitats com aquestes, amb la participació de prop de 10.000 
persones que van poder interactuar amb les empreses i també amb els stands  
institucionals. 
 
El Sr. José Vera,  explica que van participar en la mostra d’entitats en la celebració 
del dia del Migrant.  Comenta que va haver-hi poca participació en el teatre,  li sembla 
que  es va fer poca publicitat,  demana que les entitats facin més difusió d’activitats 
d’aquest tipus.  
 
Respecte a la fira del treballador immigrant, comparteix les opinions que s’han dit, 
agraeix haver pogut estar en stand del consell,  comenta que ells hi van participar molt 
activament,  donant informació sobretot a les persones equatorianes que hi van  
assistir.   
 
El Sr. Hamid Berrani,  respecte al dia del migrant,  proposa que es faci més difusió.  
Valora positivament la fira del treballador immigrant en el seu conjunt,  encara que 
s’hagi de millorar en el futur.  Era la primera vegada que es feia, era una iniciativa 
privada,  ha estat positiu que les persones que van passar per la fira van poder posar-
se en contacte amb les empreses,  sindicats,  entitats i institucions.  
 
Considera que s’hauria de millorar la difusió, es va informar poc d’aquesta fira.  
Planteja que potser més endavant es podria pensar en celebrar un dia del treballador, 
no només d’immigrants.  També fa referència a l’espai insuficient que es va utilitzar en 
el Fòrum, tothom estava estret,  en canvi, al voltant,  hi havia molt espai desocupat.   
 
El Sr. Mawan Ndiaye,  valora positivament l’organització d’aquesta fira del 
treballador immigrant i la participació de la seva entitat.   
 
Respecte a la celebració del dia del Migrant,  fa diferents suggeriments,  considera que 
és un dia de reivindicació,  un dia que les institucions haurien  de marcar com un dia 
especial,  com per exemple,  el dia de la dona. Fent difusió,  aprofitar per sensibilitzar 
a tota la població.  S’ha de començar a preparar els actes d’aquesta data amb més 
temps,  anar més enllà de fer una festa de la diversitat, es un dia per aprofitar i parlar 
de la situació dels immigrants,  no només dels que estan aquí,  també de la situació 
dels qui volen venir,  de la situació més global,  pensar en quin missatge volem donar 
a la població en general. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  recull els suggeriments,  es tindran en compta per la propera 
celebració del dia del Migrant,  recorda que la última es va fer conjuntament entre el 
Consell,  l’Ajuntament, la Secretaria de la Immigració i la Xarxa 18 de Desembre,  
considera que és un camí que cal continuar.  Entén que s’ha de mantenir amb un 
format d’actes al matí i a la tarda,  fent més difusió i aconseguint més participació de 
la població autòctona.   
 
Referent a la Fira del treballador immigrant, té la impressió que l’empresa que ho va 
organitzar potser hi ha perdut diners,  era un risc d’ells.  Segurament seria més 
interessant fer una fira més general dels treballadors,  no només dels immigrants;  no 
se sap com evolucionarà el mercat en aquest sentit,  si aquesta o una altre empresa 
s’atrevirà a organitzar noves edicions similars,  considera que no és responsabilitat 
municipal fer-ho.  
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Ha parlat amb la nova Consellera de Treball,  considera important fer difusió del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) en context com el de la fira,   si hi ha una segona 
edició d’aquesta,  es mirarà que el SOC hi tingui una presència més activa.  Informa 
que va aprofitar per convidar-la a participar en aquest Consell Municipal d’Immigració,  
es podria fer a partir del següent mandat després de Maig,  ella està disponible i és 
una bona oferta tenir-la en un plenari per parlar dels temes del Servei d’Ocupació. 
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia,  el pla de treball del consell per aquest any. 
Aquest any,  té la característica de que hi ha eleccions el mes de Maig,  per tant,  hi ha 
una certa interrupció. 
 
La Sra. Mercè Janer,  fa referència al full lliurat en la carpeta de documentació que 
fa referència a la proposta de treball del Consell per aquest any.  En el context que 
situa el regidor i en base als objectius que té definits aquest consell, entre les activitats 
previstes i les que ja s’han anat fent,  estan les reunions de la comissió permanent i   
del grup de treball,  marc  en el que s’ha elaborat la proposta de manifest; la 
participació de les entitats del consell en activitats de ciutat,  com ha estat la fira del 
treballador immigrant o com pot ser  la participació en la mostra d’entitats dels 
Districtes,  les festes de la Mercè,  etc.;  les activitats de desenvolupament i debats 
que puguin interessar  i l’organització al Desembre de la celebració del dia del Migrant. 
 
Pel que fa a la proposta de participar a la Mostra d’entitats dels districtes,  en la 
carpeta de documentació està inclòs  un document informatiu amb el calendari de les 
diferents mostres.  S’entén que pot ser una bona oportunitat per les entitats del consell 
de participar en espais normalitzats de participació ciutadana.  En aquestes mostres hi 
estan representades i implicades les entitats dels districtes que treballen en diferents 
àmbits socials.  Vuit entitats del consell estan interessades en participar-hi.   
 
El Sr. Javier Bonomi, comenta que en grup de persones del cartell de la mostra 
d’entitats,  no hi veu cap immigrant, proposa que en els cartells de futures propostes 
de participació o mostres d’entitats,  es revisi el contingut del cartell i s’incorporin 
imatges de persones vingudes de fora. 
 
El Sr. Alejandro Erazo,  fa notar que en el llistat d’entitats del districte de Ciutat 
Vella,  no figura ASOPXI,  espera que sigui un lapsus,  ja que si que hi són.  Reforça la 
proposta anterior de canviar la imatge de les persones del cartell de la mostra. 
 
La Sra. Laura Rojas,  considerem molt important que des de l’Ajuntament de 
Barcelona es creïn i es potenciïn plataformes d’intercanvi i treball conjunt amb altres 
entitats de la ciutat,  on es puguin compartir amb altres entitats d’immigrants  i 
autòctones. 
 
La Sra. Mercè Janer, disculpa l’error de que no figuri ASOPXI en el llistat d’entitats,  
recorda que malgrat això, han rebut la informació i que si estant interessats en 
participar, hi són a temps. 
 
La Sra. Isabel Montane,  contesta al tema del cartell de la mostra d’entitats,  la 
imatge és d’aquest any,  la fotocòpia del cartell no és de qualitat,  està en blanc i 
negra,  en el conjunt de persones hi està representat el 15% de població immigrant, 
volíem donar una imatge de molta normalitat,  sembla que s’ha aconseguit,  ja que no 
es distingeixen.  Farà arribar la fotografia en color i qualitat i es podrà comprovar que 
si que està representada l’edat,  el gènere i els col·lectius de nouvinguts.   
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El Sr. Manuel Colón,  demana excuses per la seva primera intervenció,  quan s’ha 
expressat informant de l’activitat del seu col·lectiu en el primer un punt de l’ordre del 
dia.  Anima a les entitats a participar en la mostra d’entitats dels districtes.  Explica que 
pot passar que una entitat tingui  la seu en un districte i faci activitats en un altre,  
com és el cas de l’associació de dominicans,  aquest any participaran a la mostra de 
l’Eixample,  encara que fan moltes activitats al Districte de Sans Montjuïc i a Hospitalet. 
 
El Sr. Ramon Nicolau, passa a l’últim punt de l’ordre del dia,  passa la paraula al Sr. 
José Vera que ha demanat  que es llegeixi una carta  feta per la seva associació.  La 
carta expressa una queixa referides a una persona de la que diuen que els ha 
coaccionat  i ha volgut manipular la creació d’una federació d’associacions 
d’equatorians sense tenir en compta la seva associació. 
 
El Sr. José Vera,  afegeix que estan molt dolguts pel que diu que ha estat un intent 
de manipulació i de deixar-los fora de la creació de la federació d’associacions 
d’equatorians.  Espera que no es tornin a donar aquests casos ni amb ells ni amb cap 
altre associació del consell.  Reparteix la còpia de la carta als assistents a la reunió.  
Expressa que li sap greu que la reunió per muntar la nova federació es fes en el local 
de Fedelatina.  Es queixa que es vulgui dividir al col·lectiu d’equatorians. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  comenta que ell no té cap informació que s’hagi constituït cap 
federacions d’equatorians,  en principi,  és legítim que d’un país,  hi hagi més d’una 
associació,  pot representar a part de col·lectius diferents,  no és bo que una 
associació neixi en contra d’una altre.  Aconsella que facin tots els processos 
d’aproximació que puguin,  que s’uneixin en lloc de dividir-se,  el fet de les federacions 
és per sumar i enfortir les entitats,  han de servir per unir a aquestes. 
 
El Sr. Javier Bonomi,  comenta que dóna suport al Sr. José Vera,  sempre s’han 
donat  suport mutu,  han col·laborat,  el local que utilitza l’associació d’equatorians de 
Catalunya  és un conveni signat també per fedelatina. Informa que fedelatina està 
composada per catorze entitats  de col·lectius equatorians i que qualsevol entitat de la 
federació pot utilitzar les sales d’aquesta per fer reunions.  També recorda que en el 
context social en el que estem,  tres persones  tenen dret a formar un associació i tres 
associacions,  dret a formar una federació.  Podria estar bé que existís per cada 
col·lectiu una federació d’entitats,  però que no fos  ni excloent ni exclusiu.  Aquí som 
dues federacions llatinoamericanes i nio passa res.  Recorda que el Sr. José Vera 
continuarà tenint el suport de Fedelatina.   
 
El Sr. José Vera agraeix el suport de les persones que l’han entès,  demana que per 
formar la federació,  es convoqui  a totes les associacions.  Amb la divisió sortim 
perjudicats tots. 
 
El Sr. Ramon Nicolau,  recorda que el següent plenari ja serà a partir del nou equip 
de Govern,  no sabem si repetirem,  però probablement ens tornarem a veure.   
 
Dóna per acabada la sessió a les 20:47’ 
 
 
 


