
 

 

 
 

Resolució 3r Premi  

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2011 
 

Aquest any 2011 ha estat la tercera convocatòria del Premi Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona. En aquesta convocatòria s’ha premiat el treball portat a terme amb el sector 

poblacional de les dones immigrades. S’han presentat 23 propostes que donen una visió àmplia i 

diversa del treball que es fa a la ciutat. Un cop més hem de parlar del teixit associatiu, de la seva 

maduresa, del saber adaptar-se a la realitat social, de la creativitat d’algunes propostes, de la 

voluntat de servei d’altres...  

 

El dia 29 de novembre es reuneix el jurat del premi i com a resultat de les seves deliberacions, 

acorda atorgar el premi a: 

 

ACESOP, Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones pakistaneses 

 

Entitat que es caracteritza per la visibilització d’unes dones a vegades amagades, de 

segona categoria, que pateixen el rol que la dona ha tingut en la cultura de procedència i 

alhora el trobar-se en un país desconegut. Treballen per la integració de les dones al 

nostre país, creant punts de trobada, participant en els cicles festius del territori, 

organitzant activitats que els permet conèixer la nostra llengua. 

 

D’altra banda la Menció Especial del Premi, igual que l’any anterior, recau en una entitat membre 

del Consell que al llarg de l’últim any hagi destacat per:  

- La seva participació en les activitats  i grups de treball del CMIB 

- Portar a terme accions i/o activitats en col·laboració amb altres entitats del 

CMIB 

- Contribuir en crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del CMIB 

 

La forma de determinació ha estat a partir de la votació secreta de les entitats membres del Consell 

en la sessió Plenària ordinària del 15 de desembre. El resultat de les votacions ha determinat com 

a mereixedora del Premi: 

ACATHI. Asoc.cat.por la integración de homosexuales, bisexuales i transexuales 

inmigrantes 


