
 

 

Resolució  

6è Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona  
 

Aquest any 2014 ha estat la sisena convocatòria del Premi Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona. En aquesta convocatòria s’ha premiat el treball portat a terme en l’àmbit de la Inclusió 

Social de les persones immigrades. S’han presentat 31 propostes que donen una visió àmplia i diversa 

del treball que es fa a la ciutat. 

 

El dia 4 de desembre es va reunir el jurat del premi i com a resultat de les seves deliberacions, van 

acordar atorgar el premi a: 

 

Associació per a Joves Teb pel projecte Dinàmiques participatives vers els Drets Humans - 

Vídeoclips educatius musicals.  

 

Aquest projecte treballa amb joves del barri del Raval d’una forma participativa i apoderadora. 

Eines com la ràdio i els videoclips s’utilitzen com a espais de lleure, de creació, d’expressió, de 

socialització, un espai educatiu on a través de la creació i producció musical els joves participen de 

la cultura i de la societat d’una forma artística, cívica i educativa.  Es treballa la interculturalitat, el 

reconeixement de la diversitat, es fomenta la participació, com a instrument de transformació de la 

realitat, s’afavoreix la capacitació, l’apoderament dels joves per a ser referents positius vers els 

nens, nenes i joves del barri i els dota d’eines per a la defensa i la lluita a favor dels Drets Humans.  

 

 

D’altra banda la Menció Especial del Premi recau en una entitat membre del Consell que al llarg de 

l’últim any ha destacat per:  

- La seva participació en les activitats i grups de treball 

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

Consell 

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

Consell 

 

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

sessió Plenària ordinària de l’11 de desembre. El resultat de les votacions ha determinat com a 

mereixedora del Premi: 

ACATHI Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 

Immigrants 


