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SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DEL CMIB 

Juny 2018 – Setembre 2019 

 

REALITZAT O EN CURS 

 Actes del Consell 

 Trobada BCN Ciutat diversa: creix en participació i reivindicació 

2018 I 2019 

 Premi del CMIB: s’ha potenciat participació, afavorint el treball 

en nous temes pels drets de les persones migrants 

 Acte del dia del migrant 18D: salt qualitatiu, acte més complet a 

Saló de cent, amb conferència, conducció, increment assistència i 

impacte públic 

 Habitatge i discriminació 

 Acords IMHAB i Oficines 

d’Habitatge com 

aplicació dels propostes 

del CMIB 

 Sessió informativa – 9 

juliol 

 Jornada Auditori 4 nov. 

 Premi CMIB 2018 

 Treball de la llar i la cura de les persones:  

 comissió de seguiment Implementació 68 propostes 

 avenços en MG democratització cures.  

 Col·laboració en obertura i comissió de govern de l’Espai BCN 

cuida 

 Persones migrades i envelliment: Acords col·laboració, recerca 

participativa, Premi, Taula Rodona i activitats a la Trobada, Manifest.... 

 

 La meva ciutat el meu vot. Col·laboració en la campanya. 

 Comunicats, Manifestos i adhesions:  

 Manifest pel Dret a un Habitatge digne i sense discriminacions. A 
Barcelona hi cabem totes 
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 Manifest del CMIB contra el discurs de l’odi, el racisme i la 
xenofòbia i per la no instrumentalització de la immigració a les 
eleccions municipals.  

 Comissió de formació 

 Apropaments a C. Cívics, equipaments i serveis 

 Presentació entitats, coneixement mutu, treball en xarxa 

 Sessions formatives / informatives 

 Dret a l’Habitatge. 9 de juliol 2018 

 Treball en xarxa, com crear sinèrgies. 20 setembre 2018 

 Serveis d’atenció a les dones i prevenció violència de gènere: 9 
oct. 2018 

 Drets laborals i inserció laboral: 23 octubre 2018 

 Gestió de projectes: del disseny a la justificació: 4 desembre 
2018 

 Treball en xarxa: generació de projectes cogestionats: 10 abril 
2019 
 

 Pla d’enfortiment: 13 entitats, 78 persones (2018) 

 

 GT i preparació Trobada BCN Ciutat diversa 2019. Participació de 45 

entitats del CMIB. 

 Refugi: Exposició a la Trobada. Col.laboració amb entitats. 

 Coneixement mutu i foment del treball en xarxa:  

 Comissions, sessions formatives i a territoris  

 Dinàmica de coneixement mutu i activitats en comú al GT Trobada  

 Contactes de prospecció amb entitats per completar CMIB atenent a 

orígens i diversitat 

 Comissió de comunicació: posta en marxa, acords i seguiment 

 Nou web del CMIB: implementació i posta al dia 

 Comunicació:  

 Trameses informatives: Acollida, Estrangeria, actes a la ciutat.... 

 Grups de difusió WhatsApp per facilitar apropament 

 Col·laboració amb altres Consells: participació a través de membres de 

la C. Permanent o d’entitats del Consell i amb Secretaria: 
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 Consell de Benestar 

Social 

 Consell de Ciutat 

 Consell d’esports 

 Consell de gent gran 

 Col·laboració amb OND, per garantir drets: Treball llar, habitatge, gent 
gran... 

 Col·laboració amb entitats que treballen pels drets, la igualtat 
d’oportunitats, contra el racisme... en els temes treballats:  

 Habitat 3 i altres entitats 
o ONG que treballen per 
un habitatge inclusiu, 

 Taula del treball de la 
llar,  

 Xarxa defensa treball de 
la llar,  

 SICAR,  

 SOS Racisme,  

 FATEC.... 
 Col·laboració amb organismes municipals responsables dels diferents 

temes, a fi de posar sobre la taula les temàtiques i garantir que es 
tinguin en compte en cada matèria els drets de les persones migrades i 
se les inclogui en les polítiques públiques: 

 Dept. Habitatge 

 Barcelona activa 

 Punts de Defensa dels 
Drets laborals 

 Institut Municipal 
Estadística 

 Economia de les cures 

 Feminismes  

 Serveis Atenció a les 
dones  

 Consell assessor de la 
gent gran 

 Districte de Ciutat Vella 

 Dept. Promoció de la 
gent gran 

 Dept. Atenció a la gent 
gran i atenció 
domiciliària. IMSS 

 Dept. Salut 

 Fundació Salut i 
Envelliment UAB 
 

 Col·laboració amb especialistes del món universitari, i mitjans de 
comunicació, sobre els temes de treball del Consell 

 Campanyes de difusió sobre activitat i comunicats o manifestos del 
consell per fer arribar el missatge a les institucions competents i a la 
ciutadania 
 

 Treball des de Regidoria pel tancament del CIE  
 Contribució a la garantia de drets a través d’aportacions a la definició 

del Document de Veïnatge 
 Inici de reflexió sobre la Missió del CMIB i perspectiva d’ampliar la visió 
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PREVISIONS DE FUTUR 

 Revisió reglament CMIB 

 Debat definició Missió del CMIB 

 Informe final i propostes Persones migrades i envelliment 

 Manifest Persones migrades i envelliment 

 Premi CMIB 2019 

 Acte dia del migrant: 18 desembre 

 Valoració del Pla de treball 2016-2019 

 Sessions formatives / Pla d’enfortiment 

 29 octubre  Serveis gent gran 

 12 nov.        Interculturalitat / antirumors. Sessió 

vivencial. 

 4 desembre      Eines contra racisme i discurs d’odi 

 Nou Pla de Treball CMIB 2019-2023 

 Participació en elaboració del PAM. Pla d’actuació Municipal.  

 


