
  

 

 

Resolució  
7è Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona  

 

Aquest any 2015 ha estat la setena convocatòria del Premi Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona. En aquesta convocatòria s’ha premiat el treball portat a terme en l’àmbit del Dret a vot 

i la plena ciutadania de les persones immigrades. S’han presentat 8 propostes que donen una 

visió àmplia i diversa del treball que es fa a la ciutat. 

 

El dia 1 de desembre es va reunir el jurat del premi i com a resultat de les seves deliberacions, van 

acordar atorgar el premi a: 

AMIC – UGT Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 

Per la seva trajectòria de més de 10 anys impulsant accions reivindicatives i campanyes de 

sensibilització sobre la manca de drets polítics i socials. La seva reivindicació, específicament 

del dret a vot, ha posat sobre la taula la temàtica en espais de debat, ha donat visibilitat a la 

manca d’igualtat de drets promovent la sensibilització de tota la ciutadania, ha realitzat 

campanyes per informar i promoure la participació de les persones estrangeres en les 

diferents eleccions i ha impulsat la constitució de la Plataforma Ciutadans i ciutadanes com tu! 

Pel dret de vot de les persones estrangeres. 

 

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’16 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 


