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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL:  
BCD BARCELONA CIUTAT DIVERSA. TROBADA D’ENTITATS DEL CMIB  
27 d’abril de 2017. C/ València, 344. HORA 18:00 h 

  
ASSISTENTS: 

Entitat  

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

Sra. Alba Barrera 

Asoc. Cultural Los Ríos en Catalunya Sra. Esperanza Pérez 

Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y amigos Sr. Jorge Írias 

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya Sra. Anabel Intriago 

Asoc. Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras Sr. Luís Enríquez 

Asociación Intercambio Cultural China España Sra. Ruoxing Yang 

Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas"   Sra. Jacoba Castillo 

Associació Catalunya Líban Sr. Ghassan saliba 

Associació Mexicano Catalana MEXCAT Sr. César Cárdenas 

Càritas Diocesana en Barcelona Sra. Elisabeth Ureña 

Centro Boliviano Catalán Sra. Elsa Oblitas 
Sra. Isela Ojopi 

CICTAEC Cámara internacional de comercioy turismo Asociación 
Ecuatoriano Catalana 

Sr. Luís García Andino 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) Sr. Víctor Príncep 

FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a Catalunya Sr. Javier García Bonomi 

Federación Latina de Medios de Comunicación Sr. Lester Burton 

Fundació Ibn Battuta Sra. Soumaya Benyahya 

Fundació Migra Studium Sra. Eneida Alaiz 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Sra. Núria Pàmies 
Sra. Alèxia Ballabriga 

  

Informacions diverses del Consell 
Es presenta Núria Pàmies, que s’ha incorporat recentment com a nova Secretària del Consell 
d’Immigració. Saluda a les persones i fa un breu recordatori dels temes que s’estan treballant 
al Consell: 

- Pla de treball: increment comunicació... tema escollit  Treball de la llar i les cures 

- Grup de treball a la llar i de les cures: després d’una reunió prèvia de presa de 

contacte el grup operatiu està previst que iniciï el treball la primera quinzena de maig. 

- Premi CMIB: s’explica el calendari, previsió de publicació de les bases cap al juny, 

presentació de propostes fins el 31 d’octubre i lliurament del Premi el 18 de desembre. 

- Comissions de treball del Consell: previsió reiniciar les reunions de participació, 

comunicació, altres) 
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- Sessió amb la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació. Es realitzarà el 15 juny a l’OND 

(Oficina per la No Discriminació) 

- Dia Mundial de les Persones Refugiades, 20 juny: el Consell ja no lidera l’activitat però 

hi segueix participant com a col·laborador (les entitats i la secretaria). 

- Urban. Projecte europeu. Reunió preparatòria realitzada el 24 d’abril. 

- Gent gran: s’ha obert l’interès per treballar la vulnerabilitat de les persones grans 

immigrades. 

 
Resum dels acords de la proposta per a la Trobada 2017 
(vegeu la proposta completa en el document que s’annexa)  
 

 Breu roda de presentació de les entitats. Es comunica que es preveu la incorporació de 
l’entitat Kalipi al Consell, a qui també es convidarà a participar al grup de treball de la 
BCD Barcelona Ciutat Diversa. 

 La Trobada serà el diumenge 22 d’octubre d’11 a 19 hores al Passeig Lluís Companys 
(Arc de Triomf). 

 Es vol fer especial incidència en les activitats conjuntes i en la relació entre les 
entitats i entre els participants de les diferents carpes. Es proposa fer alguna activitat 
com l’Speed dating. Es tractaria d’habilitar un espai per fer com una roda ràpida de 
presentacions per parelles (entre els participants de diferents carpes) i així afavorir el 
coneixement mutu i la possibilitat que es generin acords de col·laboració. També es 
propicia així la relació durant tota la jornada. Es buscarà el moment/s  idoni (a primera 
hora del matí i/o de la tarda). 

 Es proposa recuperar la Carpa de la Dona i la Joventut unificada. 

 La temàtica escollida per aquest any és la Dignificació i sensibilització del Treball de la 
Llar i de les cures. Es treballarà per proposar activitats d’aquest àmbit des de cada 
carpa i alguna que sigui transversal a tot l’acte. Algunes de les idees proposades: 

- Pel·lícula Libanesa de la creació d’un sindicat de treballadores domèstiques 

- Mostra d’experiències 

- Exposició de testimonis de treballadores 

- Lectura d’un manifest 

- Recollida de signatures (ratificació conveni 189 i dret a subsidi)... 

Es treballarà també des del Grup de treball que s’ha creat per aquesta temàtica i que 
s’iniciarà a partir d’aquesta primera quinzena de maig. 

 Reducció del nombre d’activitats i millora de la qualitat: afavorir l’elaboració de 
propostes que puguin ser utilitzades en altres moments i espais per les entitats i que 
puguin quedar com activitats estables per trobades pel futur. Algunes ja estan a 
disposició de les entitats: locutori (sobre la maternitat transnacional) o exposició 
diversitat cultural elaborades en anys anteriors. 

 Gestionar els horaris de manera de no solapar activitats, sobretot  algunes de centrals, 
i permetre la participació de tothom en aquestes activitats comunes (speed dating, 
auditori...) També s’hauran de tenir en compte els torns de menjador. 
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 Es proposa una major presència de responsables i polítics municipals i l’assistència de 
l’alcaldia com en anys anteriors. 

 L’Auditori: reduir a dues activitats pel matí i dues per la tarda i prioritzar les propostes 
sobre la temàtica escollida 

 Altres activitats de la festa 

- Es manté la possibilitat de realitzar 1 taller o 1 joc infantil o tradicional. 

- Les actuacions: no podran actuar les mateixes entitats de l’any anterior (veure 
document adjunt). 

 Imatge i difusió de l’acte 
- Es mantindrà la línia d’imatge.  

- Es prioritzarà la difusió digital i establir una estratègia específica (comissió de 
comunicació).  

- Es proposa, i s’acabarà de valorar, eliminar la bustiada i prioritzar els cartells 
en portals, forns, escoles, espais de proximitat....  

- Utilitzar els mitjans de comunicació locals i els diversos (insercions 
publicitàries...) 

- Estudiar la possibilitat de tenir una ràdio en directe durant l’acte 

- Disponibilitat d’entitats per anar a programes de ràdio per fer difusió de l’acte 

- Fer difusió a nivell d’escoles i centres de lleure (Consorci d’Educació, AMPAs...)  

 Menjador: cal millorar les cues excessives; es valorarà ampliar els horaris dels torns; 
garantir que totes les entitats disposen de tiquets pels dos torns.  
Les entitats i les persones s’hauran de responsabilitzar de la gestió del temps de dinar 
també en funció de les necessitats d’espai (en hores punta procurar fer el cafè a la 
zona de relació de les carpes).   

 Calendari de reunions i terminis de presentació de propostes (vegeu document 
annex) 

 

Les entitats interessades en participar a la Trobada d’aquest any hauran 
d’omplir el formulari online que trobareu en el correu. 

Termini fins el 12 de maig 
 


