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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ  
5 de juliol de 2016 
C/ València, 344 
HORA 18:00 h 

  
ASSISTENTS: 

Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y amigos 

Centro Peruano de Barcelona 

TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

  
 

1. Accions de comunicació Trobada d’entitats 
 

Es realitzaran les següents accions: 

- Cartell, postal i programa: tant el nombre com la distribució es farà 
igual 

- Banderoles: es farà la petició i va en funció de la disponibilitat però la 
previsió és tenir-les com l’any passat 

- Xares socials: es farà la petició i els productes comunicatius ja 
incorporaran la informació dels diferents mitjans on consultar. 

- Vídeo TMB: Es demanarà amb temps per veure si aquest any sí que es 
pot realitzar. El Lester Burton serà l’encarregat de preparar-ne l’edició.   

- Falca radiofònica: es farà una adaptació de la falca de l’any passat. La 
Raquel Caizapanta serà l’encarregada d’editar-la. 

 

 

2. Butlletí  del CMIB 
 

De cara a l’apartat de publicació de les activitats de les entitats caldria recollir-les amb 
temps per evitar duplicitats.  
 
Informar dels actes institucionals de l’Ajuntament (també d’altres de la Generalitat) 
que es realitzen principalment en els quals assisteix la Comissionada. Des de la 
secretaria es pot coordinar. 

 
En referència al Butlletí del CMIB: 

- S’editaria un cop al mes 
- No incorporarà publicitat 
- S’haurà d’establir una fitxa i un protocol per a l’enviament de la 

informació amb terminis concrets per tal que es pugui publicar.  
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- La coordinació del Butlletí pot anar a càrrec d’una entitat igualment es 
definirà des de la Comissió un equip que permeti el repartiment de les 
tasques. 

- Des de la Secretaria es faran les gestions per esbrinar els criteris mínims 
que aquest butlletí haurà d’incorporar. 

 

 

3. Altres informacions 
 

El dia 20 de juliol es farà un acte amb mitjans de comunicació diversos on l’Ajuntament 
vol conèixer-los i apropar els continguts oficials donant visibilitat als circuits per 
obtenir-los. Des de la secretaria es demana el llistat de persones referents i de mitjans 
de comunicació afins. 

 

A mitjans d’octubre està previst fer una jornada per treballar el tema de la 
comunicació des de la perspectiva de la diversitat.  


