Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d’ Immigració
Consell Municipal d’Immigració
Passeig de Sant Joan, 75, 1a planta
08009 Barcelona

ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
5 d’octubre de 2016
Pg. Sant Joan, 75 9a pl
HORA 18:00 h

ASSISTENTS:
ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano
Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y amigos
Centro Peruano de Barcelona
Federación Latina de Medios de Comunicación
Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Butlletí del CMIB
Aspectes generals:
 El butlletí s’autogestionarà pel prop grup de treball i l’Ajuntament constarà com
a col·laborador, així com donarà suport a la difusió. Per aquest motiu caldrà
que el producte compleixi amb els requeriments tècnics que estableix El Dep.
de Comunicació municipal per aquests casos de col·laboració.
 El nom proposat: Butlletí de les entitats que formen part del Consell Municipal
d’Immigració (CMIB)
 Tindrà allotjament extern en HTLM
 Es tindrà en compte el tema de protecció de dades per al registre dels
contactes
 No s’hi admetrà publicitat.
 Es farà una versió en castellà i una en català.
Estructura i disseny
 El Lester Burton i la Rina Cerna s’encarregaran de maquetar una proposta per a
la propera reunió.
 Apartats bàsics acordats : Notícia principal, Destacats, Agenda, Fem xarxa
(espai d’intercanvi entre les entitats), Equip de gestió del butlletí, Entitats
membres del CMIB, Enllaços (un d’ells serà a la web del CMIB)
Contingut
 L’apartat de notícies es referirà a informacions rellevants pel conjunt de
membres del CMIB
 Les entitats facilitaran informació sobre les activitats que fan (agenda) i sobre
temes d’interès general (notícies)
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La secretaria del Consell facilitarà els continguts institucionals tant del Consell
com de l’Ajuntament en general. També s’utilitzaran les notícies generades pel
propi Ajuntament que hi hagi a la seva web.

Procediment
 Les noticies tindran una periodicitat setmanal i es faran arribar a la redacció del
butlletí per publicar-les a la setmana següent. Les entitats ho enviaran en català
i castellà i en format word el text i jpg les fotografies (queda pendent
concretar-ho a la propera reunió). La redacció enviarà un recordatori cada
vegada que s’actualitzin les notícies.
 L’agenda tindrà una periodicitat mensual i les entitats hauran d’enviar la
informació pel mes següent entre el 10 i el 20 de cada mes.

Les convocatòries de la Comissió de Comunicació se seguiran fent obertes a totes les
entitats interessades.

La propera reunió serà el dia 19 d’octubre a les 17:30
a Pg. Sant Joan 75 9a planta

