
 
 
 
 
 
 

 
 

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: REVISIÓ I APROVACIÓ DEL MANIFEST 

DEL CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ DE BARCELONA PER LA 

DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES 

 
26 de setembre de 2017 
CC Convent de Sant Agustí (C. Comerç, 36) 
HORA 18:00 h 

  
ASSISTENTS: 

Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña  Esperanza Pérez 

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos en 
Catalunya 

 Jorge Írias 

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya AEC Vitorio Baste 

Centro Boliviano Catalán Elsa Oblitas i Neide Catoira 

Mujeres Pa’lante Norma Véliz 

Sindillar Norma Falconi 

Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat Aida Guillén 

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

 
 
Ordre del dia 

1. Proposta de Manifest 

 Presentació 

 Lectura a càrrec de les persones del GT de treball de la llar i la cura de 

les persones, i de les persones assistents 

 Recollida d’aportacions i propostes. Validació del document per part del 

CMIB 

 

2. Document de propostes per a la dignificació i sensibilització  del treball de la 

llar i la cura de les persones: estat de la qüestió.  

 Estructura i mostra de propostes 

 Recollida d’aportacions 

 Calendari 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

1. Proposta de manifest 

- Es fan diverses esmenes al manifest que s’incorporen al document que 

s’adjunta i que queda aprovat. 

- El manifest serà llegit a l’escenari en el marc de la Trobada BCN Ciutat Diversa a 

les 17:30 h. Es repartirà la lectura de les propostes entre les diferents entitats I 

prèviament es determinarà quines llegirà cadascú per tal de poder-ho preparar. 

Es fa una lectura del document per comprovar el temps que es trigarà (al 

voltant dels 13 minuts). Es considera un temps adequat. 

- Es faran fotocòpies del document per repartir entre el públic assistent (en 

català i castellà, es mirarà d’editar amb paper de dos colors diferents). Caldrà 

fer un resum de la primera part introductòria per tal que quedi amb un full a 

doble cara i incorporar-hi l’hora de la lectura. 

- Es mirarà si es pot tenir a alguna persona que vagi traduint la lectura del 

manifest al llenguatge de signes. 

- S’haurà d’establir una estratègia de difusió posterior a l’acte (es lligarà a la 

proposta de comunicació de fer Twits amb el contingut de les propostes) 

 

 

2. Document de propostes 

- Es presenta l’índex (s’envia adjunt) i s’expliquen les diferents parts. 

o Introducció: explicació com ha sorgit el grup de treball i perquè el 

Consell ha escollit aquest tema 

o Glossari: llistat d’alguns conceptes d’interès que es posarà a l’inici i que 

es desenvoluparà amb la seva descripció en l’apartat d’annexes 

o Desenvolupament de les propostes: introducció de cada apartat, 

legislació, propostes i institucions a les que s’adreça cada proposta. 

- El document de propostes encara s’està treballant i es farà arribar a les entitats 

per a la seva revisió. Es presentarà en el marc del Plenari del Consell. 

- Caldrà establir-ne una estratègia i calendari per donar l’impuls perquè les 

propostes es puguin portar a terme i per fer-ne el seguiment. S’haurà de 

treballar per assolir compromisos amb les diferents administracions. 

Es pretén treballar coordinadament amb les dues Mesures de govern que estan 

directament vinculades amb la temàtica (MG per la democratització de les 

cures i la MG per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat 

sobrevinguda). En aquest sentit ja s’està realitzant aquesta tasca i per exemple 

el grup de treball que ha elaborat el document participarà en la definició d’un 

nou servei adreçat a l’atenció de les necessitats de les persones treballadores i 

les famílies que realitzen les cures. 


