Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
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ACTA RESUM I ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL
GENERAL DE LA TROBADA D’ENTITATS DEL
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
Dia: 17 de maig de 2018
Lloc: C. València 44, Entresòl, Espai 1
Nom
Lester Burton
Elisabet Ureña
Nadine Feghaly
Leire Buitrago
Esperanza Pérez
Lourdes Marino
Javier Bonomi
Luís Enriquez
Aleksandra Semeriak
Jaime Gutierrez
Rosa Irasusta
Jorge Irias
Maria Guadalupe Romero

Laura Alonso
Maria Jannette
Elisabeth Mendez
Núria Pàmies
S’excusen:
Rodrigo Araneda
Mònica Barnola
Christian Giraldo
Raquel Rojo
Maria Jose Lopez Torres
Andrea Borison
Fátima Leal

Hora: 18:00 hores

Entitat
1. Federación Latina de Medios de
Comunicación
2. Càritas
3. Associació Catalunya-Líban
4. Mujeres Pa’lante
5. Asociación Cultural "Los Ríos" en
Cataluña
6. Centro Boliviano Catalán
7. FEDELATINA
8. Red Solidaria Barcelona
9. Asociación
Identidad
Cultural
Ecuatoriana Sin Fronteras
10. CEAR
11. KALIPI
12. Centro Filipino - Tuluyan San Benito
13. FAHONCAT
14. Asociación Cultural Social y Arte
Culinario de Honduras y amigos de
Catalunya
15. FAVB- Associació de Veïnes i Veïns de
l’Esquerra de l’Eixample
16. FEDEBOL (Ballet Chaqueño)
Secretària Consell Municipal d’Immigració

17. ACATHI
18. SURT
19. Creu Roja
20. Fundació Benallar
21. Fundació Privada Servei Solidari per la
Inclusió Social
22. Xarxa 9 Barris Acull
23. MigraStudium
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Presentació
La secretaria dóna la benvinguda als participants i agraeix la participació.
La reunió comença amb informacions breus i una primera presentació d’objectius, que
posa èmfasi en l’objectiu de coneixement mutu i treball en xarxa prioritzat al Pla de
treball del CMIB, que es buscarà treballar en diferents espais i moments. En aquest
sentit, es demana fer roda de presentació explicant breument l’activitat de l’entitat i
quina va ser la participació en la Trobada 2017:

•

•

•

•

•

•

Federación latina de medios de comunicación. Lester Burton. Fan cobertura
d’actes culturals i d’altre caire, d’associacions llatines principalment. Anys
enrere havien cobert la Trobada. No hi van participar el 2017.
Càritas. Elisabeth Ureña. Duu a terme suport social, amb un programa en
immigració que inclou: assessorament jurídic d’estrangeria; acompanyament al
retorn voluntari per aquelles persones que han decidit tornar al seu país
d’origen; projectes de codesenvolupament, que promouen la participació
activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats
d’origen, i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori. El
2017 van col.laboral amb altres entitats en el Trivial de les cures.
Associació Catalunya-Líban. Nadine. Treballen a partir de projectes en la línia
de cooperació i refugi (suport entitats que lluiten per la democràcia, igualtat de
gènere...) i organitzen activitats de coneixement del Líban o la cultura àrab. No
van participar el 2017.
Mujeres Pa’lante. Leire Buitrago. L’entitat atén a dones, oferint acollida,
empoderament, suport i participació. Realitzen assessoria sociolaboral,
assessoria jurídica, tractament psicològic, formació.... Carpa dona, Trivial de les
cures, entre d’altres activitats.
Asociación Cultural "Los Ríos" en Cataluña. Esperanza Pérez. Agrupen les
persones del poble de Los Ríos a República dominicana, si bé estan oberts a
tota la comunitat dominicana. Realitzen accions d’ajuda mútua/cooperativa.
Carpa de cultura, taller ball i fotos, taller infantil...
FAHONCAT. Jorge Irias. Realitzen formacions especialment en català, tallers,
cursos, i tenen conveni de col·laboració amb el consorci de normalització
lingüística, classes els dissabtes. Tenen una petita cooperativa d’ajuda mutua
(CAV). També fan assessorament, visibilitzen el país, fan danses folklòriques...
Carpa cultura amb diverses activitats: gastronomia, desfilada....
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•

•

•

•

•

•

•

FEDELATINA i Red Solidaria Barcelona. Javier Bonomi. Van participar l’any
passat en les carpes d’acollida i joventut. treballen amb joves i, sensibilització i
prevenció en l’àmbit de drogues. La joventut es un dels seus eixos de treball.
També busquen la Cohesió del col·lectiu immigrant. Per exemple han promogut
l’accés dels joves immigrants als Cossos de Mosso d’Esquadra i Guardia Urbana.
Tenen assessoria jurídica gratuïta. Fan incidència en els drets dels migrants.
També fan gestió d’espai públic: parc del Nus de la Trinitat. Accions
d’interculturalitat els caps de setmana. Formació i reivindicació de drets.
Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras. Luís Enríquez.
Difonen la seva cultura a través de la dansa. Tenen infants i joves en
agrupacions, assagen força hores i així ocupen el temps. Porten 6 anys
participant a la Trobada. Hi solen participar amb jocs, pintures per a nens,
danses i stand. També van participar a la desfilada.
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. CCAR o CEAR. Aleksandra Semeriak.
Fan acollida i acompanyament d’immigrants, especialment refugiats i apàtrides.
En àmbit social, jurídic i laboral. Fa un any que també treballen el tema de
l’habitatge, Alexandra n’és la referent. Porten anys participant a la Trobada, a la
carpa d’acollida, l’any passat amb una exposició sobre treball de la llar en xifres.
KALIPI. Jaime Gutierrez. Participen a la trobada per presentar la cultura de la
comunitat filipina i conèixer altres persones i entitats, fer treball en xarxa.
Participen a la carpa de Cultura: desfilada... Promocionen balls i cançons molt
diverses i relacionades amb les múltiples regions del país, que presenten a la
Trobada.
Centro Filipino - Tuluyan San Benito. Rosa Irasusta. Tenen serveis
d’assessorament legal i fan classes de català i castellà. Tenen una escola per a
nens filipins per a ensenyar anglès, cultura i religió. Estan des dels inicis de la
Trobada, a la carpa d’acollida. Els nens i els adults presenten balls de filipines i
jocs.
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos de
Catalunya. M. Guadalupe Romero. Activitats comentades per FAHONCAT.
Participen en cooperatives. Trobada, fa anys, tallers, desfilada...
FAVB - Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Laura Alonso.
Fan acció social veïnal. Promouen que es facin nous equipaments al barri. Fan
cursos per persones grans, especialment per a dones vídues, per evitar
l’aïllament. Atenció a dones i col·lectius vulnerables. Ara comencen a tractar
temes d’immigració i Laura n’és referent. L’any passat van estar a la Carpa de la
Dona, col.loqui.
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•
•

FEDEBOL. Maria Janette, Elisabeth Méndez. Ballet Chaqueño. L’any passat
FEDEBOL va fer activitat sobre bullyng.
Centro Boliviano Catalán. Participen des dels inics de la Trobada, a la carpa de
la Cultura. Donen a conèixer la cultura de Bolivia; tenen una Àrea de Ballet i el
Grup Libelulas, amb treballadores de la llar. Van fer una actuació de teatre
reivindicatiu, una activitat de “canviar rols”, i un rap també reivindicatiu en la
darrera Trobada.

Informacions Diverses
La secretaria informa al principi sobre diversos temes del CMIB.
•

•
•

•
•

Es presenta el tema de l’any, Persones immigrades i discriminació en el dret a
l’habitatge, i que es convocarà el plenari del CMIB pròximament.
o Es preveu realitzar una Jornada sobre el tema en el marc de la Trobada
o Es programarà també una sessió informativa sobre habitatge, coordinat
amb l’Institut Municipal d’Habitatge, per tal de donar a conèixer els
drets i els recursos disponibles, possiblement a inicis de juliol.
o També es contempla fer una recollida d’informacions de membres del
consell, o d’altres, sobre quina és la realitat, què es pot fer, i què s’està
treballant.
S’està treballant també amb la comissió de seguiment del Treball de la Llar, la
implementació de les propostes formulades el 2017.
La comissió de Formació també ha començat a treballar; properament s’enviarà
el calendari amb la previsió de sessions de formació. La idea es que també
siguin un espai on les entitats es puguin presentar, conèixer i compartir
recursos.
S’està preparant també el premi del Consell. Es convida a les entitats que
estiguin treballant el tema de l’habitatge a participar.
Es recorda també que el 20 de juny es el dia mundial del refugiat.

Presentació i acords sobre la Trobada
Es comença la presentació de la trobada. Tota la informació rellevant es troba en el
document adjunt.
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La trobada es farà més tard del que era habitual per problemes de disponibilitat de
l’espai. Serà el dia 4 de novembre. Com ja s’estarà en horari d’hivern, es proposa que
l’horari sigui d’11 a 18:30, acabant les activitats a les 18, excepte a l’Auditori, per tal
que encara hi hagi llum al final de l’acte.
Com s’avançava abans, el tema de l’any serà Persones immigrades i discriminació en
el dret a l’habitatge.
Núria convida a les entitats a fer proposta d’activitats relacionades amb aquest tema,
així com altres activitats interculturals, festives i reivindicatives sobre igualtat de drets i
oportunitats.
El CMIB vol centrar-se en els temes de discriminació i el problema afegit que suposa
ser immigrant i estar en situació d’irregularitat. Des de l’Ajuntament s’estan duent a
terme moltes accions relacionades amb l’habitatge, i el CMIB ho vol abordar des de la
perspectiva de la immigració, la discriminació i altres problemes relacionats, com el
manteniment del propi habitatge i els desnonaments. Ho podeu consultar en arxiu
adjunt.
•

Auditori

Aquesta edició es programarà a l’ Auditori de la Trobada una Jornada relacionada
amb Habitatge, amb un programa a definir, amb la participació de les entitats del
Consell, o altres convidades vinculades al tema, en la línia que es va programar el 2017
sobre treball de la llar, amb testimonis, taules rodones, propostes, i d’altres accions, i
la possibilitat d’un vídeo. Es convida a les entitats a presentar propostes en aquest
sentit.
•

Carpes, stands i activitats al voltant de les carpes. Jocs infantils. Treball en
xarxa i canvis.

Un dels objectius és el coneixement i treball en xarxa, que es va intentar treballar l’any
passat a través de cites ràpides, però es va comprovar que el marc de la trobada no és
adequat ja que les entitats estan centrades en els stands i activitats. Enguany es
treballar durant tot el procés de preparació de la Trobada i en espais com les sessions
formatives o de coneixement. Les reunions dels diversos grups de treball serviran per
fer xarxa i connectar. Es farà mitja hora en comú entre carpes en les respectives
reunions per així poder compartir idees i posar-les en comú.
Es destaca que es vol fomentar la participació i realització d’activitats conjuntes
durant la trobada. Es treballarà per veure com combinar els diferents espais per poder
afavorir aquestes dinàmiques.
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Es planteja fer un canvi de disposició dels espais, tal com es va acordar en la valoració
final el 2017, intentant que hi hagi més relació entre elles. Es proposa que els jocs i
tallers infantils i les activitats per a adults estiguin més a prop entre elles i de les
carpes, “barrejar” els espais, fomentant també activitats conjuntes infantils i d’adults.
Veure esquema inicial al document adjunt.
La idea de canviar la disposició dels espais era una de les millores que es va demanar
l’any passat, i és benvinguda pel grup.
Les entitats escolliran a quina carpa volen participar en el formulari; cada entitat podrà
tenir el seu estand.
S’haurà d’escollir entre fer un joc o un taller.
•

Cafeteria

També s’intentarà que la cafeteria estigui més a prop de les activitats, posar-hi més
cadires i taules. Quan l’empresa hagi estat escollida es podrà concretar més com es
desenvoluparà aquest punt.
•

Escenari

Amb l’escenari també es planteja ampliar propostes, que les actuacions no només
siguin de dansa i folklòriques, sinó que també actuacions d’altre caire i reivindicatives,
ja iniciades els darrers anys, de teatre, rap, regueton, ... Es convida a proposar idees
per l’escenari. Dos o tres actuacions d’aquesta última categoria seria ideal, s’acorda
incloure-ho en els criteris cara escenari en el sorteig, mantenint la resta de criteris. Es
vol repetir la dinàmica de l’any passat, amb actuacions suficients perquè l’escenari
sempre estigui ocupat i en moviment. Es calcula que això comportarà 12-13 actuacions
aproximadament, tenint en compte el canvis d’hora.
•

Menjador

Aquest es un altre espai que va rebre propostes de millora. Es mantindran els tres
torns. Però es treballarà més el tema dels tickets, per deixar clar quin és el torn
assignat. Les entitats s’hauran de comprometre a respectar i acudir al torn que
escullin/els hi sigui assignat. Es procurarà, a través de l’empresa, controlar més
estrictament l’accés al menjador, garantir la disponibilitat de menú vegetarià, o safates
per poder moure el menjar cap a les carpes on hi hagi voluntaris que no puguin deixar
l’estand.
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Es comenta que l’entrada al menjador era molt estreta i fins i tot perillosa per
l’estructura metàl·lica, així com també que no hi va haver aigua per a tothom al final
de la jornada. Es recull la informació per poder passar-ho a l’empresa quan s’incorpori.
•

Comunicació i presència institucional

Es revisen els criteris segons consta al document adjunt: repetir enganxada de cartells,
que va funcionar molt bé, avançar en la difusió en xarxes socials i mitjans de
comunicació diversos o no.
Sorgeix la idea de fer visible la Trobada a plaça Sant Jaume, a l’edifici de l’ajuntament.
Es parla de poder penjar una bandera o diverses banderes al balcó. Des de la secretaria
es diu que pot ser és més factible que hi hagi pancartes als fanals de la plaça.
S’estudiarà.
També es reclama presencia institucional a la Trobada i les entitats insisteixen en que
l’impacte és molt important i no hi ha assistit els darrers anys. Es convidarà com cada
any a l’alcaldessa.
•

Formularis, terminis:
− Formulari 1: 21/05 al 04/06 – Per sol·licitar participar i en quins espais
− Formulari 2: 22/06 al 16/07 – Per concretar les activitats cara el programa
final

Enguany, en el primer formulari, s’inclourà compromís en relació a criteris i valors. Es
recorda que per a cada tipus d’activitat hi ha un pressupost, ja estipulat, i en la
mateixa línia que l’any passat. Es recorda també que en el segon formulari és molt
important que es posi el títol de l’activitat tal i com hauria d’aparèixer en el programa.
Es fa èmfasi en que les entitats han de definir quins materials necessitaran.
Per últim, es remarca la importància del compromís de les entitats en la participació i
preparació de la trobada. Es designaran com cada any persones referents per carpes,
demanant participar en una reunió amb l’empresa i secretaria per conèixer la logística i
poder informar a les entitats de la carpa, ja que les reunions in situ el mateix dia de la
trobada són difícils de garantir. Es remarca la necessitat de puntualitat el dia 4.
•

Participació d’altres entitats

Es planteja la possibilitat d’obrir la participació a entitats no del CMIB: mantenir el
convidar a entitats que treballin el tema de l’any, i obrir a altres tipus d’entitats que ho
sol·licitin sempre i quan treballin immigració i acollida i posant un límit. Es valora de
manera positiva. S’acorda de posar un límit de 5 entitats convidades.
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Es plantegen diverses entitats que han sol.licitat o tindria interès que hi participin. Les
entitats presents estan d’acord en convidar-les.
•
•
•
•
•
•
•
•

La Coordinadora de la llengua demana participar.
També ho va sol·licitar APIP.
Habitat 3. Paguen lloguer i reformes a canvi de tenir persona migrant a casa
que paga una quota mes reduïda. CCAR hi col.labora.
Refugiats benvinguts
ProHabitatge
Fundació Habitatge Social
Punt de Referencia
Fundació Putxet

La CCAR, entitat del CMIB, fomenta facilitar l’accés a l’habitatge amb convivència
compartida entre persones refugiades/immigrants amb persones que porten tota la
vida aquí. Plantegen poder compartir testimonis a la Trobada.

Barcelona, 17 de maig

