
 

 

Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
 

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: 28 de juny de 2018   Hora: 18:00 hores 

Lloc: C. València 44,  Entresòl, Espai 2 

 

Nom  Entitat 

Aleksandra Semeriak CCAR 

Andrea Borison Xarxa 9 Barris Acull 

Macrina Alcedo KALIPI 

Lourdes Marino 

Hugo Oblitas 

Centro Boliviano Catalan 

Lester Burton Federación Latina de Medios de 

Comunicación 

Rosa Irasusta Centro Filipino Tuluyan San Benito 

Leire Buitrago Mujeres Pa’lante 

Marta Vilar Comissió de Formació de la Coordinadora 

de la Llengua 

Ana Gaiseanu ASOCROM 

Esther Tàpia CCOO 

Alejandro Moreno Espíritu de Santa Cruz 

Rita Irasusta Asociacion Amistad de las Mujeres 

Filipinas 

Soumaya Benyahya Ibn Battuta 

Ruoxing Yang Li 

Lili Wang 

Asociacion Intercambio Cultural Chino-

España 

Núria Pàmies 

Edgar Codina 

Secretaria Consell Municipal d’Immigració 

 

S’excusen: 

Christian Giraldo Creu Roja  

Fátima Leal Migrastudium 

Sandra Enriquez Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana 

Sin Fronteras 

Valentina Novas Asociación Cultural "Los Ríos" en 

Cataluña 

Pauline Diouf Associació Catalana de Residents 

Senegalesos 

Mª Elena Rodriguez FEPERCAT 

Carmen Bermudez ASOCASCOL 
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Resum i acords de la reunió 

Es recorda que en els propers dies s’enviarà el FORMULARI 2. En aquest s’inclou ja una 

previsió d’activitats i les entitats hauran d’escollir a quines es volen apuntar com a 

coordinadores / referents o com a participants. Per poder ubicar millor i triar, la 

descripció inicial de l’activitat es podrà trobar a les actes de cada reunió i a les graelles 

adjuntes, per carpes.  

 

1. A continuació es passa a fer un repàs de les activitats que s’han proposat. Veure 

adjunts. Destaca: 

- Per l’activitat de Photocall, el Centro Boliviano també proposa fer el fons, així 

que es farà un concurs per veure quina de les propostes s’escull.   

- Ibn Battuta confirma la seva participació a les dues activitats que va realitzar 

l’any passat i també a la desfilada de vestits tradicionals. 

 

2. Activitats intercarpes: 

- Glamourdrets o desfilada de drets laborals: hi ha interès en fer-la, així que 

s’afegirà al formulari. Es planteja fer també fitxes amb  explicacions de les 

professions que hi desfilin per tal de poder repartir-les entre el públic. CCAR 

també comenta que es podria indicar quina part del sou necessitaria aquella 

persona per poder pagar un lloguer a Barcelona. Es podrà posar música mentre 

l’speaker fa la presentació. 

- Grafitis/Dibuix: Es va proposar per part de la Carpa d’acollida, per part de 

CCAR: incorporar que es facin dibuixos o grafitis al llarg de la Jornada relatius a 

l’activitat i recollir-ho en uns plafons Es tractaria d’una activitat general hi ha 

acord en posar-ho al formulari, i que des de Secretaria s’organitzi. 

 

3. Manifest: 

- Tothom està d’acord en fer un Manifest, i llegir-lo conjuntament a l’escenari 

com l’any 17.  

- CCAR i Centro Boliviano Catalan s’ofereixen per fer una primera proposta, que 

s’enviarà, es demanaran aportacions i es farà una reunió per tancar un text.  

- L’objectiu és que reculli els diferents aspectes que afecten la immigració, des 

d’un plantejament directe de la ciutadania, les persones afectades i les entitats 

que hi donen suport. Es pot tenir en compte l’argumentari presentat en el 

Plenari del CMIB i els continguts de la Sessió informativa prevista pel 9 de juliol. 
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4. Auditori: 

- Video:  

o Es va proposar preparar un vídeo sobre discriminació en el dret a 

l’habitatge, de l’estil del de l’any passat sobre treball de la llar, amb 

testimonis, projectes i accions, propostes... Els participants del vídeo 

seran proporcionats per les entitats del CMIB o col.laboradores, que 

buscaran testimonis entre els seus membres.  

o CCOO s’ofereix per a col.laborar a preparar el guió. 

o Intercambio Cultural Chino España coneix a una guionista, enviarà 

contacte per si fos d’interès. 

- Jornada: 

o Es recorda que hi haurà streaming i relatoria perquè les entitats o 

interessats ho puguin visualitzar a posteriori.  

o Hi ha força entitats que s’han apuntat a participar en l’auditori, es 

recorda que la previsió es fer una Jornada sobre el tema Habitatge i 

discriminació, amb aportacions en tant que: testimonis, projectes i 

accions que es treballin, models, propostes... 

- Es convocarà una reunió amb les entitats interessades en participar per tal de 

preparar: 

o el programa i el desenvolupament de la jornada. 

o Guió i participació en el vídeo 

o Tancar i acordar Manifest (si és possible) 

 

5. Biblioteca vivent:  

- ACATHI organitza aquest activitat des de fa anys. A la biblioteca vivent els 

llibres són persones diverses (per origen, religió, orientació...). Els visitants de la 

Trobada s’apropen i poden conversar amb elles per conèixer la seva historia o 

capítols de la seva història. 

- Les entitats poden col·laborar-hi proposant persones perquè facin de llibres, 

han de disposar d’unes hores el mati o a la tarda.  

- Enguany es planteja proposar persones amb un perfil o característiques de 

diversitat i que a més hagi tingut o tingui dificultats en l’habitatge: 

o Persones sense llar 

o Discriminació per aconseguir contracte de lloguer 

o Trajectòries amb diverses problemàtiques en habitatge: assentaments, 

pensions, relloguer en habitacions, amuntegament, persecució o 

assetjament, etc. 
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6. Tallers i jocs infantils o familiars 

- Els tallers i jocs infantils també estaran recollits al formulari, amb el mateix 

sistema que les activitats de les carpes. Es recolliran en un llistat les activitats 

d’altres anys i les noves proposades, i les entitats han de dir si les tornen a 

organitzar com a referents o si hi volen participar amb alguna col.laboració (per 

exemple: atendre l’activitat unes hores el dia de la trobada, o aportar algun 

material, aportar idees, etc). 

- Tal com s’ha parlat en les reunions de carpes, es planteja – per barreja i per 

més proximitat i tranquil·litat de les famílies - apropar-los a les activitats al 

voltant de les carpes i obrir-los, en alguns casos, a la participació d’adults.  

 

7. Catàleg Antirumors:  

- El catàleg és una iniciativa de l'Estratègia BCN Antirumors, una de les línies 

d'acció del Programa BCN Interculturalitat de la Direcció d’Acollida i atenció a 

immigrants. 

- El catàleg ofereix activitats de sensibilització i educació ciutadana per 

desmuntar i reflexionar sobre els rumors, prejudicis i estereotips que malmeten 

la convivència intercultural i la cohesió social. 

- Es preveu realitzar una de les activitats del catàleg adreçades a públic en 

general, com ja s’ha fet altres anys, procurant alguna variació. 

 

8. Escenari: 

- Fins al moment hi ha 20 propostes per part de les entitats. Es recorda que les 

entitats que ja van actuar l’any passat, aquest any no es podrà participar. 

- En el cas que hi hagi un excés de propostes d’actuacions, es celebrarà un 

sorteig per escollir les participants. 

- El temps màxim previst serà de 15 minuts i de forma extraordinària, fins a 20 

minuts, si es justifica. L’objectiu és que hi puguin participar el màxim d’entitats i 

oferir diversitat, no actuacions molt llargues. Cal preveure el millor possible el 

temps d’actuació i indicar-ho al formulari, si és inferior a 15’ podria deixar 

espais buits que desmotiven el públic, i així es permet més diversitat. 

- Es prioritzaran les activitats de teatre reivindicatiu.  

- L’empresa i la Secretaria s’encarregaran d’organitzar el cronograma, i l’empresa 

es posarà en contacte amb les entitats per acabar de concretar.  

 

9. Menjador: 

- Es faran 3 torns i s’estudiaran millores amb l’empresa 
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- Es recorda que per tal de que el menjador pugui funcionar de manera 

adequada sense molta cua i també per promoure el coneixement mutu, se 

suggereix que els cafès es prenguin als espais intercarpes.  

 

10. Pressupost: 

- Es recorda que es paga el material, no els talleristes.  

- Els preus seran més o menys fixos per actuacions i tallers i variables per altres 

activitats en funció de necessitats, s’establiran en funció del volum de demanda 

i el pressupost total. 

- S’enviarà un model de factura com altres anys. 

 

11. Comunicació: 

- Es seguirà el model de campanya de l’any passat, amb enganxada de cartells,  

xarxes socials, i es procurarà tenir presència a BTV, mitjans generals, ràdios, 

mitjans diversos… Es demana col·laboració de les entitats perquè facin difusió a 

través de les seves xarxes i mitjans diversos.  

- Twitter: Es proposa el hashtag #BCNCiutatDiversa  

- S’acorda no fer un vídeo per a TMB pel poc impacte que va suposar l’any 

passat.  

- Des de la Federación Latina de Medios de Comunicación es demana si és 

possible tenir material fotogràfic de la trobada per part de l’Ajuntament. Des 

de Secretaria es comenta que l’Ajuntament no envia premsa, és el propi CMIB 

el que encarrega un reportatge gràfic. També s’envia abans nota de premsa a 

diferents mitjans. 

- S’acorda que es prefereix que un reportatge en vídeo de la Trobada, com l’any 

passat, no reportatge fotogràfic. 

- Finalment es passa a presentar i valorar les propostes de cartell per a la 

Trobada. Els resultats de la primera ronda son: 

o I - 6 vots 

o II - 0 vots 

o III – 4 vots 

o IV – 5 vots 

- Es comenta que la quarta proposta, si inclou les figures de persones de la 

primera proposta, més juntes, seria la millor. Es passa a votació: 

o IV – 11 vots 

- S’escull  l’opció IV modificada com a cartell de la Trobada 2018. S’adjunta. 

PROPERA REUNIÓ: 13 de setembre, 17:30h. C/ València 344. Espai 1 entresol. 


