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ACTA DE LA SESSIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 12 de desembre de 2013, a les 17:30 hores 
Al Saló de Cent de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix: Sra. Maite Fandos i Payà, Tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports 
 
 
Assistents: 
 Sr. Miquel Esteve i Brignardelli, Comissionat d’Immigració i Acció Comunitària 

 

 Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI – Asociación catalana por la integración de 
homosexuales, bisexuales i transexualesinmigrantes) 

 Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa de 
Dones Pakistaneses) 

 Sr. F. Xavier Pegenaute (APROPEM-NOS) 
 Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad Mujeres Filipinas) 
 Sra. Cármen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 
 Sra. Shaban Choundry (Asociación Cultural SAHA (Alba) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sr. Saul Mora (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Adalberto Betancor (Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”) 
 Sra. Florentina Marín (ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya) 
 Sra. Rosa Barenys (Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat) 
 Sr. Jordi Garrell (Associació Catalunya Líban) 

 Sra. Hua Dong Dai (Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya) 
 Sr. Rossend Fernández (Associació Salut i Família) 
 Sra. Elisabet Ureña (Cáritas Dioscesana de Barcelona) 
 Sr. Volodymyr Fediuk (Casa Eslava) 
 Sr. Vicenç Tarrats (CC.OO. de Catalunya - Migracions) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 
 Sra. Paulita Marina Astillero (Centre FilipinoTuluyan San Benito) 
 Sra. Beatriz Cantero (Colectivo Maloka) 
 Sr. Osama Alkhatib (Confederació de Comerç de Catalunya) 
 Sra. Verònica Tomàs (Creu Roja) 
 Sra. Alicia Vanni (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya) 

 Sra. Solange Terceros (FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Catalunya 
 Sr. Javier García Bonomi (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes a 

Catalunya) 
 Sr. Maria Elena Rodríguez (FEPERCAT Federació d’entitats peruanes a Catalunya) 
 Sr. Enric Royo (Fundació ACSAR) 

 Sr. Luís Villacrés (JOVECU  Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Carlos Galve (PIMEC Comerç) 
 Sr. Javier García Bonomi (Red Solidaria Barcelona) 
 Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 
 Sra. Raquel Caizapanta (TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 
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Representants Grups Polítics 
 Sra. Montserrat Torres en nom del Sr. Jordi Portabella i Calvete, Grup Municipal 

Unitat per Barcelona 
 
Personal de l’Ajuntament 
 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 
 Sra. Pilar Lleonart, en nom de la Sra. Marleny Colmenares de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
Secretària  
 Sra. Mercè González, Secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
 
S’excusen: 
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 
 Sr. Àngel Miret i Serra, Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 Sra. Emilia Pallàs, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT) 
 Sra. Svitlana Markova (Centro Cultural de Ucrania) 
 Sra. Pina Quiñones Centro Peruano de Barcelona) 
 Sra. Raquel Prado (Fundació FICAT) 
 Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris Acull) 

 
Ordre del dia:  

0. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (pàg. 3) 
 
1. Informe de presidència (pàg. 3) 
 
2. Nou SAIER, Servei d’atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (pàg. 6) 
 
3. Trobada d’entitats: avaluació i document visual (pàg. 8) 
 
4. Memòria del CMIB 2013 (pàg. 11) 
 
5. Escollir menció especial del Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

(pàg. 12 i pàg. 19) 
 
6. Propostes d’entrades d’entitats al CMIB (pàg. 12) 
 
7. Informacions varies (pàg. 13) 

- Comissió Permanent extraordinària (incorporat a l’ordre del dia) (pàg. 13) 
- Proposta de xerrades sobre el 1714 (pàg. 15) 
- Proposta de recursos de la Trobada (pàg. 15) 
- Creació de la comissió de treball entre Xarxa antirumors i CMIB (pàg. 16) 
- Recordatori del suport dels agents d’acollida per les tramitacions de les 

targetes de salut (pàg. ) 
- Lliurament del Premi del CMIB (pàg. 16) 
- Sessió formativa justificació de projectes per entitats del CMIB (incorporat a 

l’ordre del dia) (pàg. 17) 
 

8. Precs i preguntes (pàg. 17) 
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0. Benvinguda de la presidenta del Consell Municipal d’Immigració i 

aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Sra. Maite Fandos: Bona tarda, benvinguts, gràcies a tots i a totes.  
 
Primer de tot suposo que heu vist que hem posat a la carpeta la nova guia, el nou 
Catàleg d’entitats del Consell. Felicitar a qui ha fet el disseny, personalment trobo que 
està molt bé, en tot cas tenim un element més que tenim i que és important que 
haguem editat. 
 

 
Doncs, començaríem amb  l’aprovació de l’acta de la sessió anterior que se us va 
enviar per correu i a més a més sempre està disponible a la pàgina web de 
Novaciutadania. No sé si hi ha hagut alguna esmena? No? Per tant procediríem a la 
seva aprovació a no ser que algú tingui algun tema en contra. No?  
 
Doncs si us sembla, la donaríem per aprovada. 
 
 

1. Informe de presidència 
 

Sra. Maite Fandos.  
 
Passaríem a l’informe de presidència, jo us volia parlar d’alguns temes, després ja en 
sortiran alguns d’altres. Comentar-vos alguns temes que avui sortiran com són per 
exemple el Nou enfocament del SAIER com un equipament orientat a donar 
resposta a tots els fluxos migratoris o fer un balanç del  desenvolupament de la 
Trobada d’entitats. En tot això jo no hi entraré perquè està en altres punts de l’ordre 
del dia.  
 
Però sí que voldria fer esment d’alguns dels temes que han passat des del darrer 
plenari i que crec que és important que n’anem parlant per la seva importància: 
 
»  En primer lloc voldria fer referència a la situació d’irregularitat administrativa 
en que es troben algunes de les persones que resideixen a la nostra ciutat: 
Com sabeu aquest és un tema que preocupa i ens ocupa a l’Ajuntament ja que afecta 
a persones que viuen a la nostra ciutat i que el nostre Alcalde té molt present. Com 
sabeu, l’Administració competent per això no és l’Ajuntament, és l’Estat i per això 
nosaltres sempre diem, i ho diu l’Alcalde molt especialment, que l’estat hauria 
d’habilitar alguna mena de permisos temporals de residència atès que no és normal 
tenir persones que viuen a la nostra ciutat, en situació d’irregularitat administrativa, la 
qual cosa els limita totalment com a persones per a fer alguna activitat.  
 
Per altra banda i degut a això, que sapigueu que hem fet algunes gestions com 
Ajuntament i algunes directament el propi Alcalde: 
 
 
Per una banda, el passat juliol, ens vam reunir amb la delegada del Govern, la Sra. 
Llanos de Luna, per manifestar-li la nostra preocupació al respecte. 
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A Nivell Europeu, el Comissionat Miquel Esteve, va adreçar el passat setembre en nom 
de les grans ciutats Europees una petició a la Comissió en aquesta línia. Concretament 
al Director General d’Afers interns, Sr. Stefano Manservici, per tal que la UE comenci  a 
abordar aquesta situació de forma seriosa i no mirar cap a un altre costat, com moltes 
vegades es fa en alguns llocs. 
 
També, per altra banda, l’Alcalde ha manifestat aquesta preocupació directament a la 
Comissària d’Afers Interns de la Comissió Europea la Sra. Cecilia Mälstrom i també ho 
ha plantejat al màxim nivell de les Nacions Unides, a la cimera que com sabeu va sortir 
als mitjans va assistir l’Alcalde, sobre mobilitat humana organitzada el passat mes 
d’octubre a Nova York.  
 
Com veieu, s’han fet gestions al màxim nivell polític que tenen per objectiu anar creant 
un consens i un canvi d’opinió a l’hora d’abordar d’una forma diferent la realitat de la 
irregularitat administrativa que tenim a la nostra ciutat i evidentment a totes les altres 
ciutats.  
 
Per altra banda altres coses que també han passat durant aquest temps i que és 
important que coneixeu. 
 
» En segon lloc hi hagut un Acord interinstitucional antirumors que hem 
signat conjuntament amb  la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, la  
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per tal de 
coordinar les accions antirumors que estem fent totes les administracions.  
 
És important que una acció que va començar a l’Ajuntament de Barcelona cada cop 
anem més enllà i estem coordinant més accions que fa tothom en aquesta línia. 
 
En aquest conveni a més a més, a diferència del que ja teníem signat amb la 
Generalitat i la Diputació, hi hem incorporat les dos associacions municipalistes que 
tenim al país, a Catalunya, la qual ens garanteix que anirem a treballar a nivell 
municipal a tot el territori català.  
 
No cal dir que l’Ajuntament de Barcelona te un paper molt destacat i líder atès que ha 
posat a disposició dels municipis catalans la formació sobre agents antirumors.  
 
Dir-vos que des de 2011 més de 750 persones han assistit a aquests cursos, que tenen 
20 hores de durada. Per tant crec que és una bona acció que s’està fent. 
 
 
» En tercer lloc informar-vos sobre la Targeta sanitària: 
També és un altre tema que preocupa i que ha sortit a vegades als mitjans i que 
estaria bé saber més coses. Per tant volia fer referència és les dificultats o problemes 
de tramitació de targetes sanitàries arrel del Decret a l’estat Espanyol d’accés a la 
sanitat pública, que limitava l’accés universal.  
 
També voldria dir que el passat estiu el Govern de l’Estat a través d’aquest Decret  del 
Ministeri de Sanitat recentment publicat ha introduït novetats en relació a aquests 
criteris i requisits d'accés de persones immigrades a la targeta sanitària i a la sanitat 
pública. Algunes d’aquestes novetats afecten a les persones comunitàries residents a 
Espanya.  
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Com sabeu existeix el compromís del govern català, i així ho hem dit i ho tornem a dir, 
que tota persona resident al nostre país sense recursos tindrà cobertura sanitària. 
Tanmateix aquest compromís no és fàcil d’executar. Això ha comportat nous tràmits i  
nous procediments que no són fàcils de posar en marxa, ja que a vegades impliquen 
diferents administracions. En tot cas, i encara que com Administració Local no és la 
nostra competència, donat que som els primers interessats que totes les persones 
residents a la nostra ciutat disposin de targeta sanitària, us recordem que en el cas 
que conegueu alguna persona que visqui a la ciutat de Barcelona i tingui problemes 
d’accés a aquesta targeta sanitària es pot adreçar als nostres tècnics/ques d’acollida 
que els informarà, i en cas necessari acompanyarà, per resoldre qualsevol problema 
d’accés als tràmits. La relació de tècnics/ques la teniu a la documentació de les 
carpetes. 
 
També si hi ha alguna dificultat o coneixeu casos concrets en la obtenció de la Targeta 
Sanitària, també estaria bé que ens ho féssiu arribar.  
 
 
» El quart tema te relació amb els nous Fons Europeus d’Integració: 
En aquest sentit també voldria compartir amb vosaltres tot un seguit de gestions que 
hem fet també al màxim nivell per aconseguir que una part dels Fons Europeus 
d’Integració arribin al nivell local i a les entitats. 
 
Nosaltres, i ho sabeu, l’Ajuntament de Barcelona som uns grans defensors que aquest 
fons arribin al nivell local, perquè és en aquest nivell, en els municipis,  on es 
produeixen els veritables processos d’integració. 
 
Aquesta realitat creiem que s’ha de reconèixer a través d’un millor finançament de les 
polítiques d’integració.  Actualment la immensa majoria del finançament Europeu per 
immigració i integració va a parar a mans de l’Estat. Deixeu que us posi un exemple, 
tot el pressupost que ha comportat l’operació d’assistència als assentaments ha anat a 
càrrec del pressupost exclusiu de l’Ajuntament, sense l’ajut de cap altre administració.  
I això té relació directa amb el primer punt que us he parlat, el tema de la irregularitat 
administrativa, atès que la major part dels residents en els assentaments són persones 
en situació irregular.  
 
Com sabeu, actualment la comissió està aprovant el nou pressupost Europeu per al 
període 2014 a 2020. Estem parlant d’un volum molt important, perquè parlem de 
3.869 milions d’euros per a tot Europa en aquest període. 
 
En aquest sentit s’ha creat un nou Fons, el Fons d’Asil i Immigració que aglutina tots 
els antics fons d’asil i refugi, integració i retorn. 
 
La nostra prioritat i tota la feina que hem dut a terme ha estat intentar influir a nivell 
comunitari per tal que es reconegui el paper clau de les ciutats i municipis per 
assegurar que se’ns reconegui i que ens arribi aquest finançament.  
 
Aquest nou Fons tenen unes regulacions que obliguen als estats membres a consultar 
els plans d’inversió per al període 2014-2020 amb les administracions locals i regionals.  
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A hores d’ara, l’Estat Espanyol no ha presentat el pla ni ha consultat amb les 
administracions locals, almenys que nosaltres sapiguem. La realitat és que a dia d’avui 
l’Estat no està complint amb aquesta obligació de destinar fons a l’àmbit local. En 
canvi, com sabeu, som nosaltres que estem fent aquesta feina a nivell municipal. Per 
tant és important que en aquest tema li puguem trobar una solució. 
 
» Un altre tema important, el Pla de formació per entitats del Consell: 
Aquest pla de formació anava adreçat a entitats d’immigrants del Consell d’Immigració 
amb la missió d’enfortir-les com a associacions. En total s’han inscrit 11 entitats. El Pla, 
com coneixeu, consta de tres fases: la primera d’un taller d’autodiagnòstic realitzat a 
cada entitat, la segona de quatre sessions formatives de quatre hores i la tercera 
d’assessorament tècnic adreçat a cadascuna de les entitats. Fins ara s’ha executat la 
primera i segona fase del Pla. D’aquesta forma hi ha 11 entitats que van fer el taller 
d’autodiagnòstic on van participar 62 persones, i es van fer quatre sessions formatives 
a les que van participar 77 persones . El Pla no està acabat, però creiem que en aquest 
moment ja podem valorar que és una bona estratègia per enfortir les entitats. En tot 
cas quan acabi el Pla tindrem les valoracions de les pròpies entitats participants, també 
de la secretaria i us ho podrem fer arribar. 
 
Finalment per acabar aquest breu informe que us he volgut fer avui, dos punts:  
 

- Informar que les accions contemplades en el Pla de treball d’immigració 2012-

2015 s’estan executant d’acord a allò que estava previst i que en els propers 

plenaris us anirem presentant el Balanç. 

- Recordar també que en relació a la celebració del Dia del migrant, el proper 17 

de desembre hi haurà una celebració institucional, al Palau de la Generalitat, 

amb l’assistència de la Consellera de Benestar i Família, la Sra. Neus Munté. 

Al dia següent, a l’Ajuntament també celebrarem, i que per tant suposo que 

vosaltres vindreu segur però que convideu a tota la gent que vulgueu, el Dia 

del migrant amb el lliurament del Premi del CMI, cerimònia que celebrarem a 

les sis de la tarda al Museu d’Història de la ciutat (a la plaça del Rei) a la sala 

Martí l’Humà. Segur que hi sereu però també està bé que convideu a tota la 

gent que vulgueu en aquest lliurament que farem en motiu també del Dia del 

Migrant. 

 
Això és el que jo us volia dir, no sé si hi ha alguna pregunta sobre aquest punt o algun 
aclariment? Si jo no sé respondre contestarà el Miquel o el Ramon o la vicepresidenta. 
Hi ha alguna pregunta o alguna reflexió? Moltes gràcies. 
 
 

2. Nou SAIER, Servei d’atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats  
 
Sra. Maite Fandos. Passem al següent punt de l’ordre del dia que seria explicar-vos 
tot el tema del Nou SAIER, el nou Servei d’atenció a Immigrants, Emigrants i 
Refugiats. Tal com vam establir, i coneixeu perfectament perquè hi heu participat, en 
el Pla de treball per a la Immigració 2012 – 2015 ens vam comprometre a adaptar el 
SAIER a les necessitats actuals. En aquesta línia ja fa un temps que estem treballant 
conjuntament amb les entitats que gestionen el SAIER quins serveis calia ampliar i 
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readaptar. Així avui us presentem el Nou SAIER, que com sabeu les sigles no canvien 
però si que canvien les paraules, després el Miquel us ho explicarà. Per tant li passo la 
paraula al Miquel Esteve que us explica el que és el nou SAIER i el que ara vol dir la 
paraula SAIER. 
 
Sr. Miquel Esteve. Gràcies tinenta d’alcalde, bona tarda. El SAIER, com sabeu, 
treballem amb sis entitats, AMIC – UGT, amb CITE – CC.OO, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, amb Creu Roja, amb ACSAR i amb l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona.  
Fruit de la reflexió i de la pròpia experiència de treball d’aquests anys i de les 
modificacions que hi ha hagut en els fluxes que no és el mateix que les demandes de 
les poblacions migrants de fa tres, quatre, cinc, sis anys als actuals, hem anat adaptant 
aquests darrers anys el SAIER a aquestes necessitats. 
 
Una primera transformació va ser quan hi va haver l’allau gran de fluxos migratoris 
d’arribada on el SAIER va haver d’especialitzar-se, estic parlant de fa sis, set o nou 
anys, amb els processos de primera acollida. 
 
Després, com vostès saben, el fet que els fluxos migratoris s’estanquessin a la ciutat 
de Barcelona pel que fa a les arribades va comportar que el SAIER deixés d’atendre a 
tantes persones pel que feia a aquests processos d’arribada amb la qual cosa ens va 
permetre reorientar aquesta atenció a què es poguessin fer d’una manera 
qualitativament més extensa i de passar d’un promig d’una o dues entrevistes per 
persona a passar a tres, quatre entrevistes per persona i millorar qualitativament 
aquesta atenció. 
 
També han aparegut nous problemes pel que fa a l’atenció a la població que va arribar 
en el seu moment. Més que primera acollida, aquests darrers anys, hem hagut de fer 
assessorament pel que fa a irregularitats sobrevingudes, a problemes de feina i més 
problemes relacionats amb la incorporació d’aquestes persones que van arribar a la 
vida quotidiana que no pas tant amb les primeres acollides. I ara, l’últim canvi que 
hem fet que és aquest que els presentem avui, ve relacionat amb la modificació dels 
fluxos migratoris. No només s’ha produït un estancament dels fluxos migratoris 
d’entrada si no que hi ha hagut una nova demanda de fluxos migratoris de retorn, de 
persones que en el seu moment van arribar i ara volen retornar al seu país d’origen, 
però també fluxos migratoris d’emigració de persones autòctones o no, persones que 
en el seu moment van arribar aquí, que volen emigrar a un altre país europeu o d’una 
altra banda del món. Parlem de processos d’emigració si són autòctons o de processos 
de reemigració si són persones que van arribar aquí i ara volen anar a un altre país. 
 
Aquestes característiques noves dels fluxos migratoris es van posar en comú amb les 
entitats del SAIER després de pràcticament un any de treball conjunt amb les sis 
entitats, vam arribar a consensuar aquesta modificació adaptada a les noves 
necessitats i donant també compliment al que és el Pla de Treball d’Immigració (una 
de les seves mesures que preveia era adaptar el SAIER a les noves necessitats). 
 
En aquests moments les noves necessitats a la ciutat de Barcelona és donar una 
resposta integral a tots els processos migratoris, siguin d’entrada, siguin de retorn o 
siguin de sortida. Això és el que està fent ara el SAIER.  
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De fet manté les sigles, es continua dient SAIER, però canvia una de les sigles, abans 
era Servei d’Atenció a persones Immigrants Estrangeres i Refugiades i ara és Servei 
d’Atenció a persones Immigrants, Emigrants i Refugiades. Introduïm aquest concepte 
nou de mobilitat pel que fa a les persones que volen sortir del país. 
 
Algunes coses que val la pena aclarir. Una que el SAIER continuarà donant el mateix 
servei (millor encara perquè arriben menys persones) a aquelles persones que estan 
en processos d’immigració i per tant no posem en perill cap tipus de servei que donés 
si no al contrari, millorarem aquest servei.  
 
Introduïm un servei d’assessorament i acompanyament a les persones que vulguin 
retornar al seu país orientant-los pel que fa als diferents plans i possibilitats de retorn. 
També informarem i assessorarem a aquelles persones que han pres la decisió de 
marxar i anar a un altre país de què es poden trobar en aquest altre país. Nosaltres no 
tindrem bossa de treball, al SAIER no es fomentarà que ningú marxi per bosses de 
treball, però si que s’orientarà sobre quins problemes es poden tenir en la convalidació 
d’estudis, si aquí estan cobrant l’atur què pot passar en el país d’origen amb aquest 
atur, com tindran el tema de l’assistència sanitària, etc.  
 
Aquest és l’interès i això és el que els volíem presentar, absolutament consensuat al 
cent per cent amb les sis entitats més l’Ajuntament que col·laborem dia a dia en el 
SAIER. Aquí no hi ha hagut imposicions ni res, ha sigut una necessitat que ha nascut 
del dia a dia de les demandes que fan les pròpies persones que venen al SAIER i que 
les entitats ens han traslladat a l’Ajuntament i que conjuntament ho hem consensuat i 
ho hem elaborat d’aquesta manera. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, gràcies Miquel. Hi ha alguna pregunta sobre el nou 
servei, sobre el nou SAIER? No? 
 
 

3. Trobada d’entitats: avaluació i document visual 
 

Sra. Maite Fandos. Doncs si u sembla passem al següent punt que és parlar de la 
Trobada d’entitats, l’avaluació i després també veurem un document visual. Torno a 
passar la paraula al Miquel. 
 
Sr. Miquel Esteve. Gràcies. Vam celebrar la Trobada d’entitats, realment va haver-hi 
una jornada, un diumenge que jo entenc que va ser un èxit. A més a més aquest any 
no va ploure com l’any passat i vam poder estar més tranquils pel que fa a 
l’organització, a la gent que ho organitza. 
 
Jo en primer lloc vull felicitar la participació de totes les entitats a la Trobada i tot el seu 
desenvolupament. Penseu que és una Trobada on les entitats teniu un pes molt, molt, 
molt important, i ho dic tres vegades, perquè no només esteu aquell dia aportant tot el 
vostre bagatge i tot el vostre treball si no que la preparació recau fonamentalment i 
bàsicament en la comissió de la Trobada i amb el vostre treball que pràcticament 
abarca tot el curs, tot l’any. 
 
En tot cas destacar alguns temes. Primer que els objectius de la Trobada que era 
Mostrar la diversitat, Promoure la interacció entre les entitats i amb els ciutadans i 
Trencar estereotips  crec i entenem que es van complir. 
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Ja sabeu que és el segon any que hem canviat una mica el format que és més 
interactiu i més interelacional. És evident que encara hem d’anar millorant coses, és el 
segon any i anirem millorant. Com que hi ha treballs d’avaluació i el treball amb la 
Mercè i amb tota la comissió no s’atura, hi ha totes aquelles coses que s’hagin de 
millorar i que es puguin millorar i que sigui important millorar-les, no dubteu que les 
millorarem. 
 
Jo crec que entre totes les entitats i el treball de l’Ajuntament hem aconseguit 
consolidar el nou format de carpes, aquest que us deia que és el segon any que 
repetim. Inicialment sabeu que va comportar dubtes però que entenem pels imputs 
que tenim de tots vosaltres que al final ha estat un bon instrument d’interacció i de 
construir una imatge no tant multicultural i més intercultural. Que tractem allò que 
volem tractar per temàtiques i no per nacionalitats. Si un dels objectius de la ciutat és 
tractar els ciutadans i les ciutadanes com això, com a ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona independentment del seu origen no anem a fer activitats i a sortir a la llum 
pública posant-nos les etiquetes de les nostres diferents nacionalitats. Per tant això és 
un tema que hem aconseguit. Insisteixo que s’han d’acabar de millorar coses  però 
penso que és un pas endavant a favor de la diversitat intercultural important que hem 
dut a terme almenys pel que fa a aquesta data.  
 
Si que és veritat, i això ho vam dir en una primera valoració a la Comissió Permanent, 
que hem d’anar una mica alerta és en triar les dates. Perquè aquell diumenge hi havia 
no sé quantes coses,  un acte important al Parc de la Ciutadella pel que feia al casal 
del Raval, hi havia la festa dels Supers i a vegades també estem patint amb el temps, 
vull dir que en tot cas es pot plantejar canviar de dates fer-ho a la primavera o a l’estiu. 
Però en tot cas tampoc ho dicutirem ara però que sapigueu que són propostes que 
estan sobre la taula. 
 
Jo li passaria la paraula a la nostra vicepresidenta la senyora Carmen Bermúdez, 
perquè faci una valoració més en tant que de l’àmbit de les entitats de la Trobada. 
 
Sra. Carmen Bermúdez. Amigos y compañeros, la verdad que un pequeñísimo inciso 
para agradecerle a Montse que es la única representante de los partidos políticos. 
Sigo insistiendo en que no les interesamos mucho porque no vienen. Yo voy a todos 
los Consells y van todos los políticos menos a este pero bueno, somos los que 
estamos y nos defendemos, verdad. Simplemente lo quería decir, no puedo dejar de 
decirlo. 
 
Ahora sí pasaré a contarles que en la Comisión permanente, respecto a la Trobada, 
nos gusta la evolución que ha tenido el encuentro de una fiesta más cultural y 
folclórica a un encuentro que intenta mostrar la realidad y los sentimientos de las 
personas inmigradas y a la vez muestra también la diversidad. El cambio nos cuesta 
un poco, nos sentíamos incómodos porque veníamos de un formato diferente pero 
afortunadamente, el año pasado fué un caos, este año hubo más integración, más 
interacción, estuvo mucho mejor. Pienso que entre todos cada año va mejorando. 
Uno de los aspectos más positivos del encuentro es que por primera vez se ha creado 
interacción entre entidades del Consejo. El año pasado muchos peleamos por un 
espacio por donde poner mi bandera, este año no, estuvo mucho mejor, todos nos 
ayudamos y todos nos integramos. 
 
Creemos también que hay que hacer un pensamiento en la estrategia comunicativa 
para llegar más a las personas no vinculadas a las entidades. Esta parte es importante 
que la trabajemos entre todos, porque la muestra es de todos nosotros. Que no 
solamente vayan las personas socias o afiliadas a las asociaciones si no que vaya la 
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demás gente, las demás personas porque eso sirve para integrarnos más para que 
nos conozcan más y es esa interacción la que va a hacer que la gente se acerque más 
a nosotros. 
 
Estos son los dos aspectos más importantes que hemos sacado. Yo pienso que la 
Trobada es nuestra y todo depende que pongamos voluntad y nos sigamos integrado 
y sigamos trabajando para que cada día sea mejor. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, moltes gràcies Carmen. Ara la Mercè ens farà també uns 
apunts sobre la Trobada. 
 
Sra. Mercè González Bona tarda. A la carpeta disposeu d’algunes dades que 
presenten el resum de la participació. D’una banda les entitats participants i al costat 
algunes dades. 
 
Calculem que aproximadament van passar-hi unes 7.500 persones. Les entitats que 
vàreu participar representen un 76% de la totalitat de les entitats que formen el Consell 
Municipal d’Immigració. Vam calcular, per la quantitat de tiquets menú que vam donar, 
que hi van participar uns 400 voluntaris de les vostres entitats. 
 
Destacar que en total es van organitzar 81 activitats i 191 lectures dels llibres vivents. 
 
Si voleu ja la mirareu més tranquil·lament, aquesta graella la teniu a la carpeta 
 
Un altre document que teniu a la carpeta és dels qüestionaris d’avaluació, tenint en 
compte que la nota màxima és un cinc estem a una mitjana de 3,75 o 4, em sembla 
que la nota més baixa és un 3,50. Per tant podem estar més que satisfets ja que una 
àmplia majoria de vosaltres, del Consell, valora molt positivament la Trobada. 
 
Per últim m’agradaria informar, a banda dels aspectes mencionats pel comissionat i la 
vicepresidenta, en la que tots més o menys coincidim, voldria afegir els aspectes a 
millorar o propostes que es van fer a la reunió de valoració de la Trobada en la que 
van participar onze entitats. 
 
Per una banda va sortir el tema de repensar el nom de la pròpia Trobada, deien que 
potser no animava massa si no pertanyies alguna de les entitats, si la Trobada es diu 
Trobada d’entitats del Consell. 
 
Per una altra banda també van suggerir que potser estaria bé tenir un espai on poder 
menjar, és a dir les famílies que volen venir i estar tot el dia allà. Els organitzadors i 
persones que ens ajuden si que tenim un espai per dinar però la gent que no forma 
part de les entitats no tenen cap espai per fer un àpat. 
 
I per una altra banda també va sortir una altra proposta interessant que era si podíem 
demanar com a Consell Municipal d’Immigració a la Mostra d’entitats de la Mercè tenir 
un estand, com a Consell Municipal d’Immigració i per tant que anessin rotant les 
diferents entitats i en aquest espai també podríem fer difusió de la Trobada que  com 
sabeu es produeix a l’octubre, un altre tema seria si canviem de data.  
 
A partir de totes aquestes valoracions i aportacions que s’han fet la secretaria farà una 
proposta de Trobada que us presentarem cap el març, però ja en parlarem i 
aprovarem entre tots quina serà la Trobada del 2014. 
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Sra. Maite Fandos. Mol bé Mercè. I ara si us sembla podrem veure el Recorregut 
fotogràfic de la Trobada que estarà penjat a la web. 
 
Es visiona el vídeo resultat de la Trobada. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, molt “xulo” o almenys jo penso això. Qui ha fet el 
muntatge? Felicitats, molt maco. 
 
Com us he dit abans estarà penjat a la web de nova ciutadania per tant qui se’l vulgui 
baixar o baixar-se alguna foto doncs us la podeu baixar. 
 
Algú vol afegir alguna cosa? Si no felicitats, agrair la feina. 
 
 

4. Memòria del CMIB 2013 
 
Sra. Maite Fandos.  Doncs passem a la Memòria del Consell,  que degut com sabeu 
que estem a final d’any ara la secretària, la senyora Mercè González ens farà un breu 
resum del que ha significat l’activitat d’aquest any. 
 
Sra. Mercè González.  Un altre cop a la carpeta teniu un resum de l’activitat que hem 
treballat durant aquest 2013 excepte el mes de desembre que com sabeu no s’ha 
acabat i no hem incorporat les dades. 
 
En la primera graella teniu els indicadors mensuals d’activitats on es mostren les 
diferents reunions que hi ha hagut al llarg del mes, la participació de les entitats, 
quantes persones i els documents produïts. Com veieu els mesos amb més activitat 
serien abril, juny i octubre que serien els mesos que comencem el grup de treball de la 
Trobada. També vam començar el Pla de Formació amb les entitats, és on s’ha 
concentrat més activitat. El mes de novembre hi ha tants documents perquè és quan 
valorem totes les propostes que es presenten pel Premi Consell Municipal 
d’Immigració, per això puja tant el nombre de documents. 
 
El següent punt és un breu resum de participació als diferents òrgans, activitats i grups 
de treball. Com veieu aquí encara no està incorporat aquest Plenari, o sigui són dos 
plenaris ordinaris que hi ha al llarg de l’any. Les Comissions Permanents són sis a 
l’any i s’han fet totes amb una mitja de 7,33 per cada Comissió Permanent. El Premi, 
com sabeu, s’han presentat vint propostes que opten al Premi. 
S’han fet tres grups de treball, la Trobada d’entitats, que teniu aquí les dades del 
nombre de reunions, són cinc reunions generals amb una mitjana d’assistència de 20 
entitats, 9 reunions de carpes amb una mitja d’assistència de 8 entitats, més o menys 
teniu les dades més significatives. Per altra banda teniu el grup de treball del Dia 
Mundial de les Persones Refugiades que com sabeu celebrem cada any al juny . Per 
últim el grup Consultor de la Xarxa antirumors en la que van participar cinc entitats. 
 
A banda de les activitats més regulars, dels seus òrgans o de les activitats hi ha altres 
activitats que són extraordinàries de cada any. En aquest cas aquest any ha estat el 
Pla d’enfortiment d’entitats, que com abans s’ha referit la senyora Maite Fandos en la 
seva exposició, estan participant onze entitats. Ha comportat un taller d’autodiagnòstic 
per a cada una de les entitats que participen i després quatre tallers de formació 
d’unes quatre hores. 
 
A banda d’això vam fer la xerrada Comerç i diversitat, la xerrada amb l’Oficina per a la 
No-Discriminació i la Fiscalía Provincial (Delitos de odio y discriminación)  i també vam 
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fer dues xerrades informatives sobre temes que aquest any han estat interessants, 
com el tema de les Subvencions  però també el tema de la Targeta Sanitària.  
 
Aquest seria el resum de l’activitat del consell en el que pertoca al 2013. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, hi ha alguna paraula? Voleu dir alguna cosa? No? 
 
 

5. Menció especial 
 
Sra. Maite Fandos.  Ara hauríem de passar a escollir el que és la Menció especial del 
Premi Consell Municipal d’Immigració però si us sembla ho farem al final i acabarem 
primer els punts perquè ara ens hauríem d’aixecar, votar i tot això, millor acabem 
l’ordre del dia i després ho fem si us sembla.  
 
 

6. Propostes d’entrades d’entitats al CMIB  
 
Sra. Maite Fandos.  Per tant passaríem al punt número set que és la proposta 
d’entrada d’entitats al Consell i la secretària del Consell us llegirà en nom de la 
Comissió Permanent la Proposta d’entrada al Consell. Mercè quan vulguis. 
 
 
Sra. Mercè González. El dia vint de novembre a la Comissió Permanent es va aprovar 
fer la proposta d’entrada de ADIS Associació de Dones Immigrades 
Subsaharianes. Aquesta associació ha fet la sol·licitud d’entrada i com a secretària 
certifico que compleix tots els requisits. En aquest sentit la Comissió Permanent va 
aprovar fer la proposta d’entrada en el Plenari i a la carpeta disposeu de la fitxa, de 
quina entitat és, la seva missió, objectius, etc.  
 
D’altra banda hi ha una altra proposta d’entrada però li passo la paraula a la Carmen. 
 
Sra. Carmen Bermúdez.  Contarles amigos que debido a la crisis y que muchas 
personas dentro del mundo asociativo y dentro del mundo de la inmigración han tenido 
que retornar o se han quedado sin trabajo y han desaparecido un poco dentro del 
mundo que nos ha costado tanto construir y formar desde la Comisión Permanente se 
venía hablando de como rescatar algunas personas valiosas para esto. ACATHI y 
AMIC – UGT tomaron la propuesta que la señora Fatima Ahmed, que es una persona 
de reconocido prestigio y que venía siendo propuesta para ver como la retomábamos. 
En la entidad que trabajaba quedó cesante y anda en una asociación que no tiene 
mucha visibilización. ACATHI y AMIC – UGT han propuesto que se retome y que esta 
persona tan representativa, que ha participado durante muchos años como 
representante de una entidad en el Consejo, fue vicepresidenta del Consell, miembro 
durante muchos años de la Comisión Permanente, participó en numerosos grupos de 
trabajo, también es un referente positivo del activismo inmigrante femenino, miembro 
del Consejo Municipal de Asociaciones de Barcelona, miembro del Consejo Municipal 
de Mujeres de Barcelona, vocal de la Comisión Permanente de la Mesa de Ciudadanía 
y Inmigración de la Generalitat de Catalunya, miembro del Consejo Nacional de 
Mujeres de Catalunya, vocal del Foro para la Integración social de los Inmigrantes y 
mucho más. Por todo ello ha sido aprobada por todos los miembros de la Comisión 
Permanente y se aprueba proponer a Fátima Ahmed como miembro del Consejo 
Municipal de Inmigración en la categoría de personalidad de reconocida valía.  
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La verdad es que para mi es un placer y un agrado, es una persona muy valiosa y es 
una amiga que vale la pena resaltar y que puede aportar mucho a este movimiento. 
 
(Aplaudiments) 
 
Sra. Maite Fandos. Anava a dir que si no hi ha cap problema però ja veig que no i per 
tant donaríem l’entrada en aquest plenari, aprovem veig que per unanimitat, bé a no 
ser que algú digui que no. 
 
L’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes si ningú té cap problema li 
donaríem l’entrada. I també, com comentava ara la vicepresidenta la senyora Fátima 
Ahmed amb la categoria de persona de reconeguda vàlua entraria a formar part del 
Consell. 
 
Hi ha algú que no hi estigui d’acord? Alguna abstenció? No? Doncs per unanimitat i jo 
crec que amb molta satisfacció per part de tothom faríem les dues incorporacions. 
 

7. Informacions vàries 
 
Sra. Maite Fandos. Doncs passaríem a informacions vàries. Doncs Mercè. 
 
Sra. Mercè González. Us explico, CC.OO i l’Associació de Treballadors Pakistanesos 
van demanar el dimarts 3 de desembre, la setmana passada, la convocatòria 
extraordinària d’una Comissió Permanent. El motiu que ens van expressar és que 
“Davant la manipulació que s’està produint en la darrera setmana de la situació 
d’indefensió de moltes persones estrangeres en situació irregular amb una falsa 
promesa de l’obtenció d’una autorització de residència des de l’Associació de 
Treballadors Pakistanesos i de CC.OO. de Catalunya volem sol·licitar la convocatòria 
urgent de la comissió Permanent del consell Municipal d’Immigració per tractar 
aquesta situació”. 
 
Vam fer una Comissió Permanent extraordinària el dilluns passat el dia nou a la tarda i 
es va aprovar un comunicat que teniu a les vostres carpetes. Li passo la paraula a 
Vicenç Tarrats de CC.OO que us explicarà una mica el motiu de tot plegat. 
 
Sr. Vicenç Tarrats.  Bona tarda. De fet ho ha explicat ja resumidament la Mercè. S’ha 
detectat, és conegut que hi ha hagut un cert moviment de recollida de signatura i de 
recollida també de dades personals en base a una suposada possibilitat, que no és 
certa, de regularització. Això és una cosa molt delicada, crea problemes i nosaltres 
hem considerat que valia la pena sortir al pas i el que proposem, que teniu a les 
vostres carpetes, és un grup de treball de l’àmbit d’estrangeria per tal d’analitzar 
quines són les actuals limitacions que comporta el vigent marc jurídic d’estrangeria i 
les possibles propostes i iniciatives que puguin contribuir a millorar aquesta aplicació. 
Bàsicament és perquè les entitats del consell i els organismes dels quals aquesta 
ciutat s’ha dotat actuïn posant fre a temes que són altament perillosos, temes que 
poden crear inclús problemes legals a moltes persones perquè es pot està vulnerant la 
llei de protecció de dades, etc, etc. Però sobretot i el més important perquè s’estan 
creant falses expectatives d’un tema que com vosaltres sabeu és super delicat. 
 
Aleshores la proposta d’aquest document és crear un grup de treball per fer front a 
aquesta situació i per dirigir-nos conjuntament allà on calgui, que serà sense cap mena 
de dubte al govern de l’Estat , per demanar que es posin mesures per solucionar tots 
aquests problemes, però que es posin mesures des d’un punt de vista legal, des d’un 
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punt de vista governamental i que s’eviti la proliferació de moviments d’aquest tipus i 
que al final perjudiquen a tothom. Res més, gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos.  Gràcies. Entenc que aquest comunicat que vau fer a la Comissió 
Permanent extraordinària és el que eleveu per aprovació del Ple, que entenc que el té 
tothom a les carpetes. 
No sé si aquí hi ha algú que vol agafar la paraula? No? Ja que en principi la proposta 
que se’ns fa des de la Comissió Permanent és que s’aprovés aquest comunicat en la 
línia del què ara s’ha comentat. 
 
Sra. Mercè González.  Potser estaria bé que si l’hem d’aprovar algú el llegeixi, perquè 
no els ha donat temps de llegir-ho. 
 
 
Sr. Vicenç Tarrats.  Perdó, si voleu el llegeixo tot sencer i així tothom el coneix més 
bé.  
 

COMISSIÓ PERMANENT EXTRAORDINÀRIA: PROPOSTA DE 

COMUNICAT A APROVAR AL PLENARI DE DIJOUS 12 DE DESEMBRE 

2013  

 

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona vol denunciar la greu 

situació d’indefensió que està comportant l’aplicació de la vigent Llei 

d’estrangeria de l’Estat espanyol a moltes persones i a moltes famílies 

estrangeres pel que fa al manteniment de la seva situació administrativa regular, 

o per accedir-hi, en el cas d’aquelles persones que es troben en situació irregular.  

 

Així, s’està constatant com la crisi econòmica, les elevades taxes d’atur i les 

conseqüents dificultats per accedir a un contracte de treball estan dificultant 

enormement la renovació de les autoritzacions de treball i residència, cosa que 

pot comportar un increment de la irregularitat sobrevinguda, amb greus 

conseqüències per a moltes famílies estrangeres. Especialment greu és el cas de 

moltes persones en situació irregular en què la manca d’un contracte de treball 

impossibilita la seva regularització.  

 

Aquesta situació està abocant moltes persones estrangeres a una situació de 

vulnerabilitat, explotació laboral i indefensió. 

 

Així mateix volem denunciar les maniobres i manipulacions que estan duent a 

terme aquests darrers dies determinades persones i/o entitats sense escrúpols en 

relació amb suposats procediments administratius que comportarien noves i 

ràpides vies de regularització i que estan generant falses expectatives a persones 

en situació de greu vulnerabilitat. A més, s’estan recollint dades personals, tot 

vulnerant qualsevol criteri de confidencialitat i de protecció d’aquestes dades, 

que assenyalen a aquestes persones com a persones en situació administrativa 

irregular.  
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Considerem que en cap cas, el legítim dret a la reivindicació i a la mobilització 

no pot estar sotmès a una desinformació interessada que acaba confonent i 

desorientant persones en situació irregular, aprofitant-se del seu desconeixement 

dels procediments legals d’estrangeria.  

 

Davant aquesta situació el Consell Municipal d’Immigració acorda crear en el 

seu sí un grup de treball en l’àmbit d’estrangeria per tal d’analitzar quines 

són les actuals limitacions que comporta el vigent marc jurídic d’estrangeria, 

així com les possibles propostes i iniciatives que puguin contribuir a millorar 

aquesta aplicació, amb l’objectiu de dignificar la situació d’aquestes persones.  

 
Sr. Rodrigo Araneda. Yo creo que una vez más Barcelona tiene que ser una ciudad 
“capdavantera” en el tema. Ya lo decía la regidora al inicio de la intervención, ya la 
comparte el Alcalde, en ese sentido formar un grupo de especialistas que puedan dar 
alguna salida, alguna respuesta e incluso propuestas para la situación tan difícil que se 
está viviendo, con una ley que estaba construida para un momento de bonanza 
económica y no para un momento como el que estamos viviendo. Creo que es una 
gran oportunidad y creo que mientras más aliados podamos conseguir para trabajar en 
ese grupo será mejor. 
 
Sra. Maite Fandos. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Doncs com que 
això és un comunicat que hem d’aprovar, hi ha algun vot en contra d’aquest 
comunicat? Alguna abstenció? Doncs entenc que aprovem el comunicat per 
unanimitat. Moltes gràcies per la seva presentació. 
Passaríem a les altres informacions vàries, ara sí que et toca a tu, Miquel Esteve. 
 
Sr. Miquel Esteve. Informació en relació a la proposta que ja sabeu es va presentar 
en aquest Consell Municipal sobre el 1714. A les carpetes disposen de la proposta 
d’un Cicle de Conferències en el marc del tricentenari del 1714 – 2014. L’objectiu 
és donar a conèixer el sentit de la commemoració del tricentanari. Els ponents escollits 
el senyor Toni Soler, la senyora Patricia Gabancho i el senyor Lluís Cabrera, crec que 
poden donar una amplia visió del tema. Són tres xerrades que tindran lloc a l’Espai 
Avinyó, però que també, això ja els hi vam comunicar,  podreu sol·licitar de fer 
aquestes xerrades, les tres xerrades o una d’elles, en els locals de les seves 
associacions o allà on creguin oportú. Simplement demanem que disposeu d’una sala i 
d’un compromís mínim d’assistència, que no fem anar allà aquests ponents i que 
després estiguem allò que diu “el de la moto”, que hi hagi almenys un cert compromís 
que hi haurà una mínima assistència. Si alguna entitat està interessada s’haurà de 
demanar a la Mercè González, a la secretària del Consell, per intentar fer agenda del 
tema. Gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé. Ara la Mercè ens parlarà, també en aquest cas, d’una 
proposta relacionada amb les activitats de la Trobada i també sobre un tema de la 
Xarxa antirumors. Mercè quan vulguis. 
 
Sra. Mercè González. A la carpeta teniu un full que posa Recursos disponibles per 
a les entitats del Consell.  
 
En definitiva, per la Trobada tots sabeu que fem un gran esforç per realitzar algunes 
activitats i moltes d’elles a més organitzades entre diferents entitats. Això passava en 
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un dia i l’esforç d’aquest any quedava en els nostres magatzems.  Vam pensar que 
potser estaria bé que aquest esforç es pugues aprofitar per part de les entitats. 

 L’exposició sobre la situació del refugi i l’asil al 2012 

 L’exposició: Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat 

cultural 

 L’exposició: Dones que construeixen la ciutat (que es va fer 

específicament per la Trobada) 

 La vida des del locutori, Ipods on un pot escoltar la vida de diferents 

persones immigrades, que és allò que s’expliquen en el locutori 

Les tenim a la secretaria però les podeu disposar per a les vostres entitats. Si teniu 
una setmana cultural, qualsevol activitat que penseu que poden encaixar únicament us 
heu de posar en contacte amb nosaltres i us les fem arribar. Aquí també teniu les 
característiques d’aquestes activitats. 
 
Per altra banda també hi ha una exposició que s’ha elaborat entre la Direcció 
d’Immigració i el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona que es diu Mirades 
i veus del català. És una exposició que voltarà per tot Barcelona, per tota la província 
com a mínim, però hem aconseguit que fins a finals de febrer ens la deixin per les 
entitats del Consell. 
Són 11 pantalles enrotllables o roll up, i també podeu disposar d’elles gratuïtament per 
exposar-les a les vostres seus. Fins a finals de febrer tindrem nosaltres preferència i 
després entrarem a la roda de qualsevol Centre de Normalització Lingüística o entitat 
de la província. En tot cas era per informar-vos d’això.  
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé. Ara la Carme. 
 
Sra. Carmen Bermúdez. Una vez más comentarles que la Comisión directora de la 
Xarxa antirumors i la Comisión Permanente han tenido una reunión. Todos sabemos, 
los que han participado en la Xarxa antirumors, que cuando hacen reuniones vamos 
pocas entidades, casi no participamos. Eso si que nos falta como entidades, 
implicarnos más en la Xarxa antirumors. Por esta razón hemos tenido una reunión con 
la Comisión Permanente donde se va a valorar las diferentes posibilidades de como 
acercar las entidades a la Xarxa antirumors y de como nosotros podemos participar. 
Acercarnos más y acercar a nuestra gente a la misma xarxa para eso se ha creado un 
grupo de trabajo con dos entidades de la Xarxa y dos entidades del Consell. Las dos 
entidades del Consell que hemos elegido son Javier Bonomi de FEDELATINA y Florín 
Gaiseanu de ASOCROM. Son las dos entidades que representarán al Consell 
conjuntamente con la Xarxa antirumors cuyo objetivo será acercar y atraer a las 
entidades nuestras a la Xarxa antirumors y buscar una mayor participación. De igual 
manera hacer actividades conjuntas y que entre todos construyamos esta Xarxa que 
realmente ha ido creciendo, ha ido mejorando y la cual de alguna u otra forma nos ha 
ayudado que la gente cambie el concepto que tenía, poco a poco hemos ido logrando 
que se cambie. 
Igualmente iremos informando de las actividades que se hagan, de los objetivos y los 
resultados. 
 
Sra. Maite Fandos.  Doncs molt bé, Javier ja tens més feina, i el Florín també, ja teniu 
més feina. Molt bé doncs ara el Miquel, dos informacions més. 
 
Sr. Miquel Esteve. Sí, una ja s’ha dit al principi la tinent d’alcalde, recordar-vos perquè 
és important, és el Premi del Consell Municipal d’Immigració que serà el 18 de 
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desembre, és a dir la setmana vinent, a les 18 hores a la Sala Martí l’Humà, a la plaça 
del Rei pujant les escales a sobre del Saló del Tinell. Ja estarà senyalitzat. 
 
També s’ha avisat abans, hi ha l’acte que es farà el dia 17 aquí a la Generalitat per 
commemorar el Dia del Migrant. 
 
El dia 20 a partir de les 16 hores, de les quatre de la tarda, hi haurà una xerrada 
formativa adreçada a tots vostès, entitats del Consell Municipal, que hagin tingut 
subvenció municipal 2013 per tenir més informació de com s’ha de justificar 
adequadament. 
Això m’imagino que li interessa molt a les entitats però també al Ramon que és el que 
s’acaba barallant amb les entitats per les justificacions i per tant el primer interessat 
que hi assisteixin tots vostès és el Ramon Sanahuja. 
 

8. Precs i preguntes 
 

Sra. Maite Fandos.  Ara abans de passar a les votacions no sé si hi ha algun prec o 
pregunta? Afegiríem ara l’apartat de precs i preguntes. Si? 
 
Sr. Rossend Fernández  de Salut i Família. Jo volia fer la meva intervenció en aquest 
moment perquè de cap de les maneres volia qüestionar l’informe de la presidència en 
la part del que vaig a parlar ara i tampoc voldria treure-li importància a la feina que s’ha 
fet des del Consell en relació al tema de la Tarja sanitària. Perquè s’ha fet una feina, 
es va fer una declaració en el seu moment, es van fer una sèrie de sessions 
informatives que van posar sobre la taula quina era la situació i es va deixar palesa la 
voluntat del CatSalut de buscar els mecanismes per anar donant resposta a les 
demandes que s’anaven presentant però el temps passa, les normatives queden velles 
i la realitat, com sempre superen les previsions i les ficcions que es fan al respecte. 
 
En aquests moments encara hi ha persones que no tenen tarja, encara hi ha persones 
que no tenen dret a l’assistència sanitària pública, encara hi ha problemes per  poder 
aconseguir la tarja, encara hi ha problemes per aconseguir empadronaments sense 
domicili. A més a més s’està donant una situació sobrevinguda, no prevista inicialment, 
que té a veure amb les mateixes situacions d’irregularitat sobrevinguda. Hi ha molta 
gent que ha perdut la condició de persona amb autorització per viure i treballar al 
nostre país. 
 
Hi ha una altra situació que té a veure amb això que és el reconeixement el dret 
d’ascendents de persones que han aconseguit la nacionalitat recentment. Tal com 
deia, abans li comentava al Ramon que hem de buscar una manera àgil, una manera 
ràpida per aconseguir que les persones sense domicili tinguin la possibilitat 
d’empadronar-se perquè aquesta és la via d’accés per fer possible que el CatSalut inici 
el procés per aconseguir la tarja. 
 
Hi ha un tema que no està resolt perquè és complicat que és l’atenció immediata a les 
dones embarassades i menors sense esperar a quin és el suport administratiu i permet 
tenir el dret. El dret el tenen d’entrada sense necessitat de tenir cap document que els 
doni l’accés, per tant donem-los primer l’accés i després busquem la manera 
d’acompanyar-los administrativament perquè el mateix sistema continuï rotllant.  
 
Ha de de desaparèixer, així ho entenem la nostra entitat i amb entitats que estem 
treballant (hem fet una jornada al respecte), el mecanisme de facturació a urgències a 
persones sense recursos. No té sentit que això encara estigui. Fer una factura des del 
punt de vista del codi de comerç suposa una obligació de pagar, no té sentit produir 
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una factura quan sabem que la persona no podrà pagar-la. A més a més que es faci 
aquesta factura el que suposa és un atac directe a la dignitat d’aquesta persona, 
aquesta persona el que necessita és atenció i el que no té sentit és que aparegui als 
panells d’urgències “Tendrà usted que pagar...” Pensem que per aquí no van les 
coses. Cal informació unificada a tots els taulells de tot el sistema, que es doni sempre 
la mateixa informació. Realment les persones que estan atenent a aquests col·lectius 
els facilitin les coses, no posin barreres a les dificultats que els immigrants sense 
papers ja tenen.  
 
Per resumir, des de Salut i Família, des de les entitats amb les que treballem, que hem 
estat fent coses aquests mesos, creiem que cal recuperar una assistència sanitària 
universal i gratuïta per a tothom. I des del Consell d’immigració crec que hauríem de 
buscar una posició que permeti treballar de cara a la recuperació d’aquesta assistència 
sanitària i gratuïta. 
 
Ja sabem que cada administració té la seva responsabilitat i que a qui li correspon en 
aquests moments modificar la instrucció que regula l’accés és el Departament de 
Salut, però des d’aquí crec que té sentit que demanem al Departament de Salut que 
facin aquesta modificació per tal de facilitar l’accés a l’assistència sanitària universal, 
per a tothom. I la part que pertoca a l’Ajuntament, als ajuntaments de l’àrea 
metropolitana, els ajuntaments de tota Catalunya, és facilitar uns instruments àgils i 
ràpids perquè les persones que no tenen domicili puguin empadronar-se. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Miquel Esteve. Sí gràcies. És veritat que hi ha problemes, ho hem dit al principi en 
l’informe. Ja en el seu moment, com a Comissió d’Opinió d’Urgència ens vam 
manifestar la necessitat i seguirem insistint. Nosaltres en prenem nota, continuarem 
apretant al CatSalut, la tinenta d’alcalde parlarà amb la Delegada de Salut, amb la 
doctora Cristina Iniesta. Ja ho fem habitualment però ara en nom del Consell Municipal 
d’Immigració.  
 
Només citar un element perquè en tinguem tots coneixement, Barcelona continua sent, 
ho dic per allò que diuen “que cada palo aguantes su vela”, l’Ajuntament de Barcelona 
és l’únic ajuntament de tot Catalunya que fa empadronaments sense domicili fix. 
Segurament aquest procediment es pot millorar, amb el Ramon ja parlem que sigui 
més àgil, però Hospitalet no ho fa, Santa Coloma no ho fa, Sabadell no ho fa, Terrassa 
no ho fa, Lleida no ho fa, Girona no ho fa, ningú ho fa excepte Barcelona. 
 
Ara ja ho fa Sant Vicenç dels Horts? Doncs aquest és nou, doncs som dos, no ho 
sabia, doncs Sant Vicenç dels Horts i Barcelona.  
 
Prenem nota, és un tema molt seriós, que ens consta, nosaltres pel que fa a l’àmbit 
d’immigració posem tot el suport per resoldre casos. El Ramon m’explicava que dia dia 
ens barallem per anar buscar nadons que no tenen targeta. Vull dir que tot el que és 
l’estructura d’Immigració, del nostre personal, està al cas, però és veritat que hem de 
fer més pressió allà on toca i tenint en compte que Barcelona és capdavantera amb 
l’empadronament sense domicili fix, que ens genera molts problemes perquè 
aleshores hi ha gent de l’àrea metropolitana que ve a empadronar-se a Barcelona 
sense domicili fix per tenir alguns d’aquests suposats, que no són malauradament, 
privilegis, perquè això passa. 
 
Sr. Rossend Fernández. Perdó, des del respecte, ja ho he dit al començament, 
realment s’han fet coses. És important, estem més enllà d’on estàvem fa un any, som 
capdavanters amb moltíssimes coses però també crec que és important saber 
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realment on estem. Encara hi ha persones que no poden accedir, encara hi ha 
dificultats importants i cada cas és cada cas. Es diu són poques persones, encara són 
moltes i jo crec que la modificació de la instrucció que regula l’accés, pot ser un 
instrument importantíssim i fonamental per donar-li la volta a aquest tema i que 
aleshores sí que des de Catalunya ens convertim en un país capdavanter que dona 
resposta al que està passant i ens està passant a tots plegats. 
 
Sr. Miquel Esteve.  Sí, hi estem d’acord. 
 
Sra. Maite Fandos. Doncs si us sembla... hi ha alguna altra paraula? Sí. 
 
Sr. Rodrigo Araneda.  Yo creo que es un tema que siempre ha estado saliendo, 
durante bastante tiempo. Ni es el primer año ni será el último. Yo creo que también 
vendrá una dificultad agregada cuando aparezca la tarjeta unificada que dificultará el 
procedimiento que se está siguiendo hasta ahora que es el asignar una tarjeta 
específica para aquí.  
 
Es cierto que en el grupo de trabajo se trabajarán temas de regularización y todos 
estos temas pero tendría que verse también si podemos ver como hacer algo a largo 
plazo que nos asegure que haya gente que realmente esté trabajando por estos 
temas. Yo recuerdo cuando apareció el tema de salud universal, hace un tiempo atrás, 
fue muy difícil. Tuvimos casos durante mucho tiempo en los cuales presentábamos 
personas que tenían derecho a la atención sanitaria y teníamos una persona que no 
se enteraba que esa persona tenía derecho. Yo creo que es una discusión que quedó 
claro que teníamos que hacer con el CatSalut pero que realmente hay que fomentarlo. 
 
Sr. Miquel Esteve. Totalment d’acord, insistirem amb aquest tema, buscarem la 
fórmula, que un dia vingui la Delegada a parlar amb la Permanent, però clar, és la 
Delegada de l’Ajuntament de Barcelona, diguem que les coses tenen molta més 
repercussió. Ja sabeu i ho torno ha dir “que cada palo aguantes su vela”, l’origen dels 
mals està amb el que va decidir el govern espanyol, Catalunya ha intentat fer una mica 
més, és insuficient és evident, però diguem-ho per situar les coses. 
 
Sr. Rodrigo Araneda. Pero tenemos un elemento muy positivo que nos diferencia de 
otros espacios, que Barcelona es parte del Consorcio por lo tanto es uno de los 
elementos que tenemos a favor y que nos favorece que hagamos un trabajo muy 
acurado en ese tema. 
 
Sra. Maite Fandos.  Molt bé. Sí que podem dir a la Cristina que vingui un dia, de fet és 
una de les meves àrees, igual que Immigració. Jo també tinc l’àrea de Salut i per tant 
també prenc nota i que vingui un dia la Cristina i en tot cas ho comenteu.  
 
Hi ha algun altre tema? No?  
 
 

5. Menció Especial 

Sra. Maite Fandos. Doncs si us sembla passaríem a la votació. Ara la secretària us 
explica el mecanisme. 
 
Sra. Mercè González. Res, dues paraules. Recordeu, el Premi Consell Municipal 
d’Immigració té dues vessants el premi pròpiament dit, que el tria un jurat i que es va 
reunir i davant de les vint propostes presentada ja ha decidit quina és la premiada. A 
més hi ha una Menció especial adreçada a les entitats del Consell, que són les pròpies 
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entitats del Consell que trien a l’entitat que consideren que més ha participat, que ha 
contribuït més a crear un bon clima en el Consell, que ha col·laborat amb altres 
entitats, etc. 
 
Teniu a la carpeta unes butlletes, cada entitat ha de votar a dos entitats. Ara jo aniré 
cridant a les entitats que sou presents i aquí a l’urna dipositareu el vot. En tot cas hem 
agafat l’assistència vostra a mesura que anàveu arribant, si em deixo algú em 
perdonareu. En principi jo aniré dient a l’entitat per si ha vingut alguna persona 
substituta i no és ben bé el president.  
 
Sr. Miquel Esteve. Cinc minuts perquè s’ho pensin.  
 
Sra. Mercè González. Us recordo també que el dia del lliurament del Premi, el dia 18, 
es dona també la Menció especial i per tant us esperem a tots el dia 18 a les 18 hores 
perquè qualsevol de vosaltres pot ser el més votat. 
 

Ara no ho fem públic, fem nosaltres el recompte i el dia del lliurament del premi també 
fem el lliurament de la menció especial. 
 

 ACATHI – Asociación catalana por la integración de homosexuales, bisexuales i 
transexualesinmigrantes 

 ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses 
 APROPEM-NOS 
 Asociación Amistad Mujeres Filipinas 
 Asociación Casal Colombiano 
 Asociación Cultural SAHA (Alba) 
 Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos 

 Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 
 Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas” 
 ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya 
 Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat 
 Associació Catalunya Líban 
 Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 
 Associació Salut i Família 
 Cáritas Dioscesana de Barcelona 
 Casa Eslava 
 CC.OO. de Catalunya - Migracions 
 Centro Boliviano Catalán 

 Centre FilipinoTuluyan San Benito 
 Colectivo Maloka 
 Confederació de Comerç de Catalunya 
 Creu Roja 
 FASAMCAT 
 FEDEBOL 
 FEDELATINA 
 FEPERCAT 
 Fundació ACSAR 
 JOVECU 
 PIMEC Comerç 

 SURT 
 TEAC 
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Crec que no m’he deixat a ningú, no? Hi ha alguna entitat que no l’hagi anomenada? 
No? 
 
Sra. Maite Fandos.  Bé, si ha votat tothom, ara entenc que el recompte el feu 
vosaltres en presència de la vicepresidenta, perquè el Miquel i jo marxarem. 
 
No sé si hi ha algun altra tema? No? Doncs gràcies. Com que diuen que és sorpresa 
ho sabran ells qui ha guanyat i el dia 17 i 18, us enviaran les convocatòries per correu 
electrònic. Moltes gràcies a tots, ens veurem el 17 i el 18 però per si amb algú no ens 
podem veure que tingueu un Bon Nadal i una bona entrada d’any. 
 
 
Es tanca la Reunió Plenària a les 19:30 hores. 


