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Direcció d’Immigració i Interculturalitat 
Consell Municipal d’Immigració 
 
Passeig San Joan, 75, 1a 
08009 Barcelona 

 
 
 ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE 
BARCELONA 

Sessió del dia 11 de desembre de 2014, a les 17:00 hores 
Al Saló de Cròniques 
 
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 – Associació catalana per la integració 

d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants) 

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

 Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT) 
 Sra. Rita Amaqui  (Asociación Amistad Mujeres Filipinas) 
 Sra. Carmen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sra. Anabel Intriago (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 
 Sra. Sandra Enríquez (Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras) 
 Sra. Ruoxing Yang Li (Asociación Intercambio Chino-España) 
 Sr. Adalberto Betancor (Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”) 
 Sr. Florín Gaiseanu (ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya) 
 Sra. Montserrat Feu (Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat) 

 Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 
 Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona) 
 Sr. Carles Bertran (CC.OO. de Catalunya - Migracions) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 
 Sra. Paulita Marina Astillero (Centro Filipino - Tuluyan San Benito) 
 Sra. Olga Zapata (Centro Peruano en Barcelona) 
 Sra. Flor Andino (CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo 

Asociación Ecuatoriano Catalana) 

 Sr. Osama Alkhatib (Confederació de Comerç de Catalunya) 
 Sr. Oriol Adserol (Consell de Joventut de Barcelona) 
 Sra. Alicia Vani (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya) 
 Sra. Lourdes Ponce en nom del Sr. Jordi Giró (FAVB Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona) 

 Sr. Javier García Bonomi (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes 
a Catalunya) 

 Sra. Noemi Morell (Fundació FICAT) 
 Sr. Luís Villacrés (JOVECU Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya) 
 Sra. Leire Buitrago (Mujeres Palante) 
 Sr. Carles Galve (PIMEC Comerç) 
 Sra. Aitana Fernández (Red Solidaria Barcelona) 
 Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 
 Sra. Raquel Caizapanta (TEAC – Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 
 Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris Acull) 
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 Personalitats de reconeguda vàlua 

 Sra. Fátima Ahmed  
 
Representants Grups Polítics 

 Sra. Imma Moraleda (Grup Municipal PSC) 
 Sra. Belén Pajares (Grup Municipal PP) 

 
Personal de l’Ajuntament 

 Sr. Ramon Sanahuja, Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 
 Sr. Josep M. Lahosa, Direcció de Serveis de Prevenció 
 Sra. Lluïsa García, en nom de la Sra. Marleny Colmenares de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
S’excusen: 

 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 
 Sr. Ricard Gomà Carmona (Grup Municipal ICV-EUiA) 
 Sr. Jordi Portabella i Calvete (Grup Municipal Unitat per Barcelona) 
 Sra. Emilia Pallàs i Zenke (Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports) 

 Sr. Manel Andreu (APROPEM-NOS) 

 Sr. Eduard Sagarra (Associació Salut i Família) 

 Sra. Meri Ilic (Casa Eslava) 

 
Ordre del dia:  

0. Benvinguda de la Presidenta del Consell Municipal d’Immigració (pàg. 3) 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (pàg. 3) 

2. Informe de presidència (pàg. 3) 

3. Informe Jornada immigració, formació i inserció laboral (pàg. 6) 

4. Trobada entitats: Valoracions i document visual (pàg. 9) 

5. Elecció de la Vicepresidència del CMIB (pàg. 16) 

6. Elecció de la Menció especial del Premi CMIB (pàg. 16) 

7. Propostes d’entrades i baixes d’entitats membres del CMIB (pàg. 11) 

8. Informacions diverses: 

a. Premi: Resum de les propostes i Acte de lliurament (pàg. 12) 

b. Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió de 

les persones immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria. (pàg. 13) 

c. Estat de la qüestió Pla d’enfortiment (pàg. 15) 

d. Jornada joves (pàg. 15) 

9. Precs i preguntes (pàg. 16) 
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 0. Benvinguda de la presidenta del Consell Municipal d’Immigració  

 

Sra. Maite Fandos: Benvinguts i benvingudes a tots els membres del Consell. 

Benvinguda CICTAEC que tot i que vam fer un Plenari extraordinari a l’octubre i van 

assistir-hi no els vam felicitar per formar part ja del Consell. No ha arribat? Bé, 

felicitem igualment. 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

Sra. Maite Fandos, primer passaríem a l’aprovació de l’acta, recordo que es va enviar 

per correu i l’esborrany està disponible a la pàgina web de nova Ciutadania. Hi ha 

hagut alguna esmena? – la secretària informa que no hi ha cap esmena – si us sembla 

la donaríem per aprovada. 

 

Avui és un dia molt important pel consell, un cop més hem d’escollir el càrrec de 

vicepresidència i la menció especial. Per fer-ho tot més àgil, si us sembla us proposo 

un canvi en l’ ordre del dia per tal que els punts 5 i 6 vagin al final reunió. Perquè no 

haguem de tallar i tornar, si hi esteu d’acord, passaríem el 5 i 6, que és Elecció de 

vicepresidència i Menció Especial, al final després de les informacions i abans dels 

precs. Fem tota la part informativa i passem després a les eleccions i qui hagi de votar 

i marxar pot fer-ho. 

 

 

2. Informe de presidència (10 minuts) 

 
Sra. Maite Fandos: Permeteu-me que us faci l’informe destacant alguns temes: 

 

En primer lloc em voldria centrar en la importància del document de les 67 propostes 

que ha fet el Consell Municipal d’Immigració, l’impacte que està tenint, però sobretot,  

m’agradaria cridar l’atenció sobre el salt qualitatiu que suposa pel propi Consell 

Municipal d’Immigració. 

 

Un document innovador que, dèiem quan ens vam reunir aquí expressament per 

presentar-lo, dins del que seria els documents, dictàmens i manifestos que 

històricament ha dut a terme el Consell Municipal d’Immigració. 

 

Per altra banda en el passat, i per motius d’actualitat, el Consell s’havia posicionat a 

través de l’aprovació de comunicats o Manifestos, aprovats per la Comissió d’Opinió 

d’Urgència. Òbviament això està molt bé, però crec que no m’equivoco si afirmo que 

l’aprovació d’aquest document propositiu de 67 propostes té una transcendència 
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 qualitativa diferent i que pot tenir un impacte molt important a llarg termini, i a mig 

termini també. 

 

Crec que aquest document ens està mostrant un camí de futur per a possibles noves 

tasques i feines que pot tenir el Consell Municipal d’Immigració, en la direcció d’una de 

les principals funcions que determinen els nostres estatuts.  

 

A l’article 2 del Consell diu que una de les funcions és:  

 

“Emetre informes i els posicionaments del Consell sobre plans, lleis i altres 

temes d’interès per a la ciutadania en aquesta matèria.” 

 

Sense dubte aquestes 67 propostes encaixa perfectament en aquesta funció.  

 

Després a la part d’Informacions diverses us donarem detall de totes les reunions que 

estem tenint i de la rebuda del document en diferents institucions.  

 

En segon lloc, recordar breument que el passat 19 d’octubre vàrem celebrar al moll 

de la Barceloneta la Mostra d’ Entitats del Consell amb un balanç  força  satisfactori  

tant de participació  com d’organització.  El quart punt de l’ordre del dia el dedicarem 

al tema i veurem algunes consideracions i el resultat de l’avaluació que heu fet les 

entitats participants, per si cal fe alguns canvis. 

 

En tercer lloc, també voldria fer esment de quelcom també molt important que afecta 

els drets fonamentals de les persones com el dret de vot. 

 

Com sabeu al maig de 2015 celebrarem eleccions municipals. En el Pla de treball 

d’immigració 2012-2015, que és el que estem aplicant, que al principi del mandat 

vàrem acordar entre les forces polítiques amb representació municipal (i l’abstenció del 

PP) la mesura 71 diu: 

 

71. Facilitar la inscripció en el cens electoral d’aquelles persones 

estrangeres que tinguin dret a la seva inscripció per exercir el dret de vot a les 

eleccions locals d’acord amb la normativa. 

 

En aquest sentit compartir amb vosaltres que estem realitzant una campanya 

informativa per tal d’augmentar el nombre de persones que s’inscriuen en el cens 

electoral dels estrangers. Actualment el nombre d’inscrits respecte els potencialment 

inscrits és baix, al voltant d’un 30%. Per això cal incidir en la informació per a la 

inscripció.  

 

Com sabeu la normativa de qui es pot inscriure al cens electoral la determina l’Estat, a 

través de l’Institut Nacional d’estadística i l’Oficina del Cens Electoral.  
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Per una banda, els residents comunitaris tenen dret de vot a les municipals, i es poden 

inscriure en igualtat de condicions que els nacionals, i per una altra banda, els 

residents extracomunitaris dels països dels quals s’hagi signat un acord de reciprocitat, 

també poden votar si compleixen algunes condicions. 

 

En aquesta situació es troben els residents dels següents Països: 

 

Nacionals de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Nova Zelanda, 

Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. 

 

Els requisits per inscriure’s son: 

- tenir més + de 18 anys, el dia 24 de maig de 2015 (ja que les eleccions estan 

previstes pel 24 de maig). 

- Estar empadronat a Barcelona. 

- Document d’identitat en vigor. 

- Residència continuada legal a Espanya durant 5 o més anys 

 

Aquesta darrera condició limita molt el nombre de persones susceptibles de poder 

participar.  

 

Si no s’està inscrit en el cens electoral, no es podrà participar en l’elecció de l’alcalde o 

alcaldessa del proper mes de maig encara que es compleixin les condicions.  

 

Per tant us demanem que col·laboreu amb nosaltres en la difusió d’aquesta informació 

i així intentem plegats augmentar el nombre de persones inscrites en el cens electoral.  

 

En quart lloc:  informar-vos que el passat octubre es va dur a terme al Saló de Cent, 

un dels actes més importants i més emotius que fem cada any: la cerimònia de 

cloenda del programa a l’estiu Barcelona t’acull al qual varen ser convidats 140 nois i 

noies i les seves famílies  arribades per reagrupament familiar.  

 

Com sabeu és un dels projecte que impulsa el Programa Noves Famílies de la Direcció 

d’Immigració, amb l’objectiu de facilitar el procés d’integració dels nois i noies 

arribades per reagrupació familiar durant l’estiu, i que per tant, encara no poden anar 

a l’escola. 

 

És un programa que duem a terme en col·laboració amb  el Consorci de Biblioteques i 

el Consorci d’Educació. Al final de programa duem a terme una cerimònia simbòlica de 

lliurament de diplomes, aquí, al cor de l’Ajuntament, al Saló de Cent, és un acte molt 

bonic, molt emotiu on podem donar-los la benvinguda a la nostra ciutat.  
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 Finalment, recordar el mes de desembre, aquest mes que estem i que 

tradicionalment és un mes molt important per al Consell que celebrem el dia 18, el Dia 

Internacional del Treballador Migrant i les seves famílies. En aquesta data aprofitem 

també per fer la cerimònia d’atorgament del Premi del Consell Municipal d’Immigració. 

 

Enguany, com sabeu, celebrem la 6ena edició del Premi, dedicada aquest any a 

projectes en l’àmbit de la inclusió social de les persones immigrades. 

 

En darrer lloc, recordar-vos com anys anteriors, que l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat 

i Esports organitza un conjunt d’activitats de la campanya de Nadal, deixeu-me que us 

en digui dues. Una la tercera edició de la Fira Solidària d’Economia Social, que 

inaugurem demà i estarà fins el dia 23 de desembre als Jardinets de Gràcia. Que hem 

anat augmentant casetes i entitats, aquest any ja comptarem amb 30 casetes, amb 35 

entitats d’Economia Social. A mi m’agrada dir que tothom que hagi de comprar algun 

regal per Nadal si vol i pot que evidentment a la Fira Solidària trobarà regals de 

qualitat i a més amb cor i farà a més a més una acció important de suport a totes 

aquestes entitats d’Economia social, als Centres especials de Treball, etc. 

L’altra activitat que tenim de la nostra Àrea que us volia comentar és el Cant coral de 

la Gent Gran, un concert que a mi cada any em deixa impressionada pel què significa i 

lo bé que ho fan, el 16 de desembre, en aquest cas a l’Auditori, just amb una cantata 

feta especialment per aquesta edició. 

 

També dir-vos que un cop més tindrem el Saló de la Infància, que nosaltres, des de la 

nostra Àrea, coordinem l’estand de l’Ajuntament. Que aquest any el dediquem 

precisament a l’any Internacional de la Família i que jo crec que també serà molt 

interessant. 

 

Això és el que jo us volia dir més com a Informe, i en tot cas després si hi ha paraules 

doncs el que vulgueu. 

 

 

3. Informe Jornada Immigració, formació i inserció laboral 

 

Sra. Maite Fandos: Passem al punt de l’Informe de la Jornada d’Immigració, 

formació i Inserció laboral. En aquest cas teniu la memòria a la carpeta. Li passo la 

paraula a la senyora Silvia Serra, secretària, que ens faran un breu resum de com va 

anar. 

 

Sra. Silvia Serra: Com sabeu el mes de juliol vàrem realitzar aquesta jornada de 

treball que feia referència al tema escollit pel Consell en el darrer any. Vàrem 

organitzar aquesta acció conjuntament amb la Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a 

persones immigrades. Pel que fa a les dades de participació dir-vos que tot i ser un 
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 divendres de juliol, a la tarda, van assistir-hi unes 60 persones (53 en els grups de 

treball). Pel que fa a les entitats n’hi van participar 32 (12 del Consell Municipal 

d’Immigració), Barcelona Activa, la Xarxa d’Acollida i Acompanyament i l’Àrea d’Atenció 

a persones vulnerables, com a Ajuntament de Barcelona i de la Direcció General per a 

la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Pensem que hi havia realment molt d’interès en el tema i això també es va veure en 

les valoracions. Potser destacar-ne un parell de coses: 

o Per una banda que va haver-hi un bon debat en els diferents grups de treball. 

o I potser una crítica seria que va ser una jornada molt apretada, quan el temps 

per debatre i que això va dificultar la possibilitat de treballar més en algunes 

propostes plantejades. 

 

Dir-vos que les propostes seran traslladades als agents que correspon i tenen 

competències, en aquest cas la Xarxa d’Acollida i acompanyament de la pròpia Direcció 

d’Immigració, Barcelona Activa i el Departament d’Ocupació de la Generalitat. 

 

Li passo la paraula a la Sra. Fàtima Ahmed, que va participar en aquesta Jornada i ens 

explicarà una mica més en concret algunes de les propostes. 

 

Sra. Fatima Ahmed: Bona tarda, presidenta del Consell, Comissionat, Director 

d’Immigració, vicepresidenta i Secretària, companys i companyes.  

 

Si recordeu, els que heu assistit a aquesta jornada de treball, surt de la necessitat de 

crear ponts entre el sector associatiu immigrant i les associacions, agents, institucions 

que treballen la formació laboral a la nostra ciutat. Poder identificar i també visibilitzar 

recursos existents en aquest àmbit. 

 

Com ha dit la Silvia, el debat va ser molt ric i a pesar de ser una jornada apretada, jo 

personalment que vaig estar en l’eix 2, felicito als dinamitzadors de cada eix per la 

bona feina. 

La jornada es va organitzar en quatre eixos de treball i passaré a dir-vos en quines 

línies anaven les propostes que van sorgir, veureu que alguna es repetia en diferents 

grups. Ho podeu seguir en el document que teniu a la carpeta: 

 

EIX 1: L’ACCÉS A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

- Unes anirien adreçades a la relació entre les entitats i les empreses: 

prospecció, contractació responsable, flexibilització dels contractes en 

pràctiques, etc.  

- Unes altres sobre l’accés a la formació: facilitar el coneixement dels recursos 

institucionals disponibles, tenir un directori actualitzat de la formació que 

realitzen les entitats, etc. 
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 - Unes altres anirien en la línia del coneixement entre les entitats i 

l’apropament als usuaris: organització d’una Fira d’entitats per la formació i 

la inserció laboral i per altra banda afavorir la incorporació de les entitats a la 

Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB).  

 

EIX 2: LA FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROCÉS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

- Propostes en la direcció que les formacions han de tenir més en compte 

les persones: flexibilitzar els programes formatius, les acreditacions, aprofitar 

els coneixements de les persones en el procés formació/inserció o promoure la 

visibilitat de referents positius. 

- Propostes a partir de la situació actual del mercat laboral i les polítiques 

empresarials: apoderament de l’associacionisme i de les persones 

immigrades, treballar la responsabilitat social corporativa. 

- Posar en valor la incorporació de la diversitat en l’àmbit empresarial 

entre d’altres. 

A mi em consta que algunes entitats que formen part del Consell ho fan. Jo fa 

poc vaig assistir a una Jornada que organitzava Comissions Obreres i que van 

editar una guia informativa per combatre els estereotips i prejudicis als centres 

de treball i que és una bona eina de cara a aquesta proposta. 

- Propostes vinculades a la metodologia de desenvolupament de la 

formació i la qualitat d’aquesta: la formació ha de promoure la participació, 

el grup formatiu com a xarxa de suport, la necessitat d’acompanyament en el 

procés formatiu, acreditacions i qualitat de les formacions per exemple. 

 

EIX 3: INSTRUMENTS I RECURSOS PER A L’ORIENTACIÓ I LA FORMACIÓ 

LABORAL  

- Proposta per afavorir el coneixement de l’oferta formativa: Desenvolupar 

un cercador de l’oferta formativa de la Xarxa d’Acollida 

- Propostes en la línia d’apropar els recursos a les persones: Organitzar una 

fira de Treball-inserció i apropar la informació als districtes-barris amb diferents 

accions. 

- Propostes per apoderar les persones usuàries: capacitar els professionals 

de les entitats o crear espais que permetin compartir experiències d’intervenció 

 

EIX 4: TREBALL EN XARXA, COORDINACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS AGENTS  

- Propostes relatives a eines i metodologies per al treball en xarxa: cal que 

les xarxes redefineixin periòdicament els seus objectius per tal de mantenir els 

interessos comuns; que els referents siguin sempre els mateixos per guanyar 

eficiència; cal treballar realment com a xarxes per tal de no duplicar esforços. 

- Proposta relativa a la informació (canals, difusió): la creació d’un espai 

virtual que permeti que tots els agents puguin disposar d’informació sobre els 

recursos existents a la ciutat. 
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 Sra. Maite Fandos: Moltes gràcies no sé si hi ha membre que vulgui preguntar 

alguna cosa? No? 

 

  

4. Trobada d’entitats: Valoracions i document visual (20 minuts) 

 

Sra. Maite Fandos: Si us sembla passaríem al punt 4rt de l’ordre del dia que és la 

Trobada d’entitats. Que el Miquel Esteve, el comissionat, us farà una valoració. 

 

Sr. Miquel Esteve: Bona tarda, moltes gràcies tinenta d’alcalde. Primer de tot felicitar 

per la participació de les entitats a la Trobada i pel desenvolupament de 

l’esdeveniment. Després la Silvia Serra us farà el resum de la participació però 

esmentar dos aspectes: 

 

1. Per una banda pel que fa als objectius, es valora molt positivament la interacció 

entre les entitats, que era un dels objectius, no quedar tant segmentats si no 

fer aquesta interacció entre les pròpies entitats. Això sabeu que és el segon any 

que ho hem introduït i poc a poc es va consolidant en positiu. En tot cas el 

segon aspecte que és com millorem la visibilització que fem nosaltres mateixos 

de la diversitat i com som capaços d’arribar més a la ciutadania.  

En aquest sentit, tant en el grup de seguiment com a la pròpia permanent es 

va analitzar una mica la situació de si realment hem de mantenir lloc, de si hem 

de trobar un lloc més adient que sigui més interactiu amb la ciutat. Aquest any 

hi havia obres allà i ens deixava una mica arraconats. Això ho estudiarem, ho 

analitzarem i en tot cas ho decidirem entre tots i entre totes. No ho hem de fer 

sempre al mateix lloc, ho hem de fer en el lloc que sigui més adient i millor pels 

objectius que perseguim. Igual que la data, la data és un drama, quan no tenim 

el Club Super3, tenim el no sé que al Parc de la Ciutadella i aquest any va 

coincidir amb l’acte de l’Assemblea Nacional de Catalunya a la plaça Catalunya, 

cada any ens toca una llufa que fa que hi hagi una certa... Això és que tothom 

busca les mateixes dates, que faci bon temps, que hagi passat l’estiu i tot es 

condensa amb aquests diumenges i això també en tot cas ho analitzarem i ho 

valorarem.   

2. Veiem que valoreu molt positivament la Trobada sobretot en la participació 

però jo vull ressaltar en el tema de l’organització. És una feinada, que 

col·laboreu molt intensament i en tot cas això és important remarcar-ho, 

ressaltar-ho. S’han de fer moltes reunions, no és només el treball del dia aquest 

si no que és el treball del dia a dia d’organitzar-ho, analitzar-ho i de fer que 

surti bé com realment va sortir pel mèrit de totes les entitats que hi vau 

col·laborar.  

 

Jo li passo la paraula a la Silvia Serra que farà aquest resum de la participació. 
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 Sra. Silvia Serra: A la carpeta teniu un document amb algunes dades de participació.  

Calculem que aproximadament van assistir-hi unes 5.000 persones. Del Consell van 

participar-hi 42 entitats, que representen un 75% dels membres del Consell. Com 

sabeu per part de les entitat hi ha una gran presència de voluntaris que valorem en 

unes 400 persones. Destaca que en total es van organitzar 68 activitats, la Biblioteca 

Vivent va tenir 94 lectures dels llibres/persones i es van realitzar 2 activitats de la 

Xarxa Antirumors. 

 

Respecte als qüestionaris d’avaluació teniu a les carpetes uns gràfics amb els resultats, 

l’han contestat 27 entitats. Com sabeu algunes de les preguntes es puntuen de l’1 al 5, 

tenint el 5 com a màxima nota, en aquest cas hi trobareu una mitja; en el cas de 

preguntes que es responien Sí o No hi trobareu el percentatge. 

 

Quan als objectius destacar que la interacció entre les entitats és el que valoreu més 

positivament i la dificultat per arribar als ciutadans, tot i no tenir una mala puntuació, 

és el que té la mitja més baixa. 

 

Pel que fa a l’organització seguim mantenint una puntuació per sobre del 4 excepte 

en el cas del menjador que està una mica per sota. També dir-vos que en relació a  

aquest tema, tant a la reunió de valoració com des de la secretaria, pensem que s’ha 

millorat definint dos torns per dinar i facilitar que no s’acumulés gent i que estigués tot 

més ordenat. Pensem també que el fet que una  empresa  d’inserció  gestionés  el  

menjador  afegeix  valor i dóna coherència al que estem fent i més en un any en què 

l’àmbit temàtic convidat ha estat el de la inclusió social. 

A partir d’aquests qüestionaris i de les diferents valoracions, algunes us les explicarà 

tot seguit la vicepresidenta del Consell, s’elaborarà una proposta de Trobada per l’any 

2015 que es presentarà el mes de març.  

 

Li passo la paraula a la vicepresidenta que farà un recull d’alguns aspectes que van 

sorgir en la reunió de valoració del grup de treball de la Trobada. 

 

Sra. Carmen Bermúdez: Muchas gracias compañeros, de verdad que es un placer 

verlos otra vez. 

 

Como dijo Miquel la verdad es que cada año que pasa y que podemos hacer la 

Trobada es un año que nos debemos felicitar porque seguimos avanzando y no nos 

detenemos. 

 

Como decía Silvia queremos destacar los aspectos más importantes. Hicimos una 

reunión en que participamos todos y se escucharon todas las versiones.  
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 - Se propone el cambio de ubicación como un elemento clave para llegar al 

público que nos interesa. La gente dice que la ubicación no es la adecuada y 

creemos que puede ser. 

- También que se cree una Comisión de comunicación porque de pronto también 

lo que nos hace falta es publicitarnos de una manera diferente, que no sea  

todo a través de las entidades si no que se utilicen además las redes sociales, 

que se utilicen las emisoras, que se utilicen otros medios de comunicación y eso 

tiene que hacerlo una comisión 

- También se propuso tener un espacio de Comercio Justo donde las personas 

puedan tomarse un café, comer algo. Con eso estamos proporcionando el 

Comercio Justo y permitimos que la gente que nos visite no sea de paso si no 

que se quede mucho más tiempo, el que nosotros, que se quede durante todo 

el día o cosas como esas, cierto. 

- Otro tema que se valoró muy positivamente es la potencialidad de las 

actividades que se realizan en las carpas. El trabajo previo en contenido hace 

que sea un factor importante de sensibilización que hay que aprovechar. Dentro 

de las carpas siempre se mueve todo y creemos que se potencia mucho. 

- En cuanto a la dinámica de la Trobada es bastante trepidante, pasan muchas 

cosas en poco rato i se valoró que ampliar el horario mejoraría la organización y 

el funcionamiento. Se proponía hacerlo de 11 a 19 horas. 

 

Como siempre profundizaremos en las coses que rtenemos que mejorar y iremos 

avanzando dentro del grupo de Trabajo. 

 

Sra. Maite Fandos: Molt bé, gràcies Carmen. No sé si hi ha alguna paraula o algú vol 

fer alguna intervenció, no? 

 

Doncs si els sembla veurem un reportatge fotogràfic de la trobada, que quedarà penjat 

a la web de nova ciutadania i que es podran baixar si és del seu interès. 

 

Visionat d’àlbum fotogràfic 

 

Sra. Maite Fandos: Moltes gràcies per aquest document, la veritat és que està molt 

bé. Passaríem ara al punt 7, ja que el 5 i el 6 com els hem dit els passaríem al final. 

 

 

7. Propostes d’entrades d’entitats al CMIB 
 

Sra. Maite Fandos: En aquest cas és el de propostes d’entrades d’entitats al Consell. 

La secretària del Consell en nom de la Comissió Permanent ens presenta aquest 

apartat. 
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 Sra. Silvia Serra: Comentar-vos que l’Asociación Amigos MIRA España va presentar 

sol·licitud per formar part del Consell, la informació es va passar a la Comissió 

Permanent el passat dia 5 de novembre on es va decidir no acceptar aquesta sol·licitud 

perquè no complien els requisits. El motiu de desestimació és el caràcter de l’entitat 

cívic-polític, tal com queda explicitat en els estatuts. Cal recordar que només tenen 

representació en el Consell d’Immigració els grups polítics que tenen representació en 

el ple de l’Ajuntament i per aquest motiu va ser que es va votar aquesta decisió. 

 

Sra. Maite Fandos: A proposta de la Comissió Permanent i a no ser que es vulgui fer 

algun debat, aquest Plenari en donaria suport a la proposta de la Comissió permanent i 

denegaria l’entrada a l’entitat. Estem d’acord? Si? 

 

 

 

8. Informacions vàries 

 

Sra. Maite Fandos: Doncs passaríem, si els sembla, al següent punt, que són 

informacions diverses. En el següent els explicaríem diferents temes que poden ser del 

seu interès. En primer lloc torno a passar la paraula a la secretària que ens farà una 

breu resum i explicació de les propostes que s’han presentat al Premi d’aquest any i 

que, com sabeu, ha volgut reconèixer la tasca d’una entitat o projecte que ha treballat 

en l’àmbit de la Inclusió social de les persones immigrades. 

 

a. Premi: resum de les propostes i Acte de lliurament  

 

Sra. Silvia Serra: Enguany la convocatòria del premi ha comptat amb 31 propostes, 

de les quals 5 són d’entitats membres del Consell. De les altres propostes també hi ha 

un elevat nombre d’entitats candidates de reconeguda trajectòria i incidència en l’àmbit 

del treball per la inclusió social, amb propostes que recullen els següents àmbits 

d’actuació: 

- Dona 

- Infància i família 

- Joves 

- Refugi 

- Acció comunitària 

Sra. Maite Fandos: Com sabeu l’acte de lliurament del Premi Consell Municipal 

d’Immigració i de la Menció Especial es farà el dia 18 de desembre, pel qui no ho tingui 

reservat i així si pot reservar, és a dir dijous de la setmana que ve, a les 6 a les 18 

hores a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de la ciutat, a la plaça del Rei, com ja 

vam fer l’any passat. A la carpeta tenen la informació. 
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 A continuació li passo la paraula un altre cop al Comissionat que ens explicarà les 

accions que s’estan realitzant per difondre el document de 67 propostes. 

 

 

b. Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la 

inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei 

d’estrangeria. 

   

Sr. Miquel Esteve: El passat 27 d’ octubre al migdia, es va realitzar la roda de 

premsa de presentació del document, es va fer a la seu del Col·legi d’advocats amb la 

presència de: 

 Sr. Oriol Rusca. Degà de l’ ICAB 

 Sra. Maite Fandos.  Quarta Tinenta d’ Alcalde. Ajuntament de Barcelona 

 Sra. Pepi Gutiérrez. Jurista i coordinadora tècnica del document. ICAB. 

 Sra. Carmen Bermúdez. Vicepresidenta del Consell d’ Immigració  

 I jo mateix, (Sr. Miquel Esteve) com a Comissionat d’Immigració i Acció 

Comunitària. Ajuntament de Barcelona. 

La Sra. Pepi Gutiérrez va realitzar l’exposició del resum de les propostes i, tan des de 

l’Ajuntament com des de les diferents entitats, es va fer difusió als diferents mitjans de 

comunicació. Destaquem que va ser notícia a 

- El Periódico 

- Catalunya Ràdio 

- El Punt Avui 

- Ara 

- Europa Press 

- BTV 

A part d’això reunions que s’han estat realitzant amb: 

- Federació de Municipis: el director d’Immigració, el Sr. Ramon Sanahuja va 

fer la presentació el 18 de novembre. 

- Subdelegació del govern, ens va rebre el subdelegat del govern amb una 

Comissió de redactors, de membres de la permanent i de l’Ajuntament, el 

24 de novembre. 

- La Xarxa d’entitats Socials d’Atenció Jurídica en Estrangeria el 4 de 

desembre 

Jo en tot cas, una que té especial interès que és la de la Subdelegació de Govern, 

informar així molt breument. De fet que vinculés directament a la Subdelegació del 

Govern de les 67 hi havia una mesura, vull dir que fos competència directa de la 

Subdelegació Govern, aquesta va estar acceptada. Les demés s’havien de remetre en 

normes reglamentàries que corresponen al Govern Español, unes les veien amb més 

bons ulls i unes altres les veien, perquè també hi havia l’Elena Nieto la directora de 
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 l’Oficina d’Estrangeria, que és una persona bastant experta. Demà hi ha una reunió 

tècnica de seguiment perquè ja baixem amb la lupa, aterrem en qüestions més 

tècniques i més precises. Dir-vos que hi havia expectatives que hi havia, no sé si dir 

important o no, un nombre substancial de propostes que poden ser recollides. Ja 

veurem quin és el resultat final. Jo transmeto en tot cas l’esment que va fer el 

subdelegat del Govern que transmetés això, que hi havia una certa voluntat d’acceptar 

algunes de les propostes, ja es veuria quines i de discutir-ne d’altres però això fins que 

no es faci la reunions tècniques, i podien haver criteris tècnics diferents entre el que és 

l’Oficina d’Estrangeria i el que era el document de les 67 mesures. Després, 

evidentment, n’hi haurà d’altres que s’hauran d’elevar a Madrid al govern espanyol i 

que en tot cas ja veurem si hi ha retorn o no. 

 

Reunions que hi ha previstes pendents de confirmació, algunes ja tenen dates: 

- El dia 16 de desembre amb la Direcció General per a la Immigració. 

Generalitat de Catalunya. 

- Hi ha una demanda però encara no està amb data fixa, depèn de l’agenda 

dels grups. Al Congrés dels Diputats de Madrid es farà una reunió amb tots 

els grups conjunta on ens desplaçarem des d’aquí una Comissió per explicar 

tots els grups el document i les demandes que es puguin fer arrel del 

document. 

- Aquesta que us he dit de l’Oficina d’Estrangeria que és demà. 

- Amb el Grup parlamentari d’ ERC (Esquerra Republicana) en nom del 

Parlament de Catalunya. Sabeu que en aquest interí al Parlament es va 

aprovar una part de suport a les 67 mesures i des del Grup parlamentari 

d’Esquerra Republicana, en nom del Parlament, ens van demanar una 

reunió. Que serà a finals de gener, per treballar una mica el document a 

nivell de Parlament de Catalunya. 

- La Xarxa d’ atenció a persones sense sostre de l’Ajuntament de Barcelona. 

- L’Associació Catalana de Municipis, vam fer la Federació. 

- El Síndic de Greuges, que també li vam enviar el document, estaven molt 

interessats en tenir una reunió amb nosaltres. 

- Finalment Xarxa per la interculturalitat i convivència de l’Ajuntament de 

Terrassa. Tot i que no és Barcelona es van mostrar molt interessats en 

aquest document. Per tant com més ho puguem escampar millor, encara 

que sigui un àmbit municipal diferent, al contrari, cap problema en 

atendre’ls. 

 

A part d’això explicar-vos que aquest document està tenint molta difusió en l’àmbit 

acadèmic, en l’àmbit universitari, les diferents càtedres, els diferents responsables de 

les càtedres l’han acollit amb molt bons ulls i l’estan treballant i comença a ser debatut 

a diferents àmbits acadèmics. Això és positiu perquè hi ha un cert eixamplament. 
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 Estem analitzant també, algú de la Permanent ho va apuntar, que hi hagi un suport 

acadèmic al document. Algun tipus d’adhesió de diferents universitats o de diferents 

àmbits acadèmics. 

 

Aquest és una mica l’estat de la qüestió.  

 

Sra. Maite Fandos: Molt bé, gràcies Miquel. Si us sembla passem la paraula de nou a 

la secretària que ens explicarà com estan funcionant altres activitats.  

 

 

c. Estat de la qüestió del Pla d’enfortiment  

 

Sra. Silvia Serra: Només a títol informatiu, hi ha un petit document a les carpetes, 

sabeu que s’està donant continuïtat al Pla d’enfortiment d’entitats. A la carpeta hi 

consta les entitats que estan participant, el resultats i la valoració dels diagnòstics. 

També la proposta de formacions, estem en plena fase de formacions depenent de les 

entitats ja han començat o gairebé han acabat, i també es fan simultàniament en 

alguns casos i al final en alguns altres, sessions d’acompanyament i de tutories a les 

entitats que ho requereixen o a demanda. També teniu al document una taula amb els 

resultats amb dades dins fins el mes de novembre. Ara estem encara més avançats en 

aquest pla d’enfortiment perquè cap al mes de gener-febrer hagi acabat tota la fas de 

formacions, acompanyaments i tutories. 

 

 

d. Jornada de joves 

 

Sra. Silvia Serra: Una altra informació que us volíem donar és en relació a la Jornada 

de joves. Les entitats vau rebre la convocatòria per a la participació i la preparació de 

unes Jornades “Joves i Interculturalitat” que organitzem conjuntament amb el 

Consell de la Joventut. Recordeu que ens vam marcar com a objectiu dins del Pla de 

Treball 2012-2015 “Dissenyar un acte simbòlic amb joves de les entitats que doni 

visibilitat a la nova societat diversa que estem construint”. Aquesta iniciativa, 

relacionada amb aquest objectiu, parteix de dos objectius generals: 

 

- Visibilitzar els i les joves immigrants trencant estereotips i mostrant-los com a 

possibles agents de canvi social, com la resta del jovent. 

- Promoure la interacció entre joves de diferents col·lectius. 

 

Ja es va fer una primer trobada el passat 4 de desembre i el Sr. Oriol Adserol del 

Consell de la Joventut de Barcelona ens pot explicar millor com va anar i quina és la 

continuïtat del treball. Gràcies. 
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 Sr. Oriol Adserol: Bona tarda tinenta d’alcalde, vicepresidenta del Consell, 

Comisionat, director d’Immigració, secretària.  

Pel que fa a aquest projecte compta amb dues parts diferenciades. En primer lloc es 

realitzen dues trobades interculturals per començar a donar forma al programa de les 

accions de sensibilització ciutadana, fet que es farà a partir de les idees i propostes 

dels joves que han anat participant a les Jornades, que han participat o participaran 

més endavant. A partir d’ aquestes propostes s’acordarà el desenvolupament de 

l’acció, que es prepararà amb el suport de l’equip tècnic del Consell de la Joventut i 

també de la col·laboració del Consell d’Immigració. 

 

Aquesta primera trobada va comptar amb 16 persones assistents d’entitats tant del 

Consell de la Joventut com del Consell d’ Immigració. A la reunió es va treballar sobre 

la detecció i identificació de necessitats i propostes de millora en relació a sis eixos 

diferents: 

o Convivència, rumors i estereotips. 

o El paper dels i les joves, visió que es té i es dóna dels joves. 

o Educació: reconeixement de la diversitat als espais d’educació formal i 

no formal. 

o Oci i cultura. 

o Accés a la salut. 

o Accés al mercat laboral. 

 

Cal dir que la trobada va generar un ric debat entre les persones assistents i també la 

possibilitat de realitzar alguna reunió més de les previstes inicialment per poder 

aprofundir en les propostes plantejades.  

 

Sra. Maite Fandos: Molt bé, moltes gràcies.  

 

 

 

9. Precs i preguntes 

 

Sra. Maite Fandos: Passaríem ara al punt de Precs i preguntes i per tant demano si 

hi ha algú. Recordo que després, que no se’n vagi ningú, que hi ha les dues votacions. 

Ara faríem si hi ha algun prec o alguna pregunta, d’altres temes? No? 

 

 

5. Elecció de la vicepresidència 

6. Escollir la menció especial del premi 

 

Sra. Maite Fandos: Doncs ara sí que passaríem, si els sembla recuperaríem el punt 5 

de l’elecció de vicepresidència i el punt 6 d’escollir la Menció especial del Premi.  Si els 
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 sembla els faríem els dos junts. Passo la paraula a la secretària del Consell per tal que 

els informi de les candidatures i del procediment de votacions.  

 

Sra. Silvia Serra: Pel que fa a l’elecció de la vicepresidència primera recordar que el 

mes d’octubre es va informar per correu electrònic de l’obertura del període de 

presentació de propostes. Es van presentar 3 candidatures i la informació sobre 

aquestes es va passar, també per correu electrònic, a totes les entitats del Consell. Per 

a votar a les carpetes disposen d’una butlleta blanca amb les tres candidatures, 

recordar que és només 1 vot per entitat. 

 

Pel que fa a l’elecció de la Menció especial del Premi del Consell Municipal 

d’Immigració, recordar també que l’objectiu és reconèixer la feina desenvolupada per 

una entitat en els grups de treball i activitats del Consell, per la relació que ha 

mantingut amb la resta d’entitats i per haver contribuït a un bon clima de treball. En 

aquest cas disposem de la butlleta verda i màxim 2 vots per entitat. 

 

Com sabeu el resultat de les votacions per a la vicepresidència us el farem saber quan 

acabem el recompte de vots, avui. Pel que fa a la menció especial es coneixerà durant 

l’acte de lliurament del Premi que tindrà lloc el dijous 18 de desembre, dijous que ve a 

la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de la ciutat. 

 

Recordar que només voten les entitats i que no ho poden fer els partits polítics i les 

personalitats de reconeguda vàlua que es va considerar que l’aportació al Consell és 

per la seva experiència i trajectòria. 

 

A continuació procedirem de la següent forma: es cridarà per ordre alfabètic als 

candidats per tal que en màxim tres minuts es presentin i expliquin perquè volen ser 

vicepresident o vicepresidenta del Consell. Un cop haguem sentit a tots els candidats 

es cridarà una per una a les entitats assistents i procediran a dipositar les dues 

butlletes a l’urna. Un cop hagi votat tothom farem recompte per al nomenament de la 

vicepresidència. 

 

Ara faríem que els candidats, per ordre alfabètic, puguin explicar els motius de la seva 

candidatura, en primer lloc el Sr. Rodrigo Araneda de l’Associació ACATHI. 

 

Sr. Rodrigo Araneda: Buena tardes a todos y a todas. En primer lugar transmitir la 

opinión de nuestra entidad. Para nuestra entidad es una gran oportunidad representar 

este Consell que en muchos sentidos ha sido uno de los elementos en los cuales 

hemos podido desarrollar más actividad que en otros. 

 

En primer lugar creemos, y creo yo que sería el representante de la entidad a la 

vicepresidencia, que nuestra participación en el Consell D’Immigración ha sido un 
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 elemento de construcción, un elemento de búsqueda de puntos de encuentro, un 

elemento de puntos de buscar de las diferencias encontrar una vía. 

 

Por otro lado es muy importante para nosotros la examinación crítica de la labor del 

Ayuntamiento y de las administraciones. Creemos que hay que ser observadores y 

constantes a la hora de ir viendo las iniciativas que desarrolla la administración y de 

que forma esas iniciativas se llevan a cabo. 

 

Otro muy importante es el tema de búsqueda de puntos de convergencia, que tengan 

que ver con el tema de una mayor ciudadanía para las personas migrantes, de mayor 

participación, de mayor visibilidad en esta Ciudad y en los puestos también que tienen 

que ver con la construcción de ella. 

 

También tener la voluntad y la disposición de aprender de las otras personas. Creo que 

durante estos años hemos aprendido mucho de cada una de las entidades las cuales 

hemos participado. 

 

Hemos tenido la intención de ir participando con cada una de las que participa en las 

Trobades d’entitats o en las reuniones de Trabajo. Creo que en estos años hemos 

participado casi en todas las reuniones de Trabajo y en casi todas las comisiones que 

se han desarrollado. 

 

Otro elemento que creemos muy importante, es el fomento del respeto activo, no solo 

entre nosotros si no también respecto de la Sociedad hacia nosotros, de la Sociedad 

hacia la diferencia y la pluralidad de opiniones y de procedencias. 

 

Por último tener en cuenta que nuestro fin, como entidad y por lo tanto es mi papel 

también defenderlo es luchar contra la discriminación de cualquier tipo y creo que el 

Consell es uno de los elementos que ha ido desarrollando y ha generado herramientas 

que son muy útiles como son la Comisión de urgencia. Yo pongo al servicio del Consell 

d’Immigración mi papel como una persona que tiene un carácter de activista pero 

también con una formación técnica importante y que ha trabajado en este ámbito 

bastantes años.  

 

Muchas gracias y aquí estoy. 

 

Aplaudiments 

 

Sra Carmen Bermúdez: Muchas gracias compañeros. La verdad es que yo pongo mi 

candidatura y la pongo por segunda vez simplemente porqué para mi a sido muy, muy 

satisfactorio haber tenido esta experiencia. Además el camino recorrido durante más 

de diez años en el mundo asociativo, el conocer tantas cosas, el estar en todos los 
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 ámbitos, el conocer a todo el colectivo latinoamericano me da para decir que puedo 

estar aquí. 

 

Además también porque hay una cosa muy importante, en casi la mayoría de los 

Consells hay más hombres que mujeres, no sé por qué. Nosotras aquí también, no 

quiero meterle género ni mucho menos, que todos somos iguales y tenemos la misma 

capacidad pero realmente un poco también.  

 

Aunque la gente piense que no el Consell necesita mucho tiempo, hay que tener 

mucha disponibilidad y mucha disposición para estar en muchas partes casi que a la 

vez. 

 

Yo creo que lo puedo hacer, puedo transmitir este sentir de la gente latinoamericana, 

el hacer de las asociaciones, el estar cada vez peleando, innovando, metiéndonos en 

todas partes, logrando que el colectivo sea cada vez más visible y mejor. Que logremos 

mejores cosas, que luchemos entre todos y que realmente el Consell de Inmigración se 

vea representado en los demás Consells donde participamos y donde estamos.  

 

El que quiera votar se lo agradezco, el que no también, todos tanto Rodrigo como 

Javier Bonomi son personas que también merecen serlo. El que quiera votar me ayuda 

el que no no vota. En fin que gane el que ustedes decidan.  

 

Aplaudiments 

 

Sr. Javier Bonomi: Gràcies, bona tarda.  

 

Em sembla molt important destacar el paper que han tingut els anteriors 

vicepresidents, en especial les dones. Decir que tanto la Fátima, la Huma, la Carmen 

han posat molt, molt alt i la veritat és que hi ha molt per poder fer. 

 

En principi em sembla important parlar de la situació actual. Estem en un moment en 

el qual hi ha un retrocés en els drets dels immigrants. No podemos desconocer que 

nos está costando muchísimo reivindicar nuestros derechos. Creo que el Consell 

Municipal d’Immigració tendría que tener un papel más activo, ahí comprometo a 

Maite, comprometo también al Ajuntament de Barcelona, a los grupos políticos, a 

todos los que forman parte de este Ajuntament. 

 

Pienso que somos un foro consultivo pero esto no quiere dejar de ser para que 

podamos presionar también y podamos lograr y reivindicar nuestros derechos.  

 

Hay realidades concretas que tienen que ver el acceso a los derechos pero también a 

las oportunidades. Es verdad si hay un atur del 25,5% en la población local, cuando 
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 hablamos de inmigrantes arriba a un 35%. El abandono escolar también es una 

cuestión que nos sensibiliza mucho y tenemos que trabajar en este Consell. También 

es verdad que en violencia de género un 30% lamentablemente las mujeres que 

fallecen o mueren en manos de la violencia de género son de origen inmigrante. 

Quiero decir que hay temas concretos como es juventud, como es dona, como tiene 

que ver con el acceso a la salud en el cual tenemos que darle un impulso muy especial. 

 

En este sentido creemos que estamos todos comprometidos, yo no hablaría de 

entidades porque aquí, sinceramente, estoy convencido que cualquiera de los 

vicepresidentes no va a representar un colectivo ni mucho menos, aquí hablamos de 

personas, personas que han logrado en este Consell ser activistas y que hemos logrado 

entre todos, ya no importa nuestro origen, si no importa los objetivos que queremos 

lograr. 

 

Por último diría que hay quedarle un nuevo impulso, una nueva etapa a este Consell, 

pienso que tenemos que tomar los ejemplos como fue este trabajo de las 67 medidas 

a favor de la inmigración. 

 

Creo que es absolutamente simbólico que este documento haya sido tan bien acogido, 

por los medios de comunicación, por la sociedad civil, quiere decir que nos están 

pidiendo este tipo de trabajo. Tenemos que seguir haciendo la expresión cultural que 

es muy necesario en nuestros países pero no quedarnos solo en este punto. 

 

Decir que en estos días estamos en el momento de podernos dar de alta en el censo 

electoral para participar en las municipales. Está siendo bastante complicado, por que 

es verdad que es una etapa de ni se sabe, ni se ha puesto sobre la mesa el tema 

electoral y nosotros ya tenemos que estar participando y estando censando. Por 

supuesto que los convoco a todos para que podamos hacer este esfuerzo porque el 

gran problema de la inmigración es la invisibilidad. Este Consell hace que seamos 

visibles y la verdad que pienso que no solo visibles si no que tenemos también que ir 

un poco más allá y participar en absolutamente en todos los ámbitos que nos 

involucran. 

 

Simplemente quería decir esto y también poner todo mi esfuerzo y mi sacrificio, que lo 

haré con muchísimo cariño, a esta misión que es ser vicepresidente del Consell 

municipal de Inmigración. Y por supuesto vuelvo a lo mismo, cualquiera de los que 

está aquí lo puede impulsar igual o mejor que nosotros pero en este caso damos un 

paso al frente y esperamos poder servir a este Consell. Muchísimas gracias. 

 

Aplaudiments 

Sra. Silvia Serra: Tal i com comentàvem abans ara passaré a cridar a les diferents 

persones de les entitats. En el mateix acte poden dipositar les dues paperetes, blanca 
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 vicepresidència, verda Menció especial. Com que seguim per ordre alfabètic en primer 

lloc: 

- Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI) 

- Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa 

de Dones Pakistaneses) 

- Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT) 

- Sra. Rita Amaqui  (Asociación Amistad Mujeres Filipinas) 

- Sra. Carmen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 

- Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 

- Sra. Anabel Intriago (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 

- Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 

- Sra. Sandra Enríquez (Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras) 

- Sra. Raquel Caizapanta, que al principi no constava a la llista (TEAC – Taller 

Ecuatoriano de Arte y Cultura) 

- Sr. Adalberto Betancor (Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”) 

- Sr. Florín Gaiseanu (ASOCROM) 

- Sra. Montserrat Feu (Associació Altàntida) 

- Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 

- Sra. Elisabet Ureña (Càritas) 

- Sr. Carles Bertran (CC.OO. de Catalunya) 

- Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 

- Sra. Paulita Marina Astillero (Centro Filipino - Tuluyan San Benito) 

- Sra. Olga Zapata (Centro Peruano en Barcelona) 

- Sra. Flor Andino (CICTAEC) 

- Sr. Osama Alkhatib (Confederació de Comerç de Catalunya) 

- Sr. Oriol Adserol (Consell de Joventut de Barcelona) 

- Sra. Alicia Vani (FASAMCAT) 

- Sra. Lourdes Ponce (amb vot delegat de la FAVB Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona i com a Xarxa 9 Barris Acull), fa doble votació per 

delegació. 

- Sr. Javier Bonomi (FEDELATINA) 

- Sra. Noemi Morell (Fundació FICAT) 

- Sr. Luís Villacrés (JOVECU) 

- Sra. Leire Buitrago (Mujeres Palante) 

- Sr. Carles Galve (PIMEC Comerç) 

- Sra. Aitana Fernández (Red Solidaria Barcelona) 

- Sra. Saray Bazaga (SURT) 

Y com que la Sra. Lourdes Ponce ha aprofitat el viatge per posar els dos, ja hem acabat. 

Sra. Maite Fandos: Hi ha algú que no se l’hagi nomenat, que no se l’hagi cridat? No? 

 

Sra. Silvia Serra: Ara mentre fem el recompte els Sr. Miquel Esteve i jo... 
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 Sra. Maite Fandos: Dèiem que vingués alguna altra persona, algú de la permanent 

que no s’hagi presentat. Mentre la Sra. Bermúdez ens explicarà algunes coses. 

 

 

Sra. Carmen Bermúdez: Quisiera resaltar el papel de la vicepresidencia, muchas 

personas piensan que no se hace nada y la verdad es que estar aquí implica muchas 

reuniones, muchas sesiones de Trabajo, hay coses que implican tiempo y mucha 

conciencia de lo que se hace porque estamos representado un colectivo muy grande 

como es el colectivo inmigrante. 

 

Decirles que el Consell d’Immigració tiene espacios de participación: 

 Consell de Ciutat 

 Consell Municipal de Benestar Social 

 Consell Municipal de l’Esport 

 

En el Consell Municipal de Benestar Social hemos podido, en los grupos de Trabajo, 

anexar una propuesta de los espacios públicos. Esos espacios que tiene el 

Ayuntamiento y que muchos de nosotros como entidades no tenemos espacios físicos 

para atender a nuestros socios, ni para hacer las actividades porque la crisis nos ha 

dejado un poco sin muchas herramientas. Si recuerdan el año pasado a Maite yo le 

pedí en la entrega de los Premios lo mismo y me dijo que estaba pidiendo adelantada 

la Navidad y no ha pasado nada. Se lo pasé también el mensaje y en carta a Miquel 

Esteve, también pidiendo que nos echen la mano con espacios del Ayuntamiento 

porque me parece que muchos de nosotros o estamos  a punto de quebrar o hemos 

quebrar y queremos seguir haciendo la función, cosa que no ha pasado. Hemos 

tratado de en cada Consell que vamos, de llevar la voz inmigrante, de llevar las 

inquietudes que aquí tenemos, de contarles el Trabajo que hacemos y la verdad veo 

que hay muy poca participación inmigrante en los demás Consells, por no decir nada. 

Entonces es una buena oportunidad para mostrarnos para darnos a conocer.  

 

Quiero hoy también acordarme de alguien muy especial que es Alejandro Erazo, a 

quien siempre recordaremos con mucho cariño, como un activista fundamental en este 

proceso de creación del Consell de Inmigración y a las personas que han estado antes 

de mi, Fátima, Huma, Kamal de ATIMCA, al Manuel Colón que hoy en día es 

diplomático y se nos fue para Francia definitivamente. A todas las personas que han 

pasado por aquí y que de alguna o otra manera hemos hecho una labor, aunque 

parezca invisible sí que vamos construyendo, y sí que vamos haciendo. Porque hay que 

visibilitzar al colectivo y lo estamos haciendo de buena manera. 

 

Finalmente decirles que ojalá sigamos haciendo lo que hacemos, que las 67 propuestas 

como dijo Maite, han dado mucho que decir, y sabemos que van a dar mucho más que 

decir y que sigamos construyendo entre todos ese camino y encontrar ese camino que 

todos queremos que es lo ideal. 
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Agradecerles a todos los que confiaron en mi y la verdad es que gane quien gane se 

que lo hará espectacular y tendrá toda la disposición del mundo. Yo desde aquí de 

corazón les agradezco. 

 

Y una vez más desde aquí Sra. Maite Fandos, sigo pidiendo el favor que esos espacios 

que el Ayuntamiento no utiliza nos los ceda para las asociaciones que no tenemos 

donde prestar Servicio y para poder seguir haciendo y apoyando al colectivo 

inmigrante. Muchas gracias. 

 

Sra. Maite Fandos: Dir-te de totes maneres que l’Ajuntament a mi no em consta que 

tingui espais que no utilitzin, això d’entrada no em consta. Una altra cosa és que si no 

passin vostès una llista dels espais no utilitzats i ho mirarem, perquè no només són 

vostès si no moltes altres entitats. Jo sóc Regidora de Gràcia, concretament, i ja 

m’agradaria tenir espais no utilitzats perquè tinc un munt d’entitats de Gràcia que m’ho 

demanen. En tot cas si a vostès els hi consta espais de l’Ajuntament no utilitzats, ens 

ho diuen i evidentment ho mirarem, no només per vostès si no per a totes les entitats. 

En tot cas jo recordar-los, suposo que vostès ho saben y si no ho saben els hi 

passarem, existeix un sistema per poder demanar locals per a entitats que coordina el 

Comissionat de Participació, que es diu Carles Agustí. Les peticions que arriben, hi ha 

una taula coordinada per ell, en la qual es van adjudicant contínuament locals a 

entitats. La veritat és que aquests són pocs i es van donant, no n’hi ha de vuits, 

perquè si n’hi haguessin de vuits no tindríem entitats en llista d’espera. Per tant cap 

problema, si vostès tenen constància d’algun local vuit que no utilitzem ens ho diu. 

Suposo que no però potser se’ls podria haver passat. Ho dic perquè no ho diguem així 

que tenim locals vuits de l’Ajuntament. Perquè ho diguem clar, es a dir que existeix un 

sistema, que no és reclamar-m’ho a mi aquí. No sé quants d’aquí han fet les peticions, 

en aquesta taula. Quantes en tenim? 

 

Sr. Ramon Sanahuja: Vam fer circular el procediment. 

 

Sra. Maite Fandos: N’hi ha algunes que l’han demanat? Ho dic perquè no m’ho 

demani a mi, perquè això no depèn de mi. En tot cas hi ha un procediment, per si algú 

no ho sap, que és fer una petició formal a la taula i en aquesta taula és on es decideix 

en base a uns criteris establerts. De fet hi ha entitats d’aquesta ciutat que tenen nous 

locals gràcies a aquesta taula. Però també els hi torno a repetir, hi ha els que hi ha. 

Aquesta ciutat que no té molts locals, no vam heretar aquest equip, perquè 

segurament era difícil,, també ho vull dir, locals buits, perquè és una ciutat que no té 

locals buits municipals. Una altra cosa és locals que no siguin municipals que puguin 

estar buits, això sí que existeix però es clar això és una altra fórmula.  

 

Que vol que els lloguem? Ara vostè ja ha saltat vol dir que lloguem locals per cedir-los 

a entitats, això és un altre procediment que en tot cas ja s’estudiaria. 
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Molt bé si els sembla els donaríem els resultats de la vicepresidència. El resultat ha 

sigut el següent: 

- Sra. Bermúdez 7 vots 

- Sr. Rodrigo Araneda: 11 vots 

- Sr. Javier Bonomi: 13 vots 

Per tant és anomenat el Sr. Javier Bonomi de FEDELATINA. 

 

Aplaudiments 

Sra. Maite Fandos. I un vot en blanc em diuen. Doncs felicitats Javier, vols dir alguna 

cosa? 

 

Sr. Javier Bonomi.  Simplemente moltíssimes gràcies. Mi compromiso, por supuesto, 

trabajar al mismo nivel que lo han fet anteriorment. 

 

Simplement dir, y para ya meter caña desdel principio, estem parlant de locals buits, 

però també tenim un problema molt greu en l’espai públic. L’espai públic és de tothom 

i quan nosaltres organitzem algun esdeveniment tenim problemes greus respecte a la 

utilització. En districtes molt concretos, como puede ser Sant Martí o puede ser algun 

otro, donde espais como és el Moll de la Marina se nos están vetando, ens están dient 

que l’any que ve ja no podrem fer més actes allí. No passa res però tenim que treballar 

moltíssim l’espai públic. L’espai públic és de tothom y necessitem utilitzar-lo. 

Moltíssimes gràcies. 

 

Aplaudiments 

Sra. Maite Fandos.  En tot cas jo si que voldria dir que quedés clar una cosa, perquè 

s’ha de dir les coses com són. No em consta a què et refereixes però dubto que sigui 

que us ho veten a vosaltres, deu ser que no es deixa en general. És a dir aquest espai 

del Moll de la Marina, o qualsevol altre de la ciutat, és veritat que hi ha districtes, però 

no ja per entitats del Consell d’immigració si no per qualsevol entitat, perquè, i si no 

m’ho dieu perquè a mi no em consta de cap manera. És cert, com jo mateixa a Gràcia,  

que hi ha espais molt utilitzats i sobreutilitzats. Llavors la demanda, si tu vas donant 

sempre permisos en tot el que et demanen, és que hi ha després una queixa dels veïns 

que hi viuen, segurament aquest pot ser el problema d’aquest espai que dius tu, no el 

conec però això passa. Però no és que no us ho deixin a les entitats del consell, deu 

ser que no ho deixen a les entitats en general.  

 

No, no, no, no, és que Javier no pots dir les coses com no són. No pot ser que diguis 

que no ho deixen a les entitats socials. 

 

(La intervenció del Sr. Javier Bonomi no se sent, es fa sense micròfon) 
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 Sra. Maite Fandos: Primer d’entrada la promoció del baloncesto no s’ha cobrat res, 

no es cobra res. Diguem les coses com són. Escolta el que es prioritza en aquesta 

ciutat és tot el contrari. El que no pot ser en alguns espais, aquest espai cada vegada 

que hi ha activitats hi ha un munt de queixes de gent. És possible que alguns 

districtes, jo et dic que a mi a Gràcia tinc molts problemes cada cop que deixo la plaça 

del Diamant. Què es prioritza en aquest cas? Doncs es prioritza evidentment les 

entitats de Gràcia i no empreses i això que estàs explicant. Però dedueixo que Ciutat 

Vella o Sant Martí tenen moltes vegades una acumulació d’actes en els mateixos 

espais. Què vol dir? Que es diu que no es facin les coses? No el que es diu és que es 

facin en altres espais, sempre es dona una alternativa, en altres espais que no tenen 

tanta saturació perquè si no també hi ha els que viuen a la zona que també tenen dret 

a poder no tenir sempre la plaça del davant o l’espai del davant amb sorolls. Això que 

expliques tu que pot haver passat que abans que vosaltres ho hagi demanat un altre i 

s’hagi donat. En tot cas això pot passar evidentment. En tot cas com que no sé ben bé 

de quins espais parleu.  

Jo explico el tema més general que és el que a mi se m’acut, però no és que es deixi 

de donar a entitats socials per donar-ho a empreses. Això no t’ho puc acceptar perquè 

estàs dient una cosa que no és certa. Jo et puc dir que en algun cas pot haver passat 

però a lo millor hi havia trenta entitats socials i una empresa i potser sí que s’ha donat 

en aquest cas. Però en general es prioritza sempre, sempre, sempre... Jo en el meu 

districte això és així, m’agradaria que em diguessis algunes empreses... tot sempre són 

entitats. És veritat que sempre prioritzem les del Districte que les de fora, però en tot 

cas també si venen de fora, si són entitats, es deixa fer. I dedueixo que tots els 

Regidors apliquen el mateix criteri. 

 

Sr. Miquel Esteve: Una mica per orientar. Sí que és veritat que hi ha uns llocs que 

s’estan canviant però l’Ajuntament si que té ara un departament que és Barcelona 

Events que està ordenant totes les celebracions amb espais alternatius, en cas que hi 

puguin haver problemes. Ja s’estan fent reunions de cara a l’any vinent, o sigui amb 

temps suficient. Hi ha diferents espais a la ciutat, el que és segur que cap de les 

celebracions que es venien fent fins ara es quedarà sense espai. Una altra cosa que 

passava en alguns Districtes era que, bé per la crisi o pel que sigui, hi havia algunes 

comunitats o algunes entitats que cada cap de setmana demanaven fer una festa. Clar, 

això és impossible, si cada cap de setmana... jo ara diguem, posaré un exemple, es va 

començar celebrant el Día de la Madre i després era el Día del Padre i després el Día 

de Guayaquil ... o sigui al final es feien festes de cada una, això ha passat, tu ho saps 

perfectament, passava la parc de la Trinitat, que es feien celebracions no una per 

comunitat si no que al final, pel motiu que fos, es feien moltes celebracions i això 

comporta una despesa que no és només l’espai. És la despesa de l’escenari, és la 

despesa d’hores extres de Guàrdia Urbana, de Seguretat, que és molta despesa. Però a 

demés és molta despesa per les pròpies entitats i que moltes vegades no poden 

suportar el gasto que hi ha. I moltes vegades també els espais venen relacionats a la 

despesa que hi ha. Tu saps perfectament que algunes de les festes pàtries aquestes 
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 han tingut un dèficit important perquè s’han anat a espais que les mesures de 

seguretat, la vigilància, els lavabos, es menjaven amb molt la pròpia festa. Aleshores 

s’ha d’equilibrar però si que et garanteixo que a través de Barcelona Events i de la 

Montse Martín que és qui porta tots aquests temes de Relacions Institucionals, s’estan 

gestionant tots els espais de les festes instaurades històricament. Clar quan comencem 

a tenir una petició de festa molt gran no es poden assumir perquè cada cap de 

setmana hi havia peticions de festes, això va passar. Ara sí que s’han de buscar i 

aquest és el compromís que aquestes festes que s’han celebrat històricament tindran 

un espai i un suport per part de l’Ajuntament, això segur. 

 

Sra. Maite Fandos En tot cas deixa’m que et digui una cosa per la part que em toca. 

La promoció del mundial de bàsquet està organitzat amb la Federació Catalana de 

Bàsquet, una entitat que té els mateixos drets que les entitats que esteu aquí. El que 

fan és promocionar el bàsquet entre nens, el que es fa just en moltes d’aquestes 

activitats precisament és el bàsquet inclusiu. Ho dic perquè tampoc ho posem al nivell 

d’una empresa, no té res a veure una cosa amb l’altra. 

 

Molt bé, moltíssimes gràcies a tots i bones festes i bon Nadal. 

 

Acomiada el Plenari 

 

Finalitza la sessió a les 19:20 

 


