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 15 d’abril de 2015, a les 18:00 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)
Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos)
Sra. Marta Trujillo (Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya)
Sr. Luís 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. Pauline Diouf (Associació Catalana de Residents Senegalesos)
Sr. Eduard Sagarra (Associació Salut i Família)
Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona)
Sr. Volodymyr Fediuk (Casa Eslava)
Sr. Carles Bertran (CC.OO. de Catalunya - Migracions)
Sra. Pina Quiñones (Centro Peruano en Barcelona)
Sr. Osama Alkhatib (Confederació de Comerç de Catalunya)
Sr. David Nácher (Consell de Joventut de Barcelona)
Sra. Verònica Tomàs (Creu Roja Catalunya)
Sra. Nilo Robles (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya)
Sra. Sylviane Dahan (FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)
Sr. Javier García Bonomi (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes
a Catalunya)
Sr. Carlos Ucañan (FEPERCAT Federación de Entidades Peruanas en Catalunya)
Sra. Núria Ramon (Fundació ACSAR)
Sr. Luís Villacrés (JOVECU Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya)
Sra. Clara Romero (Mujeres Palante)
Sr. Carles Galve (PIMEC Comerç)
Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada)
Sra. Andrea Borison (Xarxa 9 Barris Acull)
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Personalitats de reconeguda vàlua
 Sra. Fátima Ahmed
Representants Grups Polítics
 Sra. Belén Pajares (Grup Municipal PP)
 Sr. Ricard Gomà (Grup Municipal ICV – EUA)
 Sr. Javier Angulo tècnic en representació de la Sra. Imma Moraleda (Grup
Municipal PSC)
Personal de l’Ajuntament
 Sra. Laia Roig, Responsable d’Immigració i Interculturalitat
 Sra. Maria Anglada, Direcció de Participació i Associacionisme
Secretaria del Consell
 Sra. Sílvia Serra, secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

S’excusen:









Sr. Manel Andreu (APROPEM-NOS)
Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA)
Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil)
Sra. Montserrat Feu (Associació Atlàntida, professionals per la interculturalitat)
Sr. Jordi Garrell (Associació Catalunya – Líban)
Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos)
Sr. Bernat Aviñoa (Centre Exil)
Sra. Rosa Irasusta (Centro Filipino Tuluyan San Benito)



Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU)






Sra. Núria Serra (Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports)
Sra. Emilia Pallàs (Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports)
Sr. Josep M. Lahosa, Direcció de Serveis de Prevenció
Sra. Marleny Colmenares de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
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Ordre del dia:
0. Benvinguda de la Presidenta del Consell Municipal d’Immigració (pàg. 4)
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (pàg. 4)

2.

Informe de presidència (pàg. 4)

3.

Canvis a la Direcció d’Immigració (pàg. 8)

4.

Valoració Pla de treball CMIB 2012 – 2015 (pàg. 9)

5.

Trobada d’entitats 2015 (Data i lloc). Temàtica anual escollida (pàg. 12)

6.

Proposta del calendari i procediment d’elecció dels representants de les entitats
d’acollida i de les que treballen per les persones sol·licitants d’asil (pàg. 13)

7.

Convocatòria del Premi CMIB 2015 (pàg. 15)

8.

Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB (pàg. 17)

9.

Informacions varies (pàg. 20)
a. Comissió d’Opinió d’Urgència: Manifest sobre el posicionament del
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona per la no
instrumentalització de la immigració en les properes eleccions
municipals. (pàg. 20)
b. Jornada “Joves i interculturalitat” (pàg. 22)
c. Document: 67 propostes (estat de la qüestió) (pàg. 23)
d. Document Guia de recomanacions per a la detecció de la violència
masclista en homes i Taller formatiu Direcció Dona (pàg. 25)
e. Pla enfortiment entitats d’immigrants del CMIB. Valoració i proposta de
continuïtat. (pàg. 25)
f.

Aprendre català (pàg. 26)

g. Espais de participació de la ciutat (pàg. 26)
10. Precs i preguntes. (pàg. 26)
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0. Benvinguda de la presidenta del Consell Municipal d’Immigració
Sra. Maite Fandos: Benvinguts a tots els membres del Consell. Voldria donar una
especial menció al Sr. Javier García Bonomi perquè s’incorpora avui després d’haver
estat escollit com a vicepresident, perquè incorporat ja hi ets des de sempre, per tant
és el primera sessió que fem amb ell a la taula com a vicepresident. Per tant
benvinguts a tots Plenari el mes de desembre.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Maite Fandos Procediríem abans que res a l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior que la teniu per correu electrònic i també sabeu que està a la pàgina web de
nova Ciutadania. No sé si hi ha hagut alguna esmena? No? Per tant si us sembla
procediríem a la seva aprovació.

2. Informe de presidència
Sra. Maite Fandos: Ara passaríem a l’informe de presidència, comentar-vos que jo he
de marxar perquè tinc un acte a Gràcia que he d’estar sí o sí a les set, és un tema de
l’Ajuntament. Us ho dic perquè jo faré l’informe de Presidència i que hi hagués algun
tema i algú digui ho faria després a Precs i preguntes si és per mi us demanaria que ho
féssim a l’acabar l’informe si no el que és després la sessió la continuaria portant,
evidentment, entre el Miquel i també el Javier.
Passaríem a l’Informe de presidència que el que faríem és un breu balanç del Pla de
Treball d’Immigració (2012-2015):
Recordareu que les bases d’aquest Pla han estat: el consens polític, l’acollida, la transversalitat,
el lideratge i la detecció dels nous actors.





Consens polític. El Pla de Treball d’Immigració de Barcelona (2012-2015) va
ser aprovat per tots els grups polítics representats al Consistori excepte un,
però que també he de dir que aquest grup, el Partit Popular, ha participat a la
Comissió de Seguiment del Pla. Per tant, tenim la continuïtat en quan en
general al consens polític sobre les polítiques d’immigració dels darrers mandats
municipals.
Acollida. Malgrat el canvi de cicle migratori, l’acollida continua essent una
política essencial per a la integració, tal com demostren els resultats del
Programa Noves Famílies i altres mesures per a l’acompanyament de les
persones que s’instal·len a la ciutat. Però en aquest nou paradigma el Pla
contempla l’emigració com un dels elements a incorporar per donar suport a la
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mobilitat dels barcelonins. És per això, com sabeu, el SAIER s’ha reorientat per
donar resposta a les noves necessitats del cicle migratori, adreçant-se a tots els
ciutadans i ciutadanes de Barcelona, abordant en un mateix equipament la
circularitat migratòria i especialitzant-se en mobilitat internacional.
Transversalitat. Barcelona col·labora amb totes les institucions per tal
compartir polítiques d’integració. I també treballa perquè el territori de la ciutat
estigui convenientment atès tenint en compte les necessitats de cada districte i
de cada barri.
Lideratge. En els darrers anys, gràcies a la tasca que ve de lluny, Barcelona
ha emergit com un referent internacional en les polítiques locals d’integració,
amb un reconeixement i una atenció internacional notables.
Nous actors. Les persones immigrades a la ciutat ja formen part del seu teixit
social, i són també capital social. Per això el Pla planteja mesures per tal
d’esborrar les barreres que dificulten la participació, la interacció i posa
recursos per tal que se senti la veu de les noves generacions que sorgeixen
d’aquesta Barcelona diversa.

Els principis del Pla i els projectes que donen compliment a cadascun d’ells són els següents:



Promoció de l’equitat. El principi d’equitat estableix que les persones
d’origen immigrant han de tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats i
les mateixes obligacions que tots els ciutadans. I per tant, promou polítiques
universals per a tothom alhora que combat les desigualtats.
Els projectes que donen compliment a aquest principi són:
o
o
o
o

o

o
o

S’ha treballat amb els organismes competents per generalitzar l’accés de
tothom a la targeta sanitària.
S’han incrementat les beques-menjador per als escolars en situació
vulnerable.
S’han incrementat els cursos de formació ocupacional i d’apoderament
de les dones a Barcelona Activa.
S’han incrementat les famílies i els joves que participen dels programes
d’acompanyament i suport en el marc del Programa de Reagrupament
Familiar.
S’ha incrementat l’orientació educativa per als joves reagrupats que
s’incorporen a l’educació post-obligatòria, i per aquelles persones que
necessiten homologar les seves titulacions.
S’ha aprovat el Pla d’Assentaments Irregulars i s’ha creat l’Oficina del
Pla, per tal de combatre les situacions d’extrema exclusió.
S’ha consolidat el Programa Anti-rumors, i s’ha estès dins i fora de la
ciutat, a Catalunya i Europa, per tal de combatre la xenofòbia i la
discriminació.
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o
o

o
o

o



S’ha impulsat la formació sobre diversitat cultural dels professionals i
tècnics que treballen a l’Ajuntament.
S’han incrementat els cursos de català inicial a través del Consorci per a
la Normalització Lingüística, així com les activitats de coneixement de la
cultura catalana.
S’ha reforçat l’Espai Avinyó com a espai de coneixement i difusió de la
diversitat cultural i la seva riquesa.
S’ha reforçat el suport a les xarxes territorials de convivència i s’han
creat noves línies de subvenció per a les entitats i per a foment de la
participació.
S’ha aprovat el Pla de Treball del Consell Municipal d’Immigració i s’ha
donat visibilitat institucional a les persones immigrades.

Reconeixement de la diversitat. Barcelona ha de ser una comunitat de
ciutadans, en què es visqui amb normalitat la diversitat i alhora es pugui
construir un vincle comú a partir d’elements compartits. La cultura catalana ha
de ser accessible a tothom, i tothom ha de poder tenir una identitat diversa.
Els projectes que donen compliment a aquest principi són:
o

o

o
o

o

S’ha impulsat la implementació i actualització del Pla Barcelona
Interculturalitat, amb noves accions i programes. A tota la ciutat s’ha
donat suport a projectes de les entitats que promouen la
interculturalitat.
L’Estratègia Antirumors ha tingut una àmplia difusió a la ciutat, al mateix
temps que s’ha establert un conveni entre la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que té com a
objectiu col·laborar en una estratègia per a tota Catalunya, amb la
finalitat de trencar tòpics i rumors infundats que existeixen sobre el fet
migratori.
L’Estratègia Antirumors ha estat escollida pel Consell d’Europa com una
bona pràctica per difondre a altres ciutats europees.
L’Espai Avinyó de llengua i cultura s’ha consolidat com a focus de
promoció del coneixement mutu entres les comunitats d’origen i la
cultura catalana.
S’ha potenciat la mediació intercultural, donant assessoraments a
centres escolars i centres de salut, així com a grups de famílies. Així
mateix s’ha impulsat la mediació en escales de veïns i la intervenció als
barris des dels Serveis de Traducció i Mediació Cultural i d’Intervenció a
l’Espai Públic.
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o

o

o
o

o
o

o
o

o

S’ha impulsat la creació de la Xarxa d’Escoles de Drets Humans, que per
objectiu promoure la sensibilització per a la no-discriminació en una
ciutat en què la diversitat cultural, d’origen i de fesomia de les persones
és un fet normalitzat.
S’ha impulsat la diversitat en el marc de l’esport escolar, promovent
activitats per a nois i noies de manera inclusiva. Així mateix, s’ha
incorporat nous esports, com al criquet, en l’oferta de promoció de
l’esport per als joves.
La diversitat és present als materials de difusió de les polítiques
sectorials de salut, esport, biblioteques, etc
Promoció de la interacció. Les persones immigrades no són només
objectes de polítiques assistencials, sinó que han de ser ciutadans actius
de la ciutat.
Els projectes que donen compliment a aquest principi són:
L’alumnat dels cursos de català del Consorci per a la Normalització
Lingüística de Barcelona participen d’una manera activa en activitats
culturals i en projectes de la ciutat.
S’ha potenciat el coneixement i l’intercanvi entre entitats per mitjà de la
Trobada d’Entitats, que organitza el Consell Municipal d’Immigració.
Mitjançant projectes concrets en el territori es potencien els vincles
entre entitats de persones d’origen immigrant i la resta d’associacions
del teixit associatiu de Barcelona.
S’ha implicat les entitats del Consell Municipal d’Immigració en la
participació a l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.

No podem oblidar que el desplegament d’aquest Pla s’ha fet en un context
pressupostari difícil. Durant aquests anys de mandat (2012-2015), s’ha hagut de fer
front a una situació econòmica prou difícil. D’una banda, per la davallada de recursos
que han experimentat les administracions públiques a causa de la crisi econòmica.
D’altra banda, per l’eliminació d’alguns fons específics com el Fons d’Acollida de l’Estat.
Ara bé, malgrat aquestes circumstàncies adverses, l’Ajuntament de Barcelona ha fet un
esforç suplementari per tal de dotar adequadament les polítiques d’acollida i
d’integració. D’aquesta manera, s’ha donat cobertura a les prioritats:







Atenció a les persones immigrants sense llar a través de l’Oficina i el Pla
d’Assentaments Irregulars.
Reforç del Programa de Reagrupament Familiar.
Ampliació de les funcions del SAIER.
Increment de dotació per tal de cobrir totes les necessitats de bequesmenjador.
Fons per al desenvolupament de projectes als districtes.
Subvencions per a les associacions que treballen en la interculturalitat.
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Això seria d’una manera molt, molt breument, seria un balanç de les coses importants
que hem fet en aquest període.
Jo voldria d’una manera evidentment molt, molt especial agrair a tot l’equip
encapçalat, evidentment, pel Miquel Esteve, el treball que s’ha fet. Evidentment també,
durant un període molt llarg, en el Ramon Sanahuja, a la Direcció. I ara amb la nova
Directora amb la Núria Serra, també amb la Laiar Roig, que ara us en parlaran.
Jo crec que ha sigut una feina important que els ho vull agrair d’una manera molt
especial i a tots vosaltres que des del Consell ens heu animat a impulsar noves accions.
Moltes de les coses que jo us he dit han estat treballades conjuntament amb vosaltres i
per tant agrair-vos de tot cor la feina que hem fet.
Dit això, no sé si hi ha alguna pregunta? Perquè com us he dit jo després me n’hauré
d’anar. Si hi ha alguna pregunta sobre aquest tema, si no hi ha cap pregunta?

3. Canvis a la Direcció d’Immigració
Sra. Maite Fandos: Li passo la paraula al Miquel Esteve perquè us parlarà del
següent punt que són els canvis a la Direcció d’Immigració.
Sr. Miquel Esteve: Molt bé, bona tarda, tinenta d’alcalde. Explicar-vos, molts de
vosaltres la relació és fluida, però formalment ho informem avui en el consell Municipal
el Sr. Ramon Sanahuja ha millorat la seva situació, aquí estava molt bé però
professionalment, dins de la mateixa àrea que presideix la tinent d’alcalde, ha tingut
una oferta per dirigir tot l’àmbit d’innovació i molt especialment el tema del Projecte
Vincles, que és el que vam guanyar amb la Fundació Bloomberg. És un repte molt
important, era molt atractiu i no hem pogut, jo al menys no he tingut la capacitat de
retindre’l en l’àmbit d’immigració. En tot cas sapigueu que ell ha optat per un projecte
nou que li feia molta il·lusió.
Jo, com ha dit la Maite, jo més que ningú, que és el que tenia relació, m’ha sabut molt
greu que marxés, és un sentiment agredolç, dolç perquè ha sigut una opció que ha
pres ell amb molta il·lusió i que el motivava molt i agre perquè jo estava molt còmode,
les persones que tenim ara a l’equip són molt vàlides, però al Ramon, tots el coneixíeu,
és tota una autoritat en el coneixement de la immigració, no només de la ciutat de
Barcelona si no a nivell d’Europa. Jo vull en aquest sentit també insistir en què una
bona part de la bona feina que penso que hem fet, en queda molta per fer, és en part
culpa, dic culpa o gràcies, culpa del Ramon perquè realment m’ha ajudat més que
molt, m’ha ajudat moltíssim, m’ho ha fet molt fàcil.
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Jo en tot cas dir-vos que el Ramon ha estat aquí deu anys, i s’ha notat molt, i ara
tenim com a nova Directora d’Immigració, Interculturalitat i l’àmbit d’acció comunitària,
perquè com sabeu jo sóc Comissionat d’Immigració i Acció Comunitària, i per tant la
Directora executiva que tinc jo és la Núria Serra (el que abans era el Ramon). La Núria
Serra avui no ha pogut venir perquè operaven al seu pare, no ha pogut venir en
aquesta sessió, ho ha lamentat profundament. La Núria Serra és la que fa de directora
executiva de tota l’àrea d’Immigració i Acció comunitària. A diferència del Ramon, que
també era d’Immigració i Acció comunitària, el Ramon tenia més coneixement en
immigració, la Núria té més coneixement en Acció comunitària i per això hem posat a
la Laia Roig (que si que ens acompanya) com a Directora específica en Immigració,
que treballa amb la Núria Serra. La Núria Serra és la directora específica de tota l’àrea i
la Laia Roig específicament portarà la direcció d’Immigració, per tant tindreu contacte
mñes directe amb la Laia i també amb la Núria per allò que convingui com a Directora
de tot l’àmbit.
La Laia havia estat fins ara Directora de l’Oficina del Pla d’Assentaments, ara ha passat
a ser Directora de l’àmbit d’immigració i ara hem contractat una persona, la Jara, que
passa a ser la Directora de l’Oficina del Pla d’Assentaments.
Aquests han estat els canvis. De la mateixa manera que jo estava molt content, no
molt content, extremadament contentíssim del Ramon, tant la Núria, com la Laia, com
la Jara també les percepcions que tinc, tot i que fa poc que hem començat a treballar,
és que són molt i molt competents i per tant deixaran en bon paper a l’equip de la
Direcció d’Immigració.
Moltes gràcies.
Sra. Maite Fandos: Gràcies. Jo també, com he dit, evidentment agrair la feina al
Ramon i estar segura que tant amb la Núria com amb la Laia tindrem un bon equip
que continuaran aquesta feina.

4. Valoració Pla de Treball del CMIB 2012 - 2015
Sra. Maite Fandos: Passaríem ara a la Valoració del Pla de treball del Consell Municipal
d’Immigració però com que és una mica llarg i jo hauré de marxar abans, permeteu-me que
abans de passar-li la paraula a la següent persona, que en aquest cas seria la Silvia, no? El
Javier primer? La Sílvia? Si no deixo al Javier que presideixi.
Com que és el darrer Consell Municipal d’immigració que jo he estat presidint durant aquests
quatre anys, venint a tots els Consells Municipals, evidentment que agrair-vos a tots i a totes,
evidentment les aportacions que heu fet, jo he après molt en aquest Consell municipal. Agrair
evidentment al vicepresident, a les vicepresidentes, a la secretaria i al Miquel igual que he
comentat abans. En tot cas agrair-vos i esperar que hi hagi qui hi hagi aquí el proper mandat
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doncs que aquest Consell municipal continuï sent tant actiu com ha sigut aquest i que seguiu
fent les aportacions tan positives com heu fet durant aquest mandat. Jo donar-vos les gràcies
d’una manera molt, molt especial pel tracta que he rebut de vosaltres durant aquests quatre
anys.
Per tant hem arribat al final del mandat. Aquest és un dels millors moments per a

aturar-se a reflexionar de la feina feta durant aquest període, dins el que és el propi
Consell, i per avaluar la feina feta dins el Pla de treball que ens havíem proposat,
cedeixo la paraula a la Sílvia Serra per una banda i per altra banda al senyor Javier
García Bonomi. Un i l’altre us faran les avaluacions del que han sigut aquests anys de
treball del Consell. Sílvia quan vulguis i després el Javier.
Sra. Silvia Serra: Bona tarda. A principis del 2012 les entitats membres del Consell i
l’Ajuntament es van dotar d’un Pla de treball amb els objectius i les accions a realitzar
durant de tot el mandat. Com bé deia la presidenta, la Sra. Fandos, hem arribat al final
i ara n’hem de fer el balanç i revisar què s’ha pogut assolir i què ha quedat pendent.
Com sabeu la secretaria dinamitza i és un instrument per facilitar l’assoliment dels
objectius proposats i aquesta feina la fa treballant conjuntament, bàsicament a més a
més, amb les entitats.
A la carpeta teniu un document que recull informació sobre els propòsits, objectius,
accions, resultats i la valoració d’aquest Pla de treball que ara tanquem. Aquesta
valoració s’ha realitzat en el marc d’un grup de treball, n hi van participar 14 entitats, i
en el marc de la Comissió Permanent. Com que és un document prou extens el que sií
que hem fet és, a manera d’un cert resum, ressaltar aquells aspectes que ens semblen
més interessants o més representatius. En aquest sentit és quan passo la paraula al
vicepresident, el Sr. Javier García Bonomi que farà un resum d’aquests aspectes.
Sr. Javier García Bonomi: Primer de tot, ressaltar la molta feina que s’ha fet durant
aquests quatre anys. Faré un resum d’alguns aspectes respecte a cada eix.
En l’Eix Plena ciutadania destacar potser dos temes sobre els quals hem tingut
incidència sobre el tema de salut i la tramitació de la targeta sanitària i sobre el
de les condicions per a la regularització o renovació quan els tràmits
d’estrangeria.
En primer lloc i pel que fa l’aprovació del Reial Decreto 1192/2012 de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud a l’Estat
Espanyol vam fer un manifest de denúncia sobre la situació de vulnerabilitat que
generava i sobretot vam treballar per al seguiment i elaboració d’un procediment per
detectar desajustos en les tramitacions de la targeta sanitària i vam establir un sistema
per traslladar-ne les incidències al Cat Salut.
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Com deia un altre tema sobre el qual estem tenint incidència, perquè encara hi estem
treballant, és el de l’accés a la regularització o renovació quan els tràmits d’estrangeria
amb el document Les 67 propostes del Consell Municipal d’Immigració.
Propostes per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei
d’estrangeria. Tot i que més endavant el Carles Bertran us informarà sobre els avenços
i les reunions que s’han anat fent, destacar que aquesta línia de treball s’ha valorat
com una aposta de futur per al Consell. Valorem molt positivament que el paper de les
entitats que estem aquí tingui un resultat tant directe en la vida de moltes persones i
això ens ha d’apoderar per seguir aquest camí.
Pel que fa a l’Eix d’Intrculturalitat més enllà del resultat de les accions que es
realitzen vinculades a la temàtica escollida (Trobada d’entitats, Premi i jornada de
treball) i que teniu en les vostres carpetes, jo voldria visibilitzar 2 punts:
Primer de tot que cal seguir treballant per donar una visió positiva de la diversitat
cultural. Hem de treballar per cercar les estratègies que fan això possible i millorar i
enfortir les que ja tenim (per exemple la Trobada d’entitats).
En segon lloc que cal que les institucions comptin amb la diversitat cultural que ja hi ha
a la ciutat per a l’organització d’esdeveniments culturals. Posar les persones
immigrades com a protagonistes i no com a receptores de les accions. Vinculat a això
vam ressaltar la necessitat d’establir ponts amb les institucions culturals de la ciutat,
com són l’ICUB (institut de Cultura de Barcelona) o més específicament museus o
centres que aborden la diversitat cultural.
Quan a l’Eix Suport a l’associacionisme com es dirà més endavant cal mantenir
l’estratègia d’enfortir les entitats d’immigrants i per fer-ho pensem que seria important
poder aprofitar també alguns recursos existents com són l’Observatori del Tercer
Sector el Consell d’Associacions de Barcelona i altres entitats.
Respecte l’últim Eix Funcionament intern només dir que hem de mantenir la feina
de documentar la tasca que desenvolupa el Consell a través de les actes, i documents
de treball i penjar-ho a la web per fer-ho accessible a tothom i treballar amb
transparència.
Per acabar dir que amb la nova legislatura també a nosaltres com a Consell se’ns
presenten canvis i reptes que hem d’anar pensant a traslladar-los a un nou pla de
treball, que mantingui els objectius que encara són vigents i n’incorpori de nous per
tal de donar resposta a la realitat social de les persones immigrades en general i dels
col·lectius específics que representem. Ara tenia la paraula la tinenta d’alcalde però
suposo que continua el Miquel?
Sr. Miquel Esteve: Sí gràcies Javier. Si no teniu cap comentari a fer ni res a afegir?
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5. Trobada d’entitats 2015 (Data i lloc). Temàtica escollida
Sr. Miquel Esteve: Passaríem al punt número cinc que seria la Trobada d’entitats
d’aquest 2015 i la temàtica escollida. Li passaria la paraula a la secretària, la Sílvia
Serra, que ens informarà d’aquesta Trobada d’entitats d’aquest any.
Sra. Silvia Serra Primer de tot, sobre la temàtica que cada any escollim, informarvos que a partir de les vostres aportacions, que vam fer una consulta per correu
electrònic, ens ho vau fer arribar, la Comissió Permanent va valorar que aquest any era
important treballar sobre el Dret a vot i la plena ciutadania.
Pel que fa específicament a la Trobada comentar-vos que aquest any canviarem de
d’ubicació i de data, tal com s’havia demanat en relació a la ubicació. El canvi
d’ubicació ens ha portat necessàriament a un canvi de data per una qüestió d’agenda i
de disponibilitat dels espais a la ciutat. Farem la Trobada el 25 d’octubre, l’últim
diumenge d’octubre, és a dir una setmana posterior al que habitualment es fa. Això
ens permetrà no coincidir amb algunes activitats com la festa del Club Super 3 per
exemple, evidentment hi haurà les que no estan previstes i podem coincidir però al
menys aquestes que per calendari sabem que estan a la mateixa data. Tan mateix
s’amplia l’horari començant a les 11, en lloc de les 12, i finalitzant a les 19 hores, tal i
com també es va acordar a la reunió de valoració. D’aquesta manera intentem per una
banda aprofitar més tot l’esforç que suposa aquesta activitat. Per altra banda,
traslladant de data una setmana l’acte ens trobem que ja s’ha fet el canvi d’horari, a
l’horari d’hivern amb lo qual ens interessava guanyar una hora començant abans i el
canvi d’ubicació ens ha permès d’alguna forma instal·lar, esperem, un altre tipus
d’il·luminació, amb lo qual puguem garantir acabar una hora més tard i no tenir les
limitacions que ens trobàvem a vegades en el port.
Al canviar el lloc, hem decidit, hem trobat possible una de les opcions més sol3licitades
i valorades, que és el Pg. Lluís Companys, a l’Arc de Triomf. Encara queda per decidir a
quina alçada i a quines distàncies però serà a l’Arc de Triomf. Com s’havia comentat en
les reunions de valoració la idea és apropar-nos a les persones de la ciutat i defugir
una mica de l’ambient més turístic que té el port de Barcelona.
Per altra banda recordar-vos, encara que tots ja ho sabeu, que a finals d’abril iniciem
les reunions per a preparar conjuntament el que serà la Trobada d’aquest any. A partir
de les valoracions que heu anat fent de l’edició passada anirem construint d’alguna
manera la nova Festa. També tenint en compte els condicionants en positiu i potser
alguns que puguin sorgir de nous, del fet d’una nova ubicació que pensem pot ser una
bona oportunitat per establir canvis.
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Sr. Miquel Esteve: Gràcies Sílvia. Hi ha algun dubte o alguna pregunta al respecte?
(pregunten sense micròfon)
Sra. Silvia Serra: A finals d’abril, em sembla que enviem demà el correu electrònic,
no m’ho facis dir perquè potser t’ho dic malament. És a finals d’abril, crec que és el 28.

6. Proposta del calendari i procediment d’elecció dels representants
de les entitats d’acollida i de les que treballen per les persones
sol·licitants d’asil
Sr. Miquel Esteve: Passem al punt 6, que el temps passa que vola perquè hem de
renovar els representants de les entitats d’acollida i de les que treballen per a les
persones refugiades i sol·licitants d’asil. Jo recordo com si fos ahir que vam fer tot
aquell debat de les entitats que s’incorporaven, que no eren entitats de persones
immigrants que s’incorporaven al consell d’Immigració i ara ja hem de renovar-les, ha
passat el termini i ens trobem amb aquest fet. En tot cas dir-vos que des de l’equip
municipal i de l’Ajuntament en ple agraïm a les entitats que durant aquest mandat heu
participat com a membres del Consell Municipal d’Immigració. Ara la Sílvia ja us
explicarà.
Dir-vos que hem fet arribar una carta a les entitats d’acollida, refugi i asil, com ja
sabeu les que sou avui aquí presents, per tal d’agrair aquesta seva participació durant
l’actual legislatura que ara acabem. Restarem a l’espera de si volen fer una nova
petició, evidentment faltaria més, i així poder donar continuïtat a la bona tasca que
heu fet. La participació de les vostres entitats en els diferents grups de treball estarà
oberta fins a la incorporació de les noves entitats, farem el recanvi dinàmic durant el
mes de juny. Com ja us dèiem a la carta, pel que fa a la Trobada d’entitats el treball
s’inicia ara a finals d’abril i per tant agrairíem a totes aquelles entitats que continueu
formant part hi participéssiu, independent de la renovació o no, vull dir que us
agrairíem que continuem treballant amb absoluta normalitat malgrat hi hagi el recanvi
o no en el Consell Municipal d’Immigració. Ja sabeu que el mecanisme, ara ja li passo
la paraula a la Sílvia, és un tan pervers, és allò del que primer fa la sol·licitud, que a mi
em va sorprendre molt, en el Reglament. És un mecanisme que és molt pervers, no sé
si la paraula és pervers però vull dir que us heu de despertar gairebé a les 12 de la nit
per ser els primers en aplicar, perquè es fa per rapidesa, o sigui que és un
mecanisme... jo quan vaig entrar aquí estàvem amb aquest debat. Els juristes de la
casa i de fora de la casa no troben un mecanisme millor, és molt difícil mesurar un
altre mecanisme legal que no sigui aquest, però el que primer pitja la tecla és el que té
més opcions i és un mecanisme una mica estrany. Jo en tot cas li passo la paraula a la
Sílvia que us ho explica al detall.
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Sra. Silvia Serra. Abans de res també, des de la secretaria, agrair la col·laboració en
tot moment d’aquestes entitats han mostrats i les facilitats donades per al
desenvolupament de la nostra feina.
Pel que fa al procediment i calendari, teniu un full a les carpetes, per a les noves
incorporacions està regulat pel Reglament de Funcionament intern, com comentava el
Miquel. S’estableix a l’article 7.3 que a l’inici de cada mandat s’obrirà un període de
presentació de sol·licituds d’ingrés per part d’aquestes entitats. També es determina
que les entitats representaran com a màxim el 25% respecte als nombre d’entitats
d’immigrants. Caldrà que les entitats acreditin activitat continuada durant un període
de 5 anys. En el cas que hi hagi mes demandes que places l’entrada es farà per
estricte ordre d’arribada.
La presentació de sol·licituds es pot fer presencial a l’OAC o telemàtica al portal web de
l’Ajuntament. Evidentment telemàticament tot és més ràpid i més àgil.
Com a punt així més destacat, que teniu a les carpetes, seria que es tractaria d’una
entitat legalment constituïda i sense afany de lucre. La seu social ha d’estar a la ciutat de
Barcelona i el que us comentava de l’acreditació de l’activitat durant un mínim de 5 anys.
La proposta de calendari:
 Al maig s’informarà per correu electrònic, tot i que ja hem enviat un primer
correu, es farà un recordatori del procediment i el termini de les entitats que
formen part de la Xarxa d’Acollida i de les entitats participants de l’Acte
institucional del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
 Del 26/05 al 5/06: és el període de presentació de la sol·licitud, presentació
a l’OAC d’una carta de sol·licitud on hi ha de constar el nom de la persona que
representarà a l’entitat. Es podrà sol·licitar aquelles documentacions que es
considerin necessàries per a la verificació
 A partir del 8 de juny: Determinació de les entitats que entren segons les
sol·licituds presentades. Poden donar-se dues situacions:
o Que el nombre de sol·licituds sigui menor o igual al nombre de places
vacants i en aquest cas entrarien totes les entitats sol·licitants.
o Que el nombre de sol·licituds sigui major al nombre de places i
s’establirà la incorporació per ordre d’arribada de les sol·licituds i les que
no hagin pogut entrar quedarien en llista d’espera (que crec que és el
procediment que s’havia aplicat en aquest període anteror).
 A partir de la comunicació d’incorporació dels representants de les
entitats d’acollida i de les que treballen per les persones sol·licitants d’asil al
Consell Municipal d’Immigració ja es poden considerar membres de ple dret als
grups de treball o al Plenari.
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Com comentava el miquel, hem volgut aquest any, i penso que es pot mantenir si l’experiència
és positiva, la continuïtat de totes les entitats que vulguin participar a la Trobada,
independentment d’aquesta situació, durant aquest any en què es produeix el canvi de
renovació, doncs que les entitats puguin, tant si han estat renovades com no, continuar
participant en el grup de treball de la Trobada. És també una deferència per la feina feta i això
no ho fem al gener si no a unes alçades de l’any en les que estem molt en marxa en relació a la
Trobada.

Sr. Miquel Esteve: Molt bé, gràcies. Si teniu algun aclariment obrim un petit torn de
paraules però segurament, qualsevol que tingui un dubte, millor fer-ho per telèfon a
nivell individual que segurament serà molt més aclaridor, amb la Sílvia.

7. Informar sobre la convocatòria del Premi CMIB 2015 (proposta
bases i jurat)
Sr. Miquel Esteve: Passem al punt 7 que es informació del Premi del Consell
Municipal d’Immigració 2015. Proposta de bases i jurat. Això ho vam fer també amb la
Comissió Permanent. Dir-vos que teniu a les carpetes el document on us informem de
les persones que enguany formaran part del jurat de la 7a edició del Premi Consell
Municipal d’Immigració de Barcelona. El formen 7 persones:
 Sr. Javier García Bonomi (Vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona)
 Sra. Teresa Crespo Julia (Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social)
 Sra. Juana Martín Martín (Responsable d’Acció Social Barcelona de Càritas)
 Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana (Advocat i membre dels serveis jurídics
d’ACSAR)
 Sra. Remei Sipi Mayo (Presidenta de l’Associació Yemanjà)
 Sr. Carles Solà i Serra (Director del programa Tot un món de TV3)
 Representant de l’àmbit temàtic escollit (pendent de determinar)
També dir-vos, abans de passar-li la paraula a la Sílvia, que no hi hagut canvis en la
designació de la Menció especial, aquesta que és tan controvertida, el Rodrigo riu. És
com allò que diuen del futbol que és un esport que juguen onze i sempre guanya
Anglaterra. Doncs aquesta menció especial és aquella que tothom participa i que acaba
guanyant ACATHI, no? Per tant no hi ha hagut canvis en aquesta designació i
continuem així, no?
Li passo la paraula a la Silvia perquè ens expliqui els criteris d’aquests dos aspectes.
Sra. Silvia Serra Com la propera temàtica escollida a partir del grup de treball de la
Trobada d’entitats i de la Comissió Permanent ha estat Dret a vot i plena ciutadania, en
base a aquest tema es desenvolupa el contingut del Premi d’aquest any. Així la
proposta de criteris de valoració per a les bases del Premi és la següent:
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El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació dels
criteris següents:
a) Estratègies que des de la participació associativa afavoreixen el dret a vot i la plena
ciutadania de les persones immigrades, amb un màxim de 15 punts. Especialment es
valorarà:
- Iniciatives o accions que treballen l’apoderament i l’aprenentatge per a
l’exercici de la ciutadania des de la participació interna de les associacions.
- Iniciatives que donen visibilitat a les associacions com espais d’exercici de
ciutadania i dels drets polítics.
- Iniciatives associatives que treballen per afavorir una governança inclusiva
amb les persones immigrades.
b) Estratègies que treballen pel dret a vot com a exercici de la plena ciutadania de les
persones immigrades, fins a un màxim de 15 punts. Especialment es valorarà:
- Iniciatives que treballen per superar les barreres legals i formals en
l’exercici del drets polítics.
- Iniciatives que treballen per a possibilitar la participació de les persones
immigrades en els espais de decisió públics.
- Iniciatives que donen visibilitat al dret a vot de les persones immigrades
dins el marc de l’exercici continuat de la ciutadania.
c) Estratègies que treballen pel dret a vot i la plena ciutadania des del reconeixement
de la diversitat , fins a 15 punts. Especialment es valorarà
- Accions que treballen per al reconeixement públic del dret de les persones
immigrades en la construcció política de la ciutat.
- Iniciatives que generen debat en la necessitat d’avançar en l’exercici dels
drets polítics dels ciutadans diversos de les societats actuals.
- Iniciatives que donen visibilitat al fet que l’exercici dels drets polítics és
imprescindible per assolir una plena integració de les persones immigrades i
per afavorir la convivència i la cohesió social.
8. Propostes de baixes i d’entrada al CMIB
Sr. Miquel Esteve: Passaríem doncs al punt 8 amb les propostes d’entrades i baixes
al Consell Municipal i li donaré la paraula al Sr. Javier Bonomi perquè ens informi sobre
la proposta d’entrada.
Sr. Javier García Bonomi Informo que una entitat, en aquest cas una federació, ha
sol·licitat l’entrada al Consell, és la Federación Latina de Medios de Comunicación,
teniu la fitxa informativa a les carpetes. La Comissió Permanent va valorar
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positivament la petició i la secretària ha certificat que s’ha presentat la documentació
requerida segons el procediment d’incorporació de noves entitats per tant es proposa
l’entrada d’aquesta Federació. La fitxa és aquesta que està a la carpeta.
Sr. Miquel Esteve: Molt bé, a continuació la Sílvia ens explicarà les propostes de
baixa.
Sra. Sílvia Serra Com sabeu i queda recollit en el Reglament, aquelles entitats que
porten dos anys sense participar en cap sessió plenària, grup de treball o altra activitat
se’ls envia una carta certificada informant-los que si en els dos propers mesos no
ratifiquen per escrit el seu interès en continuar sent membres del Consell se les donarà
de baixa. També se’ls informa que en el cas que vulguin continuar hauran d’assistir a la
següent sessió que se les convoqui en cas contrari se les donarà de baixa
automàticament.
En aquesta situació en aquests moments hi ha tres entitats que teniu a les carpetes:





Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya
Associació WAFAE
Fundación Juan Pablo II

Per tant a partir d’aquest moment començaríem a contar aquesta carta i a saber si
tenen una resposta expressa o no i en el cas que sigui necessari procediríem a donarlos de baixa.
Sr. Miquel Esteve: Molt bé, gràcies. Algun comentari al respecte d’altes i baixes?
Huma?
Sra. Huma Jamshed Gracias. No sobre bajas o altas. Quería preguntar sobre la
Comisión Permanente.¿Habrá nueva incorporación? ¿Y cuándo y cómo va a ser el
criterio para entrar en la Comisión Permanente del Consell? Se hicieron hace 2 o 3
años por eso lo quería saber.
Sra. Sílvia Serra Huma, en este momento no recuerdo exactamente porque no tengo
aquí el Reglamento. Sé que este año no hay convocatòria, porque lo comentamos el
día de la reunión, però no recuerdo exactamente la periodicidad en que se renueva la
composición de la Permanente.
Sra. Huma Jamshed Sabes que pasa, es que yo estoy fuera por madurez. ¿Hasta
cuándo yo estaria fuera? ¿Quería saber qué esfuerzo tengo que hacer para incorporar
o esperar a su tiempo?
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Sr. Miquel Esteve De totes maneres el que farem és que com que ara no tenim aquí
tota la informació us la passarem, enviarem un email a totes les entitats de quin és el
procediment i el període per incorporar-se a la Comissió Permanent. La Sílvia en una
setmana us enviarà un email a totes les entitats del Consell Municipal - t’ho apuntes i
els hi envies – perquè tingueu la informació. Quin és el procediment de renovació per
poder-se incorporar a la Comissió Permanent.
Tu per exemple estaves com a anterior vicepresidenta i ara com que hi ha hagut el
canvi hi ha la Carmen Bermúdez. Però per poder accedir com a entitat hem de mirar
quin és el procediment, ja us l’enviarem per escrit.
Sra. Sílvia Serra Jo ignoro si és un procediment que es pot fer individualment com a
entitat, crec que no però no ho recordo, o ha de ser dins el marc de la renovació de
tota la Comissió
Sr. Miquel Esteve Aquesta setmana us ho enviarem.
Sra. Huma Jamshed Solo una petición más. ¿Podria ser una posibilidad seguir
mientras que habrá otra decisión o prolongación? ¿O se puede solicitar?
Sr. Miquel Esteve Això s’ha de parlar a la mateixa Comissió. A la primera Comissió ho
parlem, però abans de parlar-ho a la primera Comissió ja enviarem el mecanisme i a la
propera Comissió Permanent ho discutim.
Sr. Javier García Bonomi Una qüestió prèvia al que deia la Huma. Pregunto, aquesta
és una proposta d’incorporació o la Federació ja està incorporada? Perquè aquí diu es
proposa l’entrada. S’ha de fer algun tipus de votació?
Sra. Sílvia Serra Hay que votarlo?
Sr. Javier García Bonomi Claro, sí no?
(pregunten sense micròfon)
Sra. Sílvia Serra A la Comissió Permanent s’ha fet la revisió
Sr. Javier García Bonomi Tal vez, pel que no tingui informació. Molts de vosaltres
coneixeu al Lester Burton, és el president. Aquesta Federació té 3 associacions el
Periódico latino, la Asociación Latina de Ràdio y Televisión, la Asociación Centro de
divulgación... igual teniu la fitxa a les vostres carpetes. Però evidentment la secretaria
ja certifica que té tots els requisits per incorporar-se i em semblava que teníem de
revalidar.
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Sr. Miquel Esteve De totes maneres l’opinió nostra és que si reuneix els requisits no
es pot votar, no podem vetar una entitat que té els requisits. L’altra cosa és que algú
digui que posa en dubte els requisits però si té els requisits no la podem...
Sr. Javier García Bonomi S’incorpora directament? Por eso jo pregunto.
Sr. Miquel Esteve. Clar, no tenim capacitat de veto a no sé que hi hagi algun
problema que algú manifesti que hi ha una falsetat amb la...
Sra. Sílvia Serra Algú té alguna cosa a dir? Seria la pregunta
Sr. Javier García Bonomi Si no que calle para siempre...
Sr. Miquel Esteve No, vull dir que si no és de facto, no tenim capacitat de dir “esto si
o esto no”. Si reuneix els requisits és que sí i en tot cas si hi ha algun qüestionament
dels requisits sí que s’han de discutir, però si no hi ha qüestionament dels requisits és
automàtic, no podem dir no, m’explico?
(pregunten sense micròfon)
Sr. Miquel Esteve Els criteris ja estan analitzats per la Comissió Permanent, els
compleix, si algú creu que no que ho digui però és automàtic diguem. No és votable, el
Consell Municipal no té la potestat de dir que no. Si reuneixen els requisits és que sí, si
no reuneixen els requisits o algú té dubtes és quan ho pot manifestar.
Sr. Javier García Bonomi Molt bé
Sra. Sílvia Serra No està comunicat a l’entitat ni molt menys.
(parlen sense micròfon)
Sr. Miquel Esteve Sí, la Comissió Permanent ja ho va analitzar, va donar el vist i
plau.
Sra. Sílvia Serra L’entitat no té comunicació expressa de res fins que no passi aquest
Plenari.
Sr. Miquel Esteve No res aquí s’informa a aquest Plenari per si algú té alguna cautela
o vol expressar algun dubte però no es pot votar, vull dir, és automàtic.
Per tant, si us sembla bé, i com en els casaments, si ningú té res a dir? D’aquest punt?
Sra. Pauline Diouf Sólo quería saber donde podemos encontrar los requisitos para
una nueva incorporación en el Consejo Municipal. Si tenemos que enviar un mail.
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Sra. Silvia Serra Con un mail a la secretaria os damos la información detallada. De
todas maneres creo que está también colgado en la web del Consell.
Sr. Miquel Esteve Però millor que parleu amb ella que us farà la informació més
acurada.
Sra. Pauline Diouf Muchas gracias

9. Informacions vàries
Sr. Miquel Esteve: Si us sembla bé passem al punt 9 que són informacions vàries,
que n’hi ha moltes.

a. Comissió
d’Opinió
d’Urgència:
Manifest
sobre
el
posicionament del Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona per la no instrumentalització de la immigració en
les properes eleccions municipals
Sr. Miquel Esteve Li passo la paraula a la Janette Vallejo, representant d’AMIC – UGT
en relació al punt que parla de la Comissió d’opinió d’Urgència Manifest sobre el

posicionament del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona per la no
instrumentalització de la immigració en les properes eleccions municipals.
Sra. Janette Vallejo Bona tarda a tothom, bona tarda Comissionat, Laia, Javier i
Sílvia, y a todos.
Com sabeu el passat dia 19 de març es va reunir la Comissió d’Opinió d’Urgència
amb l’objectiu de donar visibilitat al posicionament del Consell i reclamar que els
partits polítics la no instrumentalitzin la immigració en la campanya de les
eleccions municipals. Dir-vos que, un cop oberta la convocatòria d’aquestes
eleccions, es farà arribar el comunicat a totes les forces polítiques que es
presentin. Si us sembla ara llegiré el manifest. Aquest és el Manifest sobre el
posicionament del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona per la no
instrumentalització de la immigració a les eleccions municipals
Davant les properes eleccions municipals, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
demana al conjunt de les forces polítiques catalanes la no instrumentalització de les
persones immigrades en la campanya electoral.
La immigració és un dels elements constitutius de la societat catalana i ha contribuït al
seu desenvolupament social, cultural i econòmic. Tot i això, veiem que en cada procés
electoral, especialment a l’àmbit municipal, algunes forces polítiques fan servir les
persones immigrants com a arma demagògica en el context electoral, tractant de dividir i
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confrontar la ciutadania mitjançant un discurs xenòfob. Malauradament, els que més
pateixen en aquest joc brut són les persones més vulnerables, que són estigmatitzades i
criminalitzades només per la seva pertinença a un col·lectiu determinat. Això posa en
qüestió el dret d’aquestes persones a una vida digna i al respecte dels seus drets
fonamentals. A més, aquesta instrumentalització de la immigració també afecta al conjunt
de la societat, ja que posa en perill la democràcia i la cohesió social.
La crisi econòmica que estem patint els darrers anys ha esdevingut una veritable crisi
social, que ha accentuat les desigualtats socials en els barris de la ciutat. En aquest
context, des del Consell Municipal d’ Immigració de Barcelona creiem que és necessari
més que mai vetllar per la convivència, la cohesió i la integració social de totes les
persones en igualtat de condicions.
Per tot això, demanem a les diferents forces polítiques:
 La no instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i
discursos en benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la
convivència i la cohesió social.
 El seu compromís de treballar per la plena participació política de les persones
immigrades. Tot i que gran part d’aquestes persones porten anys vivint a
Barcelona, el fet que no tinguin drets polítics, com votar i ser escollits a les
diferents eleccions, afebleix el nostre sistema democràtic i la manca de
participació política pot afavorir la instrumentalització de les persones immigrants
en el discurs polític.
 La seva adhesió a aquesta declaració i el compromís d’assolir les demandes
presentades en aquest document.
Comissió d'Opinió d'Urgència del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Barcelona, 19 de març de 2015.”

Sr. Miquel Esteve Gràcies Janette. Aquest tema també és una qüestió informativa
perquè recordo que a la Comissió d’Opinió d’Urgència es convoca a totes les entitats
del Consell Municipal, hi van assistir les que hi van assistir, però vull dir que aquí no ho
hem de ratificar això ja està decidit per Reglament, a la Comissió d’Urgència. Només
informar-vos que es va prendre aquesta decisió. Tothom tenia l’oportunitat d’assistir a
aquesta Comissió i manifestar el seu acord o desacord.

b. Jornada “MOSAIC JOVE. Jornada intercultural pel canvi”
Sr. Miquel Esteve: Seguim amb les informacions vàries. Ara li passaré la paraula al
senyor David Nácher del Consell de la Joventut de Barcelona que ens explicarà com
van els preparatius de la Jornada de joves, MOSAIC JOVE. Jornada intercultural pel

canvi.
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Sr. David Nácher Hola a totes i tots. Com bé han dit farem una jornada que es diu
MOSAIC JOVE. Aquesta jornada ens ha costat tres trobades grans i un grup motor, és
una jornada que portem treballant des del mes de novembre. Us volíem convidar a
totes i tots el dia 25 d’abril entre les quatre i les nou de la tarda per gaudir de les
activitats que teniu a les vostres carpetes. Si voleu més informació ens podeu fer
arribar un mail, també rebreu tots els pòsters.
Sobretot convidar als joves de les vostres entitats que serà un acte festiu, serà un acte
reivindicatiu i que intentarem créixer entre tots i totes.
Sr. Miquel Esteve: Molt bé, gràcies David. És important sobretot les entitats que
teniu gent jove animeu-los a participar. Alguns ja som granadets i hi podem anar
d’observadors o de col3laboradors o donar suport però sobretot la gent jove que teniu
a les entitats mobilitzeu-los. Perquè sempre hem parlat que la joventut és el futur i és
qui seguidament ha d’agafar la torxa i per tant us animem molt a participar-hi.
Sr. Javier García Bonomi Jo voldria apuntar una qüestió que em sembla molt
important.
Hem parlat anteriorment de la importància del Consell d’Immigració, de les entitats
d’immigrants de participar amb normalitat en diferents àmbits i sí que vull destacar que
en aquesta Jornada MOSAIC JOVE des de FEDELATINA portarem l’espai de l’Ac´´es al
treball conjuntament amb altres companys, entre ells JOVECU, una associació de
jóvenes d’origen llatinoamericà, també treballarem en aquesta jornada.
Em sembla un bon exemple de com s’han apropat a nosaltres des del principi de
l’organització d’aquest event, d’aquest acte i no ens inviten a participar com a última
instància y esto se agradece moltíssim al Consell de la Joventut, als organitzadors
Sr. Miquel Esteve: Passaríem al següent punt d’informacions vàries, que no per ser
informacions vàries són menys importants, com veieur, són informacions vàries però
no menors.

c. Document 67 propostes del CMIB (estat de la qüestió)
Sr. Miquel Esteve: Passarem al següent punt que és el Document de 67 propostes

del Consell Municipal d’Immigració. Propostes per afavorir la inclusió de les persones
immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria. Una mica per saber com està tot el
seguiment de la feina que s’està fent. Jo li passo primer la paraula a la Sílvia i després
al Carles Bertran de CC.OO que ens explicarà més al detall com estan les reunions.
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Sra. Sílvia Serra Com a desenvolupament del Pla de difusió de l'esmentat document

volem informar-vos de les darreres accions realitzades:
 S’ha fet la presentació del document als grups parlamentaris de la Comissió de
Justícia del Parlament de Catalunya el passat mes de març.
 Reunió de presentació, també institucional, amb la DGI (Direcció General
d'Immigració) i la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i
Adolescència) de la Generalitat de Catalunya.
 Reunió de treball amb la DGAIA i amb la DGI en relació a aquelles propostes de
la seva competència.
 Presentació del document a la XIC (Xarxa per a la Integració i la Convivència de
l'Ajuntament de Terrassa). Xarxa formada per entitats, tècnics i grups polítics
municipals.
 Segona reunió de treball (ve derivada d’una primera que es va fer el mes de
novembre) amb l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona en relació a aquelles
propostes de la seva competència.
 Reunió de treball amb la Comissió de Justícia i Immigració del Parlament de
Catalunya per la preparació d’una compareixença en el Parlament prevista per
a finals del mes d'abril, que ara ens té força ocupats perquè ha produït la
necessitat de fer 3 reunions prèvies almenys. Esperem que això també sigui
directament proporcional als resultats.
Cal destacar que està previst realitzar una reunió amb els juristes redactors del
document per la revisió i l'actualització d'aquells aspectes relacionats, per una banda
amb l'assoliment de les propostes (que ja en tenim algunes) com re-definició o altres
aspectes vinculats a la determinació dels agents i/o institucions implicades. És a dir
poder afinar més després de les reunions realitzades amb altres institucions i redefinir i
orientar alguns aspectes que en una primera elaboració del document quedaven una
mica més difosos.
Passo la paraula al Sr. Carles Bertrán, representant de CC.00, per explicar i ampliar la
informació d'algunes d'aquestes accions de difusió del document.
Sr. Carles Bertran: Gràcies Sílvia, bona tarda a tothom. En relació al que plantejava la
Sílvia respecte la compareixença davant de la Comissió de Justícia del Parlament, demà
tenim previstes reunions amb els grups parlamentaris al Parlament per preparar el
resultat del que nosaltres volem que en surti d’aquesta compareixença que va amb un
doble objectiu:
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 Que, d’alguna manera, la Comissió insti el govern de la Generalitat a estudiar
l'assumpció de les propostes recollides en el document, que són competència
de la Generalitat.
 Però també, que es promogui el trasllat de la resta de propostes, totes aquelles
que són competència de l'Estat, que es promogui el seu trasllat al Congrés dels
Diputats per al seu estudi i valoració.
Penso que això són dos línies de treball molt interessants per tirar endavant el
contingut del document però per altra banda com ja sabeu, abans de Setmana Santa
es va iniciar la campanya per a l’adhesió al document amb la idea de donar visibilitat i
promoure el suport de la ciutadania, de les entitats i de les institucions al document en
concret però pensem que aquesta tasca va més enllà i també vol ser un suport a la
creació d'instruments que milloren i dignifiquen la vida de moltes persones de la
ciutat.
Aquestes adhesions poden ser individuals o com a entitat/institució i des del dia 10
d’abril ja es poden veure a la web. Informar-vos que la setmana passada s’havien
comptat 61 adhesions.
No sé com està ara però penso que això té un recorregut important i per això us
animem a totes les entitats presents a col·laborar en la difusió del document d'adhesió
entre totes aquelles persones, entitats i agents que considereu que poden estar
interessades en aquest tema.
Sr. Miquel Esteve. Gràcies Carles. De fet ara venen els quatre últims punts, que us
informarà la Sílvia, i li dono la paraula ja i que ella els faci els quatre seguits.

d. Document Guia de recomanacions per a la detecció de la
violència masclista en homes i Taller formatiu Direcció Dona
Sra. Silvia Serra El següent punt Document Guia de recomanacions per a la detecció

de la violència masclista en homes i Taller formatiu de la Direcció de Dona.
Primer de tot dir-vos que a les carpetes teniu aquesta Guia de recomanacions per a la
detecció de la violència masclista en homes publicada per la Direcció de Dona de
l'Ajuntament de Barcelona.
Per altra banda, informar-vos que hem iniciat amb la Direcció de Dona una
col·laboració en l’abordatge d’aquesta temàtica dins del concepte de violència
masclista.
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Vam tenir una primera reunió de treball el passat 9 d’abril per començar a construir
conjuntament amb les entitats aquesta formació, encara no hem acabat de delimitar si
serà un taller, si serà un conjunt de sessions. Que pugui ser un element facilitador per
a dotar d’eines a les entitats per treballar, no només amb les dones que potser ja hi ha
una mica més de trajectòria i de coneixement, si no amb els homes que maltracten.
Entre tots estem definint el format i els continguts d’aquest “taller” que vol facilitar la
tasca diària que feu les entitats.

e. Pla enfortiment d’entitats d’immigrants del CMIB. Valoració i
proposta de continuïtat.
Sra. Silvia Serra El següent punt seria Pla enfortiment d’entitats d’immigrants del CMIB.
Valoració i proposta de continuïtat.
En aquesta segona edició del Pla d’enfortiment d’entitats teniu a les carpetes un resum
de les dades i de les conclusions que s’han pogut extreure. Només dir-vos que en la
reunió de valoració les entitats han expressat interès en seguir utilitzant aquest recurs
formatiu amb la idea que tots aquests aprenentatges són útils per enfortir-les i que
això va generant noves necessitats formatives. Quan parlem de formació ho parlem en
un sentit ampli per defecte, per economia de l’expressió, però estem pensant tant en
formació clàssica com en acompanyaments, tutories, és a dir és un ventall bastant
personalitzat en el qual intentem adaptar-nos al màxim a les entitats, en el punt en
què estan i el procés intern que tenen.
Coincidim en aquesta voluntat de donar continuïtat a la tasca d’apoderament de les
entitats d’immigrants i tenint en compte la necessitat d’adaptar aquestes formacions a
la diversitat de disponibilitats, proposem mantenir en major mesura el format
d’acompanyaments sense deixar de banda la demanda de fer accions formatives
conjuntes, accions que també venen donades per demandes molt concretes, és a dir
per si hi ha un tema d’alguna novetat fiscal o legal, intentem poder facilitar justament
aquella formació que en aquell moment una normativa ha generat com a necessitat. La
proposta seria seguir treballant amb les entitats que han iniciat aquest procés i deixar
la porta oberta, com sempre, a què altres entitats s’hi puguin incorporar, és a dir que
no és un procés tancat. Evidentment l’ideal és començar des de l’inici en què obrim
l’edició però no és excloent ni molt menys.

f. Aprendre català
Sra. Silvia Serra El següent punt seria Aprendre català. Teniu a les vostres carpetes
un document que vol ser un recull que doni visibilitat a diferents recursos que teniu a
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l’abast per l’aprenentatge del català. Només dir-vos que això s’emmarcaria dins les
accions que ens plantejàvem amb l’objectiu de fer del català una llengua d’inclusió,
com un dels elements previstos en el Pla de treball del Consell. No es tracta d’un
document exhaustiu però si que pot facilitar altres eines, a més de les classes
presencials, que poden facilitar l’aprenentatge de la llengua.

g. Espais de participació de la ciutat (Festes de la Mercè)
Sra. Silvia Serra Per últim en aquest apartat d’informacions, informar-vos dels Espais
de participació de la ciutat en concret respecte a les Festes de la Mercè. Amb la idea que és
imprescindible que les entitats d’immigrants estiguin presents en els diferents espais de
participació i festius de la ciutat us hem facilitat a les carpetes un document amb
informació sobre el procediment i els terminis, com sol·licitar la participació a la Mostra
d’associacions de les Festes de la Mercè o a les actuacions que es succeeixen a la plaça
Catalunya durant aquells dies. Aquesta informació també us l’hem fet arribar fa pocs
dies per correu electrònic. Fa pocs dies que ens l’han facilitat, patíem una mica de no
tenir-la però ja està.

10.

Precs i preguntes.

Sr. Miquel Esteve: Gràcies. Passem doncs a l’últim punt de Precs i preguntes. Si
teniu alguna pregunta a fer? Dos?
Sr. Eduard Sagarra Jo no és un prec. El dia 31 va entrar en vigor una modificació de
la Llei d’estrangeria que crec que és important perquè és la legalització de les
devolucions en calent. Afecta a un col·lectiu important i avui mateix que surt a la
premsa que hi ha hagut 400 morts. El Consell hauria de tenir o que figurés la
preocupació que al Parlament d’Espanya i al govern ha entrat en vigor una disposició,
que particularment a mi em sembla contrària als drets humans i fonamentals de les
persones perquè legalitza o declara una obvietat que és que l’Estat complirà amb les
seves obligacions. Si l’estat no ha de complir amb les seves obligacions no crec que ho
tingui que dir un document. “Es de hondo calado” que diríem en castellà i que afecta a
la immigració en general, però no només a la immigració si no a la ciutadania i al
concepte d’estat de dret. Jo demanaria si pot incloure’s aquesta preocupació no per res
si no per elevar-ho i perquè es tingui present de cara als col·lectius perquè si que
seran afectats perquè l’arbitrarietat, la discrecionalitat o la possible aplicació errònia o
“torticera”, que diríem en castellà, pot ser que afecti a col·lectius d’aquesta ciutat i no
només als que estan a la frontera.
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Sr. Miquel Esteve Em sembla correcte. Jo el que faria és, com que s’ha de fer una
revisió del document de les 67 mesures, que ho incloguem perquè els juristes ho
analitzin. Com que s’ha de revisar aquest document perquè és dinàmic i a més a més
hi ha hagut respostes, algunes afortunadament positives, algunes de la Delegació del
govern, de la Generalitat...Com que aquest document és dinàmic que ho analitzin i que
ho posin dintre d’aquest paquet, i ho analitzem dintre, si us sembla bé? Per no generar
una via nova, perquè hi ha aquesta via oberta que té relació, doncs ho mirem.
Javier has demanat la paraula?
Sr. Javier García Bonomi Jo voldria també destacar una qüestió, puntualitzar també
un tema que em sembla molt important. En la mateixa línia que estem treballant en
aquesta nova etapa de fer més incidència em sembla que és molt important tenir en
compte aquestes noves lleis o mesures. Jo penso que és probable que si és molt
d’actualitat i molt greu el tema es torni a convocar el grup de juristes per treballar
concretament aquesta norma i després incluirla en el document genèric. Perquè aquest
document ja passaria de 67 mesures a 68...
Sr. Miquel Esteve: O a 63 si n’hi ha quatre assumides...
Sr. Javier García Bonomi ... o el que sigui, clar. Però sí que és un document que té
que ir evolucionant.
Jo també, simplement per acabar, parlant del tema de la violència de gènere o de la
violència masclista, sí que el tema d’origen té molt de pes. La veritat és que l’any
passat de les 54 víctimes de dones en mans de la violència masclista 18 eren d’origen
immigrant. Aquesta dada moltes vegades no es dóna però per mi és molt important
poder fer algun tipus de programa o projecte que té a veure amb la dona d’origen
immigrant que té el triple de risc de ser víctima de violència de gènere. La veritat és
que no estem informats de si hi ha programes específics per a dones immigrants però
sí que aquest Consell, parlant amb les entitats del Consell de la dona, intentar donar
una visualització d’aquesta qüestió i poder integrar-nos en algun programa que toqui
específicament aquest tema.
Sr. Miquel Esteve Amb això el que farem és parlar amb l’àmbit de dona, perquè això
també té dues cares. Algú ens pot acusar d’estigmatitzar la dona per ser immigrant, ho
hem e fer i requereix cirurgia fina. En tot cas parlarem amb l’àmbit de la dona perquè
algú es pot sentir estigmatitzat innecessàriament. Estic d’acord que hem de mirar com
ho enfoquem... però vull dir que amb cirurgia fina.
Heu demanat dues paraules, és sobre aquest tema?
Sra. Janette Vallejo No
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Sr. Miquel Esteve I tu Rodrigo? Sí? Doncs acabem aquest tema i després et passo
Janette la paraula.
Sr. Rodrigo Araneda Jo creo que lo que plantea Javier es la misma posición que
hubo para que empezara a haver este contacto para la formación y el tema este de
trabajarlo desdel Consell. Creo que ya este contacto es una primera aproximación y ver
de que forma se puede ir ampliando. Creo que ya es ir haciendo algo en ese camino.
Sr. Miquel Esteve Molt bé, l’última paraula Janette
Sra. Janette Vallejo Yo solo para recordar a les companyes i companys que en les
properes setmanes tenim dues cites molt importants. Una d’aquestes és el Dia del
treball, és un dia per a reivindicar, sabent que molta gent fa festa, però es un dia per
reivindicar, per sortir al carrer i defensar els nostres drets, ara més que mai hem de
fer-ho.
Per altra banda el 24 de maig tenim les eleccions municipals, sabem que menys de
4000 persones de països amb acord podran votar a les eleccions. És una dada
realment molt preocupant. La meva invitació és que reflexionem sobre aquesta
situació, tindrem la possibilitat de participar en accions per continuar reivindicant
aquest dret. Després aquelles persones que han podido hacer la inscripción al Cens
electoral, acuden a las urnes, reflexionen el seu vot, que tenim ataques por todos
lados. Gracias.
Sr. Miquel Esteve. Moltes gràcies. Ara sí una última paraula... algú més vol parlar?
Sra. Marta Trujillo Es una pregunta. Estaba mirando el Manifest sobre el
posicionament del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona sobre las elecciones
municipales y quería hacer una sugerencia y una pregunta a la vez. ¿Porqué el Consell
de Inmigración, estando formado por asociaciones de inmigrantes, nunca ha hecho un
manifiesto para el tancament de los CIEs?
Sr. Miquel Esteve Segurament perquè ningú ho ha plantejat. T’explico, la Comissió
d’Urgència normalment es convoca a petició de les entitats, hi ha un nombre
determinat d’entitats que ho demana. Això sou les entitats.
Sr. Javier García Bonomi Miquel en aquest tema em sembla
(parla la Sra. Trujillo sense micròfon)
Sr. Javier García Bonomi Jo en aquest tema voldria puntualitzar un tema que em
sembla que és molt important. La societat civil organitzada a Catalunya i de Barcelona
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s’ha manifestat amb el tancament dels CIEs en el Consell de Ciutat. Vull dir que és
veritat que tal vez nosotros no hem fet la tasca o deures que tenim que fer però sí que
ho han fet las entidades de la Ciudad. En l’últim Plenari del Consell de ciutat, que
forma mos parte también desde Fedelatina se ha hecho un repaso de lo que se ha
trabajado durante todo el año y uno de los tres documentos que ha emitido ese
Consell, uno tiene que ver con el tancament de los Centro de Internamiento de
Barcelona. Quiero decir que desde el Ayuntamiento, desde la Sociedad civil se ha
hecho, tal vez no directamente desde este Consell però es un documento que estaria
bien poderlo...
Sr. Miquel Esteve És veritat, jo no ho recordava però en el Consell de ciutat, que és
l’organisme que recull tots els Consells Municipals, el d’Immigració, el de Dona... es va
fer i a més a més va portar una llarga discussió a nivell de consensuar el contingut del
text. Perquè al no ser una competència municipal hi havia molts matisos. Em sembla
que ho va presentar el Consell de la Joventut de Barcelona, no?
Sr. Javier García Bonomi Ho va presentar el Consell i SOS Racisme
Sr. Miquel Esteve Jo no ho recordava però és veritat. De totes maneres la Comissió
d’Urgència en el Reglament hi ha un nombre d’entitats, que jo ara no recordo, no sé si
són vuit.
Sr. Javier García Bonomi Em sembla molt bé, la Silvia podria enviar aquest
document.
Sr. Miquel Esteve El que farem és enviar aquest document que s’ha aprovat en el
Consell de ciutat perquè el tingueu totes les entitats. Poder seria bo, com a millora de
funcionament, que aquells aspectes que en el Consell de Ciutat s’aprovin es puguin
vehicular al conjunt d’entitats perquè si no és veritat que hi ha un cert
desconeixement.
Això ens ho apuntem per millorar el funcionament, sobretot la informació. Perquè això
sí que és cert, no ho recordava ni jo que havia passat. D’acord? Si no hi ha cap cosa
més tanquem la reunió.
Jo també agrair-vos la paciència i sobretot el treball. Personalment penso que hem fet
un salt qualitatiu important i gràcies a vosaltres, no és mèrit de ningú més, que és
dotar al Consell Municipal de més gruix polític, amb això de les mesures, les comissions
d’urgència, les 67 mesures... vull dir que això és una cosa que ha de ser l’inici d’un
gruix no tant d’intercanvi d’informació si no més d’implicació amb propostes més
polítiques. Dir-vos també que els polítics caduquem o passem, o no a lo millor tornem
però que aquí els que aguanteu la torxa sou les entitats que segur que hi estareu, però
que hi hagi canvis o no en l’àmbit polític vosaltres segur que hi estareu i que en tot cas
depèn de vosaltres continuar en aquesta bona línia que penso, que amb dificultats
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sempre perquè estem en terrenys que no són fàcils, però depèn de vosaltres el
continuar en aquesta bona línia que porta el Consell Municipal d’Immigració més que
de nosaltres avui hi estem i demà no, o demà sí.
Sr. Javier García Bonomi Parlant d’això, finalment també voldria, la veritat, al Miquel
com a les anteriors Comissionats d’Immigració hem tingut molt bona relació, al principi
ens ha costat poder trobar-nos, tots hem fet un esforç, penso de les dos bandes.
Penso que estamos en un molt bon moment, no sé si tu continuaràs o no, però
t’agraïm la teva presència i el teu compromís amb nosaltres.
Gràcies a tothom.
El Comissionat tanca la sessió a les 19:17
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