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

BARCELONA 

Sessió del dia 16 de desembre de 2015, a les 18:00 hores 

Al Saló de Cròniques 

 

Presideix: Sr. Jaume Asens i Llodra, Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència 

 

Assistents: 

 Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 

Diversitat 

 Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI – Associació catalana per la integració 

d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants) 

 Sra. Nasra Zafar (ACESOP Associació Cultural Educativa i Social Operativa de 

Dones Pakistaneses) 

 Sra. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano) 

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

amigos) 

 Sra. Marta Trujillo (Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya) 

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

 Sra. Ruoxing Yang Li (Asociación Intercambio Chino-España) 

 Sr. Florín Gaiseanu (ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya) 

 Sr. Abdou Mawa Ndiaye (Associació Catalana de Residents Senegalesos) 

 Sr. Mohamed Bent Hilal (Associació Catalunya Líban) 

 Sra. Janette Vallejo (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya AMIC 

– UGT) 

 Sr. Francesco Massuco (Associació Sociocultural La Formiga) 

 Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona) 

 Sr. Volodymyr Fediuk (Casa Eslava) 

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

 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 

 Sra. Pina Quiñones (Centro Peruano en Barcelona) 

 Sra. Pascale Coissard (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat CCAR) 

 Sr. Miquel Àngel Fraile  (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) 
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  Sr. Lester Burton (Federación Latina de Medios de Comunicación) 

 Sra. Ana Royo (Fundació Benallar) 

 Sra. Eneida Alaiz (Fundació Migra Studium) 

 Sr. Ramon Francolí (Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social) 

 Sr. Luís Villacrés (JOVECU Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya) 

 Sra. Norma Véliz (Mujeres Palante) 

 Sr. Miquel Àngel de Garró (PIMEC Comerç) 

 Sr. Javier García Bonomi (Red Solidaria Argentina en 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) 

 

Personalitats de reconeguda vàlua 

 Sra. Fátima Ahmed  

 

Representants Grups Polítics 

 Sr. Miquel Esteve, per delegació de la Sra. Mercè Homs, Grup Municipal de 

Convergència i Unió (CiU)  

 Sra. Marilén Barceló, Grup Municipal de Ciutadans (C's)  

 Sra. Montserrat Benedí, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC)  

 Sra. Mari Fernández, per delegació de la Sra. Carme Andrés Anón, Grup 

Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)  

 Sra. Maria José Lecha, Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 

 

Personal de l’Ajuntament 

 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d’Acollida i Immigració 

 Sr. Josep Mª Lahosa, Director de Serveis de Prevenció 

 Sr. José Cano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació de l’IMEB  

 

Secretaria del Consell 

 Sra. Sílvia Serra, secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 

S’excusen: 

 Sra. Sandra Enríquez (Asociación Identidad cultural Ecuatoriana sin Fronteras) 

 Sra. Rosa Irasusta (Centro Filipino Tuluyan San Benito) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Pàgina 3 

 

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

 
 
 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. Informació de la nova estructura municipal i dependència orgànica del CMIB 

(pàg. 11) 

4. Trobada entitats: Resum valoracions i document visual (pàg. 12) 

5. Propostes d’entrades d’entitats membres del CMIB (pàg. 15) 

6. Elecció dels vocals de les entitats a la Comissió Permanent (pàgs. 17 i 29) 

7. Elecció de la Menció especial del Premi CMIB (pàg. 17) 

8. Informacions diverses: 

a. Informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM (pàg. 20) 

b. Comissió d'Opinió d'Urgència: Manifest de posicionament del CMIB en 

relació a: (pàg. 21) 

- Procediment d' adquisició de la nacionalitat espanyola per residència 

- Dificultats en la sol·licitud de cites per tràmits a l’Oficina d'Estrangeria 

i Policia Nacional 

- Cites per a sol·licituds d'asil 

c. 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. 

28) 

d. Informació Pla d’enfortiment: continuïtat i nou format de formacions 

obertes (pàg. 29) 

e. Premi: Resum de les propostes i Acte de lliurament (pàg. 29) 

9. Precs i preguntes (pàg.31)  
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 0. Benvinguda de la Sra. Gala Pin, en nom del Sr. Jaume Asens president del 

Consell Municipal d’Immigració  

 

Sra. Gala Pin: En primer lloc donar-vos les gràcies a totes i a tots per l’assistència, 

disculpar al tinent d’alcalde que està arribant tard d’una altra reunió, jo sóc la Gala Pin, 

Regidora de Participació, estic dins a l’àrea del tinent d’alcalde Jaume Asens i faré la 

substitució temporal fins que arribi. 

 

Iniciem aquesta sessió plenària del Consell donant la benvinguda especialment  als 

nous membres, a la Comissionada i vicepresidenta segona del Consell, la Sr. Lola López 

(que està aquí a la meva esquerra); als Representants polítics dels grups municipals 

(que estan a la primera filera); i a la Federación Latina de Medios de Comunicación que 

s'incorpora avui a les sessions plenàries després d'aprovar la seva entrada en el darrer 

plenari.  

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

Sra. Gala Pin   El primer punt de l’ordre del dia seria aprovar l’acta de la sessió 

anterior, no sé si algú té comentaris a fer sobre l’acta? Es va enviar per correu 

electrònic. 

 

Sra. Sílvia Serra No hi ha hagut cap esmena. 

 

 

2. Informe de presidència  

 

Sra. Gala Pin Bé doncs procedeixo a l’Informe de presidència, que hem preparat 

conjuntament amb el tinent Jaume Asens.  

 

Com que és el primer plenari vam pensar que no tenia massa fer balanç si no parlar de 

cara al futur i el que volíem era explicar-vos les idees per portar a terme en els propers 

4 anys, d’aquest nou govern. 

 

En primer lloc, i seguint la tradició municipal des de l’any 2002, voldria anunciar la 

voluntat de l’equip de govern d’assolir un acord polític sobre immigració, 

sobre les línies Mestres a seguir durant aquest mandat amb el màxim consens polític 

de les forces amb representació municipal en l’àmbit de la immigració. En funció de la 

voluntat de les diferents forces polítiques veurem l’abast i àmbit d’aquest acord. Aquest 

pacte polític creiem que és fonamental per poder treballar en un aspecte estratègic per 

al futur de la ciutat com és la immigració. Quan parlem d’immigració no només parlem 

de gent que no ha nascut aquí si no que també estem parlant de tots aquells veïns 

d’origen divers però que ja són barcelonins i barcelonines. 
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A banda del pacte polític, algunes de les prioritats que voldria impulsar són: 

 

 En relació específica al Consell Municipal d’Immigració, voldríem potenciar 

el consell com a eina de participació, com a consell consultiu però també els 

aspectes d’incidència política, en la línia per exemple de l’elaboració del 

document de les 67 propostes per afavorir la inclusió social de les persones 

immigrades dins del marc de la llei d’estrangeria, document que es va elaborar 

en el passat mandat. Crec que aquesta és una bona línia de treball que cal 

seguir potenciant.  

 

 Un altre dels aspectes que ens preocupa molt com a nou equip de govern és 

l’obligació que tenim de preveure qualsevol forma de racisme, xenofòbia o 

discriminació, en aquest sentit i davant dels esdeveniments a l’entorn Europeu i 

en l’àmbit mediterrani, de Síria. Ja vam tenir una trobada dissabte passat amb 

la Plataforma de Musulmans contra la Islamofòbia i n’hauríem de tenir moltes 

més per abordar moltes formes de xenofòbia que ens trobem a la ciutat per tal 

de caminar cap una ciutat sense cap tipus de manifestació racista. 

 

 Un altre cara de la mateixa moneda serà també lluitar perquè els nois i noies 

d’origen immigrant, que en el fons són el futur de la ciutat (a més com a 

Regidora de Ciutat Vella em toca tenir orgull de barris com el Raval que tenim 

en aquest Districte), tinguin igualtat oportunitats reals i se sentin inclosos a la 

nostra ciutat, de fet l’estan construint ells també, que formin part i que no es 

vegin empesos cap a situació de marginalitat o exclusió que poguessin derivar 

en ressentiment i violència cap a la nostra ciutat  

 

Ja a nivell més específic municipal una de les prioritats serà : 

 

 Garantir que tots els serveis, programes i equipaments siguin 

accessibles per a totes les persones immigrades independentment de 

la seva situació jurídica. Això inclou també Barcelona Activa, que 

tradicionalment no ha treballat amb persones sense papers, pensem que és un 

fonamental el reconeixement de drets d’aquestes persones. 

 

 Treballar la inclusió i la projecció dels joves d’origen immigrant per garantí 

la igualtat d’oportunitat i per empoderar-los perquè puguin tenir un 

veritable paper protagonista en qualsevol àmbit de la vida ciutadana 

de Barcelona.  

 

Altres prioritats amb les que ja s’està treballant i que ja coneixeu son:  
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  La iniciativa Ciutat Refugi, per dotar a Barcelona d’una capacitat d’acollida de 

refugiats, encara que sigui una competència estatal. Aquesta iniciativa te 

diferents aspectes, l’àmbit de la incidència política, el de la cooperació 

internacional, el voluntariat i el de l’atenció.  

 

És molt important i ho volem deixar molt clar, que es mobilitzaran recursos 

addicionals, els refugiats són molt importants però les persones immigrades 

vulnerables i les persones en situació irregular son igualment importants i per 

tant ambdues són una prioritat pel nostre govern. La iniciativa de Ciutat Refugi 

ve a sumar nous recursos, per a unes persones molt determinades. 

 

 En l’àmbit específic de la immigració i dels drets dels migrants tenim molts 

reptes col·lectius per treballar plegats. Per exemple:  

- Un punt molt sensible és el CIE: l’equip de govern lluitarem per intentar 

que el CIE no es torni a obrir. En aquest sentit també es va presentar 

una declaració institucional en un dels Plenaris municipals amb un ampli 

suport dels grups del plenari. 

- Reivindicar canvis en el procediment de l’obtenció de la 

nacionalitat, més endavant parlarem d’aquest tema en el 

plenari d’avui. 

- Avançar en el reconeixement del dret de vot. 

 

 Finalment volíem destacar un repte important: treballar per trobar solucions 

inclusives socialment per a les persones en situació de vulnerabilitat que 

estiguin exercint la venda ambulant a l’espai públic i resideixin a Barcelona. 

En aquest sentit el Javier ens va fer notar que per la primera trobada de la 

taula no s’havia comptat amb el Consell, això ho estem resolent i en breu ens 

posarem en contacte. 

Sra. Lola López Està resolt. 

 

Sra. Gala Pin Doncs ja està resolt perquè el Consell d’Immigració, com no pot ser 

d’una altra manera, estigui a la taula. 

 

Passo la paraula a la Comissionada i a més deixo de substituir al Jaume Asens perquè 

ja està aquí present. 

 

Sra. Lola López: Bona tarda, sóc la Lola López, la nova Comissionada d’Immigració, 

Interculturalitat i Diversitat. Aquest nom, sempre aclareixo, és una mica llarg, perquè 

tots als col·lectius amb els quals treballo se sentin inclosos, i també perquè algú que 

no es vol sentir dins una etiqueta les etiquetes siguin més àmplies. Ho dic perquè hi ha 

hagut un canvi organitzatiu dins l’Ajuntament i porto el que era Immigració i 

Interculturalitat, i continuo amb això, però també portaré coses com el tema de la 
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 diversitat religiosa, poble gitano i d’altres. Per això, perquè ningú se senti exclòs ni 

inclòs dins una etiqueta que no li agradava vam posar aquest nom tant llarg. 

 

Evidentment la meva tasca, i a més també la meva passió, és treballar...bé anava a dir 

per la inclusió però és una cosa bastant més àmplia, per la qualitat de vida, per la 

inclusió, pel sentiment de pertinença de les persones migrades en la nostra societat, 

perquè tinguin un tracte igualitari, per moltes coses en les que he treballat molt de 

temps fora de l’Ajuntament i que en aquest moment tinc la sort de poder-ho fer en un 

marc diferent. La veritat és que m’ho agafo amb moltes ganes, veig moltes cares que 

em coneixen i que estan rient en aquest moment. Les ganes que he tingut sempre de 

treballar aquestes coses perquè si alguna cosa que tinc és molta energia, sobretot 

quan els temes m’agraden, i aquest m’agrada. A més estic emocionada perquè aquest 

és el meu primer plenari i per tant avui és el meu “bautismo de fuego” que es diu.  

 

Només era presentar-me, continuem amb l’acte, però sí que vull aprofitar per informar 

que a la propera Comissió Permanent es presentarà la proposta de calendari i el 

procediment per iniciar l’elaboració del nou Pla de treball del Consell Municipal 

d’Immigració. Per tant tinguem present que en els propers mesos ens marcarem les 

línies de treball, els objectius i accions, que el Consell es proposa per aquest nou 

mandat. 

 

Sr. Jaume Asens: Li passaríem la paraula al Sr. Bonomi.  

 

Sr. Javier García Bonomi Bona tarda, estic molt content de participar en aquest 

Plenari, del nou govern municipal. Aprofitaré la bona climatització que té aquesta casa 

per fer una petita reivindicació que penso que és molt important per nosaltres. Deixar 

ben clar el nostre compromís amb el tancament del CIE de Barcelona.  

 

Volia presentar un petit resum de la feina feta aquest any. Començar dient el nostre 

compromís amb el treball fet i en el que ens toca per fer en el futur. 

 

En primer lloc destacar la participació d’aquesta vicepresidència en el Consell de la 

Dona, destacant les dificultats añadidas que té la dona immigrant. També la 

participació al Consell de Benestar Social exposant l'alta taxa de risc d'exclusió del 

nostre col·lectiu. Recordar que el nostre col·lectiu ha estat afectat per la crisi d’una 

forma molt àmplia, pràcticament duplica la taxa d’atur que arriba al 36%. Quan parlem 

de la taxa d’atur de la població local podem dir que arriba al 18-19% però el nostre 

col·lectiu pràcticament la duplica. 

 

També la taxa (l’àudio es talla) té a veure a la nostra ciutat amb l’origen de les 

persones i en aquest cas la gent immigrant pateix també moltíssim aquesta exclusió. 
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 És important recordar que aquest Consell és un Òrgan Consultiu i de participació de 

l'Ajuntament de Barcelona. Unes de les seves finalitats són per una banda facilitar la 

participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social i 

també per altra banda promoure la participació social en l’elaboració i l'avaluació i 

seguiment de les polítiques públiques. 

 

Recordar que l'Ajuntament va crear aquest òrgan assessor i de participació, com un 

dels mecanismes necessaris per assolir que Barcelona sigui una ciutat plural i 

integradora amb les persones immigrades, les minories ètniques i, en general, amb 

totes les cultures. 

 

Estem aquí reunits representants d'entitats, però fonamentalment som persones amb 

un profund compromís social, que portem molts anys treballant i deixant de banda les 

nostres famílies i interessos personals per dedicar-nos al bé comú i millorar la vida de 

persones, immigrades que moltes vagades són invisibles i vulnerables. 

 

A Barcelona el 22% de la població, 350 mil persones, som d'origen estranger, cap a ells 

han anat destinats els nostres esforços. En diferents etapes, i al marge dels colors 

polítics, hem estat exigents i crítics en la defensa dels drets i oportunitats dels nostres 

col·lectius. 

 

Donaré un parell d’exemples del treball fet: 

 

- L’any 2004 vam elaborar un Manifest respecte al Reglament de la Llei 

d'Estrangeria: "Demanem la universalització dels drets socials de 

ciutadania" 

 

- El 2007 un Manifest fet pel Consell Municipal d'Immigració en la campanya 

política, podem dir que era molt actual el que vam dir "Demanem que no 

s'utilitzi als Immigrants com a arma electoral, d'interessos en benefici 

partidistes i amb continguts que afectin negativament la percepció dels 

ciutadans, la cohesió social i la convivència" 

 

- El 2009 hem fet un comunicat respecte la reforma de la Llei 

d'estrangeria, on parlàvem també dels CIEs "Estem en contra de la 

retenció de les persones que no han comés cap delicte en centres 

d'internament". 

 

- El 2012 también hablábamos de l'exclusió dels immigrants del 

sistema sanitari, dient que és un atac al model universal i públic de salut. 

 

Finalment parlaré de dues iniciatives també del Consell: 
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- Una el 2013 en referència a la Llei d'estrangeria que parlàvem de la 

situació d'indefensió en l’aplicació de la mateixa llei. 

 

- El 2014 parlant de les "Les 67 Propostes per afavorir la inclusió de 

les persones immigrades dins del marc de la Llei d'Estrangeria", 

realment un document molt, molt important a Catalunya però també a la 

resta de l’Estat. 

 

- Finalment fa uns dies hem parlat de la tramitació de la nacionalitat 

espanyola. Hem denunciant que és privatista, inaccessible, burocràtica i 

que discrimina i limita l'accés a la nacionalitat a les persones del col·lectiu 

immigrant. 

 

Aquestes qüestions ens semblen realment molt importants i en este caso queríamos 

también destacar que este órgano de opinión y participación es proactivo, crítico,  

propositivo y tiene un grado de compromiso y capacidad de Trabajo realmente muy 

alto.  

 

Finalmente, queríamos o quería reafirmar nuestra prioridad que es y seguirá siendo la 

defensa de derechos y oportunidades de las personas inmigradas que sufren más que 

ningún otro colectivo las consecuencias de la crisis. Por eso lucharemos y seguiremos 

luchando firmemente contra las desigualdades, contra la subestimación, contra el 

paternalismo institucional y contra la invisibilidad o cualquier otro tipo de 

discriminación que sufra nuestro colectivo. 

 

La temática de la inmigración ha estado sobre la mesa en los últimos meses. Temas 

tan graves como la crisis de los refugiados, el tema que tiene que ver con los CIEs en 

Barcelona, la declaración institucional del Ayuntamiento sobre este tema, o el tema de 

los manteros están en la agenda política y social de nuestra Ciudad. Nos gustaría, y 

agradecemos las palabras de la Comisionada y de la Regidora Gala Pin de que hay un 

compromiso de que este Consell Municipal pueda participar en estas cuestiones. 

Nosotros realmente consideramos que es absolutamente fundamental poder formar 

parte y poder ser interlocutores en estos temas. 

 

Este es un Consell que se ha comprometido históricamente, es un Consell que no ha 

sido de adorno institucional si no que ha sido de compromiso y reivindicativo y 

esperemos que lo podamos seguir siendo. 

 

Valoramos muy positivamente que se convoquen y participen plataformas o 

movimientos sociales de los que, como no podría ser de otra forma, muchos de 

nosotros también formamos parte. Pero consideramos necesario también la 

participación indispensable del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, sus 
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 entidades y dirigentes que estamos comprometidos y que nos parece esencial y 

necesaria nuestra presencia. Muchas gracias. 

 

Sr. Jaume Asens: Gràcies Javier. Abans de passar al següent punt obrirem un torn de 

paraules, si algú vol fer algun comentari? Alguna pregunta?  

 

Sra. Carmen Bermúdez Nada, yo simplemente para seguir un poquito el ritmo de 

Javier, veo que estamos en campaña política, agradecer a los partidos políticos que 

están aquí hoy acompañándonos. Gracias 

 

Sr. Jaume Asens Algun altre comentari o pregunta? En tot cas dir-li que normalment 

els partits, els representants, participen de la majoria d’actes de la institució, no és un 

fet excepcional que estiguin avui aquí els representants dels grups municipals. 

 

Sr. Javier García Bonomi Disculpeu, volia simplement destacar que com a Consell 

d’Immigració sí que participem o altres persones sí que participem institucionalmente 

d’algunos otros Consells y hemos detectat realment que la participació, la presència 

dels diferents grups polítics de l’Ajuntament és històricament deficitària en el nostre 

Consell. Por eso es que nos sembla molt important i interessant el que ha dit la 

companya, en el sentit que en aquesta nova etapa sembla que hi ha més interès i 

realment estem agraïts. 

 

Sr. Jaume Asens: Gràcies. En tot cas només matisar això que crec que els diferents 

grups que hi ha aquí no estan aquí perquè hi hagi campanya electoral si no per 

l’interès que tenen en la temàtica. Vull dir-ho en relació al comentari que semblava que 

obeïa al fet que estiguéssim electoral i tant Ciutadans com l’ERC com les CUP són 

grups municipals que han participat en moltes altres activitats. 

 

Sra. Lola López Jo en aquest cas només volia afegir que jo acabo de dir, que fa molt 

poc que he arribat i els coneixia a tots. I la meva tasca són temes d’immigració i crec 

que no hi ha partit polític que no ens haguéssim conegut ja. 

 

Sr. Jaume Asens En tot cas sí que hi ha certes absències de grups municipals. 

Valorem com a Govern els grups municipals que ens acompanyen avui perquè a més 

em sembla que aquest acte tampoc és que sigui excessivament mediàtic i per tant 

agraïm l’esforç. 

 

A perdó que estem tots representats? Falta un grup només, doncs lamentar l’absència 

d’aquest grup que falta. 

 

Hi ha una altra qüestió allà. 
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 Sr. Luís Villacrés Buenas tardes. Yo creo que a lo que se ha referido Carmen 

Bermúdez que como estamos en campaña política nos acompañan los grupos 

municipales. esperamos los miembros del Consell que en los próximos plenarios nos 

acompañen porque lamentablemente, la entidad que yo presido, la Asociación de 

Jóvenes hemos compartido seis plenarios y no nos han acompañado los grupos 

políticos como están hoy aquí. Esperemos que sigan así, simplemente eso. 

 

Sra. Maria José Lecha Jo una mica com la Lola, no estem en campanya electoral. 

Considero que estic aquí perquè entra dins de la nostra feina, per interès i perquè el 

nostre interès alhora de començar a treballar a l’Ajuntament en qualitat de regidores 

és treballar pel bé comú, com ha dit abans el Jaume. En aquest sentit la CUP hi 

participa avui i hi continuarà participant perquè també ha participat pel dret de tots i 

totes al carrer. En aquest sentit la nostra tasca serà el mateix.  

 

Jo confio també que aquest Consell, no sé ben bé no tinc experiència en aquest 

Consell però que sigui un Consell de participació, que les decisions que es prenguin 

siguin vinculants, que el Govern i tots nosaltres siguem coresponsables d’aquestes 

decisions que es prenguin aquí, d’aquests dictàmens podríem dir, i aleshores obrar en 

conseqüència. La responsabilitat, en tot cas, és aquí a dintre però també a fora. 

 

Sr. Jaume Asens Gràcies regidora. Hi ha alguna altra persona que vulgui fer alguna 

intervenció? 

 

Doncs si no, si els sembla passaríem al tercer punt. 

 

 

3. Informació de la nova estructura municipal i dependència orgànica del 

CMIB (10 minuts) 

 

Sr. Jaume Asens Simplement dir que el Consell depèn  de  la  3a Tinença d'Alcaldia, 

que és l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, i concretament de la 

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d’Immigració juntament amb el programa 

d’Interculturalitat. 

 

L’ estructura política d’aquesta 3a Tinença d’Alcaldia està conformada per : 

 la Regidoria de Participació i Districtes. Que avui està aquí amb nosaltres la Sra. 

Gala Pin, Regidora de Participació i Districtes. 

 La Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, la Sra. Lola López. 

 La Comissionada de Cultura, la Sra. Berta Sureda. 

 La Comissionada d’Esports, la Sra. Marta Carranza. 

 

Un cop oferta aquesta informació passaríem al quart punt que esn informaria la 

comissionada. 



 

 

 

 

 

 

 

 Pàgina 12 

 

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

 
 
  

 

4. Trobada d'entitats: Resum valoracions i document visual (20 minuts) 

 

Sra. Lola López: Abans que veiem un vídeo, voldria felicitar a les entitats del Consell 

pel desenvolupament de l’esdeveniment i l’esforç, perquè és un dia molt important. Les 

coses, pel que he pogut observar com a assistent, aquesta Trobada funciona molt bé 

crec que han anat millorant. Aquest esforç es deu sobretot a les entitats, hi posen tot 

el necessari en la preparació i el desenvolupament de l’acte Aquest primer any que hi 

participo com a Comissionada hi ha moltes coses a destacar però en voldria destacar 

algunes: 

 

- la diversitat en el contingut i format de les activitats 

- la qualitat de les propostes, jo com a assistent hi he estat altres anys i veig 

que cada vegada es fa millor 

- l'interès per assolir una elevada interacció amb la ciutadania i també entre 

les pròpies entitats coorganitzadores 

 

Jo crec que això és un esforç i és una bona línia i volia felicitar a les entitats del consell 

per ser capaces de portar endavant això. 

 

Li passo la paraula a la Sílvia Serra, secretària del Consell, que us donarà algunes 

dades abans de veure el document visual. 

 

Sra. Silvia Serra: Primer de tot des de la secretaria sumar-nos a l’agraïment que fa la 

Comissionada pel treball i l’esforç de les entitats que constatem ha estat tot el procés i 

que sabem que hi poseu, des de l’organització, el disseny, la preparació fins al propi 

acte el dia en concret.  

 

El retorn que hem tingut, les valoracions han estat molt positives, això és el que ens 

transmeteu en els qüestionaris. Recordar-vos que queda pendent fer una reunió 

conjunta de valoració general de l’acte de la Trobada com a pas previ per començar a 

preparar l’acte de l’any que ve. Per tant és un pas previ que farem ara a principis d’any.  

 

Des de la secretaria voldríem destacar tres aspectes quant als objectius: 

 

 Per una banda, com ja s’havia dit en les valoracions dels últims anys, el format 

de carpes temàtiques ha posat el focus en el que es comparteix, en la 

interacció entre les entitats. Aquesta es va produint des del moment de la 

preparació (grups de treball) fins a l’acte mateix (realització d’activitats 

conjuntes). Pensem de totes maneres que la continuïtat en la participació en el 

procés de construcció de la Trobada és fonamental perquè aquesta 

relació/col·laboració vagi creixent i sigui efectiva i en aquest sentit hem de 
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 seguir treballant conjuntament perquè es pugui produir. Animar fins i tot a 

altres entitats que fins ara no han participat d’una manera continuada. 

 Quant a la interacció amb la ciutadania creiem que la suma de diferents 

factors ha contribuït aquest ’increment de l’assistència i en destacaríem potser 

el canvi d’ubicació i la data, com a elements a ressaltar. L’espai d’interacció 

específic amb els ciutadans són les activitats i aquí, com ja es deia en la 

valoració de l’any passat, tenim una potencialitat que també hem d’aprofitar. 

 Per últim pel que fa a l’objectiu de mostrar la diversitat a més de mantenir 

les accions que s’han proposat els darrers anys (catàleg i cartells) encaminades 

a donar visibilitat al treball de les entitats tenim recorregut per aprofundir en 

mostrar el que cadascuna aporta en la construcció de la ciutat i com aquesta 

diversitat és un factor de desenvolupament social. 

 

Entraríem ja a valorar les dades de participació, que trobareu més detalladament a la 

vostra carpeta. 

 

Quant a dades de participació: 

- Càlcul aproximatiu del nombre d’assistents que hem estimat en unes 7.500, per 

tant hi ha un increment respecte l’any anterior.  

- Van participar-hi 41 entitats, tot i que inicialment n’hi havia 45 d’inscrites. Fer el 

reconeixement explícit de les persones voluntàries vinculades a les entitats que 

aquell dia tenen un paper importantíssim i que sense elles no es podria fer 

l’acte i que potser no tenen una presència tant visible en el dia a dia de la 

participació del Consell. Sovint no els hi posem cara i pensem que aquestes 

persones que avui no estan aquí probablement són les que fan la major part de 

la feina aquell dia concret. 

- 63 activitats (activitats de les carpes, tallers, jocs, auditori, activitats de la Xarxa 

Antirumors) 

- Biblioteca Vivent, va tenir 150 lectures dels llibres/persones 

 

Les valoracions específiques s'elaboraran quan fem aquest grup de treball que us 

comentava però potser mencionar especialment l’auditori com un espai nou d’aquest 

any, en feu una valoració positiva però creiem que cal repensar adequant-lo al tipus 

d’acte que és la Trobada i potser reduint-ne el nombre d’activitats, fent una selecció 

que sigui més adequada a l’entorn i al format d’activitats que són propis de l’auditori 

tenint en compte que estem a la via pública, a l’aire lliure i que hi ha unes limitacions. 

 

Passo la paraula al vicepresident per presentar els qüestionaris de valoració, al Sr. 

Javier García Bonomi. Passaria ell i al final de les dades dels qüestionaris faríem el 

visionat del vídeo 

 

Sr. Javier García Bonomi: També agrair el treball fet per l’equip tècnic que és una 

meravella de veritat. 
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Qüestionaris de valoració:  

- 30 entitats han contestat el qüestionari 

- En les preguntes de l’1 al 5 hi trobareu una mitja 

- En les preguntes Sí o No hi trobareu el percentatge 

 

Resultats: 

 

Quant als objectius, com podeu veure en el document, destacar que les tres mitges 

estan per sobre de 4, ha incrementat respecte l’any anterior tant la mitja de com la 

Trobada mostra la diversitat com el de la interacció amb la ciutadania. Pel que fa a les 

activitats per trencar estereotips a més de la Biblioteca Vivent hem comptat amb la 

presència d'agents antirumors i aquest any s’ha realitzat una activitat de titelles per als 

més petits (A Babel amb patinet). La puntuació està propera al 4. 

 

Pel que fa a l’organització primer de tot remarcar que el canvi d’ubicació ha estat 

valorat molt positivament amb un 4,73. L’Arc de Triomf és un lloc central i no tant 

turístic com el Moll de la Barceloneta. Pel que fa a la data i l’horari les puntuacions han 

estat bones també, com podeu veure en el document.  

 

Quant a aspectes d’organització general i coordinació la puntuació està sempre per 

sobre del 4. De les carpes destacar que totes les entitats estan d’acord amb la temàtica 

de les carpes (Dona, Cultura i Acollida, Refugi i Asil). Respecte al tipus d’activitats i la 

relació entre les entitats s’han puntuat al voltant del 4, és una molt bona puntuació. 

 

L’auditori ha estat un espai molt adequat aquest any i tot i que tant la gestió com les 

activitats concretes s’han puntuat per sota del 4 cal dir que més del 90% de les 

entitats valoren que és un espai que cal mantenir. Haurem de repensar l’espai i definir-

lo millor. 

 

En el cas de l’escenari veiem que el que s’ha valorat més positivament han estat les 

activitats complementàries (recordeu que van ser la lectura del manifest pel dret a vot 

de les persones estrangeres, la desfilada de vestits tradicionals i també la representació 

teatral Plena ciutadania?). Seria interessant poder mantenir l’escenari com un espai 

reivindicatiu i no només de mostra de la diversitat. 

 

Respecte a la imatge i comunicació com podeu veure en general ha estat per sobre 

del 4 o molt a prop. A través de la Comissió de Comunicació de la Trobada es va 

acordar realitzar una falca radiofònica que l’ha utilitzat un 27% de les entitats (en 

diferents programes de ràdio, a través de la web o fent-ne difusió per correu 

electrònic).  

Com a novetat, la difusió de la Trobada s´ha realitzat també a través de diversos 

productes de comunicació com són: 
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 -Banderoles  

-Nota de premsa i baners al web de l’Ajuntament i la Meva Barcelona.  

-Articles a diaris digitals, com la Vanguardia o el Periódico 

-Entrevista de BTV en directe  

 

Aquestes són les dades numèriques dels qüestionaris i en farem la valoració conjunta 

amb més profunditat molt a prop. 

 

Sr. Jaume Asens: Per acabar veurem el reportatge fotogràfic de la Trobada, que 

quedarà penjat a la web de nova ciutadania i que podreu baixar-vos si ho voleu. 

 

Visionat de l’àlbum fotogràfic 

 

Sr. Jaume Asens: Moltes gràcies pel document. Un cop acabat el quart punt 

passaríem al cinquè. 

 

 

5. Propostes d’entrades al CMIB 

 

Sr. Jaume Asens: Passaríem la paraula al Javier perquè informés de dues propostes 

concretes. 

 

Sr. Javier García Bonomi Gràcies. Informo que una entitat del col·lectiu de persones 

immigrants ha sol·licitat l’entrada al Consell, és l’Asociación Cultural Los Ríos en 

Cataluña, teniu la fitxa informativa a les carpetes.  

 

Per altra banda també informar que el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha 

sol·licitat l’entrada al Consell com a entitat que representa un sector o una temàtica 

concreta, i que disposa d’una vocalia o àrea específica per al sector de població de les 

persones immigrades. 

 

La Comissió Permanent reunida el dia 4 de novembre va valorar positivament la petició 

d’entrada de les dues entitats i la secretària ha certificat que s’ha presentat la 

documentació requerida segons el procediment d’incorporació de noves entitats. 

 

Sra. Lola López Hi ha alguna qüestió o alguna entitat que vulgui dir alguna cosa o es 

dóna per aprovada l’entrada d’aquestes dues entitats? Cap opinió en contra? 

 

Sr. Rodrigo Araneda Solo dar la opinión sobre un colectivo que es interesante que es 

el Colegio de Trabajadores Sociales porque en principio en el tema de vulnerabilidades, 

y sobretodo en el último período, es interesante que un colectivo como este tenga la 

intención de participar  activamente en el Consell d’Immigració. Felicitarles y también a 

la entidad de inmigrantes que se agrega hoy. 



 

 

 

 

 

 

 

 Pàgina 16 

 

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

 
 
  

Sra. Lola López Todo lo que tenemos es un comentario a favor por tanto si os parece 

se da por aprobada la entrada de estos dos nuevos miembros. Le paso la palabra a 

Sílvia Serra que continua. 

 

Sra. Silvia Serra En el darrer Plenari del mes d’abril es va presentar el procediment, 

que recull el Reglament intern, per a la incorporació de les entitats d’acollida o que 

treballen per a les persones sol·licitants d’asil per aquest nou mandat. Com sabeu cada 

mandat es renova la participació d’aquestes entitats dins el Consell d’Immigració. Per 

tant tenim ja els resultats: 

 

- Es van presentar 15 entitats i poden entrar-ne 10.  

- Una de les entitats que es va presentar dins el termini, de les 10 primeres, 

finalment no es pot incorporar perquè va comunicar el seu desistiment. 

 

Les entitats que formarien part del Consell en aquest nou mandat serien: 

o Xarxa 9 Barris Acull amb la representant  Sra. Lourdes Ponce (és una 

entitat de continuïtat, que ja participava, com sabeu tots, en l’anterior 

mandat) 

o Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat: representant  Sra. Estel·la Pareja 

(entitat de nova incorporació) 

o Càritas Diocesana de Barcelona amb la representant Sra. Elisabet Ureña 

(continuïtat). 

o Confederació de Comerç de Catalunya amb el representant  Sr. Osama 

Alkhatib (entitat de continuïtat) 

o Fundació Migra Studium amb el representant  Sr. Santi Torres (entitat de 

nova incorporació) 

o SURT, Fundació de dones amb la representant Sra. Saray Bazaga (com a 

continuïtat) 

o Associació Sociocultural La Formiga amb la Sra. María Trinidad García 

com a representant (nova incorporació) 

o Fundació Benallar: representant  Sra. Ana Royo (nova incorporació) 

o Creu Roja: representant  Sra. Verònica Tomàs (continuïtat) 

o Fundació Servei Solidari amb la Sra. Mireia Sánchez com a representant 

(nova incorporació) (esmena: el representant serà el Sr. Ramon Francolí)  

 

Com a secretària certifico que s’ha presentat la documentació requerida segons el 

procediment d’incorporació de noves entitats. 

 

Sr. Jaume Asens Gràcies Sílvia. Si hi ha alguna entitat, algú que vulgui fer algun 

comentari o alguna objecció? Si no donem per aprovada l’entrada d’aquestes entitats. 
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 Passaríem a tractar els punts 6 i 7 que per qüestions d’organització les farem alhora i 

també ens n’informarà la secretària.  

 

 

6. Elecció del representants de les entitats a la Comissió Permanent 

 

7. Elecció de la Menció Especial del Premi CMIB 

 

Sra. Sílvia Serra. Com sabeu són dues votacions.  

 

Pel que fa a la renovació de les entitats membres de la Comissió Permanent, i tal com 

s'indica en l'Article 19è del Reglament de Funcionament intern del Consell 

d’Immigració, s'escolliran 7 vocals en el marc del primer Plenari de cada legislatura. 

  

Per poder ser candidates a formar part de la Comissió Permanent, les entitats hauran 

de tenir una antiguitat mínima de tres anys i haver mantingut una actitud participativa 

en les diferents activitats del Consell. Podran formar part de la Comissió Permanent 

durant tot el mandat, i podran ser reelegides per un altre mandat com a màxim. 

 

La secretaria ha fet arribar la informació de les candidatures que s'han presentat a 

totes les entitats membres i que estan recollides en la butlleta blanca que teniu a les 

carpetes. Passo a llegir el contingut de les butlletes: 

 

CANDIDATURES EN REPRESENTACIÓ DELS CONTINENTS 

  

ÀFRICA 

- Associació Catalana de Residents Senegalesos (Sr. Abdou Mawa Ndiaye) 

  

AMÈRICA 

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

Írias) 

- Asociación de la Comunidad Dominicana (Sra. Martha Trujillo) 

- FASAMCAT, Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya (Sr. Nilo 

Robles) 

  

ÀSIA 

No s’ha presentat cap proposta (es cobrirà amb la proposta més votada) 

  

EUROPA 

- ASOCROM, Associació Romanesa de Catalunya (Sr. Florín Gaiseanu) 
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 CANDIDATURES EN REPRESENTACIÓ D'ENTITATS D'ACOLLIDA I QUE 

TREBALLEN PER A LES PERSONES REFUGIADES I DE LES ENTITATS 

VEÏNALS, CÍVIQUES... 

- Càritas Dioscesana de Barcelona (Sra. Elisabet Ureña) 

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

- Creu Roja Barcelona (Sra. Verònica Tomás) 

- SURT, Fundació de dones (Sra. Saray Bazaga) 

  

CANDIDATURES EN REPRESENTACIÓ D'ALTRES TIPUS D'ENTITATS O 

GENERALISTES 

- ACATHI Assoc. Cat. per la Integ. d’Homosexuals, bisexuals i transsexuals 

immigrants (Sr. Rodrigo Araneda) 

- Mujeres Pa'lante (Norma Véliz) 

 

Com ja es va aprovar en el Plenari de desembre del 2011, en cas d’empat tindrà 

prevalença l’entitat que hagi entrat abans al Consell, o sigui que farem servir aquest 

criteri d’antiguitat. 

 

Respecte a l’altra votació, a la Menció especial, també disposeu a les carpetes d’una 

butlleta verda: 

- es premia a l’entitat que considereu que durant aquest any 2015 ha tingut 

una participació activa en les activitats i grups de treball, ha portat a terme 

accions o activitats amb altres entitats del Consell i ha contribuït a crear un 

bon clima de treball i entesa entre les entitats del Consell.  

- Es poden escollir 2 entitats entre totes les entitats del Consell. 

 

Un cop acabades les votacions el recompte per als membres de la Comissió Permanent 

el farem ràpidament entre el Vicepresident i jo com a secretària, mentre comencem el 

darrer punt d’informacions diverses. Després informarem del resultat.  

 

Pel que fa al recompte de les Menció especial es farà públic el dia de l’Acte de 

lliurament del Premi del Consell del qual us n’informarem al final d’aquest acte. 

 

Ara us anirem cridant entitat per entitat perquè pugueu venir a dipositar les butlletes, 

aniré anomenant dues entitats cada vegada. Hi ha alguna pregunta? 

 

Sra. Lourdes Ponce (parla sense micròfon sobre la butlleta per votar els vocals de la 

Comissió Permanent). 

 

Sra. Sílvia Serra Són 7 vocals, un per cada continent... 

 

Sra. Lourdes Ponce Ja, però per exemple ... és que és complicat això, per votar dic, 

complicat decidir, i com portem un any complicat i hem de prendre tantes decisions es 



 

 

 

 

 

 

 

 Pàgina 19 

 

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

 
 
 complica tot massa. Aleshores com que no sortirien set jo penso que si no es podrien 

fer en alguna fer dues votacions per completar el número de set. 

 

Sra. Sílvia Serra Les més votades, les que surtin com a segones o terceres més 

votades passen a omplir la candidatura d’Àsia, que no té candidatura, està contemplat 

en el reglament. I en el cas d’empat per antiguitat, i si ja es produís un empat en el 

cas d’antiguitat, que ja ho tenim previst, faríem una segona votació ràpida. 

 

Sra. Lourdes Ponce Vale, només que potser simplificàvem més si podíem votar a 

dos. 

 

Sra. Sílvia Serra És el que el Reglament té establert, no és senzill tampoc el sistema 

però ens l’hem estudiat una mica. 

 

Per tant començo a nomenar els representants de les entitats que tenim constància 

que estan avui, potser hi ha algun nom afegit d’última hora 

 

(la secretària procedeix a la lectura dels representants de les entitats que estan 

assistent al plenari)    

 

Sra. Fatima Ahmed, persona de reconeguda vàlua al Consell Municipal d’Immigració, és 

la última...perdoneu és veritat, és que està a la llista i està senyalada però no està com 

a entitat i no pot realitzar el vot. Fàtima ja ho feies bé. 

 

Com us deia abans ara iniciarem el recompte per tant començaríem les informacions 

diverses, Sr. Asens. 

 

Sr. Jaume Asens Serà la Comissionada qui tractarà el punt del Pla d’Acció Municipal 

(PAM) 

 

Sra. Lola López Parece que falta alguien. 

 

Sra. Sílvia Serra Sí el Consell de la Joventut, porta les votacions. 

 

Sra. Lola López Alguna entitat més que no hagi estat anomenada? 

 

 

8. Informacions diverses 

 

a. Informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM 

 

Sra. Lola López Bé aprofitar que tenim aquí les entitats per informar de l’elaboració 

participativa del PAM, el Pla d’Acció Municipal, que s’elaborarà properament. Dir-vos 
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 que s’informarà del calendari i del procediment de participació en els propers dies. Està 

previst fer reunions informatives i grups de treball en funció del nombre d’entitats 

participants durant els mesos de gener i febrer. Aquest és doncs el moment clau per a 

manifestar les necessitats i oportunitats a destacar per la millora del funcionament de 

la ciutat, des d’una construcció participativa de la ciutadania. 

 

Evidentment hi haurà un document amb propostes sobre el qual treballar. Jo voldria 

destacar algunes de les propostes que des de la nostra tinença, en relació a temes 

d’immigració refugiats i interculturalitat, etc, s’han posat en el Pla. Evidentment per 

compartir, per parlar, per debatre i per crear entre tots.  

 

Hi ha un Pla de treball d’enfortiment del SAIER, Servei d’Atenció a persones 

immigrades i refugiades. Sobretot perquè amb el tema de les persones refugiades s’ha 

d’ampliar, s’ha d’enfortir, perquè és un servei que funciona molt bé i per tant s’ha de 

treballar més. El Pla Barcelona Ciutat refugi, reforçar serveis municipals i externs 

d’atenció d’immigrants, refugiats i asilats, hi ha una cosa que creiem que és molt 

important que és el procés d’emissió d’informes d’arrelament social i els informes de 

disponibilitat d’habitatge per la reagrupació familiar. També, en menciono alguns, en 

temes d’interculturalitat revisar l’actual Pla d’interculturalitat, ampliar-lo i posar-lo una 

mica al dia. Fer un Pla d’acció del Consell d’Immigració del 2015 – 2019. Un Pla de 

lluita contra la islamofòbia, projectes de mentoria i empoderament de joves d’origens 

culturals diversos i un Pla de lluita contra el racisme i la xenofòbia. 

 

Aquestes són algunes de les idees principals que es posaran sobre la taula per 

començar a debatre sobre el PAM.  

 

b. Comissió d'Opinió d'Urgència: Manifest de posicionament del CMIB 

en relació a:  

 

- Procediment d'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència 

- Dificultats en la sol·licitud de cites per tràmits a l’Oficina d'Estrangeria i 

Policia Nacional 

- Cites per a sol·licituds d'asil 

 

Sra. Lola López Dir també que a petició de la Comissió Permanent del CMIB s’han 

convocat dues reunions de la Comissió d’Opinió d’Urgència (COU) per tractar diversos 

temes. Són posicionaments del Consell pel que fa referència al nou procediment, 

escandalós diria jo, de l’adquisició de la nacionalitat per residència i l’altre les dificultats 

en les sol·licituds de cites per tràmits en l’Oficina d’Estrangeria i Policia Nacional i l’altre 

les cites per a les sol·licituds d’asil. 
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 En primer lloc, s'ha elaborat un manifest sobre el procediment de concessió de la 

nacionalitat espanyola. L'esmentat manifest ha estat realitzat en col·laboració amb 

algunes entitats de la Xarxa d'Acollida per a Persones Immigrades. L'Ajuntament de 

Barcelona ha donat suport al manifest realitzant una nota de premsa el passat 4 de 

desembre adreçada a diferents medis de comunicació. 

 

Ara li donem pas a la Sra. Janette Vallejo, representant d'AMIC-UGT al Consell per fer 

la lectura d’aquest manifest. 

 

Manifest del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona i entitats de la 

Xarxa d'Acollida a Persones Immigrades en relació al procediment de 

concessió de Nacionalitat Espanyola per residència. 

 

La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Adminstrativa en el àmbit de 

la Administración de Justicia y el Registro Civil i el Real Decreto 1004/2015, de 6 de 

novembre, que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per accedir 

a la nacionalitat espanyola. 

Les entitats adherides a aquest manifest denuncien  que aquest nou  procediment ha 

produït una situació de vulnerabilitat i indefensió de les persones sol·licitants per els 

següents motius: 

 

- La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar-

les. El Instituto Cervantes esdevé l'única institució que dissenya i administra les 

proves, mitjançant convenis amb centres privats tant en relació al nivell de 

coneixement A2 de castellà (DELE, diploma d'espanyol com a llengua 

estrangera) com en relació a la prova CCSE (coneixements constitucionals i 

socioculturals d'Espanya). 

Manca la representació de centres o serveis públics que puguin administrar les 

proves i les formacions necessàries, com per exemple les Escoles Oficials 

d'Idiomes o Escoles d'Adults. 

 

- La imposició d'un model economicista d'accés a la nacionalitat espanyola. El 

cost de la tramitació dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció 

del país d'origen de la persona sol·licitant. La legislació anterior preveia una 

tramitació sense cap cost econòmic. 

En el cas de la realització de cursos de preparació per la prova de castellà, el 

cost s'eleva a 400€ més. 

 

- La diferenciació de les proves a realitzar en funció de la llengua del país 

d'origen. Aquelles persones procedents de països de llengua hispana queden 

exemptes de realitzar les proves de castellà (DELE  A2). 

 

- La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis 

secundaris o universitaris a Espanya han de realitzar les proves de castellà 
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 (DELE  A2) i les proves de CCSE (coneixements constitucionals i 

socioculturals d'Espanya). Aquestes persones poden acreditar titulacions 

acadèmiques que implícitament contenen  els coneixements requerits a les 

esmentades proves.  

 

- El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un 

nivell formatiu mig o mig-alt, obstaculitzant l'assoliment satisfactori de la prova 

a un nombre elevat de persones, i entre elles les especialment vulnerables. 

 

En aquest aspecte cal remarcar també  la manca de previsió de procediment per 

a la realització de les proves d'aquelles persones que presenten limitacions per 

diversitat funcional i/o intel·lectual, analfabetisme en diferents graus o baixa 

escolarització. 

 

- El procés d'inscripció telemàtic dificulta l'accés a la sol·licitud i a aquestes 

proves i és discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements 

informàtics. En aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o 

altres serveis per a realitzar tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya, 

actualment es produeixen situacions de greuge en relació a Registres Civils que 

ja no accepten les sol·licituds de cita presencialment. 

 

- L'entrada en vigor d'aquesta llei s'ha produït sense un període transitori que 

permeti la unitat de criteris entre els registres civils pel que fa a les persones que 

ja tenien demanada cita abans de l' entrada en vigor de la llei. 

 

- A data actual, a Catalunya, no hi ha places per realitzar la prova CCSE fins 

l'any 2017, romanent moltes persones a l'espera de realitzar la prova tot i portar 

dos anys amb cita prèvia. Aquestes persones hauran de renovar part de la 

documentació dels seus països d'origen per caducitat. 

 

Davant d'aquests fets, exigim al Govern de l'Estat Espanyol que modifiqui el Reglament 

per: 

 Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes 

situacions. 

 

 Reconeixement d’altres titulacions oficials equivalents al nivell de 

castellà A2. 

 

 Exempció de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que 

han superat l'ESO o estudis superiors. 

 

 Fer accessible la sol·licitud i les proves per la concessió de la 

Nacionalitat  a persones amb limitacions per baixa escolarització o 

per  diversitat funcional o intel·lectual. 

 

 Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per la 
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 formació corresponent. 

 

 Garantir una oferta de formació amb preu assequible  per a la 

preparació de les proves. 

 

 Incrementar les cites de les proves de castellà i de CSSE 

(coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya) a 

Catalunya, així com la freqüència de les proves al llarg de l’any. 

 

 Disminució de l’import de les taxes. 

 

Barcelona, 30 de novembre de 2015 

 

 

Sra. Lola López. Gràcies Janette. En relació als altres dos punts tractats a la Comissió 

d'Opinió d'Urgència també s'ha elaborat un Comunicat que recull el posicionament del 

Consell entorn a les dificultats d’obtenció de cites prèvies per tràmits a l'Oficina 

d'Estrangeria i cites per a la sol·licitud d'Asil. Aquest Comunicat ha estat enviat a 

l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona i a la Subdelegació de Govern. Es pot consultar a la 

pàgina web del Consell Municipal d'Immigració. El Sr. Carles Bertrán , representant de 

CC.OO al consell farà la lectura: 

 

Sr. Carles Bertran Bona tarda a tothom 

 

Comunicat del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona sobre la 

situació de col·lapse de les cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria, l’obtenció 

del TIE i  per a  la sol·licitud d'asil. 

 

Des del passat mes de juny s’ha produït  una greu situació d'impossibilitat per accedir al 

sistema de cites prèvies per a la realització de diferents tràmits davant de l’Oficina 

d’Estrangers de Barcelona i també per a l’obtenció de cites prèvies a la Policia Nacional 

de Barcelona pel registre d'empremtes digitals (necessari per l'emissió de la targeta 

d'identificació d' estrangers- TIE). Aquesta situació de bloqueig ha provocat importants 

retards en les sol·licituds d'accés a la renovació de permisos de llarga durada; 

autoritzacions de retorn; demanda de permisos excepcionals d'arrelament social, laboral 

i familiar; modificacions de permisos, o renovacions d'autoritzacions de treball, entre 

altres tràmits, com la presentació de documentació requerida a través del tràmit 

d’incidències. 

 

El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona és coneixedor de les respostes 

iniciades per resoldre aquestes disfuncions per part de la Subdelegació de Govern, que 

han reduït el temps d'espera per a les cites d'empremtes policials i que ha augmentat la 

disponibilitat de les cites prèvies per a la resta de tràmits esmentats. Tot i així, hem 

constatat que, malauradament, es mantenen les dificultats per accedir a cites prèvies 
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 segons el tipus de tràmit que se sol·liciti i,  per tant, les mesures correctores no han estat 

suficients  per solucionar la situació d'indefensió de les persones estrangeres afectades. 

 

Pel que fa a les cites prèvies per a les persones sol·licitants d'asil, constatem que es 

produeix una situació de demora de 3 mesos en el període comprès entre la diligència de 

cita prèvia i la data de cita per formalitzar la seva petició de protecció internacional 

mitjançant entrevista personal, cosa que agreuja la situació d’indefensió de les persones 

afectades.  El Defensor del Poble ha iniciat una investigació al respecte  i l’ACNUR 

(Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) ha manifestat la seva 

preocupació a les autoritats espanyoles. Aquesta demora genera greus problemes per la 

situació de irregularitat administrativa i  retard en l’accés als sistemes d’ajuda i acollida. 

 

Per els motius anteriorment exposats el Consell Municipal d’ Immigració fa públic, a 

través d’aquest comunicat, el seu posicionament en relació amb els següents aspectes:  

 

 - Denunciar la greu vulneració dels drets d'igualtat entre les persones davant de 

l'Administració que estan patint i/o han patit les persones estrangeres que es troben o 

s’han trobat en aquesta situació. 

 

-  Exigir a la Subdelegació de Govern de Barcelona l'agilització de totes les cites prèvies 

de les quals depenguin tràmits administratius relacionats amb la Llei d'estrangeria i amb 

La Llei reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, adequant  els recursos 

necessaris per donar resposta a l’actual augment de les sol·licituds d'asil. 

 

-  Reclamar a la Subdelegació de Govern de Barcelona que prengui les mesures 

oportunes perquè no es tornin a produir aquestes situacions de col·lapse administratiu, 

que vulneren el dret de petició de les persones administrades i que  s'allunyen de 

l'eficàcia que ha de complir constitucionalment l'Administració pública. 

                                                                                      

                                                                        Barcelona, 14 de desembre de 2015 

 

Sra. Lola López Gràcies Carles 

 

Sr. Jaume Asens Obrim un torn de paraules. Hi ha algú que vol fer algun comentari? 

 

Sra. Lourdes Ponce Jo volia la paraula perquè aquest matí hem tingut de les entitats 

de la Xarxa d’Acollida respecte del tema del Manifest de la nacionalitat. A Nou Barris 

Acull com són bastant tossudes, hem anat investigant el reglament, l’hem estat llegint, 

hem estat mirant com és això de la nacionalitat a altres països i resulta que pensem 

que a lo millor no està tant malament el tema i que a lo millor el tema és com el 

Registre Civil, en aquest moment, està prenent les mesures. És a dir que no s’accepti 

un A” d’Escoles d’Adults, que posem aquí, o de l’Escola Oficial d’Idiomes això no ho diu 

en el Reglament. Diu que s’acceptaran totes les titulacions Oficials. Amb lo qual 

pensem que el que cal fer urgentment com a CMIB és demanar una entrevista amb la 
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 Degana o com es digui del Registre Civil de Barcelona per aclarir quin és el 

procediment. Quan s’estableix un reglament d’una llei hi ha un temps que no se sap 

massa bé com s’aplica. Pensem que estem en aquest moment i és en aquest moment 

on tenim d’exigir el que s’aclareixi i no val que tu arribis al Registre de Barcelona amb 

la teva cita de fa dos anys o tres, i que la persona que està allí l’ordre que tingui és 

donar-te tota l’imprès aquest amb lo de l’Internet i tot això. Penso que cal, com 

l’Ajuntament, posar-se seriosament i dir que volem una entrevista ja amb el Degà o 

l’autoritat que sigui del Registre Civil de Barcelona. 

 

Per un altre cantó, el que és molt important que qui té la potestat per la gent que no 

té en edat escolar per fer les titulacions A”, són les Escoles d’Adults i en aquest 

moment el Consorci d’Ensenyament o d’Educació, que està la Generalitat i l’Ajuntament 

té una responsabilitat i té d’habilitar a les Escoles d’Adults, i estem en aquest moment 

en període d’elaboració de cursos d’aquests, obri la possibilitat de fer cursos a les 

Escoles d’Adults. Aquests moments són molt poquetes a tot Barcelona les que poden 

fer aquesta titulació. Pensem que és una tasca de les Escoles d’Adults, i a més a més 

com és una cosa de les que li preocupa molt a la Generalitat és el tema que les Escoles 

d’Adults han de ser per donar una titulació, doncs ja tenim un excusa. Aquí es dona 

una titulació perquè la gent pugui i tingui dret a accedir a la prova de nacionalitat. O 

sigui en aquest sentit jo penso que es tindria de fer la demanda que fèiem com entitats 

de la Xarxa, el que es facin aquestes dues qüestions, una entrevista urgent amb la 

persona del Registre Civil, i aleshores veure com es pot solventar aquest tema, i l’altre 

el tema del Consorci. 

 

Respecte al segon punt, que era el de les cites, dir que jo no sé si que és perquè 

s’apropa Navidad o perquè estan les eleccions o pel que sigui, aquesta setmana 

continuem, ha començat una altra vegada a no haver-hi possibilitats d’aconseguir cites 

amb Delegació de Govern i això és escandalós. Portem tres dies que no hi ha cites per 

res. 

 

Sr. Jaume Asens Gràcies pels suggeriments, prendrem les mesures, prendrem nota. 

Hi ha alguna altra qüestió? 

 

Sra. Janette Vallejo Pel què ha comentat la companya, des de la nostra organització 

hem fet la consultes relacionades a la possibilitat que les persones puguin demostrar 

un certificat de les Escoles Oficials d’Idiomes o de les Escoles d’Adults i des del 

Ministeri ens han dit que no, que aquests certificats no seran vàlids, no ho posa en el 

Reglament però el Ministeri no ho fa constar. Tenim que fer més averiguacions. 

 

Sra. Lourdes Ponce (parla sense micròfon) 
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 Sra. Janette Vallejo Clar que sí. Jo ho comento del que estem nosaltres averiguant. 

Creiem que és necessari que aquestes Escoles Oficials d’Idiomes siguin també entitats 

acreditades per donar aquests Certificats al igual que les Escoles d’Adults  

 

Sr. Rodrigo Araneda Creo que los dos planteamientos son congruentes. Uno es el 

comunicado donde se plantean unes circunstancias y unes dificultades claras y otra es 

la posibilidad de ir haciendo acciones que permitan ir incidiendo directamente en cómo 

se está desarrollando. Creo que el planteamiento de una reunión, como se ha hecho en 

otras ocasiones, con el Registro Civil o con quien sea, y incidir en el tema de las 

Escuelas de Adultos (creo en este caso que es Generalitat junto con otras…) no están 

en desacuerdo ni son puntos encontrados. Creo que son elementos a llevar a cabo 

como lo hemos hecho con las 67 medidas o como con otros posicionamientos del 

Consell. 

 

Sr. Maria José Lecha A mi em sobta una mica que en el Manifest del Consell, en el 

segon que exposa els fets, planteja el cost de la tramitació dels expedients, i 

puntualitza que en la legislació anterior preveia una tramitació sense cap cost 

econòmic. Posteriorment, en les exigències que se li fan al govern de l’Estat Espanyol, 

en el darrer punt, planteja una disminució de l’import. Per què no es planteja suprimir 

aquestes taxes? Per què ens quedem a la meitat i plantegem una disminució? Només 

era això, m’ha sobtat una mica. 

 

Sr. Javier García Bonomi Simplement dir que ho he vist també i em sembla que un 

tràmit que era gratuït tenim que demanar la gratuïtat perquè també és una limitació 

per la gestió, perquè menys valor no vol dir tampoc res, salvo que sea molt simbòlic. 

La veritat és que la nostra reivindicació debería ser la gratuïtat. 

 

Sra. Lourdes Ponce La història és que tenim taxes per tot, el tema és que han posat 

unes taxes molt elevades. La cosa seria una equiparació amb altra tipus de taxes, 

perquè taxes fem tothom per qualsevol títol o qualsevol altra cosa, el tema seria 

igualar les taxes. Per exemple, no sé, amb les del Nivell C de català. No té perquè ser 

més car aquesta taxa que una altra. Seria un estudi una miqueta de les taxes. En 

principi es denuncia la diferència del que hi ha d’abans a ara i aleshores el que es 

demana és que sigui una cosa més així. Per exemple, abans d’ahir, el fill d’una persona 

regular nascuda aquí, que anava a demanar la nacionalitat, no portava cent euros per 

pagar la tas per demanar la nacionalitat i no li van deixar fer. Li van demanar, per una 

criatura nascuda aquí, de pares legals, els cent euros, i si no paga els cent euros la 

criatura no té la nacionalitat. Penso que un estudi de les taxes sí que es pot demanar. 

 

Sr. Javier García Bonomi En aquest sentit em sembla interessant també la proposta 

i el que penso, a nivell comparatiu, és pensar també en la inscripció d’un nadó si costa 

algo o no costa res, i és també un tràmit d’obtenció de la nacionalitat o del que sigui 

de Registre. També el que és un matrimoni tampoc penso que no es cobra cap taxa, o 
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 sigui que la nostra reivindicació en aquest sentit podem analitzar les taxes que es 

cobren però em sembla que compartim relativament, la reivindicació té que ser a 

màxims, i en aquest sentit parlem de la gratuïtat. 

 

Sra. Lola López Només dir, en tot cas, més enllà que tens raó que aquest Manifest 

està presentat a premsa. Es veritat que és contradictori d’un punt a l’altre però ja està 

presentat. 

 

Sr. Carles Bertran Jo tornaria al comunicat sobre les cites, si es confirma el que diu 

la companya que torna a haver-hi aquesta dificultat per accedir, més enllà d’haver 

enviat el Comunicat a l’Oficina d’estrangeria i a la subdelegació, jo plantejaria sol·licitar 

una reunió amb el subdelegat del govern. Penso que té més importància de la que se li 

està donant. Això afecta la vida quotidiana de moltes persones que veuen dificultada 

les renovació de les autoritzacions, les seves vacances, l’accés al treball, etc. No pot ser 

que l’administració tracti de manera desigual a ciutadans de Barcelona pel seu origen. 

O sigui l’accés a l’Administració i la resposta d’aquesta Administració ha de ser àgil i 

ràpida en tots els casos. I estem veient que des del mes de junt d’aquest any s’està 

posant moltes traves a molts tràmits a ciutadans de Barcelona. Crec que aquest és un 

element, si bé semblava que s’havia resolt, si es posa de manifest que seguim encara 

amb aquest nivell de manca de cites i de dificultats, hauríem no només enviar la nota 

si no posar tota la força de l’Ajuntament per reivindicar davant de la Subdelegació que 

això s’ha de resoldre. 

 

Sra. Elisabet Ureña Només volia afegir al que comentava el Carles, que fins on 

nosaltres sabem, a més a més de tot aquest dèficit amb les cites i tota la situació 

preocupant que estem vivint des del passat mes de juliol, exclusivament s’està donant 

a Barcelona província. És a dir que aquesta situació no ocórrer en unes altres ciutat 

d’Espanya, per tant, què és el que està passant a aquí? 

 

Sr. Rodrigo Araneda Diferenciaría la situación, hay dos puntos en el Comunicado de 

las citas, uno es el de las citas para la documentación y el otro es el de las solicitudes 

de protección internacional en las cuales es una situación más generalizada y más 

grave todavía a la hora del acceso a un derecho que se supone que debe estar 

resguardado desde el primer momento. 

 

Sr. Jaume Asens Agraïm aquestes aportacions, prenem nota i organitzarem aquesta 

reunió i també compartim la preocupació que heu expressat. 

 

Bé seguim amb l’ordre del dia, passaríem al següent punt que informaria la secretària. 

 

 

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

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la 
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 inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei 

d’estrangeria 

 

Sra. Sílvia Serra El document es troba, en aquests moments, en fase d'actualització i 

està prevista una nova edició a principis de l’any vinent.  Per una banda, es dóna la 

situació d'haver-se assolit algunes de les propostes bé per acord en les reunions 

mantingudes amb els agents implicats, o per modificació del marc jurídic o d'alguna de 

les instruccions. En altres casos cal reformular algunes propostes i a qui van 

adreçades, així com elaborar un document adjunt on s'especifiqui quines són les 

propostes que es vagin acceptant i les propostes denegades. 

Amb el nou document es reiniciaran les reunions amb els grups polítics del Parlament 

de Catalunya, que degut a les darreres eleccions autonòmiques han quedat en situació 

d'espera. També es realitzarà seguiment de les reunions mantingudes ja amb la 

Direcció General d'Immigració, amb diferents departaments de la Generalitat de 

Catalunya, Fiscalia de Menors, entre d'altres.  

 

Sr. Jaume Asens Gràcies, passaríem als últims dos punts que també informarà la 

secretària. 

 

 

d. Informació del Pla d’enfortiment: continuïtat i nou format de 

formacions obertes 

 

Sra. Sílvia Serra: Comentar-vos que tal com s’havia previst es dóna continuïtat al Pla 

d’enfortiment, el pla de formació d’entitats del Consell, entitats d’immigrants. Per tal 

d’optimitzar el projecte s’han establert dues línies de participació: 

- Pla d’enfortiment complert: les entitats segueixen un treball continuat 

que consta d’atenció individualitzada, acompanyaments i formacions 

conjuntes 

- Formacions obertes: Una altra via que no és excloent és les formacions 

obertes per les entitats d’immigrants que poden sol·licitar la inscripció 

puntual a les formacions que es programin i de les quals s’enviarà la 

informació corresponent. 

 

Com ja us hem informat si esteu interessats en el primer cas cal que ens feu arribar un 

correu electrònic a la secretaria del Consell.  

 

 

e. Premi: Resum de les propostes i Acte de lliurament 

 

Sra. Silvia Serra: Recordar que la convocatòria d’aquest any vol premiar a una entitat 

o projecte que hagi treballat en l’àmbit del dret a vot i la plena ciutadania de les 

persones immigrades.  
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Enguany s’han presentat 8 propostes (5 com a entitat i 3 com a projectes). Els criteris 

de valoració han estat en relació a les estratègies des de la participació associativa, la 

visibilitat del dret al vot i el reconeixement de la diversitat. 

 

Sr. Jaume Asens: Gràcies Sílvia. Informar-vos que l’acte de lliurament del Premi 

es farà aquest proper dilluns 21 de desembre a les 18 hores al Museu d’Història 

de la ciutat, a la plaça del Rei, com l’any passat. A la carpeta teníu la invitació de 

l’Alcaldessa a aquest acte.  

 

 

6. Elecció dels vocals de les entitats a la Comissió Permanent 

 

Sr. Jaume Asens: Crec que podem passar ara a l’elecció dels vocals membre de la 

Comissió Permanent. Sílvia. 

 

Sra. Sílvia Serra: Sí. Dir-vos que després del recompte les entitats que han sortit 

votades en cadascun dels apartats serien. Us diré totes les entitats i el nombre de vots 

després però començaré per les que han estat escollides. 

 

PER CONTINENTS: 

ÀFRICA 

- Associació Catalana de Residents Senegalesos 

  

AMÈRICA 

- Asociación de la Comunidad Dominicana  

EUROPA 

- ASOCROM, Associació Romanesa de Catalunya 

  

ENTITATS D'ACOLLIDA  

- SURT, Fundació de dones (Sra. Saray Bazaga) 

  

D'ENTITATS GENERALISTES 

- ACATHI Assoc. Cat. per la Integ. d’Homosexuals, bisexuals i transsexuals 

immigrants 

- Mujeres Pa'lante 

 

Com a setè vocal i entitat més votada 

- FASAMCAT (Federació d’Associacions Americanes de Catalunya) 

 

Sr. Javier García Bonomi Disculpa, si pots donar el número. 

 

Sra. Sílvia Serra El nombre sí, per tant 
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 - Associació Catalana de Residents Senegalesos    27 vots 

- Asociación de la Comunidad Dominicana    10 vots 

- ASOCROM, Associació Romanesa de Catalunya   25 vots 

- SURT, Fundació de dones        9 vots 

- ACATHI         20 vots  

- Mujeres Pa'lante        20 vots 

- FASAMCAT       10 vots 

 

La resta d’entitats 

- Asociación Social Cultural y Arte Culinario de Honduras    9 vots 

- Càritas Diocesana de Barcelona       5 vots 

- Confederació de Comerç de Catalunya      6 vots 

- Creu Roja Barcelona        8 vots 

 

I ja estaria el total de les entitats. Moltes gràcies per la participació i benvinguts els i 

les nous membres de la Comissió Permanent. 

 

 

9. Precs i preguntes. 

 

Sr. Jaume Asens Passaríem doncs a l’últim punt final de Precs i preguntes. Si hi ha 

alguna pregunta o algun prec? 

 

Sr. Miquel Àngel Fraile Només que nosaltres hem presentat la candidatura amb 

l’ànim de col·laborar i continuarem col·laborant, evidentment, encara que no en 

siguem membres, però sí que seria interessant, clar, si tens candidatures com a Creu 

Roja o com a Càritas diocesana, em sembla que la sembla que la seva col·laboració i 

participació, ja no ho dic per la Confederació de Comerç de Catalunya renuncio en 

favor d’aquestes dues entitats, em sembla que caldria, ens ho tindríem que fer mirar 

una mica el Reglament perquè val la pena que aquest tipus d’entitats que tant que fan 

poguessin col·laborar d’una manera més directa. Res més les coses són com són i si 

realment ho feu d’alguna manera buscar en el Reglament encara que no siguin de Ple 

dret, ja que són entitats molt potents, si els teniu a la Comissió Permanent i han 

expressat la voluntat de ser-hi, valdria la pena que féssiu una repassada. 

 

Sra. Sílvia Serra Jo només fer un comentari. Sovint aquestes entitats participen en 

els grups de treball o fan assessorament, justament per les característiques que 

apuntava. Gràcies. 

 

 

Sra. Janette Vallejo Com tothom sap aquest divendres celebrem el dia Internacional 

del Migrant i per primera vegada després de tants anys, de forma institucional aquest 

acte no se celebrarà. La meva reivindicació i proposo als altres membres del Consell és 
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 que féssim un acte o un manifest en relació a aquest dia, perquè és un tema que no es 

pot oblidar. En el tema actual, en les relacions internacionals, penso que tenim moltes 

coses que dir. 

 

Jo tinc un document, una proposta, sé que és aquest divendres el dia que hauria de 

sortir però podríem demà treballar-lo si estan d’acord. 

 

Sra. Elsa Oblitas Buenas tardes. Solamente quería hacer una pregunta sobre una 

preocupación que tengo, es sobre el tema de los CIE. ¿En qué está quedando el tema 

de los Centros de internamiento, de los CIE? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo 

que va a pasar? Pienso que como Consejo Municipal de Inmigración deberíamos estar 

delante como escudos para defender que estos Centros de Internamiento, que creo 

que se va a cerrar por reformas, no se vuelva a abrir, porque no tiene razón de ser. 

¿en qué está quedando? Porque ya ha habido manifestaciones, ha estado presente 

también la Alcaldesa, la señora Ada Colau, para el cierre de los Cie. Quisiera que me 

aclaren, por favor, en que está el tema de los CIEs. 

 

Sr. Ramon Sanahuja Només compartir una petita informació sobre el divuit de 

desembre, que històricament des de fa deu anys organitzem actes institucionals. La 

tradició era que la Generalitat feia l’acte institucional, en el qual l’Ajuntament també hi 

participava, i l’Ajuntament, fa anys feia la Trobada d’entitats el mateix dia, ho 

recordeu... però la vam traslladar a l’octubre perquè ens pelàvem de fred, i vam 

substituir l’activitat de l’Ajuntament pel lliurament del Premi Consell Municipal. Aquest 

any dóna la casualitat, o la mala pata, que hi ha campanya electoral aleshores, 

especialment el nostre acte és sobre dret a vot immigrant, per prudència perquè 

sempre hi ha problemes amb la junta electoral, donca es va traslladar al dilluns. A la 

Generalitat li ha passat el mateix, l’acte que volien fer institucional al final no li han 

deixat fer. Per això no hi ha un acte institucional, un acte oficial de l’Ajuntament. 

Només volia puntualitzar aquesta informació. 

 

Sra. Lola López Respecte la pregunta del CIE. Evidentment el posicionament de 

l’Ajuntament és el que el Tinent d’Alcalde ja va expressar en la roda de premsa que es 

va fer amb les entitats de Tancarem els CIE. La posició de l’Ajuntament és la mateixa 

que una bona part dels partits polítics que és que no volem que es torni a obrir.  

Estem en lo de sempre, evidentment no ho decidim nosaltres però sí que crec que des 

de l’Ajuntament es té molt clar que no volem un Centre d’Internament d’Estrangers, un 

centre on es vulneren els drets fonamentals de les persones. Una altra cosa és la 

possibilitat que des d’un àmbit Municipal, més enllà de pressió i d’actes de manifestació 

d’aquesta voluntat, la possibilitat o no, que jo suposo que no tenim, de negar-nos a la 

seva obertura. Evidentment es farà tota la pressió possible per mirar d’aconseguir no 

torni a obrir però les notícies i les indicacions és que tenen previst obrir el mes de 

febrer. 
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 Sr. Javier García Bonomi  Jo volia afegir també que nosotros impulsem també des 

de la Plataforma Tanquem els CIE uns actes molt concrets que ja es farà la difusió i sí 

que pensem que l’Ajuntament de Barcelona té competències, és part del consorci de 

Zona Franca, i evidentment pot imposar el que és la normativa de permisos d’inici 

d’una obra, o el que sigui, d’aquest equipament. Sí que ens sembla que des del punt 

de vista jurídic caldria trobar eines per aturar aquesta reapertura. Aquesta seria la 

demanda, d’intentar trobar alguna escletxa o algun punt molt concret des del punt de 

vista de permisos o del tema de la participació al Consorci de la zona Franca de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Sra. Lola López Jo si em permeteu prenc la paraula per contestar una mica. En 

aquest tema hi ha hagut tota una sèrie d’entitats que estan agrupades en Tancarem 

els CIE que són Tancarem els CIE, Migra Studium, Sos Racisme, etc, que ha portat 

aquestes campanyes i que l’Ajuntament hi ha està molt d’acord en com s’ha portat i tot 

el suport. Però jo crec que amb la pressió de l’Ajuntament tenim que continuar seguint 

l’estela d’aquestes entitats perquè fa poc vaig assistir a un acte en què es parlava 

d’aquesta temàtica i no estava gaire clar per part d’aquestes entitats fer molta pressió 

perquè no s’obri el CIE de Zona Franca per una raó, perquè a les persones se les 

continua detenint. I què està passant? Persones que tenen la família a Barcelona 

s’estan anant a un CIE a València. Què és millor que estiguin aquí a prop de la seva 

família o que se’n vagin a València? Jo crec que el que hem d’aconseguir és tancar els 

CIE de tot l’Estat espanyol. 

 

Sra. Janette Vallejo Jo en relació a la commemoració institucional del Dia 

Internacional del Migrant, és veritat, ens ha tocat la campanya electoral de les 

eleccions generals però penso que no és una excusa per a no realitzar aquest acte que 

pot ser molt important. I no tenim espai, no tenim una data, però podem fer un acte 

simbòlic, un document, una reivindicació simbòlica. 

 

Sra. Marta Trujillo Yo pregunto ¿Se ha elaborado algún documento desde el Consell 

de Inmigración, para el tancament del CIE, alguna vez? Nunca. Entonces sería bueno 

que nosotros lo elaboraromos, un manifiesto, firmado por todas las asociaciones que 

componen el Consell Municipal de Inmigración, si es posible, porqué no. 

 

Sr. Javier García Bonomi Simplement dir que totes les accions concretes que es 

poden fer en aquest sentit són benvingudes. Penso que tenim que acompañar aquests 

procesos o que altres fan les coses i nosotros després. Penso que tenim que anar tots 

en la mateixa línea.  

 

Després el tancament, nosotros estem a Barcelo na, vivim aquí, defensem els drets 

dels immigrants d’aquí i de todo el estado espanyol però comencem a treballar amb 

aquesta oportunitat que tenim en la reforma del CIE. Recordar que en Andalusia, a 

Màlaga concretament hi havia un CIE que había que reformar i que no obrirà. O sigui 
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 que hi ha un antecedent, tenim que treballar amb això i no conformar-nos amb el 

status quo actual. 

 

Sr. Rodrigo Araneda A parte de agregarme a la queja sobre el CIE que es una 

situación compleja. 

 

Yo quería abrir otro tema que tiene que ver con las personas inmigrantes trans. 

Nosotros hace algún tiempo atrás, menos de un mes, hemos empezado una denuncia 

sobre una persona Trans que está en lista de espera, después de cinco o seis años, en 

la unidad del Clínico. A la cual se le ha dicho que por edad, porque no tiene familia 

aquí, no tiene acceso a la operación. Creemos que esto es una discriminación por su 

origen y también por el tema edad, cosa que la operación no tiene ningún 

impedimento por la edad. Por eso hemos iniciado esto pero quería, a raíz de esto, 

comentar que llevamos un año en el cual, en Cataluña hay aprobada una ley contra la 

LGTB fobia y el fomento a favor de las personas LGTB y dentro de esta ley hay unos 

elementos muy importantes en los cuales el Consell de Inmigración tiene un papel a la 

hora de defenderlos. Uno de ellos, y vuelvo a las personas transexuales, tenemos a las 

personas inmigrantes que no pueden cambiar su nombre aquí porque lo tienen que 

hacer primero en sus países de origen y no en todos los países de origen existe el 

procedimiento de cambio de nombre. Por lo tanto es un elemento que la ley 

contempla, que las administraciones locales puedan local su documentación y 

adecuarla a el nombre de la persona y por lo tanto es un elemento a llevar a cabo. 

 

Otro elemento tiene que ver con la presencia de personas migradas LGBT en prisiones, 

y específicamente transexuales en prisiones en las cuales por llevar un nombre de 

hombre no pueden acceder a una prisión de mujeres.  

 

Y por último el tema de las personas refugiadas LGBT, que está recogida en esta ley y 

en la cual Barcelona tiene un punto muy importante, desde hace mucho tiempo es un 

polo de atracción para personas LGBT por diferentes eventos, por diferentes 

visibilidades y desde hace mucho tiempo también el Consell LGBT des está misma casa 

ha planteado Ciudad refugio, previo al tema que se ha hablado ahora, en el tema 

LGBT. Por lo tanto planteo un elemento más a trabajar. 

 

Y agregando, con respecto al refugio, recordaría que este Consell se origina en 

organizaciones que trabajaban refugio y nos hemos olvidado de esa parte. Creo que 

hay hacer un poco de memoria histórica y volver también a plantear este elemento 

como un elemento más del Consell d’Immigració. 

 

 

Sr. Jaume Asens No hi ha més qüestions? Doncs si els sembla donem l’acte per 

tancat i agrair-los a tots la seva presencia. 

 


