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

BARCELONA 

Sessió del dia 10 de maig de 2016, a les 18:00 hores 

Al Saló de Cent 

 

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. Huma Jamshed (ACESOP Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones 

Pakistaneses) 

 Sra. Esperanza Pérez, (Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña 

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

 Sr. Luís Enríquez (Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras) 

 Sra. Ruoxing Yang (Asociación Intercambio cultural Chino España 

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

 Sra. Mariana Isla (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya AMIC – UGT) 

 Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 

 Sr. Kamal Benbrehim (ATIMCA Associació de treballadors immigrants marroquins a 

Catalunya) 

 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) 

 Sr. Miguel Doctama (Centro Filipino Tuluyan San Benito) 

 Sra. Pina Quiñones (Centro Peruano en Barcelona) 

 Sra. Lucía Guerrero (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya) 

 Sra. Estel·la Pareja (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat CCAR) 

 Sr. Osama Alkhatib (Confederació de Comerç de Catalunya) 

 Sra. Aina Valldaura  (Consell de Joventut de Barcelona) 

 Sra. Nilo Robles (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya) 

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

Catalunya) 

 Sr. Lester Burton (Federación Latina de Medios de Comunicación) 

 Sr. Daniel Vigo (Fundació Benallar) 

 Sra. Saida Zerrouk (Fundació Ibn Battuta) 

 Sra. Eneida Alaiz (Fundació Migra Studium) 
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  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. Javier García Bonomi (Red Solidaria Argentina en Barcelona) 

 Sra. Ana Melva Camargo (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 

 Sra. Raquel Caizapanta (TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 

 Sra. Andrea Borisson (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. Carme Andrés Añón, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)  

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

 

Personal de l’Ajuntament 

 Sra. Aida Guillén, Directora de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració 

 Sra. Núria Martínez, Cap del Departament de Drets de Ciutadania 

 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 

 

Persona convidada: 

 Sr. Pablo Peralta, Tècnic del programa Ciutat Refugi  

 

S’excusen: 
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 Ordre del dia:  

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

2.  Informe de presidència (pàg. 4) 

3.  Presentació de la Directora de Drets de Ciutadania i d'Immigració (pàg. 7) 

4.  Proposta aprovació Pla de treball CMIB 2016 – 2019 (pàg. 8) 

5.  Presentació del Pla Barcelona Ciutat Refugi (pàg. 17) 

6.  Proposta de procediment i calendari per l’elecció del Vicepresident/a del CMIB (pàg. 20) 

7.  Premi CMIB 2016: jurat i criteris d’atorgament (pàg. 21) 

8.  Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB (pàg. 23) 

9.  Informacions varies:  

a.    Trobada d’entitats 2016 (Data i lloc). Temàtica anual escollida (pàg. 23) 

b.    Informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM (pàg. 24) 

c.    Acte Dia Mundial de les Persones Refugiades (pàg. 26) 

d.    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. 26) 

10.Precs i preguntes (pàg. 27) 
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0.   Benvinguda del  president del Consell Municipal d’Immigració 

 
Sr. Jaume Asens: Bona tarda a tots i a totes, en primer lloc donar la benvinguda als nous 
membres que s’han incorporat per primer cop a aquestes sessions, tot i que ja sabem que 
alguns de vosaltres heu participat ja en els grups de treball 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sr. Jaume Asens El primer punt de l’ordre del dia, com podeu comprovar , és el de l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior. En principi heu d’haver rebut per correu electrònic l’esborrany i 
també està disponible a la pròpia web de nova ciutadania. Li preguntaria a la secretària si hi ha 
hagut alguna esmena? Doncs si no hi ha hagut cap esmena i ningú té cap inconvenient 
aprovaríem l’acta tal com està redactada. 
 

 
2. Informe de presidència 

 
Sr. Jaume Asens : 
  
Passaríem al segon punt que em toca a mi fer-lo. 
 
Dir-vos que aquest és el segon Plenari del Consell, voldria començar doncs fent una breu 
valoració d’aquest any de govern i assenyalant algun dels reptes que tenim per endavant en 
aquest mandat, i més específicament a la nostra Àrea que lidera la Comissionada la Lola López. 
 
En primer lloc, com a equip de govern hem assumit l’obligació de treballar per garantir que tots 
els serveis, programes i equipaments siguin accessibles per a tots els veïns i veïnes de la ciutat, 
independentment de la seva situació administrativa. Això passa, com a pas previ, per reforçar 
els circuits que existeixen per garantir l'empadronament d'aquelles persones que es troben en 
una situació d’especial vulnerabilitat i que no poden acreditar la seva residència en un domicili. 
A més, s’han fet avenços importants en l’accessibilitat als serveis municipals que afecten a la 
població immigrada més vulnerable. És el cas de Barcelona Activa, on s’han obert els primers 
plans d’ocupació per a persones provinents de la venta ambulant, és un moment incipient 
encara però és un primer pas, i que podran regularitzar-se a través d’aquests programes les 
persones que s’hi acullin. O el cas de les oficines d’habitatge com la de Ciutat Vella per la que 
hem elaborat uns fulletons traduïts a urdú i tagalo (idioma de Filipines) per fomentar el 
coneixement d’aquest servei entre la població recentment  immigrada, especialment perjudicada 
per la situació de desnonaments. 
 
En segon terme, en la sensibilització i prevenció de qualsevol forma de discurs d’odi, en les 
seves expressions de racisme, xenofòbia, antigitanisme o islamofòbia. En aquest sentit, davant 
els esdeveniments que s’estan produint en el nostre entorn més immediat, entorn europeu 
d’auge creixent del populisme xenòfob, dels partits de l’odi i els atacs contra les comunitats 
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 musulmanes, hem considerat que era important actuar amb caràcter urgent per treballar amb 
un Pla contra la islamofòbia a la ciutat de Barcelona. El Pla, que serà presentat en breu, en els 
propers mesos per la Comissionada, ha començat primer amb un treball rigorós de diagnòstic 
que ens permeti detectar quines són aquelles zones de la ciutat que requereixen una major 
intervenció.  
 
Una altra de les línies de treball ha estat la denúncia del racisme i la violència institucional. El 
passat mes de novembre vàrem aprovar una Declaració Institucional per exigir la no reobertura 
del CIE de Zona Franca i hem col·laborat amb les iniciatives que promouen el seu tancament 
definitiu, en vam parlar l’últim Consell. Pel que fa pròpiament a la violència institucional, estem 
revisant els mecanismes de garantia dels drets humans a la ciutat i reforçant la col·laboració 
amb les entitats que venen treballant des de fa anys en aquesta tasca de denúncia. 
 
D'altra banda, seguim avançant amb la iniciativa Ciutat Refugi, per dotar a Barcelona d'una 
capacitat d'acollida de refugiats. Malgrat la situació, que també coneixeu de bloqueig per part 
del govern estatal que es nega a complir amb els seus compromisos internacionals i d’acord 
amb el que exigeix el dret internacional, la nostra ciutat acull centenars de persones refugiades 
i sol·licitants d'asil, no sirians si no d’altres nacionalitats i el flux d'arribada segueix sent 
creixent. La idea és que el programa, la iniciativa de Ciutat refugi serveixi com a estímul per 
reforçar l'atenció que tenim a hores d’ara i posar en marxa un programa integral d'acollida en 
col·laboració amb les entitats especialitzades. Que no només serveixi per aquelles persones que 
fugen de la barbàrie de Síria si no de totes aquelles persones que són refugiades i sol·licitants 
d’asil. 
 
Altres línies de treball que estem impulsant són la visibilització i apoderament del poble gitano, 
la normalització del fet religiós, també en els propers mesos treballarem i presantarem 
iniciatives en aquesta línia,  i l'apoderament dels joves d'origen immigrant i la seva participació 
en la vida ciutadana de Barcelona. 
 
Finalment, és un dels objectius d'aquest govern aprofundir en la dimensió del Consell Municipal 
d’Immigració com a eina de participació, potenciant el paper que té aquest òrgan com actor de 
primer nivell, com agent d’intervenció i incidència política.  
 
Per aquest motiu avui volíem reprendre un treball, que alguns de vosaltres ja coneixeu perquè 
és un treball realitzat en els darrers anys pel Consell per donar passes cap al reconeixement de 
la plena ciutadania. És un objectiu de treball consensuat des de fa temps i, precisament per 
això és en aquest context, davant la propera convocatòria electoral del 26 de juny, on es va 
evidenciar l'existència d'un marc normatiu discriminatori que exclou una part important de la 
nostra societat de les decisions que afecten la  seva vida quotidiana, a Barcelona més d’un 16% 
de les persones, dels ciutadans que hi viuen. Pensem que es donen les condicions per poder 
evidenciar aquesta situació i per treballar i visibilitzar aquesta situació de discriminació i exclusió 
política. 
 
El Consell ja ha denunciat en diverses ocasions que aquest marc normatiu  suposa una exclusió 
directa a les eleccions generals i autonòmiques, i, no una exclusió però sí grans dificultats, 
grans traves en les municipals, el tema del conveni, l’obligació de registrar-se, condicions que 
no tenen la resta de ciutadans. Aquestes dificultats provoquen que a dia d'avui la forma més 
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 ràpida per les persones estrangeres per accedir al dret a vot sigui adquirint la nacionalitat de 
l'Estat on resideixen. No obstant, d'ençà l'aprovació de la Llei d'accés a la nacionalitat del 2015, 
i en especial del seu reglament que la desenvolupa, el procediment per accedir a la nacionalitat 
per residència s'ha tornat molt més restrictiu, car i discriminatori. Car perquè com sabeu es fan 
pagar taxes, cent, cent cinquanta, dos cents euros. 
 
Com a Ajuntament de Barcelona, en la condició d'institució més propera als veïns i les veïnes, a 
la ciutadania en general, tenim un ferm compromís per posicionar-nos de forma rotunda, clara 
contra qualsevol pràctica que dificulti l’accés a la plena ciutadania dels veïns i veïnes de la 
ciutat. En aquest sentit les traves en l'accés a la nacionalitat i les restriccions del dret a sufragi 
actiu i passiu, és a dir les possibilitats de votar com de presentar-se a les eleccions, creiem que 
lluitar contra aquestes traves són exigències democràtiques totalment legítimes i que hem de 
tornar a posar sobre la taula, com us deia especialment en aquest context pre-electoral.  
 
Creiem que la millor forma per fer-ho és a través d’aquest espai que és el Consell Municipal, 
com a òrgan consultiu, però també com a òrgan que és de participació, recollint la memòria i 
l'experiència acumulada al llarg d’aquests darrer anys, amb la feina feta sobre les 67 mesures 
que són un clar exemple d'accions d'incidència política però intentant anar més enllà del que 
s’ha fet fins ara. Per aquest motiu proposàvem, la primera proposta que tenim per fer és la 
creació d'un Grup de Treball que estigui emparat, que tingui la cobertura d’aquest Consell per 
reprendre aquest fil iniciat des de fa temps de reivindicació del dret al sufragi i per  treballar 
propostes d'acció i mobilització que puguin aconseguir el màxim d'incidència social i política en 
aquests aspectes. Havíem proposat com a data el proper divendres a les 12:30, en principi 
rebríeu la convocatòria, la reunió seria a passeig de Sant Joan, aquest divendres vol dir demà. 
Una mica just, no sé si ja heu rebut tots la convocatòria? O és el proper? És aquest divendres, i 
l’han rebut la convocatòria? Només la Comissió Permanent. Doncs ha sigut una convocatòria 
una mica precipitada, ens disculpem des de la taula per haver-se convocat amb aquests temps, 
igual alguns o molts de vosaltres no podreu participar-hi, no ser si això serà una dificultat o no, 
podem valorar-ho després. 
 
En tot cas abans de passar al següent punt m’agradaria passar-li la paraula al Javier, si vols fer 
algun comentari... 
 
Sr. Javier García Bonomi Bona tarda. En principi els comentaris tenen a veure amb la 
participació que hem tingut les entitats d’immigrants en aquest Consell que és una tasca que 
estem desenvolupant i que ens dóna moltíssima il·lusió i que és molt necessària, más ahora en 
una Europa i en un context molt advers, i sí que nosaltres esperem d’aquest Consell 
verdaderament un espai de difusió i de visibilització.  
 
Respecte el dret a vot, nosaltres venim treballant, des de les entitats d’immigrants 
conjuntament amb les entitats socials catalanes, fa molt de temps. Jo sí que m’he trobat aquest 
article que ha sortit de gent que està aquí, que ja porta des del 2005, ja onze anys que estem 
treballant per un dret que és fonamental i que ens costa moltíssim poder assolir. Des del govern 
central no ens donen la possibilitat de ser ciutadans de primera categoria si no de segona. En 
aquest sentit benvinguda la iniciativa i per suposat que estarem allí. L’únic punt que he parlat 
amb la Sílvia és la presura de la convocatòria i també la dificultat que tenim moltíssimes 
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 persones que treballem i, de fet l’horari del migdia o de les 12 es complica, però farem l’esforç 
per poder participar-hi. 
 
Sr. Jaume Asens Si hi hagués molta gent que es trobés amb la situació dificultosa  a l’hora de 
concórrer a aquesta convocatòria ens ho podem plantejar... ho sotmeto a la consideració. 
 
Sra. Sílvia Serra De fet aquest grup de treball està previst que es torni a reunir el més aviat 
possible i llavors tindríem en compte els horaris, i amb una mica més d’antel·lació. Tot i que 
tenim un calendari super ajustat, l’antel·lació serà relativa perquè les eleccions i la campanya 
electoral ens marquen el ritme. 
 
Sr. Jaume Asens  Vale. La convocatòria ha estat bastant precipitada, en tot cas fem això, es 
fa aquesta reunió i en funció de com vagi es convoca una altra o es decideix què. 
 
Podem fer dues coses, si algú té algun comentari sobre aquest punt o el discutim ara o el 
discutim després amb precs i preguntes. Igual per agilitzar, perquè tenim un ordre del dia molt 
llarg, molt feixuc, jo proposo anar-nos-en al final, al desè punt. 
 
 

3. Presentació de la Directora de Drets de ciutadania i d'Immigració 
 
Sr. Jaume Asens Si ningú té inconvenient passaríem al següent punt que és la presentació de 
la Directora de Drets de Ciutadania que ens explicarà ella mateixa l’organigrama de la Direcció, 
l’Aida Guillén. 
 
Sra. Aida Guillén:  Gràcies Jaume. Bona tarda a totes. Només m’agradaria començar dient 
que aquesta proposta del grup de treball pel dret de vot, que de fet vaig ser jo qui ho vaig 
decidir que fem-la ja, fem-la divendres, pretenia ser diligent, que també es pot considerar 
precipitada, en tot cas era un apunt per plantejar una diligència perquè com bé ha dit la Sílvia, 
el calendari electoral és el que tenim i per tant em sembla que si volem plantejar alguna cosa, 
que com bé deia el tinent d’alcalde, la idea és que ens agradaria que poguéssim plantejar 
accions de mobilització que tinguessin una repercussió important, si entre totes ho decidim jo 
crec que s’escau que aquesta setmana puguem tenir una primera trobada i en tot cas i tenim 
les consideracions d’horari, que feia el Javier i a més perquè n’haurem de fer unes altres i per 
tant podem anar plantejant aquest tema i construint. 
 
Amb aquests cinc minuts jo volia presentar-vos aquesta Direcció de Serveis de Ciutadania i 
Immigració que està dintre de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, a la 
tercera tinença d’alcaldia, amb el Jaume Asens com a Tinent d’Alcalde i la Lola López com a 
Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat. Ella ja ha tingut ocasió de parlar amb 
vosaltres però jo encara no perquè fa poc que m’he incorporat a aquesta Direcció de Servei i si 
que volia prendre uns minuts del vostre temps per explicar-vos quina seran les prioritats que 
planteja a nivell de la Direcció de Servei en la que el Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona té un paper de centralitat molt clar. Des d’aquesta Direcció de Servei treballarem dos 
eixos per una banda el de Diversitat cultural i religiosa, important tota la feina que s’ha 
vingut portant a terme de promoció de la convivència i la interculturalitat, moltes de vosaltres 
coneixeu el Programa BCN Interculturalitat i tots els seus serveis. Dintre  d’aquesta diversitat 
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 cultural i religiosa incloem el poble gitano que fins ara no s’estava treballant des dels aspectes 
de diversitat cultural. Amb la població gitana es treballava o bé des de Serveis Socials, des 
d’aspectes de cultura popular i el col·loquem d’aquesta manera amb una centralitat dintre 
d’aquesta Direcció de Servei. Per altra banda l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) que potser 
moltes de vosaltres també coneixeu i que és un altre servei de l’Ajuntament.  
 
Per una altra banda l’eix de Drets de Ciutadania amb la constatació que la societat diversa 
en la qual vivim comporta una sèrie de reptes i una diagnosi, que a cap de nosaltres se’ns 
escapa, on es produeixen vulneracions de drets humans moltes d’elles vinculades a aquesta 
pròpia diversitat de la societat. Des de Drets de ciutadania volem treballar amb una inclusió de 
l’enfocament de drets humans amb les polítiques públiques, amb les línies d’actuació de 
prevenció i garantia, tot allò que passa abans d’una vulneració de drets humans (que hauria de 
passar sempre) i allò que passa després. Amb una priorització temàtica que sí que m’agradaria 
entrar a explicar-vos, com deia aquesta inclusió de l’enfocament de drets humans a les 
polítiques públiques a través de l’adopció, ara ho anunciem, d’un Programa Barcelona Ciutat de 
Drets. A través de l’adopció de polítiques interculturals, amb una revisió i un enfortiment 
d’aquest programa Barcelona Interculturalitat que coneixeu. Amb un objectiu d’erradicació i 
prevenció del discurs d’odi i de la discriminació. Un discurs d’odi on podem conceptualment 
agafar temes molt diversos des de racisme, xenofòbia passatn per la LGTBIfòbia, 
l’antigitanisme, o la islamofòbia. Aquest marc conceptual del discurs de l’odi ens permetrà fer 
servir eines potents i diferenciades de plantejament de polítiques públiques en aquest sentit. 
 
Per una altre banda lalluita contra la violència institucional, que ja avançava el Jaume Asens, 
com una de les prioritats que portarà aquesta Direcció de Servei. La normalització del fet 
religiós i la visibilització i l’empoderament del poble gitano, així com la plena ciutadania, entesa 
com aquella en què les persones tenen un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els 
drets. I l’augment de la participació diversa. 
 
Entre aquestes prioritats podeu clarament identificar moltes de les prioritats que heu vingut 
treballant en el Consell els darrers anys i que també estan en el pla de treball que ara posem a 
la vostra aprovació i que s’ha vingut treballant. És per això que, com veieu, en la Direcció de 
servei, en aquest eix de Diversitat cultural i religiosa i l’eix de Drets de Ciutadania, col·loquem el 
Consell Municipal d’Immigració clarament al centre d’aquests dos paquets, aquests dos 
encàrrecs, perquè són de fet dos dels plantejaments que des del Consell s’han vingut treballant. 
Nosaltres els treballem com dues cares de la mateixa moneda amb una diagnosi de la societat 
que tenim on es produeixen vulneracions de drets humans i on haurem de tenir polítiques de 
promoció, de convivència. On haurem de tenir polítiques de denúncia de violació de drets 
humans i de mecanismes de garantia davant aquestes violacions. 
 
Sr. Jaume Asens Gràcies Aida 

  
 

4. Proposta aprovació Pla de treball CMIB 2016 – 2019 
 

Sr. Jaume Asens El següent punt és sobre la proposta d’aprovació del Pla de treball 2016 – 
2019 que presentarà la Lola i després si s’escau l’aprovarem. 
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 Sra. Lola López: Jo faré només la introducció. Bona tarda a tots i totes. El que jo plantejaré o 
el que jo vaig a explicar una mica com a partir del consens de les mateixes entitats del Consell i 
del debat que heu tingut durant els grups de treball s’ha elaborat aquesta proposta de Pla de 
treball pels propers 4 anys que presentem avui (el document el teniu a les carpetes). Més enllà 
d’altres propostes que han sortit ara, com aquest grup de treball que està convocat per 
divendres hi ha moltes altres coses.  
 
El procediment per a la seva elaboració ha estat el següent: 
 
 A la sessió de la Comissió Permanent del 9 de febrer es va aprovar iniciar l’elaboració del Pla 
de treball. Es va realitzar una Comissió Permanent extraordinària específicament per analitzar 
les línies que el Consell havia de seguir en els propers anys a partir de l’avaluació feta de 
l’anterior pla, del pla que ha acabat ara. Es van identificar fortaleses, debilitats i es va fer una 
mica d’avaluació de com havia anat i es va acordar que els eixos de treball, que eren Plena 
ciutadania, Interculturalitat Foment i suport a l’associacionisme i Funcionament Intern, seguien 
sent vàlids per avançar en el desenvolupament dels objectius que ens proposem. A partir 
d’aquest treball es va presentar a totes les entitats una primera proposta. Aquest grup general 
s’ha reunit en 3 ocasions. Les entitats han pogut participar tant presencialment en el grup com 
a través del correu electrònic. En total han estat 4 sessions de treball i hi han participat 31 
entitats del Consell. 
 
Finalment el dia 8 d’abril es va fer arribar l’esborrany a totes les entitats que van poder fer-ne 
esmenes corresponents fins el 20 d’abril. La veritat és que no s’ han produït esmenes. 

 
Tal i com es va informar en el calendari d’elaboració d’aquest Pla, fins el 29 d’abril es van 
validar i/o rebutjar les esmenes i finalment aprovar el document per part de la Comissió 
Permanent. 

 
A les carpetes teniu aquest nou Pla de treball 2016 – 2019. 
 
Ara el Vicepresident associatiu, el Sr. Javier García Bonomi en farà un resum dels aspectes més 
destacats d’aquest pla. 
 
Sr. Javier García Bonomi. Moltes gràcies Lola. Com deia la comissionada mantenim els 
quatre eixos de treball i ens plantegem 17 objectius amb diferents accions, tot i que les hem 
posat en un objectiu, algunes de les accions poden respondre a diferents objectius.  
 
Dir que sempre hem valorat els dos primers eixos, el de Plena ciutadania i el d’Interculturalitat, 
com els més importants però volem dir que en aquest procés d’elaboració s’ha determinat que 
cal impulsar també el de Foment i suport a l’associacionisme. Pel que fa al de Funcionament 
intern és complementari i té l’objectiu fonamental de trobar maneres d’organitzar-nos que 
facilitin l’assoliment dels objectius dels altres eixos. 

 
De l’eix Plena ciutadania destacar que com ja s’havia dit en anteriors plenaris, cal seguir 
treballant en la línia del document de les 67 propostes. Es mantindrà aquest grup de treball de 
juristes que ens permetrà abordar i aprofundir en els aspectes legals d’altres temes que es 
proposin. Destacar el primer objectiu que aniria en aquesta línia. 
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1.1. Identificar les barreres que dificulten l’exercici dels drets humans a les persones 
migrades i proposar i/o generar respostes que en facilitin la superació. 

Els altres objectius són: 

1.2. Plantejar estratègies i accions que afavoreixen la igualtat d’oportunitats per superar 
la vulnerabilitat des d’una perspectiva interseccional 

1.3. Combatre el racisme social, institucional, la discriminació i la xenofòbia 

1.4. Reforçar la construcció d’un discurs comú i donar-hi visibilitat 

1.5. Garantir informació actualitzada en relació a modificacions a nivell polític, social i 
jurídic que afecten a les persones migrades pel que fa a polítiques públiques 

1.6. Promoure la participació del Consell i les entitats membres  en els espais de 
definició de les polítiques públiques, especialment les municipals. 

 
Pel que fa a aquest últim objectiu dir que la Sra. Marta Trujillo de la Asociación de la 
Comunidad Dominicana en Catalunya, i membre també de la Comissió Permanent serà la 
representant nostre al Consell Municipal de les Dones i que hi haurà una representant del 
Consell Municipal de les Dones, la Sra. Rita Martínez Contreras, en el Consell d’Immigració.  En 
la línia de seguir treballant per tenir veu en els diferents espais de decisió es recollirà informació 
sobre la presència de les nostres entitats membres en altres Consells, espais i institucions i que 
puguin, juntament amb la vicepresidència associativa, transmetre les nostres demandes alhora 
que també fer-nos arribar la informació.  
 
Teniu a les carpetes un document per recollir aquesta informació que podeu omplir i deixar-la a 
la taula de l’entrada quan sortiu o si heu de fer alguna consulta ho feu arribar a la secretaria del 
Consell per correu electrònic. Com veieu es recull tant espais municipals com d’altres 
institucions i també si participeu en xarxes d’entitats (amb l’objectiu de vincular les entitats a 
espais territorials i associatius d’interès). Finalment a la part de darrera recollim en quins espais 
voldríeu participar o temes d’interès (per veure si des de la secretaria es pot facilitar el 
contacte). 
 
Pel que fa a l’eix d’Interculturalitat potser destacar-ne el primer objectiu, perquè pensem que 
cal fer més visible que les persones immigrades estan construint la ciutat des de diferents 
àmbits en el dia a dia i això s’ha de mostrar i posar en valor. Els objectius d’aquest eix són:  

2.1. Donar visibilitat a les persones migrades i a les entitats del Consell com a part de la 
ciutadania que vol participar i  participa en la construcció de la ciutat. 

2.2. Afavorir la relació de les entitats del CMIB amb actors socials i institucionals, a la 
ciutat i als Districtes 

2.3. Participar en la definició de les polítiques i estratègies que aborden la 
interculturalitat i la convivència dels veïns  i veïnes de la ciutat 

2.4. Promoure i facilitar que les entitats del CMIB participin en els projectes interculturals 
del Pla BCN Interculturalitat 
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 Quant a l’eix Foment i suport a l’associacionisme ressaltar que per a poder participar en 
igualtat de condicions les entitats d’immigrants s’han de fer fortes políticament (entès en un 
sentit ampli). Pensem que la formació i molt important el suport mutu són fonamentals: 

3.1. Promoure mecanismes d’apoderament i incidència política en la pròpia dinàmica de 
les entitats, en els espais de representativitat del Consell i altres espais d’interès de 
la ciutat. 

3.2. Enfortir el teixit associatiu del Consell vehiculant i facilitant informació i formació  
3.3. Generar espais d’interacció entre les entitats  del Consell que afavoreixin la 

col·laboració mútua 
3.4. Promoure la visibilitat de la diversitat de la nostra ciutat i el reconeixement del 

treball i les bones pràctiques en matèria d’immigració 
 

Per últim l’eix de Funcionament intern  que planteja la creació de nous espais formats per les 
entitats que contínuament treballin per pensar noves estratègies que afavoreixin la participació 
interna, l’apoderament i la comunicació (Comissions de Participació, Formació i Comunicació). 
Alhora ja s’ha plantejat que cal diversificar els canals de comunicació interna i en aquest sentit 
es plantegen de moment l’edició d’un butlletí digital trimestral que ens mantingui informats del 
més destacat del dia a dia del Consell i també la creació d’una bústia per recollir les temàtiques 
i interessos que les entitats creiem que cal abordar. Anirem definint el funcionament i dinàmica 
tant de les Comissions com d’aquests nous instruments i des de la secretaria se n’anirà 
informant.  

Els objectius d’aquest eix són: 

4.1. Reforçar la participació interna 
4.2. Documentar i donar visibilitat a la tasca del Consell 
4.3. Repensar i diversificar els canals de comunicació interna 

 

Per acabar dir que aquest nou Pla ens ha de fer avançar i aprofundir en el reconeixement dels 
drets i del paper de les persones immigrades en la construcció de la ciutat i que després de la 
feina feta per elaborar-lo només ens queda començar a treballar per assolir-ne els objectius 

 
Sr. Jaume Asens Gràcies Javier si algú té algun comentari o alguna objecció si no donaríem 
per aprovat el Pla. 
 
Sra. Elsa Oblitas Hola buenas tardes a todos los compañeros, a las autoridades presentes. 
Solamente sobre este Plan de Trabajo del Consell Municipal de Inmigració, dice que es un 
borrador. Yo por temas personales no he llegado a revisarlo hoy a hacer aportaciones pero ayer 
sí que lo he revisado a última hora. Veo que tengo observaciones en varios de los puntos 
aprobados desde el 1.1, el 1.2, sería alargarme mucho y sería preguntar si podemos esta tarde, 
como es un borrador, hacer llegar las observaciones que tenemos porque creemos que son 
cosas que están como una mesa coja. Es decir que hay elementos que si no tomamos en 
cuenta este plan no sé como avanzará. Si podríamos tener la posibilidad de hacer una 
aportación. Hemos revisado anoche, nuestro comité de mujeres que trabajamos y hemos visto 
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 y los he anotado pero claro no los voy a leer, y quisiera ver si podemos hacer aportaciones 
porque lo vemos muy, muy flaca… no muy flaca, tiene avances positivos pero ejes muy 
importantes para nosotros que no se han tomado en cuenta. No sé si podemos esa probabilidad 
de enviar esta noche, de hacerles llegar, porque todavía es un borrador, o no, o los canto ahora 
para que se tomen en cuenta. 
 
Sra. Sílvia Serra Si os parece lo que podemos es hacer una ampliación excepcional del 
periodo de esmenes, una semana por ejemplo, en la cual la secretaria lo recibe, si le tenemos 
que dar algúin tipo de forma o de redactado, en todo caso lo enviaríamos a la Comisión 
Permanente y al resto de las entidades y se valoraria caso por caso cada una de las aportacions 
su aprobación o no. Si os parece bien? No es el procedimiento habitual.  
 
Sra. Elsa Oblitas Por mi genial, porque lo hemos trabajado toda la noche un grupo de 
dieciséis mujeres bolivianas que estamos empezando a batallar por nuestros derechos. 
Sobretodo el colectivo que está en situación de riesgo, no lo llamo vulnerabilidad porque no me 
gusta esa palabra, están en situación de riesgo. Estamos revisando todos los documentos con 
lupa para que las cosas funcionen y tenemos aportaciones en todos los párrafos que están 
detallados. Agradecería si nos dan este plazo de esmena para que este plan funcione y llegue a 
buen Puerto durante estos tres años que se va aprovar este plan. No sé si a los compañeros les 
parece mucho pedir, unos días, una semana, tres días y lo hacemos llegar. Gracias 
 
Sr. Jaume Asens No, el agradecimiento a ti por las aportaciones. Si ningú té cap inconvenient 
alterem el procediment de manera que ara no quedaria aprovat el Pla, tal com ha explicat la 
secretària. Si la gent està d’acord amb aquesta alteració doncs ho farem així. Hi ha dues 
paraules més demanades sobre el Pla? Huma. 
 
Sra. Huma Jamshed Buenas tardes a todos, doy todo mi apoyo a la compañera a Elsa, lo que 
tenéis que darnos tiempo. Porque este gobierno no confiamos, todo lo que hicieron durante un 
año, no sé lo que vais a celebrar una fiesta? De un año de éxito o de un año fallado, un año 
perdido de energía, perdido de Trabajo y de extremo racismo hacia los inmigrantes y no 
respetaron nada. Que ya sabéis todos, yo estaba la consellera más votada en Barcelona. ¿Cómo 
quitáis? No respetáis, no sabéis gestionar la diversidad. Confío en el trabajo del Consell, de 
todos unidos lo que hemos trabajado y doy apoyo a compañera Elsa que tenéis darnos tiempo 
para estudiar bien. Reclamo toda la injusticia social por parte de este gobierno a través del 
Consell Municipal d’Immigració. Saludos a todos los compañeros y compañeras. Gracias. 
 
Sr. Jaume Asens Gracias a ti Huma. Allí hay otra palabra i aquí una altra, no? 
 
Sr. Ramon Francolí Bona tarda, de Servei Solidari. No entraré en consideracions el que sí 
diria que si s’amplia aquest període d’esmenes o de rectificacions a partir de la feina que hi ha 
feta a la Permanent, sí que quan s’arribi a aquest document que s’especifiqués quines són 
aquestes esmenes per diferenciar-les del redactat inicial. Aleshores poder valorar si s’hi està 
d’acord o no s’hi està d’acord. Que no s’enviï el document ja amb el redactat incorporat, si és 
possible. 
 
Sr. Jaume Asens Hi ha una altra paraula per aquí demanada. 
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 Sra. Saida Zerrouk Buenas tardes a todo el mundo. Tengo el honor de asistir por primera vez 
en este pleno, estoy agradecida, también muchas gracias por la gente que ha participado. Yo es 
la primera vez que he tenido este borrador, en general lo veo bueno, lo que pasa que 
solicitamos que se aprueba y que nos pongamos a trabajar seriamente. Como ha dicho también 
la compañera, la situación está muy mal, pero muy mal. Mucha precariedad, nosotros llevamos 
más de dieciséis mil usuarios de inmigrantes, trabajamos en una zona de pura inmigración que 
es la zona del Raval y la verdad es que hay mucho que hacer. He leído todo pero no he visto la 
pérdida de derechos por desempleo. Muchísima gente está cayendo en la ilegalidad y está 
volviendo a la primera situación y esto está causando muchísimos problemas. No sé como 
trabajáis pero yo creo si se aprueba este plan pro favor nos lo comuniquéis. También que 
tenemos que trabajar por grupo, como ha dicho la compañera, vamos a obtener buenos 
resultados. Muchas gracias. 
 
Sr. Jaume Asens Volia recordar però, que em corregeixi la secretària si m’equivoco, que el 
reglament el que preveu és que el que és el Pla s’aprovarà per la Comissió Permanent i hi està 
qui hi està. Que s’ha donat un termini de quinze dies que vista la petició que es formulava s’ha 
ampliat de forma excepcional però que estem fora del Reglament. Hem donat un termini que 
no ha sigut suficient,  per les entitats es fa la petició i l’ampliem però que la decisió final de 
l’aprovació l’haurà de prendre la Comissió Permanent. No sé si ho dic correcte? La decisió és de 
la Comissió prèvia informació, això sí, a les entitats, però la decisió és d’aquest espai no? 
 
Hi havia una altra paraula. 
 
Sr. Rodrigo Araneda No quiero ser políticamente incorrecto pero creo que hay que nos 
hemos dado unas reglas en el Consell que ha permitido que trabajemos de una forma, que se 
hayan enviados los documentos en tiempo, que se hayan dado las reuniones en las cuales han 
participado algunas de las personas que han intervenido. Yo creo, y entiendo que se pueden 
seguir aportando nuevas situaciones, el tema es que nunca el documento va a decir lo que 
nosotros queremos que diga como entidad. Porque yo también no me veo reflejado pero el 
documento és de consenso, es un documento en el cual se han llegado a acuerdos. Se pueden 
seguir aportando elementos de trabajo diferenciados. Entiendo que se puede dar un plazo 
mayor pero creo que los documentos llegaron por correo hace ya un tiempo, los podíamos 
revisado. Previamente se compartieron para poder revisar. Entonces no entiendo hasta que 
punto las observaciones las tenemos que esperar hasta el último momento. Y entiendo que 
cada uno tiene sus ritmos de trabajo en las asociaciones pero si cada vez vamos a ir haciendo 
esto en cada pleno realmente no funcionaremos.  
 
Quería hacer una observación, realmente se hizo la presentación de presidencia y no se pudo 
hacer observaciones sobre el informe de presidencia. Creo que también sería importante hablar 
sobre el informe de presidencia. 
 
Sr. Jaume Asens Yo dije que sé se podían hacer o si alguien quería… o que se podían hacer 
en un momento posterior. Igual que el debate que estamos teniendo ahora, es una forma de 
ordenarlo. Lo digo para intentar no pararnos en cada punto y hacerlo todo… como queráis. He 
dado esa opción pero nadie ha levantado la mano, por eso he presuposat que es faría al final. 
En tot cas el que planteges té sentit i jo crec que per això li estem donant aquest caràcrter 
d’excepcionalitat. Perquè aquest document ha sigut consensuat pels grups de treball i per tant 
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 és fruït d’un procés deliberatiu on hi han participat les entitats. Això resulta una anomalía amb 
carácter excepcional que fem en aquesta ocasió però sí que està bé incorporar aquest 
recordatori o aquesta advertencia que ha de ser una excepció perquè és veritat que estaríem en 
un cercle viciós i no acabaríem mai.  
 
Hi ha més paraules, no? 
 
Sr. Lester Burton Buenas noches compañeros. Para los que no me conocen soy Lester Burton 
de la Federación Latina de Medios de Comunicación. 
 
Estoy observando en esa parte donde dice el documento de dar visibilidad a las entidades del 
Consejo, quizás un detalle que lo mencionamos en la reunión pero quizás cometí el error de no 
agregarlo, pero lo agrego para que quede en acta. El tema de la recopilación en sí para hacer 
boletines y todo el material fotográfico, de áudio y de vídeo. Establecer claramente si ese 
material lo podemos solicitar al departamento de prensa del Ayuntamiento o nosotros tenemos 
la autorización para recopilar esa información del mismo Consejo. Que conste en acta eso, y 
para que me respondan después ese tema. 
 
Sra. Sílvia Serra Posterior va a ser Lester porque no tengo la respuesta, lo que significa que 
es una muy buena pregunta. 
 
Sr. Javier García Bonomi La veritat és que és molt interessant, sempre dic el mateix, aquest 
Consell m’agrada perquè té marxa, la gent no escolta i marxa si no que té marxa a dins, la gent 
es mou. En aquest sentit, i una mica parlant del que deia el Rodrigo, la política. La realidad, la 
tecnocracia se tiene que adaptar y por eso, el Jaume lo decía perfectament, la excepcionalidad 
es la base del sistema. Si hay inquietud, si el document es va millorant no podem posar-nos 
estrictes alhora de la norma.  
 
Justament en aquest sentit sí que voldria dar tres pinceladas que también són aportacions a 
part del que he llegit que per a mi són molt importants. La prioridad que tenim des del Consell 
d’Immigració, de les entitats d’immigrants és donar visibilitat a nuestro colectivo, es 
empoderarlo. La veritat és que en les últimes subvencions que han sortit hem detectat que 
s’han, no prioritzat però sí que s’han disminuït, fent un anàlisi en pocos días, els recursos 
destinats a l’acollida d’immigrants. Hay un discurs s’ha fet genaralizado que els immigrants 
estem marxant, això no és veritat. Tampoc volem nosaltres des del Consell d’Immigració donar 
aquesta sensació. La veritat és que máximo un 10% ha disminuït la población inmigrada a 
Barcelona i això vol dir que continuem integrant persones de diferents col·lectius i que és más 
complicado a vegades poder fer aquest tipus d’acollida, d’integració. 
 
També dir que s’han mantingut les subvencions a Cultura, i ens sembla molt bé, però el que 
passa és que les entitats estamos en una disyuntiva, bueno muntem una festa cultural una 
vegada a l’any i és el mateix que fer cinc o sis o set programes sociolaborals o d’integració 
social, etc, etc. Vull dir que també des de les administracions s’ha de marcar clarament quales 
són les prioritats perquè nosaltres com a entitats socials nos interessa no treballar en la cultura 
o el folklore, que hay entidades que ho fan molt bé, si no que sí que volem continuar treballant 
en l’eix fonamental que és l’empoderament i la situación actual de inmigració. La inmigración en 
este momento está más invisible que nunca, ayer lo hablábamos con gente de CC.OO, con 
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 gente de UGT, no estamos en la agenda política, no estamos visibles, estamos más precarios 
que nunca…la compañera lo decía. Si analizamos el paro en Barcelona que es un diecisiete por 
ciento y lo dividimos por colectivos, un 15% de paro la gente local y los inmigrantes tenemos 
un 31% de paro. Que quiere decir que si tenemos el doble de paro hay que hacer políticas 
públicas para la gente precaria. 
 
Después un joven de origen inmigrante tiene tres veces más riesgo de no acabar la ESO que un 
joven local. Hay que hacer políticas de juventud, de inclusión, etc. 
 
No me alargaré mucho, simplemente decir que también el tema de los locales. Había cinco 
locales de colectivos de inmigrantes en Barcelona y se han cerrado cuatro, Casal Colombiano, 
Casal Peruano, Casal Boliviano y quedamos FEDELATINA en precario. Vol dir que empoderar, 
enfortir, tot això, el papel aguanta mucho pero necesitamos més suport dels partits, més suport 
del govern i treballar en conjunt. 
 
Finalment muy interesante, hay un filósofo argelí Sayad que habla de la presencia del ausente y 
de la ausencia del presente. Nosotros somos ausentes a pesar de estar presentes en esta 
sociedad, a pesar de ser el diecisiete por ciento de la población somos ausentes. Mientras que 
es verdad, nos estamos ocupando en la opinión pública de los refugiados, y los refugiados son 
los presentes ausentes. Todavía no están, no han llegado pero todo el tiempo, recursos…y nos 
parece muy bien, más faltaría claro, pero sí que queremos dejar muy claro la necesidad de 
priorizar, de poner también en las políticas públicas las cuestiones que estamos asumiendo. 
Porque si no caemos en lo que es los sistemas que hasta ahora se han utilizado, y que usa 
mucho Madrid y que se usa mucho en España y que es la tolerancia. La tolerancia siempre es 
desde el fuerte al débil, siempre se basa en el paternalismo, en la subestimación o en la 
folklorización y esto es lo que seguramente el gobierno municipal no quiere ni nosotros 
tampoco queremos.  
 
Simplemente otra cosa que me interesó mucho, Orson Wells escribió un libro que se llama 
Animal farm, creo que lo escribió en Barcelona, decía “Todos somos iguales pero unos son más 
iguales que otros”. Lo que nosotros queremos es que todos seamos catalanes pero que no haya 
unos más catalanes que otros.  
 
Lo siento que me enrollé un poco pero volia dir això. 
 
Sr. Luís Villacrés Buenas tardes a todos, desde la Asociación de Jóvenes queremos también 
sumarnos a la petición que ha hecho Elsa de la ampliación del plazo para presentar las 
esmenes. Y unirnos a las palabras de Javier, creo que también en el plenario que creo que es el 
mayor órgano del Consell para tomar decisiones. Creo que es necesario mejorar la propuesta. 
También hemos visto carencia de juventud. También dentro del plan de combatir el racismo 
dentro de las instituciones, hace poco asistimos a una charla que dio el Pla Barcelona 
Interculturalitat con el Colegio de publicistas de Barcelona y en el cual se decía que en el propio 
Ayuntamiento se carece de esa participación de la inmigración dentro de los anuncios, dentro 
de la publicidad y demás. Vemos necesario una mejora dentro del documento. Muchísimas 
gracias. 
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 Sra. Elsa Oblitas Solamente como réplica a Rodrigo de ACATHI que justamente el mes de 
marzo nos llegaron las propuestas para el Programa Municipal (PAM) y nos ha llegado tanta 
cantidad, tanta reunión, tanto debate que teníamos que revisar, porque nos daban hasta el seis 
de abril para presentar todas las aportaciones y hemos estado desbordados de trabajo. 
 
Nos es un querer de nosotros no haber podido aportar estas aportaciones que los queríamos 
hacer, agradezco al presidente del Consell que nos dé esta posibilidad. Entiendan que las 
asociaciones todas trabajamos de empleadas de hogar, de limpieza… y el poco tiempo que 
tenemos revisamos todos los documentos y lo hacemos a conciencia. No vivimos del tejido 
asociativo, somos voluntaris nocturnas que trabajamos y revisamos estos documentos. Y creo 
que nuestra labor tiene que ser valorada porque son horas de revisión de todos los documentos 
que nos llegan. Quiero agradecer el apoyo de todos los compañeros para que este Plan de 
trabajo que es para tres años funcione y salga bien. Además que se tome en cuenta la defensa 
de los derechos de los compañeros y el bienestar, no solamente la diversidad, la 
interculturalidad. Si no hay una buena defensa de los derechos laborales de los compañeros 
que trabajan en la construcción y en la defensa de las compañeras que trabajan en limpieza y 
trabajadoras del hogar, qué ciudadanía vamos a dar? ¿Qué ciudadanía si están careciendo del 
pan de cada día? Pregúntense ¿Qué ciudadanía vamos a plantear si no somos capaces de 
defenderlos derechos de nuestros compañeros. Así que agradezco señor Asens esa posibilidad 
para hacer cambios. Porque más adelante nos llegará más debates, más trabajos pero esto es 
un documento muy importante. Gracias 
 
Sr. Nilo Robles Buenas tardes, de FASAMCAT. Solamente hacer dos reflexiones. Una desde la 
Permanente del CMIB, que tienen toda la razón que se puede hacer una excepción a este tipo 
de extensiones. Pero también quiero reflexionar que el trabajo que se realiza, las reuniones que 
se van, mucho tiempo que se dedica haciendo mención a lo que dice nuestra compañera Elsa, 
no solamente son los temas de Sefvicio doméstico, también han entrado temas de 
profesionales, muchos temas, los cuales, yo creo que desde vicepresidencia sabemos muy bien 
que podemos avanzar más. 
 
La segunda reflexión es que estamos realmente apuntados para realizar este plan de trabajo 
2016 -2019. Años pasados se reunieron, se ha dicho, se ha hablado que se ha puesto mucho en 
papel y no se ha hecho nada hasta día de hoy. Yo creo que esta es una buena reflexión para 
que los que estamos nuevos, los antiguos y todos los que fuera, poner un poco más de 
nosotros para poder llevar a delante estas actividades, estas acciones. Pero también reflexionar 
que los que estamos en la Permanente y los que vamos a las reuniones seguidamente también 
lo hacemos voluntariamente y no queremos perder ese tiempo haciendo unas aportaciones que 
realmente después no se tomen en cuenta. 
 
Era solamente eso y sobre el tema de los horarios también, yo ya lo he dicho en reunión, en 
asamblea. El conciliar el tema familiar y el tema laboral más las reuniones del tema del CMIB, 
Consell de Dones, mil consells que hay, donde nuestras entidades participan, sea revisable y 
que pueda ser coordinado entre todos para un buen desarrollo del trabajo. Gracias. 
 
Sra. Huma Jamshed Perdonad yo solo quería dar apoyo a Javier, era una manera de dar 
apoyo. 
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 Sr. Jaume Asens D’acord, moltes gràcies per totes les contribucions. 

 
 

5. Informació sobre el pla Barcelona Ciutat Refugi 
 

Sr. Jaume Asens passaríem al punt cinquè de presentació del Pla Barcelona Ciutat refugi.  
 
Sí que m’agradaria aprofitar l’oportunitat, abans de donar-li la paraula al Pablo Peralta, que és 
qui exposarà les línies mestres d’aquest pla i és un dels referents del pla, de matisar, en relació 
al que havia dit abans a l’informe, el que ha dit també el Javier, a l’informe hem explicat que el 
pla Ciutat refugi ha de ser un estímul per poder reforçar els mecanismes d’acollida, una de les 
proves és que els recursos destinats al SAIER han augmentat en més d’un milió d’euros per 
acolliment d’immigrants, per tant és una bona notícia. El que dèiem abans, que Ciutat refugi ha 
de servir per reforçar tots aquests mecanismes d’acollida. També matisar una dada que no és 
del tot correcte referent a les subvencions als projectes d’acollida, més enllà que potser un 
projecte en concret que abans hagués tingut una subvenció i ara no, això ho desconec, ara no 
tinc el detall aquí de quines són les subvencions concretes que s’han denegat, però sí que tinc 
la xifra total que significa un augment respecte l’any anterior que significa un augment de deu 
mil euros d’import, de major quantitat de subvencions en projecte d’acollida a immigrants. Per 
aclarir el que s’havia dit abans i abans de donar la paraula al Pablo. 
 
 
Sr. Pablo Peralta En primer lloc disculpar l’Ignasi Calbó, que és qui havia d’estar aquí 
representant i donant les explicacions del pla. 
 
M’agradaria també començar contestant al Javier que deia que els refugiats no hi són, hi són i 
continuen venint. Potser no els que veiem a la tele però fa anys que Barcelona és una ciutat 
receptora i estem augmentant. El SAIER, que és un servei que crec que és bandera de 
l’Ajuntament de Barcelona, un exemple per moltes ciutats perquè fem una tasca en la que 
l’Ajuntament no té competència però és molt competent, si em permeteu, des de fa molts anys. 
Està triplicant les atencions de l’any passat, de les catorze mil més o menys que va atendre el 
deu per cent eren persones refugiades, vinculades a un tema de refugi van ser mil tres-centes 
setanta quatre i fa uns dies eren vuit-centes, acabarem l’any triplicant. 
 
Crec que és molt important això perquè si no al final acabem en una lluita de dades, de qui 
mereix i qui no mereix. Crec que els recursos en necessitem tots però no hem de caure amb 
una jerarquia de necessitats perquè és molt lleig. Crec que a més tècnicament és important que 
ho reforcem. 
 
Intentaré ser el més breu possible perquè queden molts punts i tota la informació que jo us 
pugui donar, en primer lloc estem disposats a donar-vos-la quan vulgueu, tenim les portes 
sempre obertes. És una informació transparent, està penjada, gairebé contínuament a la web I 
actualitzada. Intentem que sigui així amb lo qual faig un encaix de no més de set minuts, tinc 
cronòmetre i si em passo m’ho dieu i callo. 
 
En primer lloc el pla Barcelona ciutat refugi la primera actuació que es fa, que és el mes de 
setembre de l’any passat, és un pla d’emergència que intenta donar resposta a una possible 
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 situació que és una arribada massiva de persones del conflicte sirià, que tots i totes o la 
majoria, descobrim a partir de setembre quan hi ha una explosió informativa, però que 
remarquem que fa molts anys que moltes entitats, algunes aquí presents si no totes, porten 
treballen en aquest tema.  
Aquest pla d’emergència que neix una mica de les taules de resiliència i que es coordina des del 
CUESB, des del centre d’urgències de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, es prepara 
per acollir una realitat que després no es dona tot el que teníem pensat i no acaba arribant aquí 
les persones ni per mutu propi ni per les quotes que en principi estaven assignades. Aquest pla 
ara mateix l’estem reformulant amb un coneixement més de causa, coordinant-nos amb tots els 
referents dels diferents recursos i serveis que participen en les taules de resiliència. És una cosa 
que tenim allà guardada com un pla d’emergència de la ciutat que a més a més intenta ser útil 
per altres realitats, no únicament per persones refugiades. Tot el que fem és amb intenció 
durabilitat, sostenibilitat en el temps, no és crear coses noves si no aprofitar les que ja tenim, 
que afortunadament, i ho dic amb coneixement de causa, que en l’àmbit social Barcelona és 
pionera i capdavantera. 
 
El pla d’alguna manera està marcat amb tres eixos, un seria internacional, que té a veure amb 
una marcada incidència política. De fet l’Ignasi Calbó avui està amb el Ramon Sanahuja, que és 
el Director en part del SAIER concretament, estan reclamant a nivell internacional capacitat 
legislativa i decisòria, i això vol dir recursos també, per les ciutats que som les que, tot i que no 
tenim cap mena de possibilitar de decisió, acabem assumint la realitat de l’arribada de persones 
migrants, podem dir. Perquè el tema de la diferenciació entre immigrants o refugiats és sempre 
complexa. Aquesta acció exterior està emmarcada en la participació en xarxes internacionals 
com poden ser Eurocities, la CGLU (Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals), la 
MedCities, l’Associació de les Grans Metropolis, el grup de treball de la Comissió Europea i 
l’increment també a nivell internacional dels pressupostos d’ajuda a les organitzacions que fan 
un treball d’ajuda tant en origen com en trànsit. La xarxa internacional de ciutats refugi, que 
ara per ara està una mica més aturada perquè la incidència està en les xarxes internacionals 
més formals. I el programa de Ciutat a ciutat, que potser vau sentir en el seu moment pels 
acords arribats amb Lampedusa i uns de caire més polític amb Atenes. Això amb el que té a 
veure amb l’acció exterior, és informació que està penjada a la web i que podeu consultar quan 
vulgueu, no m’estendria més. (http://ciutatrefugi.barcelona) 
En l’àmbit català i estatal, com una administració més amb el Comitè d’acollida de persones 
refugiades que es fa des de la Generalitat i que aixopluga diferents diputacions, diferents 
entitats, també algunes aquí presents. Ens coordinem, més que coordinar-nos donem suport en 
alguns moments a altres ajuntaments catalans que ens demanen informació. De l’estat truquen 
moltes vegades persones preguntant i ens posem al seu servei en el que sigui possible. De 
moment no estem consolidant cap mena de protocol en aquest sentit perquè arribem on 
arribem també. 
 
Després la coordinació amb la Subdelegació de Govern hem de dir que la informació al respecte 
és gairebé esotèrica. És molt complicat tenir dades. Estem millorant aquestes relacions a partir 
de la bona feina d’algun tècnic com la Gloria Rendón que és la Directora del SAIER i que anem 
rebent informació però no més directe que la que podem rebre dels mitjans de comunicació. 
Cosa que com a ciutat, com a tècnics d’una ciutat que necessitem preveure serveis i recursos 
ens sobte i ens sembla que no és una bona manera de fer les coses però la patim com 
Ajuntament de Barcelona, com altres ajuntaments de l’estat. 

http://ciutatrefugi.barcelona/
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Reforçar també el que deia el Jaume Asens al principi, de part del pla no és crear res de nou, fa 
molts anys que a Barcelona es treballa la interculturalitat, amb més mancances, amb més 
dificultats, amb més virtuts... és reforçar el que existeix. És reforçar el SAIER, que es va 
augmentar el pressupost, reforçar les xarxes que tenim, fer ús d’eines com les que ara mateix 
l’Aida n’és la responsable, o la Lola també, tot el que té a veure amb el pla d’Interculturalitat, 
Xarxa antirumors... i fer-ne ús. Fer-ho el més transversal i que vagi creant capil·laritat a una 
realitat que, potser ara no és tan forta però que ha vingut per quedar-se, i cada vegada més. 
 
Hem fet un conveni a la “Perala” amb dues entitats, que són CEAR i ACCEM, intentatem obrir-lo 
a més entitats. Creant vint-i-set places, intentarem que siguin unes cent a final d’any i que 
donarien continuïtat al pla estatal. No entraré a explicar-ho però el pla estatal de protecció de 
les persones sol·licitants de protecció internacional és un pla integral, en el que algunes 
persones o bé per les seves situacions personals no acaba de fer donar-los l’autonomia que 
requereixen i la caiguda a Serveis Socials de la ciutat de Barcelona tampoc seria la més adient, 
tampoc és la més adequada pel seu perfil. S’està creant un servei que intentaria acompanyar 
aquest procés d’autonomia fins que tinguin la capacitat. Tant de bo no necessitin anar a un 
centre de Serveis socials però si més no que aquest pas sigui més a poc a poc. En principi 
tenim 27 places a la Perala obertes i es coordina també des del SAIER, intentarem que arribin a 
cent a final d’any. 
 
Hi ha una part d’informació, absolutament de transparència, transversalitat i  de sensibilització, 
que sobretot és la part que més ens toca. Col·laborem evidentment, com una pota més en la 
part que ens toca, amb el Consell Municipal en preparar  el Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. També estem engegant diferents accions que anireu veient i en les que molts de 
vosaltres acabareu participant. 
 
La part de voluntariat, que és una vessant que la gent més es preocupa o més pregunta, doncs 
tenim les virtuts i les dificultats que també vosaltres teniu. Hi ha una voluntat enorme de 
persones que volen participar i tenim a les entitats que treballen directament amb aquestes 
persones també col·lapsades. Tenim moltes més voluntats que espais on participar, directament 
en l’atenció, on abocar la voluntat  que les persones ens fan arribar. El que estem és intentant 
redirigir-los a altres entitats. Pensem que fer una Ciutat refugi, una ciutat acollidora cal reforçar 
tot el que tenim. Qualsevol entitat de vosaltres que no sou específiques de persones refugiades 
però teniu la capacitat d’absorbir voluntats i per això us demanem que aprofiteu també aquesta 
empenta. Hem de fer un esforç entre tots i totes en obrir també la visió focus del que moltes 
persones entenen com a persones refugiades. Pensem que són les persones provinents del 
conflicte sirià, i evidentment ho són, però n’hi ha moltes d’altres. A Barcelona els grup més 
important és de persones ucraïneses, hi ha moltes persones que les veiem al carrer i pensem 
que són de top manta i són fruit d’una política molt egoista i molt poc solidària i que incompleix 
els drets sobre la concessió de protecció internacional del govern espanyol. Són gent que en un 
moment donat han vingut com a sol·licitants de protecció internacional i han acabat com 
migrants irregulars. Són persones que evidentment tant de bo tinguessin tanta voluntat de 
participar de la ciutadania, i amb això estem. Amb això us demanem ajuda i que intentem 
continuar construint una societat més acollidora per tothom. 
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 Després una base de dades de recursos que en funció de les necessitats de la realitat 
absolutament canviant i molt complexa doncs podem anar activant. 
Qualsevol dubte em dieu. 
 
Sr. Jaume Asens Gràcies Pablo, el que deia abans, si us sembla procedim, anem avançant i 
deixem pel final, per no anar parant-nos en cada punt.  
 
Sra. Sílvia Serra És una excepció. 
 
Sr. Jaume Asens D’acord 
 
Sr. Pablo Peralta És un tema familiar i haig de marxar. 
 
Sr. Jaume Asens Si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió del que ha dit el Pablo que vulgueu 
comentar i si no passaríem al següent punt per poder alliberar al Pablo. 
 
Sr. Javier García Bonomi Jo simplement un aclariment de deu segons. Pablo potser no m’he 
explicat bé o tal vez no m’has entès bé. Em sembla que la ciutat de Barcelona és acollidora i és 
molt necessari acollir als refugiats. El que he dit simplement és que el focus no està posat en la 
immigració si no en els refugiats i nosaltres tenim que lluitar també perquè el focus i els 
programes continuïn i sortir del discurs del “ja estan integrats o marxen”. No és veritat estem 
en un procés. Gràcies 
 
Sr. Jaume Asens Algú més... 
 
Sr. Pablo Peralta Remetre a la web, al contacte, si ens busqueu el mail del contacte de la 
web ens arriba a nosaltres, el mirem nosaltres, i interlocutem, parlem 
 
Sr. Jaume Asens  
 
 

6. Proposta de procediment i calendari per l’elecció del Vicepresident/a del 
CMIB 
 

Sr. Jaume Asens   Doncs passaríem al següent punt que és la proposta de procediment i 

calendari per a l’elecció del vicepresident o vicepresidenta del Consell, n’informaria la secretària. 

 

Sra. Sílvia Serra: A la carpeta disposeu d’un document explicatiu amb la proposta per a 

l’elecció de la vicepresidència primera que com sabeu és assumida per un o una representant 

del sector associatiu. L’elecció es realitza cada 2 anys i la vicepresidència actual va ser escollida 

al Plenari de l’11 de desembre del  2014, per tant a finals d’aquest any es portarà exercint els 

dos anys establerts i, tal i com estableix el Reglament de Funcionament intern del Consell, la 

vicepresidenta actual pot ser reelegida per un mandat més, és a dir per dos anys més. 
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 Seguint el document que teniu a les carpetes, així d’una manera molt ràpida i molt breu, el 

calendari seria a l’octubre les entitats poden presentar les candidatures (incloent el nom del 

candidat o candidata i l’entitat a la que pertany) adreçat a la secretaria, com sempre. El mes de 

novembre la secretaria del Consell informa a totes les entitats membres dels candidats 

presentats i en el plenari de desembre les entitats realitzen la votació i cada candidat o 

candidata tindrà 3 minuts per presentar la seva proposta. 

 

 
7. Premi CMIB 2016: jurat i criteris d’atorgament 

 
Sr. Jaume Asens Passaríem al següent punt que és sobre el Premi del Consell i la Lola ens 
explicarà els criteris per a l’atorgament i qui composaria el jurat, quins serien els membres. 
 
Sra. Lola López En el document que teniu a les carpetes us informem de les persones que 
enguany formaran part del jurat de la 8a edició del Premi Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. Això es va decidir en una de les reunions de la Permanent. Els membres del jurat, 
una de les coses que es va plantejar, que no sé si aquí està recollit, és que en relació a la 
temàtica de cada any s’incorporarien persones al jurat que fossin expertes en la temàtica 
d’aquell any. Per tant aquest any els membres d’aquest any serien: 
 
 

 Sr. Javier García Bonomi (Vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona). 

 Sra. Teresa Crespo Julià (Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social) 

 Sra. Juana Martín Martín (Responsable d’Acció Social Barcelona de Càritas)  

 Sra. Remei Sipi Mayo (Presidenta de l’Associació Yemanjà) 

 Sr. Carles Solà i Serra (Director del programa Tot un món de TV3) 

 Sr. Jordi Via i Llop (Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de 
l’Ajuntament de Barcelona) 

 Sr. Eduardo Rojo Torrecilla (Catedràtic del Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
Universitat Autònoma de Barcelona). 

 
Per altra banda informar que no hi hagut canvis en la designació de la Menció especial i per tant 
es manté el procediment que també teniu en el document explicatiu.  
 
Enguany la  temàtica escollida ha estat Diversitat fent ciutat: estratègies econòmiques i 
laborals. Així la proposta de criteris de valoració per a les bases del Premi és la següent: 
 
Aquest premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació dels 
criteris següents: 

 
1. Associacionisme, economia col·laborativa i treball en xarxa 
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 a) Iniciatives que fomenten estratègies econòmiques i laborals de les persones 

immigrades fonamentades en  l’economia col·laborativa  i el treball en 

xarxa, fins a 5 punts 

b) Iniciatives que fomenten la participació de les persones immigrades en les 

economies comunitàries no monetaritzades (Xarxes d’intercanvi, bancs dels 

temps...), fins a 5 punts 

c) Iniciatives econòmiques del teixit associatiu immigrant per generar recursos 

per portar a terme projectes amb valor social, fins a 5 punts 

 

2. Inserció laboral des de la diversitat i igualtat d’oportunitats 

a) Iniciatives econòmiques que creen nous nínxols econòmics i laborals per a les 

persones immigrades, fins a 5 punts 

b) Iniciatives econòmiques i laborals que generen oportunitats d’ocupació de 

qualitat per a les persones immigrades fins a 5 punts 

c) Iniciatives econòmiques i laborals que treballen amb persones immigrades de 

col·lectius vulnerabilitats, fins a 5 punts 

 

3. Transformació, cohesió social i territori 

a) Iniciatives econòmiques i laborals que busquen la transformació social des de la 

diversitat, fins a 5 punts 

b) Iniciatives econòmiques diverses que treballen la inserció laboral de les persones 

immigrades des d’una perspectiva de territori (barri /districte), fins a 5 punts 

c) Iniciatives que donen visibilitat a la diversitat d’estratègies econòmiques i laborals 

de les persones immigrades com un factor que construeix, enriqueix i 

cohesiona la ciutat, fins a 5 punts 

  

4.  Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punts 1, 2 i 3 com 

a iniciatives de persones immigrades  (5 punts) 

 

La publicació de les bases en el BOP es realitza entre juliol i setembre i el termini per presentar 

les propostes és fins el 31 d’octubre. 

 

Sr. Jaume Asens Gràcies Lola 

 

Sra. Sílvia Serra Només afegir una cosa respecte el punt que ha comentat la Lola sobre els 

criteris del Premi. Acabem de veure que hi ha una errada en el document que us hem afegit a 

la carpeta, en quan als criteris d’atorgament del Premi, en el primer paràgraf parla de la 

convocatòria del 2015, evidentment és la del 2016, i el tema no és Dret a vot que és de l’any 

passat, és en castellà un “corta y pega”, està equivocat aquest document. Per tant el que val és 

el que s’ha comentat a la reunió, el tema és Diversitat fent ciutat... i evidentment aquest 
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 paràgraf no té validesa. Simplement perquè si ho llegiu després quedaria com una mica 

incoherent. 

 

8. Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB (10 minuts) 
 
Sr. Jaume Asens: El següent punt seria el de propostes de baixes i entrades d’entitats al 
Consell i informaria la Sílvia la secretària. 
 
Sra. Sílvia Serra.  Informo que la Comissió Permanent reunida el dia 9 de febrer proposa 
iniciar el procediment de baixa de l’Asociación Cultural SAHA (Alba) que fa dos anys que 
no participa en les activitats del Consell. 
 
Per altra banda proposar la reincorporació de l’entitat Fundación Juan Pablo II que mitjançant 
una carta i una entrevista ha justificat els motius pels quals no van poder ser presents en les 
darreres activitats del Consell. S’ha valorat acceptar la seva demanda de reincorporació. 
 
Sr. Jaume Asens  Quedaria aprovat no? Si hi ha alguna qüestió en aquest punt i si no 
passaríem al següent. 
 
Sr. Luís Villacrés Al entrar al Plenario lo hemos comentado, nosotros tenemos una propuesta, 
que nuestra entidad cambie de nombre, también lo queremos manifestar en el plenario. 
Passamos de ser l’Asociación de Jóvenes Ecuatorianos a l’Asociación de Jóvenes 
Latinoamericanos en Catalunya, así presentaremos toda la documentación pertinente a la 
Comisión Permanente. 
 
 

9. Informacions diverses:  
 
Sr. Jaume Asens Doncs passaríem a informacions diverses que són punts diferents que ens 
presentaran persones diferents i començaria amb el primer Punt de Trobada d’entitats 2016 i la 
presentaria la Norma Véliz  
 

a. Trobada d’entitats 2016 (Data i lloc). Temàtica anual escollida 
 

Sra. Norma Véliz bona tarda a tots i totes. Primer de tot, sobre la temàtica que cada any 
escollim, informar-vos que a partir de les vostres aportacions, que ens vau fer arribar per correu 
electrònic, la Comissió Permanent va decidir que el tema sigui Diversitat fent ciutat: 
estratègies econòmiques i laborals. 
 
S’han començat les reunions del grup de treball per organitzar l’acte. Es va proposar canviar o 
ampliar el nom per  BCD Barcelona Ciutat Diversa – Trobada d’entitats del Consell 
Municipal d’Immigració.  Com l’any passat es realitzarà al Passeig Lluís Companys (Arc de 
Triomf) i serà el 23 d’octubre d’11 a 19 hores (darrer cap de setmana amb horari d’estiu per 
temes d’ il·luminació natural).  
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 La voluntat és anar avançant en l’organització d’activitats conjuntes entre les entitats per tal 
que sigui també un espai que generi dinàmiques d’apropament i sinèrgies per la col·laboració. 
 

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

 
Sra. Aida Guillén Us he de donar informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM 
que totes sabeu, es va tancar el 9 d'abril. Han estat dos mesos i mig intensos de procés 
participatiu. Les entitats que esteu el Consell vau tenir l’oportunitat de participar en una de les 
cites presencials que vam fer sobre temes d’interculturalitat i immigració, a banda de moltes 
altres. En total s’han fet més de 120 cites presencials per tota la ciutat. Us volíem fer una 
repassada del que havíem rebut i el que hem estat fent durant aquest mes que portem 
processant i digerint amb el sentit gairebé literal de la paraula, de totes aquestes propostes 
d’aquest procés participatiu per informar-vos. En total s’han rebut 10.859 propostes que s’han 
agrupat en un total de 1.449 actuacions, que són les que finalment s’han aprovat. Hi havia 
propostes que podien ser agrupades i per tant s’han agrupat. D’aquestes 1.449 actuacions que 
hem aprovat, 411 provenen directament de la ciutadania. Com sabeu el procés començava amb 
propostes fetes per part de l’Ajuntament amb els eixos que coneixeu i amb les propostes que 
s’han fet per part de la ciutadania, la majoria d’elles s’han pogut agrupar en actuacions que ja 
presentava l’Ajuntament i 411 han suposat una actuació diferenciada.  
 
Pel que fa als dos eixos prioritaris per la feina d’aquests dos Consells que estaven dins l’Eix del 
Bon viure i que un és Migració, Interculturalitat i Discriminació zero  i un altre era Defensa i 
protecció dels drets humans us puc donar unes dades i de contingut del que ha sorgit del PAM.  
 
Pel que fa a l’Eix de Migració, d’Interculturalitat i discriminació zero s’han rebut un total de 108 
propostes a nivell de ciutat i 63 més a nivell de Districtes. D’aquestes s’han agrupat en 13 
actuacions, totes aquestes propostes, aquí si us sembla per les que són més rellevants per 
aquest Consell crec que val la pena que les diguem. 
 
Per una banda el Pla d’Acció del Consell Municipal d’Immigració era una de les actuacions i que 
hem redactat. Més enllà del Pla de treball, que no hem aprovat avui i que seguirem treballant, 
si puc afegir, i sembla que aquests documents tinguin la capacitat de ser vius i anar adaptant-
se, quan a més van a bastants anys, crec que és positiu. Tot i que hauríem posar-nos d’acord 
en determinades línies, aquesta és la idea d’un Pla de treball, i sobre això anar construint. Dit 
això, l’actuació del PAM diu Elaboració del nou Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració 
amb un replantejament de les seves funcions i grups de treball; Desenvolupament de les 67 
propostes del Consell Municipal d’Immigració per afavorir la inclusió de les persones immigrades 
dins el marc de la Llei d’estrangeria (en aquest sentit la Lola ens en farà una actualització ara); 
Reforç de les accions d’incidència política i de la mirada intercultural de la feina del Consell; 
Coordinació amb les iniciatives sobre persones refugiades.  
Jo crec que en aquest sentit, i contestant a alguna cosa de les coses que han sortit amb el 
moment que hem tingut de debat, sobretot pel que temes d’invisibilització de població migrant 
jo només volia posar sobre la taula que justament el plantejament que des de la presidència 
s’ha fet al principi d’aquest treball, pel dret de vot i ajuntat amb els temes de dret de la 
nacionalitat, van justament amb aquest objectiu de visibilitzar en aquest sentit a la població 
migrada que té d’entrada aquests drets més limitats i que per tant anem... jo crec que és una 
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 de les accions, per això la meva diligència d’anem a treballar sobre això perquè em sembla que 
tenim molt de marge. Per altra banda parlant també en coses del Consell, per les 
reivindicacions que s’han fet sobre dret de treball, en les paraules anteriors, adonar-nos que 
justament la Comissió Permanent ha escollit que el Premi aquest any vagi adreçat a iniciatives 
en aquest sentit, econòmiques i d’inserció laboral. Ho dic perquè el Premi ens dona una excusa 
perquè totes plegades treballem sobre això, només recordar que sí que des del Consell hi 
treballem totes. 
 
Una altra actuació del PAM dintre d’aquest eix que ens preocupa i ens interpel·la com a Consell 
és la de Facilitar l’empadronament de totes les persones que visquin a Barcelona 
independentment de la seva situació jurídica. En aquest sentit l’actuació del PAM diu Creació 
d’un grup de treball transversal per millorar el circuit d’empadronament i les diferents tipologies,  
tant l’ordinària com la de sense fixe i amb domicili però sense títol acreditatiu; Facilitar 
informació a tota la Xarxa d’entitats d’acollida perquè totes les persones que arriben a la ciutat, 
independentment de la seva situació jurídica, puguin empadronar-se com a primer pas per a la 
seva integració i per accés a altres drets; Vetllar complint la llei per mantenir criteris inclusius en 
l’empadronament. 
 
Una altra actuació del PAM és la de l’Impuls de l’assessorament jurídic per reduir la irregularitat, 
reforçant els recursos en els diferents serveis d’assessorament jurídic i d’informació per facilitar 
la regularització de les persones immigrants en situació irregular i Evitar la irregularitat 
sobrevinguda. 
 
Em permeteu també que per l’altre Eix Defensa i protecció dels drets humans, que curiosament 
té bastantes menys propostes, entre d’altres coses crec que té a veure amb la manca en els 
últims anys de polítiques actives de promoció dels drets humans per part de l’Ajuntament, i com 
em sembla que ha quedat bastant palès amb l’informe de presidència i la meva presentació 
intentarem canviar, però en tot cas en aquesta línia s’han rebut 12 propostes que venen 
agrupades en 5 actuacions. Les interessen  La creació i foment de xarxes locals i internacionals 
de promoció i defensa dels drets humans on us anunciem que tenim la intenció de crear una 
xarxa d’entitats i persones defensores de drets humans a la ciutat. Xarxa que no existeix en 
aquests moments i on considerem que tenim una ampli espai per treballar plegades amb les 
entitats i amb persones sobre aquests temes.  
 
Per altra banda els mecanismes per reconèixer i visibilitzar i protegir les persones que pateixen 
vulneracions de drets humans com a resultats d’accions o d’omissions de l’actuació de 
l’administració. Aquí amb un clar posicionament d’assumpció per part de l’administració de la 
seves obligacions en matèria de drets humans, si reconeixem determinats drets ens obliguem 
com administració i per tant aquí hem de treballar molt i crec que ens necessitem molt i 
necessitem molt d’aquest Consell. 
 
Per acabar amb el PAM el proper dinou de maig, la proposta del PAM va a Comissió de 
presidència i estarà a informació pública el 27 de maig, on podreu llegir aquestes actuacions, i 
s’aprovarà al Plenari del 29 de juliol. 
 
Només fer un apunt per acabar amb aquest tema, perquè em sembla que està molt relacionat 
amb aquest procés participatiu del PAM, que com Ajuntament s’ha fet una aposta claríssima per 
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 millorar per dotar de qualitat a la participació ciutadana tant a través d’entitats com de manera 
individual, crec que ens podem fer totes una mica de reflexió conjunta de si volem, com espai 
de participació, ho dic perquè el Consell com espai de participació, si no volem plantejar aquest 
tipus de trobada ho poso sobre la taula, amb formats diferents amb els quals potser ens veiem 
més les cares que la gent que està molt lluny i que no ens podem veure i podem plantejar 
altres tipus d’escenaris i de maneres de treballar, sense treure la formalitat que els Consells de 
participació tenen, però potser ondant una mica més en com dotem de qualitat a la participació 
i als espais de participació que tenim. Ho poso sobre la taula perquè ho pensem entre totes. 
 
Sr. Jaume Asens  Gràcies Aida   
 
 

c. Acte Dia Mundial de les Persones Refugiades 
 

Sr. Jaume Asens El següent punt seria l’Acte del Dia Mundial de les Persones Refugiades i el 
presentaria el Rodrigo Araneda. 
 
Sr. Rodrigo Araneda El dia 2 de junio es el Dia Mundial de las Personas Refugiadas, en las 
carpetes tienen el punto de libro i la información sobre el acto en el cual habla del resumen de 
actividades que se realizarán ese dia.  
 
En este año organizamos por una banda el acto institucional en el Saló de Cent que consta 
como cada año de testimonios que explicant su vivencia, personas que seran acogidas en esté 
Saló buscando sobretodo el mostrar l’acogidad de la Ciudad a las personas refugiadas. 
 
Por otra banda el acto reivindicativo se hará en frente de la Catedral, las entidades trabajarán la 
temàtica y tendrán un espacio que estará todo el día en el cual habrá interacción con la 
ciutadania. Habrá exposiciones y una Instalación que representará un viaje simbólico que las 
personas hacen para salvar su vida. También se hará la lectura de un manifiesto que fue 
construido por las entidades y que serà leído por el señor Arcadi Oliveras.  
 
La dinàmica ordinaria de esta festividad ha sido que el Consell organice esta festividad pero no 
tenga una implicación más allà, esto se ha cambiado este año intentando que haya más 
participación de las entidades en la organización y en el desarrollo de esta festividad.  
 
Queremos reforzar el conocimiento sobre esta temàtica y para que las entidades también de 
acogida tengan un papel más activo en la acogida. 
 
Sr. Jaume Asens Gracias Rodrigo 

 
 

d. Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del Consell 
Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió 
de les persones immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria. 

 
Sr. Jaume Asens L’últim punt és referent a les 67 propostes que hem mencionat abans en 
l’informe i el presentaria la Comissionada. 
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Sra. Lola López  El document de les 67 propostes ha estat revisat i actualitzat, feia un temps 
que s’havia redactat, i per tant s’ha revisat i actualitzat en molts dels seus apartats bé com a 
resultat de les reunions mantingudes amb els agents implicats, o per canvis normatius, 
recomanacions, etc... El grup de juristes redactors del document, han fet un treball 
d’aprofundiment amb algunes de les propostes, amb els apartats, s’ha fet una revisió a fons 
amb aquest grup.  
 
La versió actualitzada que tenim ara inclou informació del seguiment de les propostes que han 
estat presentades i que han obtingut una resposta, i també de les que queden per presentar o 
bé es valora que amb l’estudi ampliat de la normativa implicada, cal reiterar la seva presentació 
i/o redefinició de a qui van adreçades, insistir a treballar i a donar-li empenta a aquest tema. 
 
Les propostes  acceptades han estat 9 per part de la Direcció General d’Immigració, l’anterior 
Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina d’ Estrangeria de 
Barcelona, que depèn de la Subdelegació de Govern-Secretaria General d’Immigració i 
Emigració. 
 
També s’ha produït un canvi legal en 6 de les 67 propostes, a partir de noves instruccions que 
han resolt total o parcialment el seu contingut. Pel que fa a les propostes desenvolupades, s’ha 
fet una important  reformulació de l’argumentari sobretot a dos apartats: 
 
6.4 Repatriació de menors no acompanyats.  
7.2 Sobre les identificacions i detencions per perfil ètnic. 
 
Aquests dos apartats en concret s’han reformulat molt. 
 
Cal destacar que la situació del marc polític actual a nivell de l’Estat Espanyol, previ a les 
eleccions generals així com els canvis de govern a nivell de Catalunya també han retardat de 
manera important les accions de difusió i reunions de treball a diferents nivells, bastant 
complicat reunir-se amb algú o de trobar un interlocutor.  
 
Hi ha accions que s’han començat a coordinar amb grups del Parlament de Catalunya, en els 
darrers dies. 
 
El document actualitza, tal com ha quedat, el podeu consultar a la web del Consell Municipal 
d’Immigració http://novaciutadania.cat/67propostes/ca/ 
 
Hi podeu veure tots els canvis que hi hagut i totes les actualitzacions i tot el treball que s’ha fet 
sobre aquestes propostes. 
 
 

10. Precs i preguntes. 
 

Sr. Jaume Asens Gràcies Lola. Ara sí passaríem a l’últim punt de Precs i preguntes per si algú 
vol formular algun comentari o alguna pregunta abans de tancar la sessió d’avui. 
 

http://novaciutadania.cat/67propostes/ca/
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 Sra. Huma Jamshed Yo quería pedir al Sr. Jaume Asens que se dé cuenta que aquí todos los 
inmigrantes están voluntarios y que su tiempo tiene mucho valor. Como mínimo el 
vicepresidente tiene que ser remunerado por favor, y todos tienen que cobrar una dieta. ¿Cómo 
podrías recibir un trabajo gratis de calidad? Y además los inmigrantes todos tienen unas 
cualificaciones de un nivel muy alto y su contribución no se puede dudar, muchos años de 
faena, muchos años de lucha. Por favor tienes que tener en cuenta eso. 
 
Sr. Jaume Asens Gràcies Huma 
 
Sra. Elsa Oblitas Hola soy Elsa otra vez, ya me conocen, del Centro Boliviano, buenas tardes 
compañeros. Primero agradecer a la señora Lola López, la Comisionada para la Inmigración, por 
su desprendimiento y acercamiento a las entidades. Es increíble que haya venido un día a las 
jornadas que hemos realizado un sábado conjuntamente con Mujeres Pa’lante y se ha acercado 
y ha estado con nosotras. Eso es positivo y nos da confianza para poder aportar nuestras 
reivindicaciones y aportaciones en el Consell, porque el Consell es el ente máximo que puede 
representarnos y ser portavoz ante las diferentes instancias que no podemos llegar solo como 
asociaciones.  
 
Siguiendo esto quería preguntarle cómo va, desde el último Plenario, lo de la Oficina para la No 
Discriminación. ¿En qué estado está? ¿Qué seguimiento se está haciendo a esta mi queja que 
he tenido de su actividad?  
 
Luego la Ley de Estrangería se ve que el Sr. Asens que está habiendo avances, también en 
cuanto a los CIE, que están tratando que no se vuelva a reabrir, esos es positivo para nosotros, 
estamos avanzando, muy bien. 
 
Tengo otro tema que ya es una preocupación latente para nosotras las mujeres inmigradas que 
trabajamos sobre todo las trabajadoras del hogar, tenemos dentro Régimen General del 
Sistema de Cotizaciones, estamos puestas como un sistema específico. Incluir el  sistema 
específico dentro del Régimen general da oportunidad que el empleador no nos firme un 
contrato, apalabre nuestro contrato y por lo tanto se están vulnerando todos nuestros derechos 
y adquisición de beneficios sociales, como el derecho al paro, el derecho a la baja por 
accidente, el derecho a la baja maternal y lo más importante el derecho a la jubilación. Quiero 
ver como en el Consell podemos llegar, que no me digan que no, estoy pidiendo como podemos 
llegar, por qué circuitos, herramientas, curvas, no sé…  
llegar a que este convenio que está como sistema específico dentro del Régimen General se 
trate de cambiar, modificar, y que favorezca a este gran grupo de mujeres. Somos 700.000 
trabajadoras del hogar en toda España, de las cuales solo cotizan ni la mitad, 380.000, cada vez 
va bajando. Es cierto somos culpables las mismas inmigrantes porque dentro de este sistema 
específico da oportunidad a aquellos que no tengan contrato por 40 horas y estén trabajando 
por 60 horas mensuales. Es decir que estamos trabajando en negro sin derecho a nada y 
nosotras lo aceptamos. Decimos para qué me voy a dar de alta en la Seguridad Social si me lo 
puedes pagar en negro y de aquí a un año me voy a volver mi casa. Pero es mentira, no vamos 
a volver porque cada año salen problemas. Por lo tanto yo pido que se revise este convenio y 
ver cómo podemos en vez de que ponga el empleador puede si hubiera escrito…revisarlo bien y 
que dé una obligatoriedad que el mismo empleador, como antes había esto de por horas y 
firmaban varios empleadores, se vuelva a aplicar este sistema y que cotice cada empleador por 
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 las horas que está trabajando y que no le dé dinero en mano a algunas compañeras porque 
esto está favoreciendo que muchas se den de baja de la Seguridad Social y no piensen en su 
futuro, porque de aquí a 10 años vamos a tener un montón de compañeras para jubilarse. 
¿Qué va a pasar con esas mujeres que han entregado años de trabajo cuidando los hijos de 
ustedes y de sus personas mayores? Entregándoles el amor, no solo trabajo físico si no su amor 
psicológico. ¿En qué van a aquedar ellas? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué va a ser de 
esa gran bolsa de mujeres que no tienen un paro jurídico?. Pienso que como Consell tenemos 
que trabajar porque son nuestras mujeres, no solo las mujeres los trabajadores de restaurantes 
que están aceptado estas condiciones. ¿Y la jubilación? ¿Cuándo toque jubilarse qué haremos 
con estas persones? ¿Los vamos a mandar al PIRMI después de haber cotizado 20 o 30 años o 
haber trabajado y no cotizado? No es justo creo yo.  
De parte de nuestras entidades estamos empezando a concienciar a nuestras mujeres que 
tienen que exigir por las horas trabajadas. Que el patrón les dé de alta a la Seguridad Social. 
Porque es mentira que se vayan a ir al año siguiente porque en Bolivia o en Perú se habrá 
muerto la abuela, o se habrá derrumbado por el terremoto y va a tener que volver a trabajar y 
se va a eternizar. Pensemos en este colectivo por favor.  
 
Del CIE ya me han dicho que más o menos están avanzando y luego del circuito del protocolo 
de atención a las mujeres de violencia de género, hemos estado reunidas con las técnicas del 
Ayuntamiento y agradezco esta charla pero también hemos observado que está habiendo unas 
debilidades sobretodo en la asistencia, la primera instancia, las asistentes sociales de los 
diferentes distritos son las que detectan la violencia de género. Justamente en estos puntos tan 
sensibles como són hospitales, escuelas y la asistencia social deberían estar profesionales muy 
cualificados y sensibles con los colectivos que están atendiendo, que sepan de qué entorno 
vienen y de qué cultura son. Porque llegan a cometer a veces detecciones de violencia porque 
no han comprendido el entorno de esas mujeres. Y es fácil porque tú puedes cuantificar 
cuantas mujeres están viniendo a esta asistencia social. Se puede hacer un mapeo y potenciar 
o cambiar y cualificar a estas profesionales. Hoy en las noticias salía eso de una familia que le 
quitaron a los niños y fue un error de detección de violencia de género y ahora tienen que 
indemnizar la Generalitat con trescientas mil y algo por haber quitado a los hijos. Evitemos 
estos casos y que a estos puntos sensibles, escuelas, hospitales y asistencia social se pongan 
personas idóneas y sensibles, pero conociendo la cultura del mayor colectivo que está yendo 
allí.  
 
Y luego también nos preocupa para que este protocolo no sea muy burocrático, porque le 
mandan después a las casa de acollida, etc, etc. ¿Y nos preguntamos qué pasa con los varones 
que han sido condenados por violencia de género y están en las cárceles pagando su condena? 
Hemos consultado, no hay programas de concienciación, reflexión y revalorización de estas 
personas en cuanto a la violencia de género. Es decir que lleguen a mentlaoizarse porque la 
violencia no es la solución a los problemas, si no que es el diálogo y hay otras formas. ¿Qué se 
está haciendo dentro de las cárceles por los compañeros condenados por violencia de género? 
¿Y qué hacen después de salir de la cárcel? Los postcondenados que decimos nosotros. Me han 
dicho que hay una oficina que se dice el SAH servicio de atención a los hombres. ¿Cómo no hay 
una implicación dentro de la cárcel para que hagan unos talleres de reflexión? Y sería mucho 
mejor la prevención, no veo ese circuito. Y luego los postcondenados salen de la cárcel y ala, 
ala a buscarte tu vida. Pero como me voy a insertar si ni si quera he reflexionado porque he 
cometido el delito, etc, etc, y salen un poco más cabreados de lo que han entrado. Eso 
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 tendríamos que evitarlo, no hay ni talleres de asesoramiento, seguimiento, a las personas, a las 
víctimas de violencia sí pero a estos compañeros no ¿Y si salen con rabia y va y le dan una 
paliza? Solo eso. 
 
Quisiera ver si en el Consell me dan algunas respuestas.  
 
Sra. Lola López Una cuestión solo, porqué si no se nos acumulan muchas cosas. ¿Alguna de 
las palabras que habéis pedido van en la línea de lo que ha presentado Elsa o respondemos un 
poquito a eso? 
 
Sra. Norma Véliz Todos los temas que ha mencionado pero creo que podemos sobretodo el 
tema de las trabajadoras del hogar. Así como el Consell ha trabajado en las 67 medidas para la 
Ley de Estrangería y tal, se podrían hacer grupos de trabajo para presentar una propuestas que 
tengan que ver con la Seguridad Social. Es decir como las 67 propuestas que se presentan des 
del Ayuntamiento de Barcelona hacia mejoras de la Reforma Laboral del 2012.  
 
La participación de Elsa me parece bien pero no sé si es el espacio adecuado. En todo caso 
gracias Elsita y creo que es una buena idea el poder dar propuestas hacia el gobierno central 
sobre la cuestión que ha dicho a cerca de las trabajadoras del hogar. Pero no solo afecta a 
trabajadoras del hogar y de los cuidados sino también a mujeres camareras de pisos en hoteles 
o de limpieza, bueno afecta a un montón de mujeres. Sobretodo hacer una aportación a estas 
leyes laborales que sean con una visión de género. Porque tampoco se toma en cuenta la 
conciliación laboral y familiar y bueno un sin número de cosas que creo que se puede aportar 
desde Barcelona.  
 
Sr. Osama Alkhatib Bona nit sóc Osama ALkhatib de la Confederació de Comerç de 
Catalunya. El passat desembre vam elegir la junta permanent y nosaltres ens vam presentar a 
aquesta junta amb eleccions. Reivindico que nosaltres com a entitat sectorial que representa un 
sector, no representem immigració si no que representem un sector de la societat catalana on 
treballa molts dels immigrants. Nosaltres volem accedir a la junta permanent sense elegir, igual 
nosaltres com la Creu Roja, igual com CCAR. Igual que aquestes entitats són fonamentals pel 
funcionament y nosaltres podem desarrollar nuestro papel en el Consell. Gracias 
Sra. Marta Trujillo Buenas noches, saludar a la señora Lola y decirle si ella sería tan amable, 
ya que es la encargada de inmigración, las asociaciones, nosotros somos un colectivo que ha 
sido muy golpeado por la crisis y la nueva alcaldesa nombró un Comisionado de Economía 
Cooperativa, sería bueno que algunas de las asociaciones que estamos aquí presentes tener un 
encuentro con este señor porque nosotros queremos generar trabajo también. No queremos 
solamente esperar la subvención del Ayuntamiento, queremos trabajar. Y si es posible un 
encuentro con el Comisionado se lo vamos a agradecer. 
 
Sr. Luís Villacrés Buenas tardes de nuevo. Con referencia primero al tema de juventud que se 
habló anteriormente, quería manifestar desde la entidad ¿Qué se está haciendo desde el 
Consell en el ámbito de juventud, en la precariedad laboral? Lamentablemente hoy en día 
estamos detectando muchos jóvenes que se están quedando indocumentados porque no 
pueden acceder al mercado laboral, a la renovación de la tarjeta. Otros sí tienen tarjeta pero no 
pueden entrasr a trabajar. Si las prácticas contaran para renovar la tarjeta de trabajo para 
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 positivo. ¿Qué se está haciendo o que se va hacer desde el Consell dentro del ámbito de la 
inmigración de los jóvenes? 
 
Por otro lado nos gustaría solicitar como entidad ecuatoriano, hasta la fecha ecuatoriana, 
manifiesto solidario con el terremoto que hubo en Ecuador hace poco, desde el Consell 
d’Immigració de Barcelona. 
 
Acatando un punto al tema de juventud sobretodo el tema de la garantía juvenil. ¿Qué 
podemos hacer desde el Consell para que ese plan de garantía juvenil sea beneficioso para los 
jóvenes migrantes? 
 
Sra. Saida Zerrouk Hola otra vez. Quisiera desarrollar lo que han dicho las compañeras. La 
verdad es que la crisis ha dado tan fuerte al sector de las entidades. Sabemos que la mayoría 
de las entidades han cerrado sus puertas, que pocas están trabajando  olas Fundaciones por 
ejemplo que tienen una buena base y que van arrastrando con muchos años. Estos son los que 
están haciendo salir de esta crisis si no vuelvo a subrayar pocas entidades están trabajando en 
el ámbito de la inmigración porque no hay subvenciones, no hay nada.  
 
Por parte de la Generalitat o del Consell en este caso Barcelona o l’Ajuntament también se nota 
esas carencias de subvenciones, todo por las retalladas porque hay muchísimas. Por lo tanto si 
hablamos de las subvenciones son pocas y no llegan y si llegan son 2.000 o 4.000 o lo que sea, 
no es suficiente para cubrir todos los problemas que tenemos. Por lo tanto lo que ha dicho es 
que tenemos que trabajar, claro. Hablando de estos problemos por ejemplo, ha problemas 
donde puede llegar una entidad, como se dice una sola mano no aplaude. Tenemos que buscar 
más allá, no tenemos que darnos solamente con el Consell, con la Generalitat… hay que captar 
fondos. Nuestra entidad está captando fondos fuera de Ctalunya, o sea fondos internacionales 
para llegar a luchar contra esta precariedad, esta miseria donde ha llegado el colectivo 
migrante, no solamente que sea de América Latina, de África, no vamos a hablar de los países 
del este porque están integrados, forman parte de la Unión Europea. Tenemos este problema 
porque nos viene a visitar a la fundación rumanos, búlgaros, de todo lo que tu quieras. Ya ni 
hablamos de refugiados, vienen, no sé si consideran los Palestinos como refugiados, pero 
también muchos palestinos aquí también. Gente pakistaní, afgana, india… bueno no voy a 
hablar porque estamos verdaderamente sobrepasados. Todo lo que podemos hacer por ejemplo 
nuestra entidad, la Fundación Ibn Battuta, ha buscado subvenciones, estamos trabajando con 
el gobierno de Marruecos, con el ministerio que nos ha dado muchas subvenciones. Estamos 
haciendo refuerzo escolar para evitar abandono escolar para que no vuelva a delinquir la gente. 
Tenemos problema de jihadismo, de terrorismo, captación, radicalismo. Todo esto lo tenemos 
que luchar a través de la educación que es super importante, implicando a las familias, que a 
veces creen solamente la escuela lo tienen que hacer todo, lo envían a la escuela y ya está. 
Estamos cubriendo toda la zona catalana, Lleida, Tarragona, Girona y el Vallès Occidental y 
Barcelona, con una subvención super alta del ministerio del Marroc. Incluso hemos optado por 
recibir a niños que no son marroquíes, porque la subvención es para los niños marroquíes de 
origen, pero sí que hay niños que están en peligro de abandono escolar que no son marroquís 
también están aprovechando de esta subvención. Estamos también dando información, 
estamos formando a entidades que han sobrevivido marroquíes para que sepan como presentar 
un proyecto a Marruecos no aquí. Aquí hay muchas formaciones que son incluso gratuitas, aquí 
muchas entidades no acuden, aunque sean gratuitas, pero estamos para que no solamente 
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 vamos a pedir subvenciones aquí, tenemos que espabilarnos, tenemos que buscar más ayudas 
fueras, para acabar con lo que está no se puede hacer más. Y todo lo que es abandono escolar, 
todo lo que es menores no acompañados, sobre todo marroquís, menores que tienen 
problemas que han raptado de su familia, problemas que tenemos con DGAIA, que Marruecos 
que estamos preparando un convenio entre Marruecos y DGAIA, a ver si nos dan este convenio 
y ya empezamos a trabajar con DGAIA. Problemas por ejemplo de nacionalidad es que el 
colectivo marroquí es el que está más vulnerable en esto. Se está quedando fuera la gente que 
no tiene estudios, es la generación antigua, la generación de aquí habla perfectamente el 
castellano y el catalán, pero la gente tiene derecho a acceder a la nacionalidad. Encima ahora 
están interrogando a la gente por si hay algo de terrorismo allí para denegar la nacionalidad. Un 
caso que tuve hoy muy fuerte en la Fundación. El colectivo de la prisión, hay mucho que hacer, 
porque no hay nada, hay unas carencias en esto y nos vamos a poner a trabajar, es un 
proyecto financiado por Marruecos, y de gente mayor un proyecto financiado por Marruecos 
también. 
 
Hablando del trabajo domiciliario y nacionalidad española, se ha dado un poquito de derecho 
desde la directiva, una directiva que salvó a este colectivo, de la Unión Europea, me parece que 
era la directiva de diciembre de 2012 que ha dado un poco de derechos pero sí que hay 
vulneración de derechos. Pero es competencia, que es difícil de debatir desde aquí pero la 
Genralitat tiene que denunciar al sistema central, a Madrid, ellos gestionan todo allí. De aquí 
soilamente se puede denunciar.  
 
La nacionalidad solamente se puede denunciar, no podemos hacer nada porque todo viene de 
arriba. 
 
Sra. Lola López Mawa es la última y después intentamos responder alguna de las cosas. 
 
Sr. Abdou Mawa Ndiaye Moltes gràcies bona nit. Jo com sóc un que torna al Consell després 
de 8 o 9 anys que no he assistit al Consell Municipal tinc la sensació de tornar a repetir i 
aquesta sensació és difícil que no parli avui d’això. Torno amb totes les solucions per dir com a 
mínim avançarem amb alguna cosa però és com si és el mateix discurs que torno a sentir aquí 
avui, i això no m’agrada. No m’agrada perquè per mi arribarà un moment que dius de què 
serveix aquest Consell, com deia abans és un espai de contenció dels immigrants. Ens dóna la 
sensació que volem reivindicar coses, ens prometem canviar les coses de drets i que al final, 
després de quatre anys, passen els altres i és el mateix i això no m’agrada. Hem de ser amb 
algunes coses propositives, no demano que simplement l’Ajuntament o el consell demani que es 
millori aspectes de drets però d’això del que és possible. Del que depèn de l’Ajuntament 
m’agradaria veure que allò que depèn de l’Ajuntament hi ha intenció i hi ha maneres de fer-ho. 
I una de les coses és reivindicar els drets, jo crec que està molt bé, una cosa és el de les dones 
treballadores o altres coses són empreses, són persones que estan a Barcelona, què farà 
l’Ajuntament per demanar com a mínim a aquestes empreses que facin alguna cosa que millori 
les condicions d’aquestes dones si no no col·laboro ho denuncio. Això és possible des del 
govern municipal, per què no es fa? I no anar a pedir a la Generalitat, a l’Estat i demanar altres 
coses que no es fan. Jo vull propostes en aquest sentit, com a mínim ens sentirem que estem 
avançant. És el mateix per la representació dels immigrants. Per què avui no és possible, com a 
mínim quan parlem dels immigrants en els espais de serveis o altres, que persones migrants 
que estan formades puguin estar en aquests serveis? Com a mínim que es veu, que puguem 
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 donar aquest servei. Això, els joves, els nens que han nascut aquí veuran que hi ha 
possibilitats, veuran que a l’ajuntament hi ha un pacte que ells poden sortir d’això. Però que no 
representem els immigrants amb temes contínuament estigmatitzant-nos i de reivindicar drets 
de Serveis socials perquè finalment la gent diu què fa Serveis Socials? Estem parlant d’això per 
una societat que té una història sobre la immigració, que aposta des de fa anys, com a mínim 
des del discurs, per una societat intercultural i continuem parlant d’això que és el mateix discurs 
del 2009 o d’abans. Crec que hem de fer aquest pas endavant i ha de venir amb accions 
concretes de l’Ajuntament, de les coses que depenen d’ell, ja sabem que ja no estem en la fase 
de discurs. Estic molt decepcionat de tornar a passar això avui. Moltes gràcies. 
 
Sra. Lola López Miro de respondre algunes coses, s’ha allargat tant que hi ha molta gent que 
ha marxat. Algunes coses miraré de respondre-les jo altres passaré la paraula a altres persones. 
Veig que algunes de les persones que han dit coses i han preguntat han marxat i per tant 
aquestes si no estan incloses en altres les deixaré de banda.  
 
Pel que deia l’Elsa, en aquesta reunió a la que vaig assistir, que no m’has de donar les gràcies 
perquè vaig assistir amb molt de gust perquè sempre aprenc moltes coses, es van tractar molts 
temes i els temes que tu has dit a mi em dóna peu a fer una reflexió sobre moltes de les coses 
que han sortit. Han sortit ,moltes coses, que més enllà del que diu el Mawa i que pot tenir raó, 
segurament amb moltes coses té raó, de coses que són competència de l’Ajuntament aquí han 
sortit moltes coses en les quals l’Ajuntament no pot fer res. Per exemple amb una Llei que 
regula el tema de les treballadores de la llar l’Ajuntament amb això, més enllà de denunciar 
com amb el tema de nacionalitat i d’altres, de fer una declaració institucional i de fer una petita 
pataleta o gran, és igual, no tenim competències. S’han parlat vàries coses en les quals no 
tenim competències, s’ha parlat per exemple de la irregularitat sobrevinguda, podem fer un 
escrit, una queixa institucional, una declaració dient que no estem d’acord però no podem 
modificar que les persones que perden la feina caiguin en una situació d’irregularitat. S’han dit 
moltes coses aquí amb les quals la única possibilitat de l’Ajuntament de Barcelona, o un 
ajuntament qualsevol és la queixa, la denúncia institucional i poc més. 
 
Amb les coses que podem fer, per exemple un dels temes que va sorgir a la reunió aquella, va 
ser el tema del padró, que és bàsic per l’accés als serveis més bàsics de sanitat, educació, 
serveis socials, etc. S’ha creat una taula interdepartamental i estem modificant coses. S’ha fet 
primer un estudi d’on es trobaven els nusos, els problemes referents a l’empadronament i els 
estem desfent.  Pel tema de la tarja sanitària, de la salut universal s’ha treballat molt des de 
l’Ajuntament amb la Generalitat, i s’ha pressionat moltíssim a la Generalitat, la Comissionada de 
Salut, la Gemma Tarafa, per aconseguir que la tarja sanitària sigui realment universal, per 
exemple això no és competència nostre però una mosca molesta ha aconseguit que a la 
Generalitat per exemple s’accepti això i la tarja sanitària tingui un abast universal. Després uns 
nusos amb el padró que impedien que aquesta tarja s’aconseguís el primer dia. El retard amb 
l’empadronar a les persones sense domicili fixe, això ho estem agafant, estem veien quines 
possibilitats hi ha, com ho podem treballar i s’accelerarà el tema. Que només sigui a la ciutat de 
Barcelona l’empadronament sense domicili fixe, perquè totes les persones, sobretot aquelles 
més vulnerables, tinguin la possibilitat de tenir l’accés. Per exemple el padró l’estem treballant 
des de tots els àmbits per millorar això. Amb el tema dels CIE li donaré la paraula al Jaume, 
perquè digui del què s’ha fet però s’està fent el que es pot fer des de nosaltres, queixar-nos i 
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 mirar de no diexar fer totes les triquiñuelas, perquè no es torni a reobrir, però malauradament 
no és un tema nostre.  
 
Dos temes que ha portat l’Elsa i que jo crec que són molt importants, el de la violència de 
gènere, jo crec que això s’ha de treballar amb la regidoria de feminismes. El que nosaltres sí 
que podem aportar, i m’ho apunto, és la formació en temes d’immigració, d’interculturalitat per 
treballadors municipals siguin assistentes socials o altres. Tenim previst fer-ho a la Guàrdia 
Urbana, ja està acordat, farem una formació en drets humans i en temes d’interculturalitat. 
Avui mateix he tingut una reunió amb la Generalitat de Catalunya per fer aquesta formació 
també de l’ensenyament, perquè en aquest cas s’ha de fer amb Generalitat, i també es farà. 
Però m’ho apunto això de fer-ho amb assistents socials, en realitat la idea és fer-ho a tots els 
professionals mica en mica.  
 
Amb el tema de les treballadores de la llar, sé que és un tema molt problemàtic Elsa, no tenim 
la capacitat des del municipi de variar això, però sí que tenim la capacitat com a mínim del que 
deia el Mawa, de mirar què passa, de posar l’accent allà on es trobi. Amb aquest tema, ho dic 
ara així una mica en calent i no si és el que s’ha de fer però podríem fer un grup de treball una 
taula interseccional, podem mirar d’implicar no només gent de l’Ajuntament si no també gent 
de la Generalitat com a mínim i evidentment és un tema que preocupa, jo diria a dia d’avui 
tenim en aquesta ciutat situacions pràcticament d’esclavitut, de persones, de dones que estan 
treballant amb unes condicions de molta precarietat. Això ho podem entomar, podem fer un 
grup de treball. Fins i tot amb aquest tema va més enllà del tema de la immigració, no hem 
d’oblidar que tenim dones autòctones en aquesta situació. ÇVull dir que de vegades hi ha coses 
que ens les plantegem des de la immigració però que ens afecten a tots. Hi ha moltes dones 
d’aquest país, nascudes aquí que també estan en aquesta situació. Podem proposar un grup de 
treball amb dones, feminismes, nosaltres, Generalitat, Ajuntament. Em quedo també amb la 
proposta. 
 
El tema dels homes condemnats per violència de gènere, el SAAH, és voluntari anar-hi o no, no 
pots obligar a ningú, de totes maneres està col·lapsat. Podem veure però en aquest moment no 
tinc una resposta per aquest tema. Dir que hi ha aquest servei, es pot mirar d’ampliar de totes 
maneres és voluntari. 
 
Per la demanda de la Marta parlo amb el Comissionat d’Economia Social i cooperativa i fem una 
trobada, avisem a les entitats del Consell i qui vulgui venir a la trobada evidentment pot venir 
totes les entitats que vulgueu, tindrem una trobada amb ell. 
 
De les joventuts has plantejat moltes preguntes que jo no puc respondre, què fa el Consell en 
l’àmbit laboral, què fa el Consell en moltes temàtiques ho ha de respondre el Consell. Potser es 
pot plantejar una reunió per respondre a això. O fer alguna trobada per treballar el tema de la 
joventut, això no ho puc respondre jo, ho ha de respondre el Consell, i no és para hechar 
pelotas fuera. És que realment les preguntes que tu estaves plantejant són al Consell. Per tant 
si algunes persones o altres entitats volen contestar doncs perfecte. 
 
No sé si em deixo alguna cosa, només una cosa Mawa. Això sona a dia de la marmota, jo el 
que tu dius és que tens aquesta sensació. Jo amb els temes que se’ns plantegen que són 
d’abast municipal, com el que et deia, padró, temes d’economia social, temes que depenen de 
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 l’Ajuntament mirem d’estar fent passes. Si hi ha alguna cosa molt concreta que tu creus que és 
discurs i que no estem fent jo et demanaria amb alguna dada concreta o alguna situació 
concreta. Crec que des que estem el govern sí que estem intentant diagnosticar allà on hi ha 
nusos i problemes concrets i anar desfent. Per exemple un dels temes, i ara li passo la paraula 
a l’Aida, i que també ha plantejat l’Elsa és el tema de l’Oficina per a la No Discriminació, ara us 
explicarà l’Aida en quina situació està. 
 
Sra. Aida Guillén Gràcies Lola, i merci per preguntar per l’Oficina per a la No Discriminació 
(OND). Com sabeu aquesta oficina, creada l’any 98 com un dels plantejaments i serveis 
municipals que en els seu moment va ser més pioner i innovador pel que fa a polítiques 
públiques de protecció de drets humans i que durant l’últim mandat sobretot, s’ha l’ha deixat 
bàsicament morir per inanició tant de recursos humans com de recursos financers. La nostra 
intenció és l’OND incloure-la en el nostre programa Barcelona ciutat de drets que us anunciava 
a la primera intervenció que he tingut, com reforçament d’un dels mecanismes de grantia que 
l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania. Mecanisme que s’haurà de coordinar amb l’Oficina 
de la Síndica de Greuges de Barcelona per tal d’evitar duplicitats i sobretot identificar les 
mancances que com a mecanismes de garantia l’Ajuntament posa. Amb un reforçament del seu 
assessorament jurídic que serà visible en els propers mesos, ho podrem tirà endavant amb la 
modificació pressupostària que ha estat aprovada. Assessorament jurídic que les prioritats 
temàtiques us les he dit: eradicació de discurs d’odi i discriminació, lluitar contra la violència 
institucional i lluita per la plena ciutadania. Aquí entren moltes de les coses i reivindicacions que 
hi ha des del Consell. Assessorament jurídic que basarem en tres funcions de la OND, per una 
banda l’atenció de casos personalitzats, podem distingir aquesta oficina com l’oficina que pugui 
fer un acompanyament que no sigui una finestreta o omplir un formulari i ja està, si no que 
pugui fer un seguiment i un acompanyament a determinats casos. Dos, assessorament jurídic 
per plantejament d’informes jurídics per canvis de normativa i de polítiques que es 
retroalimenten dels casos que es plantegen. El cas particular serveix per identificar un problema 
més generalitzat i aquí necessitem ajuda especialitzada i demanarem informes jurídics en 
aquest sentit. I tres, el plantejament de la possibilitat que l’Ajuntament faci litigi estratègic i es 
personi en causes concretes i en casos emblemàtics, amb els quals podeu entendre que 
l’Ajuntament no es personarà contra si mateix, però hi ha molts àmbits d’actuació amb els 
quals, amb aquest plantejament i objectiu de volem i promocionem un model de ciutat divers, 
intercultural on no es produeixen vulneració de drets humans. Posarem l’OND amb aquestes 
tres funcions que us he plantejat. 
 
Sr. Luís Villacrés Como réplica de la Comisionada, a parte de la pregunta de qué hacía el 
Consell en el tema de juventud también he hecho una pregunta al Jaume Asens como regidor 
¿Qué políticas se van a efectuar desde el Ayuntamiento? Lamentablemente con estos casos que 
se están dando de jóvenes que se están quedando indocumentados o lamentablemente no 
pueden acceder al mercado laboral porque conlleva una tarjeta para poder trabajar. Desde el 
comisionado que usted preside, también ¿Que se va a generar desde allí? ¿Si hay un plan de 
choque, si se van a hacer algunas actividades o si se van a buscar alguna solución a este 
problema? Lo estamos manifestando como una entidad juvenil, como una entidad de jóvenes 
inmigrantes, porque es un problema que se va generando cada vez más grande. 
 
Sra. Aida Guillén Merci per comentar el tema de joventut. Pel tema en concret que acabes de 
dir, una de les actuacions del PAM que han estat aprovades és aquest reforç de l’assessorament 
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 jurídic per reduir la irregularitat i això es concreta en un augment de la dotació pressupostària 
del SAIER i amb el seu assessorament jurídic en temes d’irregularitat sobrevinguda.  
 
Amb temes també de joventut només fer l’esment que el Consell de joventut de Barcelona 
(CJB), que de fet és un òrgan amb el que l’Ajuntament hi posa recursos, ho dic perquè entre 
d’altres coses el conveni transversal que té el CJB una part entra en drets de ciutadania en 
aquesta Direcció de Servei. I hem inclòs dins el pla de treball que tindran pel 2016 la necessitat 
d’augmentar la diversitat de les entitats que formen part del CJB i aqueni s’escau una acció 
proactiva per part de les entitats del Consell d’apropament a entitats juvenils de persones 
d’orígens culturals diversos i estarem encantades de posar-vos en contacte en aquest sentit. 
 
Sra. Lola López Decir que dentro de las 67 propuestas lo de lo que se vean las modalidades 
con contratos de Trabajo que sean de formación, nosotros podemos elevar eso a la 
subdelegación del gobierno, en realidad creo que ya está elevado, es una de las propuestas que 
está aceptada. Pero volvemos a lo de las competencias de antes, es decir está elevada a quien 
le compete aceptarlo o no, más allá de eso... Ya nos gustaría tener esa competencia, muchas 
cosas relacionadas con temes de extranjería que lo único que nos podemos permitir es elevar 
esas propuestas al organismo correspondiente, hacer una declaración institucional, manifestar 
nuestro desacuerdo, convocar a prensa, que muchas veces no les interesa, pero no tenemos 
capacidad evidentemente para aprobar que un contrato de prácticas sea admitido como 
contrato suficiente para tener la aceptación de una residencia o la legalización o lo que sea. 
 
Sr. Luís Villacrés Lamentablemente lo técnico está súper bien, lo práctico no da la solución. 
Remarcamos el tema del contrato laboral porque hoy es un pequeño problema pero dentro de 
poco tiempo será un problema más elevado. Será una problemática que nos afectará mucho a 
los jóvenes, no es mi caso porque estoy nacionalizado pero sí que vemos lamentablemente 
alrededor nuestro muchos jóvenes que están en esa situación. 
 
En el tema del CJB sí que tenemos vinculación, hemos participado en alguna jornada pero yo 
creo que las problemáticas que se hablan dentro del CJB afectan a los jóvenes, nosotros 
estamos hablando aquí como jóvenes migrantes, estamos en el Consell d’Immigració de 
Barcelona. Realizo énfasis en este punto porque lo que nos afecta como jóvenes migrantes 
lamentablemente en el CJB no es prioritario, no quiero decir que no sea necesario y que lo 
tengan como un punto del orden del dái, pero aquí es prioritario para tratar ese punto. 
 
Sra. Aida Guillén  No lo dudo y de hecho aquí en el Consell hay que trabajar temas de 
juventud también pero yo reivindico el punto que también los Órdenes del día y los trabajos 
que se hacen en los Consells de participación los decidimos entre todas. Y entidades de jóvenes 
migrantes que el CJB trabaje sobre esos temas que queréis que se trabaje, de la misma manera 
que aquí si el trabajo yo creo que ha habido suficientes aportaciones, que ha quedado bastante 
claro que con el tema laboral, Seguridad Social y de reforma laboral algo tenemos que hacer y 
me parece que esto nos interpela a que aquí hagamos un grupo de trabajo. Y de la propuesta 
de la compañera que nos veamos con Jordi un día, con el Comisionado, puede ser el pistoletazo 
de salida para ver como trabajamos desde el Consell. Pero aquí hacer un punto de apelación a 
la corresponsabilidad de que el trabajo que queramos hacer como Consell lo decidimos entre 
todas. Nosotros aquí para ayudaros y me parece que está bastante claro que sobre este tema 
lo trabajaremos. 
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Sr. Luís Villacrés Matizo que disculpar la agresividad pero somos muy claros desde nuestra 
entidad justamente hace pocos días cambiamos el nombre, actualmente nuestra junta directiva 
están seis nacionalidades, muchas problemáticas, diferentes casos, los jóvenes 
centroamericanos es el caso más alarmante que se están quedando indocumentados, y jóvenes 
con talento, con formación, que están en la universidad, que lamentablemente no  pueden 
acabar la universidad porque si no están documentados no te dan el título. Esto lo sabéis 
vosotros. Da pena que estás en cuarto año de la Universidad, cursándolo no te puedan dar la 
titulación porque estás con un pasaporte. De eso hoy en día no se habla, no es interesante para 
la prensa. Nosotros como entidad vamos a seguir reivindicándolo, lo haremos en este Consell, 
lo haremos dentro del CJB y lo haremos públicamente. Disculpar la agresividad, vuelvo a 
matizar este punto, pero creamos que es un punto importante porque las políticas participativas 
están muy bien pero creo que para participar los jóvenes tienen que estar regulados, bien 
formados pero sobretodo no tener ese miedo de estar participando y saber que están 
indocumentados. Que muchas veces jóvenes que han querido participar en proyectos europeos 
no pueden marchar porque no tienen un permiso para poder salir del estado español y eso lo 
hemos visto nosotros de primera mano. Lo vuelvo a decir lo técnico está muy bien pero lo real, 
lo que vemos nosotros como entidad juvenil da pena, da mucha pena. 
 
Sra. Ana Melva Camargo Buenas tardes. En relación a la solicitud que se ha planteado acá 
sobre el Régimen especial de las Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados es cierto que no es 
competencia pero sí que es verdad que podemos plantear una declaración institucional por la 
ratificación del convenio 189 de la OIT, que es trabajo decente para las trabajadoras del hogar. 
Es una acción colectiva que en estos momentos se están haciendo en diversos puntos y creo 
que es procedente que podamos nosotras plantearlo a través del Consell. 
 
Sra. Elsa Oblitas Solamente que no me ha respondido la señora Lola López sobre el tema de 
las cárceles. ¿Qué está pasando? ¿Si hay cursos de formación o no, o no se sabe nada? 
 
Respecto a la ratificación del convenio laboral yo creo que ya se están moviendo varias 
asociaciones, estamos en contacto con Málaga, Madrid y Vizcaya, estamos varias ciudades. 
Nosotras independientemente las trabajadoras inmigrantes estamos empezando a organizarnos 
y empezar a presionar que este convenio se ratifique, dentro del Régimen general, aunque 
sabemos que van a subir costas. Por nuestra parte las entidades de inmigrantes , no es que sea 
solo solicitamos al Consell, solo estamos pidiendo que nos refuercen al trabajo que ya estamos 
haciendo varias entidades en coordinación con varias ciudades. Nos estamos moviendo en este 
tema y vamos a solicitar entrevistas con todos los diputados de los diferentes partidos, porque 
son los portavoces en el parlamento y a ver que es lo que puedan hacer. No crean que estamos 
aquí solo pidiendo, ya estamos trabajando desde el año pasado en coordinar con las 
compañeras. 
 
Sr. Jaume Asens Yo respondo una de las que has dicho, si no hay nadie más y ya cierro yo la 
sesión. 
 
En relación a lo que comentabas de las cárceles es un problema que a nosotros nos atañe en la 
medida que las personas que están en las cárceles son vecinos y vecinas de esta ciudad y por 
tanto si hay cualquier tipo de vulneración de sus derechos nosotros tenemos la obligación de 
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 poner todos los mecanismos para intentar evitarlo. Pero uno de os problemas que tenemos, y 
compartimos muchas veces la impotencia, es que no son de nuestra competencia, en este caso 
las prisiones, los Centros de Internamiento corresponden a Generalitat y sus programas, que 
existen, y como decía antes la Comisionada uno de los problemas que hay es que la Generalitat 
no pone suficientes recursos y muchas veces no hay plazas, lo sé por mi experiencia como 
abogado, yo era abogado antes de ser teniente de alcalde y visitaba regularmente las cárceles. 
Y es un problema el que tú denuncias y es real, es así. Nosotros lo que podemos hacer es de 
altavoz porque es verdad que el Ayuntamiento tiene un papel importante, cuando visibiliza un 
problema, cuando lo denuncia, eso tiene un impacto. Podemos presionar a la Generalitat pero 
no lo podemos resolver, no podemos entrar en las prisiones, no somos nadie ahí. Igual que 
tampoco en los Centros de Internamiento, nosotros podemos intentar hacer presión incluso 
mirar hasta que punto se están respetando los derechos allí dentro. Pero los programas, la 
actuación, las políticas concretas, en el caso delos CIE corresponde al estado y en los casos de 
los centros penitenciarios corresponde a la Generalitat. Eso lo digo porque yo soy concejal de 
Distrito y a mí en los barrios me pasa muchas veces eso, que los vecinos vienen a quejarse de 
muchas cosas porque somos la ventanilla principal, la institución más cercana pero muchos de 
los problemas no los podemos resolver nosotros. Problemas como del metro, que es otro 
espacio, que no es el del Distrito y eso a veces que la gente lo entiende y a veces no, pero en 
todo caso yo entiendo el malestar de la gente, porque la gente viene con su malestar a la 
ventanilla o a la institución correspondiente a quejarse. Eso lo digo también en relación a lo que 
decía Mawa. La impugnación que él ha hecho al discurso yo le agradecería si se puede 
transformar en alguna propuesta concreta para el próximo Consejo. Nosotros nos ponemos de 
deberes varias cosas que han salido. Para acabar hemos asumido el compromiso, como deberes 
que nos hacéis hacer el de la asociación, la reunión con el Jordi Via, la formación de 
interculturalidad de violencia de género, el grupo de trabajo para estudiar como actuamos en 
relación al ámbito que tú y otras personas habéis señalado de las trabajadoras del hogar y en 
este sentido la última propuesta me parece interesante, esa situación que estabas denunciando 
tú en una declaración institucional incluso para llevarla al pleno y que salga del pleno y no solo 
de aquí, que tiene la incidencia que tiene, pero lo podemos incluso trabajar para que eso se 
traduzca en un posicionamiento de todos los grupos parlamentarios, algunos de los cuales 
forman parte del Gobierno de la Generalitat y por lo tanto les obligamos a tomar posición., Y si 
toman posición en sentido contrario a nosotros nos sirve para visualizar esa situación de 
anomalía o de vulneración. Eso son los que yo he tomado como deberes principales, quizás hay 
más. Y lo que decía antes, de cara al futuro, si podemos transformar la crítica en propuestas 
concretas como las que han ido saliendo ahora, como las que estoy recogiendo, para poder 
debatir y ver que podemos hacer fantástico. Para no quedarnos también con la sensación de 
impotencia. Siempre que trabajemos dentro del marco legal, porque ese es el problema que a 
veces tenemos, tenemos el marco legal que tenemos y las reglas del juego no las hemos 
puesto nosotros. Nosotros podemos variar unas reglas de juego que atañen al Ayuntamiento de 
Barcelona, a la cuestión municipal, pero hay otras reglas del juego que en el momento en que 
las incumplamos podemos tener problemas legales de prevaricación, de cometer una serie de 
irregularidades que no podemos hacer. Lo señalo como último.  
 
Estaba cerrando, agradezco los que os habéis quedado, los valientes, porque a estas horas, 
llevamos dos horas y cuarto de intenso debate y no sé si el cansancio de algunos de vosotros. 
Si queréis seguimos alargando. 
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 Sra. Norma Véliz Yo solo una cosa, cortísimo.  
 
Sr. Luís Villacrés Escuchando tus palabras Jaume creo que el tema de juventud pasó por alto. 
 
Sr. Jaume Asens  Pero te han contestado anteriormente. 
 
Sr. Luís Villacrés Hago referencia al manifiesto como ciudad, tenemos que buscar también 
como se buscó en su momento, como Barcelona o arreglar la red sanitaria, el padrón y demás. 
También podemos trabajar como ciudad esta problemática como juventud migrada. 
 
Sra. Norma Véliz Em fa molta llástima que seamos los que somos ahora y no los partidos 
políticos, también deberían integrarse en esta situación que vivimos los inmigrantes en esta 
ciudad. Creo que para la propera vegada seria interessant començar amb precs y preguntes. 
Perquè així surt el que realment ens interessa i ens fa mal. 
 
Sr. Abdou Mawa Ndiaye Sí seré molt ràpid, perquè tampoc té sentit allargar-se o fer un 
debat, aquest espai ple i aquest espai buit també era la sensació que tenia abans i continua 
existint, potser és un problema de format perquè no tenim espai per fer propostes concretes. 
Estem en un espai com de reivindicació i que no són de la competència en general de 
l’Ajuntament. Parlen de joventut, fa vuit anys era el mateix, de com canviar-ho. Jo vull que 
l’Ajuntament sigui un tot, l’Ajuntament no és només el Consell, els immigrants no són només 
immigrants, són ciutadans de Barcelona i a partir d’aquí les polítiques que podem resoldre fem 
propostes sobre les polítiques que podem resoldre, i les polítiques que podem reivindicar ho 
reivindiquem. En aquest espai és el mateix com si estic en el sindicat, fem reivindicacions, diem 
que ho farem, no tenim competències... és aquesta sensació que dic. No hi ha aquest espai de 
debat propositiu sobre polítiques actives laborals de l’Ajuntament, no hi ha aquest espai de 
debat. Per exemple m’agradaria que l’Ajuntament parlés perquè l’ha ensenyat com deia que era 
l’única que ha format part d’un govern de la ciutat, del districte de Ciutat Vella, la Huma, que h 
tingut un problema i no hi ha una declaració per explicar-nos què ha passat. Si és aquest 
problema de la gestió de la diversitat o és un altre problema, això depèn de nosaltres, això 
depèn de l’Ajuntament perquè era una representació política d’una certa manera de la migració 
però no hi ha aquest debat. Potser és un problema de format per això parlo però crec que és 
important tant per nosaltres que estem aquí presents, tant per les associacions, tant per les 
persones per començar a pensar en això. Un espai propositiu, de propostes concretes 
competència de l’Ajuntament i que podem avaluar. No deixem passar cinquanta mil cops còpies 
a l’Estat o a la Generalitat. 
 
Sr. Javier García Bonomi Seré súper breu perquè és molt tard. Analizar porque nos 
quedamos hasta las nueve de la noche, no sé ni que hora es, porque hablamos de tantos 
temas. La verdad es que tenemos angustia como colectivo, la verdad es que la estamos 
pasando muy mal, la verdad es que no hay espacios de participación política y de incidencia 
política más que este, que es la hora del pataleo y de decir que hay de lo mío. Este es el 
problema que no estamos arribando a medidas concretas. Medidas concretas son por ejemplo, 
que no tienen que ver con inmigración, como son las cláusulas sociales en los contratos que 
hace el Ayuntamiento de Barcelona. De eso queremos escuchar, de la gente que limpia los 
equipamientos públicos, están contratados, subcontratados, de la gente que atiende en la 
oficina de aquí a la esquina aquí atrás, en San Miguel. Son empresas que cumplen con la norma 
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 de que los trabajadores y trabajadoras inmigrantes o no inmigrantes tienen sus derechos 
garantizados, porque trabajan los sábados hasta no sé qué hora. Esas cuestiones concretas nos 
dejarían tranquilos también. Por eso sinceramente como vicepresidente me siento un fracaso de 
vicepresidente y les pido disculpas a todos. Los objetivos que teníamos hace dos años son los 
mismos que teníamos hace cuatro y seis años, y es verdad que la angustia está en que vemos 
un alcalde de Londres pakistaní y aquí tenemos un 0,1% en representación en incidencia 
política. Esa es la verdad objetiva, todo lo demás es llegar a aquello. Muchas gracias. 
 
Sra. Pina Quiñones Soy del Centro Peruano en Barcelona, la institución tiene 53 años en esta 
ciudad, y sobre todo en la comunidad. Somos una institución sin ánimo de lucro, actualmente y 
hace varios años tenemos un programa de actividades como todas las asociaciones pero 
carecemos de espacios para elaborar esos programas. Nos gustaría que a través del 
Ayuntamiento, el responsable que ver con asociacionismo nos reciba y nos escuche porque he 
venido varias veces a tocar las puertas y me han dicho que no puede ser que llame por 
teléfono, que si esto que si lo otro, que nos atiendan. Tenemos muchas cosas que compartir y 
muchas cosas que nos escuchen decir como ciudadanos también de Barcelona. Gracias. 
 
Sr. Jaume Asens Cerramos aquí, moltes gràcies per la vostra participación i fins la propera. 
 
El regidor tanca la sessió 
 
 
 
 
 


