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

BARCELONA 

Sessió del dia 1 de desembre de 2016, a les 18:00 hores 

Al Saló de Cròniques 

 

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

Participació i Transparència 

 

Assistents: 

 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. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano) 

 Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas) 

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

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

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

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

 Sr. Adalberto Betancor (Asociación Uruguayo Catalana Los Botijas 

 Sr. Florín Gaiseanu (ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya) 

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

 Sr. Alí Hachem (Associació Catalunya Líban) 

 Sr. César Cárdenas (Associació Cultural Mexicano Catalana MEXCAT) 

 Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 

 Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona) 

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

 Sra. Lourdes Marino (Centro Boliviano Catalán) 

 Sra. Rosa Irasusta (Centro Filipino Tuluyan San Benito) 

 Sra. Pina Quiñones (Centro Peruano en Barcelona) 

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

 Sra. Rosa Añó (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat CCAR) 

 Sr. David Nácher (Consell de Joventut de Barcelona) 

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

 Sra. Sylviane Dahan (FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) 

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

Catalunya) 

 Sra. M. Elena Rodríguez (Federación de entidades peruanes en Cataluña FEPERCAT) 

 Sr. Lester Burton (Federación Latina de Medios de Comunicación) 
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 Sra. Eneida Alaiz (Fundació Migra Studium) 

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

 Sra. Rosa Delgado (JOVECU Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya) 

 Sra. Norma Véliz (Mujeres Palante) 

 Sr. Miquel Àngel de Garró (PIMEC Comerç) 

 Sra. Aitana Fernández (Red Solidaria Argentina en Barcelona) 

 Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris Acull) 

 

Representants Grups Polítics 

 Sr. Miquel Esteve, per delegació de la Sra. Maite Fandos, Grup Municipal de 

Convergència i Unió (CiU)  

 Sr. Eloy Valdecantos, per delegació de la Sra. Marilén Barceló, Grup Municipal de 

Ciutadans (C's)  

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

(ERC)  

 Sr. Josep Graganter, per delegació de la Sra. Maria José Lecha, Grup Municipal 

Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 

 

Personal de l’Ajuntament 

 Sra. Aída Guillén, Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

 Sra. Nuria Martínez, Cap de Drets de Ciutadania 

 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 

 

Persones convidades 

 Sr. Paco Ramos, Director d'estratègies de foment de l'ocupació de Barcelona 

Activa 

 Sra. Lourdes Sugranyes, Directora d’Orientació i Formació de Barcelona Activa 

 Sra. Laura Pérez . Cap del Departament de Relacions Ciutadanes 

 Sra. Jéssica González (Dinamitzadora Projecte Participació Diversa a l’Ajuntament 

de Barcelona) 

 

S’excusen: 

 Sr. Sergi Noguera (Fundació Benallar) 

 Sra. Ana Melva Camargo (Surt, Fundació de Dones) 

 Sra. Fátima Ahmed (membres del CMIB com a persona de reconeguda vàlua) 

 Sra. Gala Pin, Regidora de Participació i Districtes 

 Sra. Carme Andrés Anón, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)   
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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. Dinàmica participativa sobre la priorització del Pla de Treball del CMIB (pàg. 8) 

4. Presentació del programa Ocupació-Immigració-Ciutadania a càrrec de Barcelona 

Activa (pàg. 8) 

5. Trobada entitats: Resum valoracions i document visual (pàg. 10) 

6. Propostes de baixes d’entitats membres del CMIB (pàg. 12) 

7. Elecció de la Vicepresidència associativa del CMIB i de la Menció Especial del Premi 

del CMIB (pàg. 12) 

8. Informacions diverses: 

a. Projecte Participació Diversa a l’Ajuntament de Barcelona (pàg. 13) 

b. Presentació de la proposta de butlletí informatiu de la Comissió de 

Comunicació del CMIB (pàg. 14) 

c. 8è Premi del CMIB: propostes i acte de lliurament (pàg. 15) 

9. Precs i preguntes (pàg. 16) 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sr. Jaume Asens No hi ha hagut esmenes a l’acta enviada i queda aprovada. 
 
 

2. Informe de presidència  
(2min 5s) 

 
Sr. Jaume Asens  Fa una valoració de les mesures posades en marxa fins a la meitat 
del mandat: 
 

 Gràcies al treball i la insistència de les entitats del CMIB el mes de maig es va 
presentar a Plenari de l’Ajuntament una Declaració Institucional reclamant 
el dret a vot de les persones migrants i denunciant el que és un greu 
dèficit democràtic cap als residents comunitaris i extracomunitaris que 
malgrat estar subjectes a les mateixes obligacions legals i tributàries i normes 
de convivència, estan excloses dels espais del dret a sufragi. que va ser 
aprovada per una àmplia majoria (tots els grups excepte PP i Ciutadans).  

 Iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona pel tancament del Centre 
d’Internament d’Estrangers de Zona Franca. (3min 0s) 
El novembre de l’any passat s’aprova una Declaració Institucional per exigir la 
no reobertura del CIE de Zona Franca.  
S’emet una ordre de cessament d’activitat després de detectar que el CIE 
estava funcionant amb una llicència de 1992 per una activitat que no es 
corresponia amb l’internament de persones. 
El Ministeri de l’Interior no es mostra col·laborador i desobeeix la resolució. 
En els propers dies es recorrerà als Tribunals per exigir el compliment de la 
resolució de clausura.  
L’objectiu principal és evitar l’expulsió i s’està treballant per afavorir que 
s’apliquin mesures alternatives (jornades de formació amb els jutges).  

 Treball per garantir l’accés universal al conjunt de serveis, programes 
i equipaments a totes les persones independentment de la seva 
situació administrativa. (11min 25s) 
S’han posat en marxa una bateria de mesures per garantir i agilitzar 
l’empadronament de totes les persones que viuen a Barcelona (reforç del 
circuit de l’empadronament sense domicili fixe per agilitzar-ne el 
funcionament, consolidació d’un circuit d’empadronament a través de 
comprovacions domiciliàries, per aquelles persones en situació d’especial 
vulnerabilitat que no poden acreditar la seva residència a un domicili 
determinat. Edició d’uns fulletons que es poden trobar en set idiomes 
diferents a totes les OAC de la ciutat, Oficines d’Habitatge i de Serveis 
Socials.  
Avenços en l’accessibilitat als serveis municipals que afecten a la població 
immigrada més vulnerable.  
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Barcelona Activa: 43 plans d’ocupació per a persones provinents de la 
venda ambulant no autoritzada i que podran regularitzar-se a través 
d’aquests programes; Mercabarna: 11 plans d’ocupació; Cooperativa 
de venedors ambulants: 15 places  

 Sensibilització i prevenció de qualsevol forma de discurs d’odi, en les 
seves expressions de racisme, xenofòbia, antigitanisme o islamofòbia. (13min 
30s) 
Impuls d’un Pla Municipal contra la Islamofòbia a la ciutat de Barcelona 
que està en procés consultiu en aquests moments. 
El 12 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional contra la Islamofòbia, 
es farà unes jornades al CCCB per debatre sobre com actuar contra aquesta 
forma de discriminació.  
A inicis del 2017 es preveu presentar el Pla.  

 Iniciativa Ciutat Refugi: El bloqueig del govern espanyol i la falta de 
compliment dels seus compromisos internacionals estan ajornant i modificant 
les previsions d’acollida previstes. S’ha intensificat la tasca de denúncia a 
nivell internacional. (16min 14s) 
S’ha impulsat una xarxa de ciutats europees per cooperar i eludir el 
bloqueig i s’està treballant per organitzar-ne una d’estatal. 
S’ha creat un programa municipal d’acollida integral a les persones 
refugiades que són excloses del pla Estatal. S’ha ampliat aquest programa a 
100 places.  
Aquest tema ha permès treballar també la sensibilització de la ciutadania 
respecte l’arribada de persones immigrades en general i s’està treballant amb 
el tema de la frontera sud. S’intenta esborrar aquesta frontera entre 
immigrant i refugiat. Arrel d’aquest tema s’ha augmentat un 50% el 
pressupost del SAIER, tant per persones refugiades com per persones 
immigrades 

 Promoció de la participació diversa a la vida ciutadana de Barcelona. 
(20min 44s) 
S’ha creat un grup de treball, en coordinació amb l’Àrea de Participació per 
reflexionar sobre els límits de la participació ciutadana i com transformar-la 
per incorporar en condicions d’igualtat a les persones d’origen migrant.  

 Reconeixement i suport institucional en relació a les Festes Pàtries, tant a 
través de la participació de la Comissionada Lola Lopez, com del suport tècnic 
i logístic del Departament de Relacions Ciutadanes. (21min 03s) 

 Aprofundir en la dimensió participativa del Consell Municipal 
d’Immigració, com a espai de participació i com a agent d’incidència 
política. (21min 28s) 
Quan al document de les 67 propostes del CMIB (actualització publicada el 
passat mes de maig). S’ha fet retorn, al grup de juristes, de l’estat d’aquelles 



 
 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 

6 
 

propostes que interpel·len a l’Ajuntament de Barcelona, gairebé totes les 
mesures s’han complert (problemes de l’empadronament sense domicili fixe i 
s’ha deixat de criminalitzar els actes incívics en els informes d’arrelament). Els 
juristes han demanat que fem pressió a les institucions que tenen més 
competències en aquest àmbit i alhora que liderem l’impuls iniciatives que ja 
es porten a terme a Barcelona perquè s’implementin a d’altres municipis.  
de la resposta favorable a gairebé la totalitat de propostes de competència 
municipal Es proposa reprendre el treball realitzat en el marc d’aquest 
document per tal d’incidir en aquelles propostes que encara no han estat 
acceptades per l’òrgan competent.  

 Una de les problemàtiques més sagnant a la que cal donar resposta de 
manera més urgent és el fenomen de la irregularitat sobrevinguda.  

 S’han liderat unes jornades estatals sobre reagrupament familiar.  

Passa la paraula al Vicepresident del Consell, el Sr Javier Garcia Bonomi.   
 

(24min 35s) 
 
Sr. Javier García Bonomi Recalca el nou format de distribució de l’espai i reclama un 
nou format de participació bidireccional. 
Fa un resum dels espais i consells on s’ha participat com a CMIB i en ressalta la 
fortalesa i la necessitat d’aprofitar-ho com a plataforma de ciutadania.  
Explica que fa temps s’ha demanat la participació a les taules i en la presa de decisió en 
el tema dels CIE i que ha costat molt. S’ha hagut de convocar la COU per elaborar un 
manifest que ha estat de referència i que s’ha presentat al Consell de Cooperació i al de 
Benestar Social. 
 
Pel que fa als diferents consells explica que en el Consell d’Esports s’ha reivindicat 
l’ús dels espais públics, la necessitat de reconeixement de noves pràctiques esportives, 
com el criquet o l’aquavolei. L’esforç que s’està fent per obrir els equipaments i 
gimnasos a un preu assequible per la gent que està aturada o en situació de 
vulnerabilitat. 
En el Consell d’Habitatge s’ha sol·licitat la inclusió de les persones sense nacionalitat 
espanyola o que tenen pocs anys de residència es puguin incloure en els programes 
d’habitatge. 
Al Consell de Benestar Social s’ha parlat de la pobresa energètica i de les persones 
sense sostre, tenint en compte que hi ha persones vingudes d’altres llocs. 
Presència en els molts espais de participació ciutadana que l’Ajuntament està 
dinamitzant. 
La participació de la Sra. Marta Trujillo en el Consell de la Dona. 
 
Recordar que les persones immigrades tenen el doble de taxa d’atur i en tema de 
violència de gènere el percentatge és massa alt. 
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En el Consell de Cooperació s’ha impulsat el codesenvolupament com una eina 
necessària per redefinir els països receptors de la cooperació de Barcelona. Fer que els 
nostres països tinguin també visibilitat en temes de cooperació. 
 
També fer esment de 2 reunions amb la Subdelegació del Govern de Barcelona pel 
tema de les dificultats en les cites prèvies i expressa la dificultat en el reconeixement 
però també en l’exercici dels drets. Remarca el tema de la irregularitat 
sobrevinguda causada per dificultats en les cites prèvies i que la pressió del CMIB ha 
fet canviar els procediments alhora de demanar-les. 
 
També destacar el paper de Barcelona Activa com una eina per a totes les persones 
que viuen a Barcelona. 
 
Sr. Jaume Asens: Dona pas a l’Aida Guillén que fa una breu presentació del 
seguiment del Pla de Treball i posteriorment, vinculat amb el pla de treball explica 
també el tercer punt de l’ordre del dia. 
 

(33min 30s) 
 
Sra. Aída Guillén Presenta el nou Pla de treball que ja s’ha editat i el tenen a les 
carpetes. Explica com es portarà a terme el compromís que s’havia pres en l’anterior 
Plenari de fer seguiment del Pla (es lliura un document amb les accions realitzades fins 
al moment i en fa un resum destacant-ne els aspectes més importants dels dos eixos 
principals Plena ciutadania i Interculturalitat). Presenta la web amb el seguiment del pla 
i que caldrà que les entitats utilitzin com eina per a la fiscalització de la tasca que es fa 
conjuntament. 
 
 
 
3. Dinàmica participativa sobre la priorització del Pla de Treball del CMIB. 

(40min 0s) 
 
Sra. Aída Guillén Des de la Comissió Permanent es va decidir que era necessari fer un 
esforç de priorització ja que el Pla de Treball consta de 64 accions i no és possible 
realitzar-les a la vegada. La Comissió Permanent en va prioritzar 15 (document que es 
va enviar amb anterioritat al Plenari) de les quals en aquest Plenari cada entitat n’escull 
5 amb l’objectiu que quedin ordenades les prioritats de les accions a realitzar en el 2017 
i on s’hi posarà especialment l’esforç. 
 
(es passa al següent punt de l’ordre del dia mentre es fa el recompte per ordenar les 
accions) 
 

(1h 5min 25s) 
 
Sra. Aida Guillén Llegeix l’ordre de les més votades i comenta que es passarà per 
escrit tota la llista: 
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9. Elaboració de comunicats amb el posicionament del Consell respecte 

temàtiques rellevants que afecten negativament a les persones 
immigrades (llei d’estrangeria, CIE, persones refugiades, tràfic de 
persones, situacions de discriminació i explotació laboral, racisme i 
xenofòbia...) i donar visibilitat interna i externa al posicionament del 
CMIB. Promoure declaracions institucionals  del plenari municipal  
en aquells temes que el CMIB consideri d’ especial rellevància, i que 
es promogui l’ adopció de les mesures necessàries pel seu 
compliment. 

5. Facilitar informació i formació sobre els canals existents de 
denúncia de situacions discriminatòries que es produeixen a la 
ciutat (Oficina per la No Discriminació OND, Sindicatura de Greuges 
de Barcelona, Fiscalia Provincial de Barcelona - Servicios de Delitos 
de Odio y Discriminación, entitats...) 

 En la línia del que s’ha fet amb la Fiscalia i coses que estan en procés en 
l’OND i que podran servir molt pel CMIB. 

3. Fer propostes, a partir d’un grup de treball, de mesures d’acció 
positiva per millorar les oportunitats de les persones d’origen 
estranger (presència als mitjans de comunicació, representació 
política, accés al mercat laboral ...). Realitzar un grup de treball que 
generi propostes i estratègies que facilitin la implementació de la 
gestió de la diversitat a les empreses.  

2. Fer propostes per afavorir la participació de persones d’origen 
estranger en els espais de decisió públics  

12. Realitzar anualment la Trobada d’entitats com un espai de 
visibilitat de la diversitat i interacció amb la ciutadania. 

14. Donar més visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees 
i serveis de l’administració municipal i especialment en les 
institucions i agents educadors de proximitat. 

 Moure el CMIB dins les estructures municipals. 

 
 
4. Presentació del programa Ocupació-Immigració-Ciutadania a càrrec de 

Barcelona Activa.  
(55’ 33”) 

 
Sr. Jaume Asens Dona pas al Sr. Paco Ramos, Director d'estratègies de foment de 
l'ocupació de Barcelona Activa. 
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Sr. Paco Ramos Presenta el projecte Grups a Mida per orientar per la recerca 
d’ocupació. 
(el document s’envia des de la secretaria del CMIB i quedarà penjat a la web amb la 
documentació presentada) 
 
Ressalta que en el marc del Pla d’Immigració hi ha prevista per la propera setmana una 
reunió amb la Sra. Laura Pérez, la secretaria del CMIB i Barcelona Activa per identificar 
actuacions i mesures en matèria d’ocupació. 
 
Aquest projecte pretén “paquetitzar” totes les accions d’orientació i recerca de feina 
conèixer les eines, donar a conèixer la Plataforma Empresa Ocupació (funcionament, 
requeriments), fer un bon currículum, identificar les pròpies competències, l’entrevista 
de feina... i les possibles derivacions cap a accions formatives o altres accions 
d’ocupació (plans d’ocupació o similars, incorporació del cv a la base de dades de 
Barcelona Activa per a fer-ne la intermediació amb les ofertes disponibles). 
 
En aquest projecte s’ha descentralitzat l’acció i es realitza en espais més propers com 
són biblioteques, Centres Cívics... Es pretén plantejar 2 o 3 sessions per col·lectiu i 
homogeneïtzar les característiques dels assistents i acabar la sessió amb la inscripció a 
un potencial  itinerari de recerca de feina amb una orientació més personalitzada. 

 
Torn de paraules 
 
Sr. Javier García Bonomi  S’ha realitzat Grup a mida  a la seva entitat i agraeix el 
projecte i el tracte amb els tècnics. 
 
Sra. Eneida Alaiz Pregunta si hi poden accedir persones sense permís de residència. 
 
Sr. Paco Ramos Especifica la dificultat posterior per l’obtenció de la feina. Igualment 
s’està treballant amb algun col·lectiu específic (venedors ambulants) i s’està utilitzant 
els Plans d’ocupació  per tramitar el permís de treball però amb el permís de residència 
n’hi ha prou per assistir a les accions de formació i orientació. 
 
Sra. Carmen Bermúdez Agraeix el canvi d’orientació de Barcelona Activa i anima a les 
entitats a utilitzar-la. 
 
Sra. Huma Jamshed Recorda que no hi ha feina per les persones immigrades i per a 
les dones menys. També ressalta que és difícil en l’àmbit privat però també en el públic 
i recorda que l’Ajuntament contracte empreses. 
 
Sr. Rodrigo Araneda  Demana si això forma part d’algun projecte ja existent (Proper 
o d’altres) o és nou i quina és la via d’accés, directe o a través de Serveis Socials. 
 
Sr. Paco Ramos El Proper i altres estan incorporats en el programa Labora que fan 
amb Serveis Socials. Aquest programa és nou i s’accedeix a través d’entitats que 
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identifica els col·lectius que necessiten orientació en com actuar davant el mercat de 
treball. Són complementaris. 
 
Aquest projecte està emmarcat en les mesures 3 (atenció a la diversitat) i 13 (atenció a 
col·lectius vulnerables) passant de fer accions comunes per a tothom a identificar 
accions concretes per col·lectius específics. 
 
Responent a les dificultats per trobar feina ressalta que té raó, que a Barcelona hi ha 82 
mil persones en situació d’atur i que Barcelona Activa fent un gran esforç ha pogut fer 
1.500 plans d’ocupació i formació per 2.000. Calen polítiques d’ocupació europees i 
estatals. 

 
 
 

5. Trobada d' entitats: Resum valoracions i document visual (20 minuts) 
(1h 8min 10s) 

 
Sra. Silvia Serra  En primer lloc felicita a les entitats pel treball en la preparació i per 
l’esdeveniment. Després en destaca alguns aspectes: 
 
 L’equilibri entre el reconeixement de la identitat (cada associació ha pogut disposar 

d’un espai ben definit) i la interculturalitat, la interacció positiva. 
 Destacar la voluntat que hi havia per donar un nom a l’activitat que fos inclusiu i 

convidés a la ciutadania a apropar-s’hi. 
 Es va avançant en la interacció entre les entitats, tant a partir de les activitats 

concretes que es proposen com per l’organització dels espais i la voluntat proactiva 
de les entitats d’apropar-se entre elles. 

 Com l’any passat l’espai afavoreix la participació d’una ciutadania diversa, persones 
que viuen a la ciutat i visitants puntuals. Les activitats van tenir força participants i 
destacar que és un espai de sensibilització sobre diferents aspectes i problemàtiques 
que es van plantejant en la dinàmica del Consell. 

 Auditori: canvi positiu 
o S’ha millorat en el contingut i qualitat de les propostes 
o Hi ha hagut un increment de públic respecte l’any passat 
o Proposta de taules conjuntes entre diferents entitats 

 
Queda pendent fer la valoració conjunta i a primers del 2017 es convocarà una reunió. 
 

(1h 13min 20s) 
 
Sra. Norma Véliz: En ressalta alguns aspectes del document lliurat. 
 
Dades de participació: 
- Càlcul aproximatiu del nombre d’assistents unes 9.500 (hi ha un increment respecte 

l’any anterior).  
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- Van participar-hi 37 entitats, tot i que n’hi havia 39 d’inscrites (una a mig procés va 
dir que tenia dificultats per fer-ho i una altre no va assistir). Fer el reconeixement 
explícit de les persones voluntàries sense els quals no es podria fer aquest acte.  

- Tot i ser menys entitats (4 menys) hem fet les mateixes activitats que l’any anterior.  
64 activitats (activitats de les carpes, actuacions, tallers, jocs, auditori, i l’activitat 
del Catàleg Antirumors, Biblioteca vivent) 

- Biblioteca Vivent, va tenir 18 llibres i 118 lectures  
 
Qüestionaris de valoració:  
- 27 entitats han contestat el qüestionari 
- En les preguntes de l’1 al 5 hi trobareu una mitja 
- En les preguntes Sí o No hi trobareu el percentatge 
 
Resultats: 
Quant als objectius, com podeu veure en el document, les tres mitges estan al 
voltant del 4, queda una mica per sota la Interacció amb la ciutadania. Destacar que 
prop del 80% de les entitats han contestat que van participar en activitats que elles no 
havien organitzat.  
 
Pel que fa als aspectes organitzatius primer ressaltar que, com l’any passat, s’ha 
valorat molt positivament la ubicació. També la data i l’horari tenen una puntuació 
superior al 4 (el fet de fer l’acte abans del canvi a l’horari d’hivern ens ha permès tenir 
llum natural durant tot l’acte).  
 
Quant a aspectes d’organització i coordinació destacar que la mitja de l’organització 
general està per sobre del 4,5.  
Fer esment de l’organització del menjador. Dir que, tot i que la puntuació és bona, 
caldria millorar-ne la gestió i valorar si amb els dos horaris indicats en els tiquets és 
suficient. Segur que es treballarà entre tots perquè no es produeixin aglomeracions.   
 
Respecte les carpes ressaltar la bona puntuació en el tipus d’activitats que s’han 
realitzat (estem per sobre del 4). En els grups de treball es fa un esforç per definir 
accions que aportin valor quan a donar visibilitat a la realitat de les persones migrades i 
afavorir l’esperit crític plantejant qüestions d’interès tant respecte la plena ciutadania 
com en aspectes de diversitat. 
 
Pel que fa a l’auditori potser és un dels aspectes que hem de ressaltar que va funcionar 
més bé. S’ha avançat respecte l’any passat en la definició de les activitats (per sobre del 
4).  
 
Respecte a  imatge i  comunicació les puntuacions estan una mica per sobre 
respecte les de l’any anterior i per tant es pot dir que anem avançant positivament. 
 
Igualment ens queda fer la reunió de valoració on podrem aprofundir més en algunes 
qüestions. 
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Sr. Jaume Asens Per dificultats tècniques el vídeo resum de l’acte no es pot veure, 
queda penjat a la web, també disponible per descarregar. 
 
 
 
6. Propostes de baixes del CMIB (20 minuts) 

(1h 18min 37s) 
 

Sra. Sílvia Serra Explica el procediment per realitzar les baixes tal com queda recollit 

en el Reglament de Funcionament Intern. 

 

S’aprova l’inici del procediment de les següents entitats: 

 ADIS Associació de Dones Immigrants Subsaharianes  

 Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 

 Associació Shur Rong Academia Cultural de Bangla Desh 

 FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Catalunya 

 
 
7. Elecció de la Vicepresidència associativa del CMIB i de la Menció Especial 

del Premi del CMIB. 
(1h 20min 50s) 

 
Sra. Silvia Serra: Pel que fa a l’elecció de la vicepresidència explica el procediment 
seguit per a la presentació de candidatures i la butlleta disponible a les carpetes. 
 
Quant a la Menció especial del Premi explica en què consisteix i la butlleta disponible a 

les carpetes. Especifica que l’entitat ACATHI renúncia a aquesta opció. 

 

El resultat de les votacions per a la vicepresidència s’informa al final del Plenari i pel 

que fa a la menció especial es coneixerà durant l’acte de lliurament del Premi que tindrà 

lloc el divendres 16 de desembre, a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de la 

ciutat. 

 

La Sra. Fátima Ahmed havia de fer d’observadora en el recompte de vots per a la 

vicepresidència però com que no ha pogut assistir ho fa el Sr. José Cano, tècnic de 

l’IMEB.  

Explica que primer parlaran els candidats per ordre alfabètic, 3 minuts cadascun, i que 

a després es procedirà a la votació.  

 

Els candidats presenten la seva proposta (1h 25 min 34s) 
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 Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI) 

 Sr. Lester Burton (Federación Latina de Medios de Comunicación 

 Sr. Javier García Bonomi (FEDELATINA) 

 Sr. Jorge Írias (Asociación Cultural Social y de Arte culinario de Honduras 

y amigos) 

 

(1h 39min 22s) 
La secretària va cridant als representants de les entitats presents 

 

Mentre es fa el recompte es continua amb el punt d’Informacions diverses i al final es 

donen els resultats 

 

(2h 8min 10s) 
 

Sr. Jaume Asens Els resultats serien: 

 1r  Rodrigo Araneda, 17 vots 

2n Javier García Bonomi, 12 vots 

3r Jorge Írias, 2 vots 

4rt Lester Burton, 1 vot 

 

1 vot en blanc 

2 vots nuls 

 

Sr. Rodrigo Araneda Fa el discurs d’agraïment. 

 

 
 
8. Informacions diverses 
 

a. Projecte Participació Diversa a l’Ajuntament de Barcelona 
(1h 44min 40s) 

 
Sra. Jéssica González del Centre d’Estudis Africans i Interculturals que dinamitza el 
projecte Per una Participació Diversa a l’Ajuntament de Barcelona. Algunes entitats 
presents ja en formen part. Explicar el que s’ha realitzat en la primera etapa i que 
s’informarà de la continuïtat. El projecte s’engega des de la Direcció de Democràcia 
Activa i descentralització arran de l’evidència que alguns col·lectius no estan prou 
representats als òrgans de participació existents a Barcelona i que la diversitat cultural 
(i religiosa) no es veu reflectida com funcionen en aquests mecanismes.  
 
S’ha organitzat un grup de treball que ha realitzat 3 reunions (setembre, octubre i 
novembre) i ara s’està realitzant un informe. La primera part del treball s’ha centrat en 
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definir el concepte de participació (encara es continua treballant). A la segona sessió es 
volien identificar les formes pròpies d’organització dels col·lectius culturalment diversos i 
com es poden incorporar en els mecanismes de participació i òrgans municipals. A la 
tercera sessió es van plantejar propostes concretes per a la incorporació d’aquestes 
formes diverses d’organització, centrant-ho principalment en el factor emocional com a 
element clau (sentir-se part per poder prendre part). Com s’arriba a aquesta diversitat 
és l’objectiu d’aquest projecte. 
 
A més del grup de treball s’ha recollit informació a través d’un qüestionari que s’ha 
facilitat als diferents consells per identificar la diversitat cultural i religiosa ja 
existent en aquests òrgans. Els resultats és que en el Consell d’Immigració el 75% de la 
seva representació és d’origen divers, en el cas del Consell del Poble Gitano és el 100% 
culturalment divers però en el cas dels altres consells la diversitat cultural és molt baixa 
o gairebé nul·la. Una de les propostes és fer un acompanyament per incorporar aquesta 
diversitat en els consells. 
 
Una altra font d’informació han estat les entrevistes que permeten arribar a col·lectius 
d’interès i que tenen dificultats per participar en els horaris i formes del grup de treball. 
 
Un altra tema que ha sorgit en el grup ha estat la contradicció de la institució en el fet 
que vol incorporar la diversitat cultural en els òrgans de participació municipals però 
quan en la pròpia administració no hi ha molta diversitat cultural de les 
persones que hi treballen. Hi ha el compromís de l’Ajuntament per estudiar la 
manera per incorporar aquesta diversitat. 
 
Informa que les entitats que ho vulguin poden incorporar-se al grup de treball, 
que està obert. 
 
 

b. Presentació de la proposta de butlletí informatiu de la Comissió 
de Comunicació del CMIB. 
(1h 55min 16s) 
 

Sra. Sílvia Serra Es presenta la creació d’una proposta de butlletí informatiu que 
sorgeix de les propostes del Pla de Treball i més concretament de la Comissió de 
Comunicació. A les carpetes es lliura una mostra de la portada del butlletí i les 
indicacions de com enviar les informacions per la seva publicació. El butlletí estarà 
gestionat per les entitats vinculades al Consell amb el suport inicial de la secretaria i 
l’Ajuntament té un paper de col·laborador. La participació en l’equip editorial és oberta a 
qualsevol entitat. L’objectiu del butlletí és disposar d’un espai compartit d’informació, 
anuncis... La periodicitat serà mensual, excepte la part de les notícies que disposarà 
d’una actualització permanent. 
 
Sr. Lester Burton Explica que es vol recollir i compartir el que fan les entitats. Va 
mostrant els diferents apartats dels que constarà el butlletí: Notícies (informació 
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relacionada amb immigració o d’interès general), Entitats (inclou el llistat d’entitats 
membres i enllaçarà amb les pàgines de les associacions), Agenda d’activitats (recollir el 
que les entitats fan), En xarxa (espai d’intercanvi de recursos), Contacte (informació del 
format de recepció de documents...) 
 
Sra. Sílvia Serra Explica que el nom Butlletí de les entitats vinculades al CMIB és per 
deslligar-ho de l’Ajuntament però que quedi clar que són entitats que participen del 
CMIB. 
 
Lester Burton Explica que el gmail és un correu que té bastanta capacitat per poder 
enviar text i imatges. 
 
Sra. Carmen Bermúdez  Explica el desconeixement de les activitats que realitza cada 
entitat i que és una bona eina per apropar-se. 
 
 

c. 8è Premi del CMIB: propostes i acte de lliurament. 
(2h 6min 50s) 

 
Sra. Silvia Serra: Recorda que la convocatòria d’aquest any vol premiar a una entitat 
o projecte que hagi treballat en l’àmbit d’estratègies econòmiques i laborals des 
d’una perspectiva de diversitat que afavoreixen la inclusió de les persones 
immigrades. 
 
S’han presentat 10 propostes (5 com a entitat i 5 com a projectes). Els criteris de 
valoració han estat: 

1. Associacionisme, economia col·laborativa i treball en xarxa, amb un 

màxim de 15 punts. 

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

màxim de 15 punts. 

3. Transformació, cohesió social i territori, amb un màxim de 15 punts. 

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

3 com a iniciatives de persones immigrades, 5 punts 

 
Sr. Jaume Asens: L’Acte de lliurament del Premi es farà el divendres 16 de 
desembre a les 18 hores a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de la 
ciutat, a la plaça del Rei. 
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9. Precs i preguntes. 
(2h 10min 8s) 

 
Sr. Rodrigo Araneda Recorda que és el Dia de lluita contra la Sida, que a fora hi ha 
estands amb organitzacions i també que és important la lluita contra l’estigma. 
 
Informar que juntament amb ACNUR España i altres entitats s’està treballant en la 
redefinició del model estatal d’acollida de persones refugiades. 
 
Sra. Huma Jamshed Explica que des de la institució es posa èmfasi en el dret a vot i 
que per tant s’han d’acceptar els resultats, que ha rebut racisme institucional i pregunta 
als assistents perquè hi ha por a donar-li recolzament. 
 
Sr. David Nácher Des del Consell de la Joventut de Barcelona s’està fent un grup de 
joves intercultural, la segona activitat de Mosaic Jove i demana que qui conegui a joves 
que estiguin associats que els animin a apuntar-se que es farà de cara a l’any que ve. 
Ja hi participen JOVECU, Fundació Ibn Battuta i FEDELATINA. 
 
Sr. Jaume Asens Agraeix haver pogut acabar més d’hora i tanca la sessió. 
 


