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ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Informe de presidència i vice-presidència 
3. Tema de l'any 2018 del CMIB: Persones immigrades i 
discriminació en el dret a l’habitatge 

 Serveis i polítiques d’habitatge des de l’Ajuntament  
 Accions previstes des de CMIB 
 Premi CMIB 2018: jurat i criteris d'atorgament     

4. Implementació propostes Dignificació treball de la llar 
5. Mesura de Govern: Pla de ciutadania i immigració de la 
ciutat de Barcelona 2018-2021.  
6. Seguiment del Pla de treball del CMIB 2017-18  
7. Proposta d’altes i baixes al CMIB i renovació C. Perm. 
8. Informacions 

 Projecte la meva ciutat el meu vot 
 #CelebremBCN amb la seva diversitat cultural 
 Inauguració OND – Oficina per la No Discriminació 

9. Precs i preguntes. 
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01 
Aprovació de l’acta de la sessió 

anterior 
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02 
Informe de presidència i de 

vicepresidència 

 



5 

03 
Tema de l’any 2018 del CMIB: 

Persones immigrades i discriminació 

en el dret a l’habitatge 
 

• Presentació de serveis i polítiques habitatge 
des de l’Ajuntament  
 

• Accions Previstes des del Consell 
 
• Premi CMIB 2018: jurat i criteris 

d’atorgament 
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             Persones immigrades i discriminació  
         en el dret a l’habitatge 
 
Limitació de drets i oportunitats, afectracions: 
 discriminació per l’origen, la religió, irregularitat 
 dificulta l’empadronament  escolarització dels 

infants, reagrupament, regularització menors... 
 persones en albergs o recursos persones sense llar  
 demandants de refugi en la segona fase 
 expulsió de certs barris / concentració en altres 
 molts requisits per l’accés: tenir papers, contracte fix 

o d’un any, ingressos mínims o 3 cops més que el preu 
del pis, empadronament... 

 dificultats manteniment: desnonaments, persecució 
per alliberar edificis, ocupacions... (major impacte en 
determinada població immigrada per la seva vulnerabilitat, 
desconeixement de la llengua i dels drets, por a adreçar-se a 
l’administració per reclamar els seus drets....) 

03 
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03.1 

Tema de l’any 2018 del CMIB: 

Persones immigrades i discriminació 

en el dret a l’habitatge 
 

• Presentació de serveis i polítiques habitatge 
des de l’Ajuntament  
 

Sr. Joan Recasens,  
adjunt a la Gerència d’Habitatge i  
Secretari del Consell d’Habitatge 
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PREVISIÓ D’ACCIONS PER PART DEL CONSELL 
I EN COL·LABORACIÓ 
 

 
Col·laboració amb Institut Municipal Habitatge -IMHAB-, 
Oficines Habitatge, OND i entitats:  

• intercanvi d’informació i anàlisi de la situació i recursos 
• participació en Plenari de 25 de juny 
• Acords de col•laboració: IMHAB, Oficina per la No 

Discriminació –OND-,  entitats vinculades a Habitatge 
(Participació en sessió informativa, Jornada, altres accions) 

 
Sessió informativa sobre Dret a l’habitatge i recursos 
disponibles en relació a persones immigrades.  

 
Jornada en el marc de la Trobada BCN ciutat diversa. 
Auditori – 4 de novembre. Streaming, Relatoria i difusió. 

 
 
 

03.2 
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Manifest del Consell d’Immigració pel dret a l’Habitatge i la 
no discriminació de les persones migrants.  

 
A proposta del Grup de Treball de la Trobada. 

 

 Informe sobre la realitat i problemàtica de discriminació en 
el dret a l’habitatge i immigració, i propostes. Entitats del 
Consell i entitats col•laboradores.  

 
A partir de: qüestionari, entrevistes, posta en comú.  
A presentar en la Jornada el 4 de novembre.  
 

 
 Premi CMIB – Tema: Persones immigrades i discriminació en el 
dret a l’habitatge 
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Premi CMIB 2018: Jurat 
 
• Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident primer del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. ACATHI.  
 

• Sra. Remei Sipi Mayo. Presidenta de l’Asociación de Mujeres E’Waiso 
Ipola  
 

• Sr. Carles Solà i Serra. Periodista i director del programa 30 Minuts de 
TV3 (i anteriorment de Tot un món)  
 

• Sra. Sònia Fuertes. Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció 
Social  
 

• Sra. Imma Mata. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de 
Barcelona.  
 

• Sra. Carme Trilla, presidenta d’Habitat 3, membre del Consell de 
l’Habitatge, i amb una trajectòria important com a experta i responsable en 
Habitatge.  
 

• Sra. Vanesa Valiño, Cap de Gabinet, Regidoria d’Habitatge.  

03.3 
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Premi CMIB 2018: Criteris d’atorgament 

 
A. Lluita contra la discriminació i l’exclusió en l’habitatge, 

empoderament, sensibilització i visibilització 

 

1. Incidència social i visibilització de la discriminació 

2. Coneixement i empoderament a la població immigrada 

3. Prevenció de l’exclusió residencial 

4. Estratègies que incideixen en el sector immobiliari 

5. Alternatives en la provisió o accés a l’habitatge 

6. Aportar coneixement sobre la realitat de la situació 

 

B. Transversalitat, treball en xarxa i perspectiva 

interseccional 

C. Generals, perspectiva de gènere i immigració 

03.3 
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04 
Implementació de propostes de 

Dignificació del treball de la llar 
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 Constituïda la Comissió de seguiment: 16 abril 
 

 Publicació de les 68 propostes, català i castellà, en 

procés de difusió 
 

 Entrevistes amb les institucions competents 
 

 Seguiment de la Mesura de Govern per la 

democratització de la cura 
 

 Espai de les cures: en procés de definició, per final d’any 
 

 Guia per a persones treballadores 
 

 Accions en marxa per part d’entitats: 
 

 Comissió amb Generalitat 
 

 Mocions a Ajuntaments, Parlament, Congrés per 

ratificar el Conveni 189 

04. Implementació de propostes de Dignificació del  

        treball de la llar 
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05 
Mesura de Govern:  

Pla de ciutadania i immigració de 

la ciutat de Barcelona 2018 - 2021 
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06 
Seguiment del Pla de treball del 

CMIB 2017-2018 
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06. Seguiment del Pla de treball al web del CMIB 
  http://novaciutadania.cat/pdt/ 
 

http://novaciutadania.cat/pdt/
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06. Seguiment Pla de treball CMIB 2017-18.  

        Accions per eixos 

133 
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56 

33 
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1. PLENA CIUTADANIA

2.  INTERCULTURALITAT

3.  FOMENT I SUPORT A 
L’ASSOCIACIONISME 

4.  FUNCIONAMENT INTERN



Pla de treball del CMIB 

 
Informe de Seguiment - Juny 2017 a juny 2018 

 
Valoració del grau d’acompliment d’objectius i 
accions:   
 
 Total accions: 272 

 
 Mitjana de 4,2 accions per objectiu 

 
 Del total de 65 objectius 

 
63 amb algun acompliment o iniciats  97%  
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SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL. Juny 2017 – Juny 2018 
 

Actes del Consell 

 Trobada BCN Ciutat diversa: creix en participació i reivindicació 

 Premi del CMIB: potenciar visibilitat i assistència 

GT i preparació Trobada BCN Ciutat diversa 2018  
 

Habitatge i discriminació 
 Acords IMHAB / OND  /   entitats         

 Sessió informativa – 9 juliol 

 Jornada Auditori  

 Premi CMIB 
 

Aportacions a la MG Pla de Ciutadania i Immigració 

La meva ciutat el meu vot 

Aportacions a la MG Foment Participació diversa 

Trobada del grup C-MISE (City Initiative on Migrants with 

Irregular Satuts in Europe) 
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 Implementació 68 propostes Dignificació Treball de la llar i la 

cura de les persones 
 Manifest 

 Doc 68 propostes 

 Declaració institucional 

 Premi CMIB 2017 

 Video i Campanya comunicació 

 GT seguiment implementació 

 Acords de col.laboració i perspectives de futur: Ajuntament, 

Subdelegació del govern, Generalitat.  

 

Comunicats, Manifestos i adhesions:  
 Comunicat condemna atemptats agost 2017 

 Manifest Dignificació Treball de la llar, lectura conjunta a la Trobada 

2017 

 Comunicat de rebuig projecte educatiu i immigració com amenaça 

 Adhesió al Comunicat Consell Cooperació de suport a Open Arms 
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Comissió de formació 
 Temàtiques d’interès prioritzades 

 Apropaments a C. Cívics, equipaments i serveis 

 Presentació entitats, coneixement mutu, treball en xarxa 
 

Sessions formatives / informatives 
 15/06/17  -     Fiscalia Delictes d’odi i discriminació i Mossos 

 04/06/18  -     Sistema educatiu 

 Altres         -   Facturació electrònica, Suport subvencions, Certificat 

digital... 

Pla d’enfortiment 
 

Refugi: Col•laboració en l’organització d’activitats 20 de juny. Exposició a la Trobada. 

Coneixement mutu i foment del treball en xarxa:  
 Comissió formació i sessions formatives i a territoris previstes 

 Dinàmica de coneixement mutu i activitats en comú al GT Trobada 

2018 
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Contacte i col•laboració amb departaments, serveis i 

equipaments municipals: Districte de Sants (Plenari, CC Sortidor), IMHAB, 

Barcelona Activa, Oficina Drets laborals, Economia de les cures, Feminismes, Institut 

Drets Socials, Dept. Salut, Institut M. Estadística... 
 

Renovació de la representació del CMIB al Consell de ciutat 

Ampliació CMIB: prospecció entitats per completar orígens i diversitat 

 Invitació entitats externes: Trobada, Jornada (Habitat3, Coord. llengua...) 

Comunicació 
 Rodes de premsa: Treball de la llar... 

 Videos 

 Trameses informatives: Acollida, Estrangeria, actes a la ciutat.... 
 

Nou web del CMIB 
 

Col•laboració amb altres Consells:  
 Consell de gent gran         /         Consell de Cooperació 

 Consell de Consum           /         Consell de dones 
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PREVISIONS DE FUTUR 
  

Gent gran i immigració: Inici accions coneixement: acord Inst. 
M. Estadística per explotació i anàlisi de dades 

Comissió de participació / Participació diversa 

Comunicació: aportacions nou web / Decidim Bcn 

Revisió reglament CMIB 

Manifest Habitatge i discriminació 

Premi CMIB 

Sessions formatives 
 20/09/18   -    Treball en xarxa 

 27/09/18   -     Drets laborals i inserció laboral 

 08/10/18    -    Serveis dones / Prevenció violència gènere 

 20/11/18   -     Gestió de projectes 

 

67 propostes 
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07 
Proposta d’altes i baixes al CMIB i 

renovació Comissió Permanent 

 
 Incorporació al CMIB:  

 Espíritu de Sta Cruz de la Sierra  

 

 Incorporació a la Comissió Permanent: 
 Asociación Social Cultural y Arte Culinario de 

Honduras 

 Creu Roja Barcelona 
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08 
Informacions diverses 

 
• Projecte la meva ciutat el meu 

vot 

 

• #CelebremBCN amb la seva 

diversitat cultural 

 

• Inauguració OND – Oficina per 

la No Discriminació 
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08 
 

Projecte la meva ciutat el meu vot 
 

 augment de la inscripció en el cens electoral de cara a les 

eleccions municipals i europees del 2019.  

 arribar fins els 35.000 persones registrades 
 

Públic diana:  
- Cens electoral de residents a Espanya que són nacionals de 

països de la UE. (municipals i Europees)  

- Cens electorals de persones residents a Espanya de països 

amb acords de reciprocitat per a les eleccions municipals:  

Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, 

Islàndia, , Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i 

Tobago 

 

Termini sol·licituds:  

 

1 de desembre de 2018 a 15 de gener de 2019  
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08 
Informacions diverses 

 
• Inauguració OND – Oficina per 

la No Discriminació 
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09 
Precs i preguntes 


