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El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu i de participació
de l'Ajuntament de Barcelona, creat l’any 1997, que pretén incidir en l'entorn social, cultural i
polític per assolir l'exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades. Cada any el
Consell escull una temàtica a treballar de forma participativa i que marca l’activitat anual. El
2017 es va triar La dignificació del treball de la llar i les cures: ha estat present en la Trobada
BCN Ciutat diversa, en el Premi anual del Consell, i un grup de treball ha elaborat un document
de propostes i un Manifest, que ha donat peu a una Declaració institucional de l’Ajuntament
presentada en premsa.
Per l’any 2017 destaquem les següents activitats i productes:
-

-

2 sessions plenàries del Consell
8 sessions de la Comissió Permanent (3 extraordinàries)
1 comissió d’urgència (convocatòria general per aprovar Manifest)
Trobada BCN ciutat diversa:
 11.000 persones assistents
 38 entitats participants en el grup de treball i en la trobada
 56 activitats
 10 reunions dels grups de treball
Grup de treball per la Dignificació del Treball de la Llar i les Cures. 19 reunions del GT.
Document “Les 68 propostes per la Dignificació del Treball de la Llar i les Cures”
Dos manifestos del CMIB, una Declaració institucional de l’Ajuntament, dues rodes de
premsa.
Quatre vídeos, vinculats als actes, i 6 càpsules de sensibilització del Treball de la llar
Aportacions a la Mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la
irregularitat sobrevinguda

Tota la informació disponible al web del CMIB
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a) Pla de treball 2016 -2019 del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB)
En el marc de la sessió plenària de juliol es va presentar el seguiment del Pla de treball 20162019 del Consell, especialment dels objectius prioritzats i a partir de l’actualització disponible
al web del CMIB 1. A juny 2017 s’havien realitzat 43 accions amb algun acompliment dels
objectius del Pla, que representa un grau rellevant (66,2%). S’ha avançat especialment en l’eix
de Plena ciutadania, el més destacable en el Pla, seguit del d’Interculturalitat i del de foment
de l’associacionisme. Les diferents accions es recullen en aquest resum i volem destacar alguns
canvis en la dinàmica de funcionament per promoure la participació activa i la obertura i
treball en xarxa. D’una banda, s’ha potenciat la relació amb actors socials vinculats amb els
interessos del Consell, en els grups de treball hi participen entitats que no formen part del
Consell, així com professionals o especialistes, i s’ha iniciat col·laboració amb el Consell
Municipal de la gent gran per l’abordatge de la situació de la gent gran i l’envelliment de la
població migrada. Per altre cantó, es va generar un espai en el Plenari per traslladar a totes les
entitats la tasca de la Comissió Permanent i els grups o comissions, juntament amb la valoració
de la vicepresidència associativa.

b) Òrgans de govern: Sessions plenàries i Comissions permanents
En les dues sessions plenàries realitzades, el 5 de juliol i el 30 de novembre, amb una mitjana
de participants de 31 entitats i 43 persones, s’ha consolidat la metodologia més participativa,
amb una distribució de l’espai en rotllana, més proper, i amb alguna dinàmica participativa per
incloure el màxim d’aportacions i implicació. El segon plenari va tenir lloc a la sala de plens del
districte de Sants, que representa una descentralització d’activitat.
En el primer Plenari es va incorporar el nou vice-president associatiu del Consell, president
d’ACATHI, votat en el darrer Plenari de 2016.
Es van realitzar 8 reunions de la Comissió Permanent del CMIB, cinc d’ordinàries i tres d’elles
extraordinàries, pels següents motius i temes:
1. Comunicat davant els atemptats d’agost a Barcelona i Cambrils. 21 d’agost.
Reunió conjunta de la Comissió Permanent del CMIB i la Taula de Ciutadania i
Immigració, es va aprovar un comunicat de rebuig als atemptats del 17 d’agost a
Barcelona i Cambrils. Es va acordar participar en la manifestació del 26 d’agost
amb el lema: “Contra l’odi, un sol poble”.
2. Aportacions del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i
prevenir la irregularitat sobrevinguda. 15 de maig. Es va fer roda de premsa.

1

http://novaciutadania.cat/pdt/
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3. Aportacions al Nou Pla de Ciutadania i Immigració. 14 de setembre.
Comissió d’Opinió d’Urgència (COU): Es va realitzar una convocatòria al conjunt del Consell, en
els mateixos termes que una COU, a fi d’aprovar el Manifest per a la dignificació del treball de
la llar i les cures.

c) Membres, incorporacions i sortides del CMIB
El total de membres del CMIB és de 69, dels quals 54 són entitats del món de la immigració,
d’acollida o veïnals, cíviques, o sindicals. S’ha mantingut respecte l’any anterior.
L’any 2017 s’han incorporat tres entitats: FEDASCAT - Federación de Asociaciones de
Colombianos en Cataluña, KALIPI - Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de
Barcelona i FAHONCAT – Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña. S’ha donat de
baixa la Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil, per manca de participació en
els darrers dos anys.

d) Propostes per la Dignificació i visibilització del treball de la llar i la cura de les
persones
El Consell va elegir aquest com a tema central de l’any 2017 a proposta de diverses entitats
coneixedores de la situació de greuge a nivell laboral i social i de menysteniment dels drets de
les persones que treballen en aquest sector, majoritàriament dones i immigrades estrangeres.
Una feina invisibilitzada i poc valorada, però que és central en el sosteniment de la vida i
l'economia
En aquest context el Consell va dur a terme durant el 2017 una sèrie d’accions responent als
objectius de dignificació, sensibilització i reconeixement social:
-

-

-

Grup de treball. Va realitzar una tasca intensa i profitosa en 19 reunions entre març i
novembre de 2017. Format per 13 entitats (4 d’elles convidades) i amb la participació d’un
total de 26 persones, organitzades en dos subgrups, incloent professionals especialistes. Es
va convidar a entitats, membres o no del CMIB, rellevants en el sector; especialment de la
Taula de defensa del treball de la llar, que ja havia iniciat la seva tasca en el tema, i de la
Xarxa per un treball de la llar just.
Manifest per a la dignificació del treball de la llar i les cures, elaborat participativament i
aprovat en Comissió oberta al conjunt del CMIB el 26 de setembre. Lectura participada en
la Trobada i en altres actes.
Trobada BCN ciutat diversa del CMIB: 22 d’octubre.
Vídeo Treball de la llar i les cures, una feina per dignificar: en col·laboració amb les entitats
del sector, presentat el 22 d’octubre a l’Auditori i adreçat a la informació i sensibilització.
Se’n desprenen 6 càpsules pensades per al treball de sensibilització i difusió.
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-

-

Document “Les 68 propostes per la Dignificació del Treball de la Llar i les Cures”: elaborat
pel GT i aprovat en Plenari a 30 de novembre, inclou argumentació i propostes per
dignificar el sector, reivindicant millores laborals i socials, i a fi de sensibilitzar la societat.
Les propostes van adreçades a les diferents administracions en funció de les respectives
competències. Àmbits: laboral, estrangeria, salut, reconeixement social i empoderament.
Premi del CMIB.
Declaració institucional de l’Ajuntament de Barcelona per a la Dignificació del Treball llar
i la cura de les persones, aprovada a 22 de desembre. Es va fer roda i nota de premsa.

S’ha mantingut coordinació amb la Mesura de Govern per la Democratització de la cura,
impulsada des del Comissionat d’Economia Cooperativa, social i solidària i consum amb el
colideratge de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, aprovada el 26 de maig de 2017, i amb la
Mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda.

e) Trobada BCN ciutat diversa
La Trobada BCN ciutat diversa és un dels actes centrals del Consell, es tracta d’una celebració
festiva, intercultural i reivindicativa, que es porta a terme des de ja fa anys, amb molta
participació d’entitats i de ciutadania. Ha anat creixent i evolucionant, i ha esdevingut una cita
referent en el calendari de la ciutat, on reconèixer i celebrar la seva diversitat cultural. El 2017
s’ha recuperat en el títol el concepte de trobada, no referida exclusivament a les relacions
entre les diferents entitats sinó a l’espai compartit amb tota la ciutadania de Barcelona, que ha
incrementat progressivament la seva assistència i participació, arribant a 11.000 persones.
La trobada és un element important en la construcció d’una ciutat plural i cohesionada, a
partir del reconeixement de la diversitat, i de la convivència i la interacció entre les entitats i la
ciutadania, en espais comuns en què tothom, independentment del seu origen, hi participi,
trencant alhora estereotips. També és un espai per fer visible la riquesa cultural, social i
econòmica de la nostra ciutat, i l’enriquiment que suposa la immigració i llurs entitats. Pretén
al mateix temps sensibilitzar i aprofundir en la temàtica escollida anualment.
Es va realitzar el diumenge 22 d’octubre i va comptar amb la participació de 38 entitats (un
70% del total), que van treballar en la seva organització al llarg de molts mesos i que van
mobilitzar a unes 400 persones voluntàries. Va comptar amb una assistència aproximada
d’unes 11.000 persones, un increment rellevant (16% superior a l’any anterior), i amb més de
60 activitats (espectacles a l’escenari, taulells informatius i activitats de les entitats a les
carpes, auditori, biblioteca vivent, jocs i tallers, rumors de pedra...).
La trobada va dedicar la seva vessant reivindicativa al treball de la llar i les cures, de manera
que bona part de les activitats s’hi van vincular. A més de la lectura del Manifest, per part del
conjunt d’entitats del Consell, es van realitzar diverses activitats de sensibilització (jocs de rol o
de preguntes, tallers, panells informatius, el rap reivindicatiu de les libèl·lules...) per part de les
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entitats, i es van programar quatre taules rodones a l’Auditori (testimonis, drets laborals i
reconeixement social, formació i empoderament, estrangeria i intermediació laboral).
Es va presentar el vídeo reportatge de resum i la valoració en el darrer Plenari del Consell.

f) 9a edició del Premi Consell Municipal d’Immigració
Com cada any i en el marc del dia internacional del migrant es convocà el Premi Consell
Municipal d’Immigració, que va néixer amb la finalitat de reconèixer la feina duta a terme en
l’àmbit de la immigració. La convocatòria consta d’un premi escollit per un jurat independent i
una menció especial que recau en una entitat membre de ple dret del Consell, votada per les
pròpies entitats per reconèixer la seva participació, activitat i bona entesa durant l’any.
El 2017, 9a edició, les bases del premi contemplaven atorgar el premi a projectes o treballs
que hagin destacat o siguin d’especial interès en l’àmbit del Treball de la Llar i la cura de les
persones, des de la perspectiva de les persones immigrades. S’hi van presentar 6 propostes. El
jurat es va reunir en deliberació el 23 de novembre i va decidir atorgar el premi a l’Associació
Mujeres Pa’lante, amb el projecte Transformant-nos, Lluites pel reconeixement de drets,
l'empoderament i el foment de noves formes d'autogestió en el treball de la llar i les cures.
La menció especial escollida per les entitats membres del Consell en el Plenari de 30 de
novembre, va recaure en el Centro Boliviano Catalán.
L’acte de lliurament es va realitzar el dia 18 de desembre, al MUHBA, amb l’assistència d’unes
70 persones. Es va presentar un vídeo reportatge sobre les propostes presentades al Premi.
El mateix dia 18, dia internacional del migrant, va tenir lloc a continuació un acte organitzat en
col·laboració entre Ajuntament i Generalitat, en homenatge a Elsa Oblitas, a la capella Santa
Agata. Elsa Oblitas, presidenta del Centro Boliviano Catalan i membre del grup Libelulas, va
morir el 7 de novembre. Es va rendir homenatge al seu activisme, energia i compromís en
l’àmbit de la immigració i especialment de les dones i de les treballadores de la llar. Fins al
darrer moment va participar plena i activament tant en el grup sobre el treball de la llar i les
cures, com en la Trobada BCN ciutat diversa, i en la Comissió Permanent.

g) Altra activitat i temes tractats al CMIB
Destaquem d’altres activitats i temàtiques treballades en el Consell al llarg de l’any:
-

Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia
de Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la Policia. Sessió a càrrec del fiscal Sr.
Miguel Angel Aguilar, i del Sr. Albert Oliva (Mossos d’esquadra), a fi d’oferir coneixement i
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contacte amb els organismes implicats i alhora promoure la denúncia, per tal de contribuir
a la lluita contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme. 15/06/2017.
-

-

Pla d’enfortiment d’entitats: s’ha donat continuïtat en la tasca de formació i suport,
especialment suport a mida a les entitats que en fan demanda: 13 entitats, 78 persones,
85 hores.
Noves Normes de Participació ciutadana. Presentació i debat en Comissions Permanents i
informació de l’aprovació en Plenari de 30 de novembre.

-

Dia Mundial de les Persones Refugiades. El 2017 es va fer el traspàs de l’organització de
l’Acte del dia Mundial de les persones refugiades, el 20 de juny, des del CMIB a Ciutat
Refugi. S’ha continuat la participació i la col·laboració en l’organització de l’acte.

-

Grup consultor del Projecte Urban Agenda de la UE. Participació en trobades
preparatòries a Barcelona i en grups de treball a Amsterdam. Abril-maig 2017.

-

Grup Consultor de Prevenció del sexisme. Sessió de treball i consultes amb entitats del
CMIB, en col·laboració amb el Dept. de Feminismes. Aportacions de les entitats. Març.

-

Millores per l’accés a l’atenció sanitària: presentat en Comissió Permanent per part del
Director de Serveis de Salut, i enviada la informació als membres del Consell. Maig.

-

Millora del circuit d’empadronament. Informació en la CP de febrer.

-

Participació i comunicació. Donada l’agenda de treball del Consell, no s’han convocat les
comissions, no obstant, s’han abordat els temes en el grup de treball de la trobada i en la
comissió permanent. Es planteja la necessitat de cercar espais de coneixement entre
entitats del CMIB i de diversificar la representació en altres espais i oferir feedback.

-

Coordinació amb el Consell Municipal de la Gent gran. S’ha encetat col·laboració
analitzant conjuntament la problemàtica i cercant vies de treball.

-

Trameses informatives: d’actes i informacions rellevants i d’interès pels membres del
Consell.

Febrer de 2018.
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