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ACTA RESUM DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL  

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA - CMIB 

Sessió del dia 25 de juny de 2018 

 

A les 18:00 hores, al Saló de Cent. 

Es pot escoltar la gravació al web del CMIB  i consultar la documentació presentada: enllaç. 
 

Presideix:  

Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència, President del CMIB 

 

Assistència (46 entitats o institucions, 51 persones):  

 

 Vicepresidències 

1. Lola  LÓPEZ FERNÁNDEZ   
Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 
Diversitat. Vicepresidenta segona del CMIB. 
Ajuntament de Barcelona.  

2. Rodrigo  ARANEDA   
ACATHI. Associació Catalana per la Integració 
d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
immigrants. Vicepresident primer del CMIB. 

 

 

Entitats: 

3. Carmen  BERMUDEZ BONILLA   ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano 

4. Rita  AMAQUI   Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas 

5. Valentina  NOVA   Asociación Cultural "Los Ríos" en Cataluña 

6. Irene  YAMBA   Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola 

7. Lili  WANG   
Asociación Intercambio Cultural Chino-
España 

8. Estrella WANG     

9.  Representant     

10. Ana  GAISEANU   ASOCROM Associació romanesa  

11. Javed ILYAS   Associació de Treballadors Paquistanesos 

12. Sahara JAVED     

13. Abdou  MAWA NDIAYE NDAW    
Associació Catalana de Residents 
Senegalesos 

14. Nadine FEGHALI   Associació Catalunya-Líban 

15. Janette  VALLEJO   
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a 
Catalunya (AMIC - UGT) 

16. Ramiro  PAMPOLS   Associació Sòciocultural La Formiga 

17. Elisabet  UREÑA VILA   Càritas Dioscesana de Barcelona 

18. Carles  BERTRAN I BRUGUERA   CC.OO. de Catalunya - Migracions 

19. Pere  SERRA   CCAR Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/consell_municipal.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/programes/actes_plenari.html
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20. Lourdes  MARINO   Centro Boliviano Catalán i Libelulas 

21. Isabel VALLE     

22. Johana DIAZ   
CICTAEC Cámara Internacional de Comercio 
y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 

23. Lucia  GUERRERO   
Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya 

24. Patricia POLO   Consell de la Joventut de Barcelona 

25. Alejandro MORENO   
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra (entitat 
observadora) 

26. Elisabet FIGUEROA   
FASAMCAT Federación de Asociaciones 
Americanas de Cataluña 

27. Sylviane  DAHAN   
FAVB Federació d'Associacions de Veïns i 
Veïnes de Barcelona 

28. Carmen  BERMUDEZ BONILLA   
FEDASCAT Federación de Asociaciones de 
Colombianos en Catalunya 

29. Javier  BONOMI   
FEDELATINA Federació d'entitats 
llatinoamericanes a Catalunya 

30. Lester  BURTON   
Federación Latina de Medios de 
Comunicación 

31. Joan CALICÓ   Fundació Benallar 

32. Fátima LEAL   Fundació Migra Studium 

33. Sergi NOGUERA   
Fundació Privada Servei Solidari per la 
Inclusió Social 

34. José Guzmán   Fundación Juan Pablo II 

35. Macrina ALCEDO   
KALIPI Federación de Entidades Cívicas y 
Religiosas Filipinas de Barcelona 

36. Norma  VÉLIZ   Mujeres Palante 

Javier  GARCÍA BONOMI   Red Solidària Argentina a Barcelona 

37. Lourdes  PONCE 
 

Xarxa 9 Barris Acull 

 

 

Grups polítics 

38. Miquel  ESTEVE BRIGNADELLI   Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT) 

39. Maria  XIMENA GADEA   Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT) 

40. Montserrat BENEDÍ ALTÉS   Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

41. Carmen ANDRÉS AÑÓN   Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

42. Mónica PARÉS CENTENO   Partit Popular (PP) 

 

 

Personal tècnic de l’Ajuntament i persones convidades 

43. Aida  GUILLEN LANZAROTE   
Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Ajuntament de Barcelona 

44. Ramon  SANAHUJA VELEZ   
Director de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants 
Ajuntament de Barcelona 

45. Joan  RECASENS ALBALADEJO   
Institut Municipal d’Habitatge 
Ajuntament de Barcelona 
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46. Anabel RODRIGUEZ ADOT   
Oficina d’Habitatge de Sants-Montjuïc  
Ajuntament de Barcelona 

47. José  CANO ESCRIBANO   
Cap del Programa de Ciutadania i Educació.  
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 

48. Orland  BLASCO ALEU   
Direcció de Serveis de Democràcia Activa 
Ajuntament de Barcelona 

 

 

Secretària del Consell 

49. Núria  PÀMIES MARTORELL   
Secretària del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

50. Edgar  CODINA FUENTES   
Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Ajuntament de Barcelona 

 

S’excusen: 

 David Jové, Creu Roja Catalunya 

 Jorge Irias, Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos de Catalunya 

 Pina Quiñones, Centro Peruano en Barcelona 

 Hassan Bolif, Fundació IBN BATTUTA 

 Mònica Barnola, Surt, Fundació de dones, Fundació privada 

 Maria José Lecha, CUP Capgirem Barcelona 

 Marta Clarí, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 

 Núria Martínez Mozas, Cap de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona 

 
ORDRE DEL DIA:  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Informe de presidència i vicepresidència 
3. Tema de l’any 2018 del CMIB: Persones immigrades i discriminació en el dret a 

l’habitatge 
 Presentació de serveis i polítiques d’habitatge de l’Ajuntament 

 Accions previstes des del CMIB 

 Premi CMIB 2018: jurat i criteris d’atorgament 

4. Implementació de propostes de dignificació del treball de la llar 
5. Mesura de Govern: Pla de ciutadania i immigració de la Ciutat de Barcelona 2018-21 
6. Seguiment del Pla de Treball del CMIB 2016-19 
7. Proposta d’altes i baixes al CMIB i renovació de la Comissió Permanent 
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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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior - 1min 46s. 

 
Sr. Jaume Asens, dóna la benvinguda a tothom i repassa l’ordre del dia. Destaca com a punts principals 
la presentació del Pla d’Immigració i Ciutadania, el seguiment del Pla de Treball i l’elecció del tema de 
l’any, i aprofita per agrair la participació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i de la Gerència de 
l’Habitatge en relació a aquest darrer tema. 
 
També dóna específicament la benvinguda a l’Associació Espíritu de Santa Cruz de la Sierra, que 
s’incorpora al CMIB. 
  
Recorda que l’acta anterior es va enviar per correu electrònic i l’esborrany està disponible a la pàgina 
web de  Nova Ciutadania. S’aprova l’acta sense cap esmena. 

 
 

2. Informe de presidència i vicepresidència  
 
Informe de Presidència - 3min 25s. 

 
Sr. Jaume Asens fa una valoració de les iniciatives que s’estan portant a terme i altres novetats: 
 
 Document de 68 propostes per la Dignificació del treball de la llar i les cures. Aquest document, 

fruït del grup de treball de l’any passat, fa un recull de propostes per equiparar la situació laboral de 
les persones treballadores de la llar i de les cures a la resta de treballadores i treballadors. Es va 
presentar en ocasió del Dia Internacional del Migrant, i l’objectiu és implementar aquestes 
propostes a través de les diferents administracions a les quals van adreçades. 

 
 Aprovació del nou Pla de Ciutadania i Immigració. Presentat al Plenari del Consell Municipal de 

Maig, ha estat un treball participatiu que ha incorporat les aportacions de diverses entitats, sobretot 
del CMIB,amb l’objectiu de fer-les partícips juntament amb els grups polítics. Les més de 80 
actuacions giren al voltant de tres eixos: Polítiques d’equitat (de l’acollida a la ciutadania), plena 
ciutadania (foment de la participació i lluita contra la discriminació) i diversitat i interculturalitat, i 
comptem amb una dotació de més de 10 milions d’euros. 

 
 Tancada De persones immigrades, refugiades i racialitzades. Arran de la tancada a l’antiga Escola 

Massana, s’ha produït un seguit d’assemblees al voltant de la Llei d’Estrangeria. L’Ajuntament s’hi ha 
reunit i comparteix moltes de les seves reivindicacions, especialment pel que fa a l’accés a la 
regularització i als serveis públics. D’altra banda, recorda la millora del circuit d’empadronament a 
Barcelona que ha facilitat l’empadronament de 8.000 persones sense domicili fix, i 1.000 més 
gràcies al servei d’inspecció. 

 
 Arribada d’immigrants i refugiats a Europa. Davant les diverses arribades de les últimes setmanes, 

Barcelona s’ha significat com a port d’acollida i esperança, contradient el missatge que arriba des 
d’Itàlia. Cal destacar que, tot i el significatiu cas de les 620 persones de l’Aquarius, centenars de 
persones han seguit arribant en pastera a les costes andaluses.  

 
Davant d’això, Barcelona ha augmentat en 150 el nombre de places de primera acollida en només 
48h, i durant el darrer cap de setmana un centenar més. Aprofita per agrair la feina dels diferents 
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serveis de la ciutat, entre els quals el SAIER, que ha vist augmentar el nombre d’atencions de les 
18.000 durant tot al 2017 fins a les 8.500 de gener al maig del 2018, amb un augment de refugiats i 
(3.500 persones) i menors (780 persones). 
 
Per donar una resposta conjunta, es va convocar la Comissió Permanent el passat 15 de juny, en la 
qual es va valorar l’objectiu de dotar de més recursos i establir estratègies. 
 
Igualment, es recorda la necessitat de que l’administració central, que en té les competències i 
també els recursos, els faci arribar a les ciutats que s’encarreguen en última instància de l’acollida. 
 
Finalment, fa referència al nou tema que es treballa aquest any 2018, habitatge i discriminació, i 
dóna la paraula al Sr. Rodrigo Araneda, i aprofita per agrair públicament la seva feina. 

 
 
 
Informe de Vicepresidència - 17min 43s. 

 
Sr. Rodrigo Araneda tracta diversos temes referents al treball realitzat durant el darrer mig any  
 
 Comissió d’Opinió d’Urgència sobre el Pla Educatiu Estatal. En resposta al nou projecte de Pla 

Educatiu Estatal, es va convocar a la Comissió d’Opinió d’Urgència – COU - a fi de fer un manifest on 
mostrar el rebuig al tracte de la immigració irregular com una amenaça als valors. El manifest s’ha 
enviat per correu a diverses personalitats polítiques i administracions per exposar el punt de vista 
del CMIB. 
 

 Adhesió al Comunicat en suport de l’ONG Proactiva Open Arms. La Comissió Permanent del Consell 
va aprovar l’adhesió a la declaració de suport feta des del Consell Municipal de Cooperació. 

 
 Projecte “la meva ciutat, el meu vot”. Recorda la iniciativa en favor de promocionar el dret de vot 

per a les persones immigrades de països europeus i països amb acord de reciprocitat. 
 

 Documents de propostes. Se segueix treballant amb els dos principals documents d’incidència 
política elaborats pel CMIB: Les 67 propostes per afavorir la inclusió de les persones immigrades 
dins el marc de la llei d’estrangeria, i les 68 propostes per al dignificació del treball de la llar i les 
cures. Tanmateix, es constaten les dificultats existents en relació al segon document a l’hora de 
traslladar-lo a la Generalitat per la falta de govern, i es planteja aprofitar el nou panorama polític 
resultant del canvi de govern espanyol. 

 
 Arribada de persones refugiades i immigrades a Europa. Destaca l’augment de discursos d’odi i 

discursos xenòfobs tant a Europa com a la ciutat. Recorda que hi ha una crisi de persones 
refugiades, però no és a Europa a qui afecta sinó als països que acullen per milions. En tot cas, a 
Europa hi ha una crisi de consciència influïda pel discurs que relaciona la immigració amb problemes 
de seguretat i conflictes per la lluita pels recursos. 

 
En aquest sentit, valora la importància de fer-ho visible a través d’actes com els del 20 de juny, dia 
internacional de les persones refugiades, i coincideix amb el diagnòstic del president en relació a 
que és necessari la col·laboració solidària entre les diferents ciutats i administracions a l’hora de 
donar una resposta conjunta. 
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Recorda que la Generalitat de Catalunya no ha desenvolupat la Llei d’Acollida que va aprovar, i 
acaba la seva intervenció preguntant-se com combatre la deriva xenòfoba que recorre Europa. 

 
El Sr. Asens dóna pas a la Sra. López per tractar el següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

3. Tema de l’any 2018 del CMIB: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge 

 
Sra. Lola López explica l’elecció del tema de l’any 2018: - 23min 56s. 
 
Comença explicant que es va llençar una consulta a totes les entitats del Consell entre desembre i 
febrer, de la qual en van sortir diversos temes a prioritzar, entre els quals va destacar habitatge, 
persones vulnerables i gent gran. 
 
El segon tema es va descartar, a favor dels altres dos, i es va decidir dedicar el 2018 a l’habitatge amb 
l’accent sobre la discriminació que la població immigrada pateix, mentre que degut al desconeixement 
de la realitat de la situació de les persones grans de contextos culturals diversos, es preveu fer recerca 
en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Estadística i es planteja com a tema pel 2019 pendent de que 
sigui ratificat pel Consell. 
 
Pel que fa a l’habitatge, tot i ser un tema transversal a l’Ajuntament i un problema que afecta al conjunt 
de veïnes i veïns, es decideix que és important tractar-lo específicament des del Consell degut a les 
dificultats afegides i a la discriminació que pateixen les persones racialitzades en l’accés a l’habitatge.  
 
A més, cal tenir en consideració diversos aspectes com és el fet que l’empadronament és la porta 
d’accés a molts drets, el creuament amb altres eixos de discriminació com pot ser la pobresa, la 
dificultat afegida de persones en situació irregular o sense contracte fix, o el risc de ser expulsats de 
determinats barris, entre d’altres. 
 
Des d’aquesta perspectiva, resulta indispensable posar en coneixement de la població immigrada els 
drets reconeguts i els recursos existents a la ciutat. En aquest sentit, s’han planejat una sèrie d’accions 
en col·laboració amb les Oficines d’Habitatge i l’Institut Municipal d’Habitatge i l’OND. Al Plenari s’ha 
convidat al Sr. Joan Recasens, adjunt a la gerència d’habitatge i secretari del Consell d’Habitatge per a 
presentar els serveis i polítiques públiques d’habitatge de l’Ajuntament. 
 
La Sra. López cedeix la paraula al Sr. Recasens. 
 
Presentació dels serveis i polítiques d’habitatge de l’Ajuntament - 30min 46s. 

 
Sr. Joan Recasens presenta les polítiques i serveis en matèria d’habitatge: 
 
Agraeix la invitació al plenari i s’ofereix per ampliar qualsevol de les informacions que presenta avui. 
Presenta les dades de l’evolució del preu del lloguer a la ciutat de Barcelona i destaca que no només 
està per sobre del pic del 2008, sinó que a més el poder adquisitiu és inferior al de llavors. 
 
 Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025. Enumera els 7 reptes als quals pretén fer front el Pla pel Dret 

a l’Habitatge, i aprofita per recordar la nova perspectiva que s’ha adoptat en la Gerència 
d’Habitatge, ja que abans depenia de Urbanisme i ara ho fa de Drets Socials. 
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El Pla orbita al voltant de 4 eixos estratègics: Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió 
residencial, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el parc assequible, i mantenir, rehabilitar i 
millorar el parc actual. 
 
En aquest sentit, s’han portat a terme diverses accions, entre les quals destaca la unificació de totes 
les polítiques públiques en un sol portal web: habitatge.barcelona, la creació de l’Observatori 
Metropolità de l’Habitatge, la unificació de tots els serveis d’habitatge en un nou operador únic; 
l’IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació), o l’aprovació de la nova ordenança 
municipal: l’ORPIMO, que permetrà lluitar contra les rehabilitacions integrals que acaben amb 
l’expulsió de les veïnes i veïns de l’edifici. 
 
També s’ha augmentat el finançament municipal per a la construcció d’habitatges amb l’objectiu de 
duplicar el parc de lloguer assequible a Barcelona en el període 2016-2022 fins als 13.000 
habitatges, s’està fent un cens d’habitatges i solars buits que es preveu acabar a finals del 2018, es 
vol incidir per aconseguir que s’apliqui un mínim de 5 anys als contractes de lloguer, s’han 
augmentat els ajuts per a l’IBI i la rehabilitació d’edificis, s’han instaurat 10 punts d’assessorament 
energètic i s’ha creat una unitat de disciplina de l’habitatge. 
 

 Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. Enumera els diferents Grups de Treball del CHSB, i 
aprofundeix en el Grup de Treball d’expulsió de veïns, en el qual es treballa per evitar l’expulsió de 
les persones d’edificis identificats en el què existeixen processos que intenten fer fora als veïns i 
veïnes (en total hi ha 95 edificis detectats). 

 
 Serveis d’habitatge.  

 

 Informa de que al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial hi ha un 21% de 
sol·licitants amb NIE.  

 També hi ha el lloguer especial d’urgència per a fer front als desnonaments i als 
impagaments, i també s’hi poden acollir persones en situació administrativa irregular.  

 S’ha creat una borsa de lloguer i un programa de cessió d’Habitatge on l’Ajuntament fa de 
garant.  

 S’ha detectat una gran presència de persones usuàries immigrades a la Mesa d’Emergència.  

 Per últim hi ha un servei de mediació a les Oficines d’Habitatge per fer front a casos 
d’assetjament en el qual es fa un seguiment dels diferents casos. 

 
 
Accions previstes des del CMIB - 50min 31s. 

 
Sra. Lola López explica les accions previstes per portar a terme des del Consell per anar treballant el 
tema de l’any: 
 
Primer recorda que aquestes accions han estat acordades en Comissió Permanent i que a instàncies del 
Grup de Treball de la Trobada d’Entitats s’ha afegit una proposta de manifest. 
 
 Col·laboració amb l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB), Oficines d’Habitatge, OND i 

entitats. S’ha fet un intercanvi d’informació, una anàlisi de la situació i els recursos disponibles, i 
s’ha establert un acord de col·laboració amb l’OND. També s’ha convidat a participar a la Trobada a 
diverses entitats vinculades a l’habitatge. 
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 Sessió informativa sobre el dret a l’habitatge i els recursos disponibles en relació a les persones 
immigrades. En col·laboració amb l’IMHAB, la xarxa d’Oficines d’Habitatge i l’OND tindrà lloc el 
proper dia 9 de juliol una sessió informativa, a la qual hi estan convidades totes les entitats. 
 

 Jornada en el marc de la Trobada BCN Ciutat Diversa el 4 de novembre – Espai auditori. S’està 
valorant que sigui un espai complementari a una jornada prevista per una de les entitats del Consell 
i en la qual es col·laborarà. Es treballarà conjuntament amb el Grup de Treball de la trobada per 
crear un seguit de materials i accions d’informació i sensibilització similar al que es va fer l’any 
passat (testimonis, vídeo, propostes, etc.) i s’emetrà en streaming. 

 
 Manifest del CMIB pel Dret a l’Habitatge i la no discriminació de les persones migrades. A proposta 

del Grup de Treball de la Trobada, s’elaborarà un manifest de manera participativa que es llegirà en 
el marc de la Trobada Barcelona Ciutat Diversa. 

 
 Informe sobre la realitat i problemàtica de discriminació en el dret a l’habitatge i immigració. Es 

farà un petit estudi en col·laboració amb entitats del Consell i altres entitats expertes en aquesta 
temàtica i del qual en resultaran un seguit de propostes. Està previst presentar-lo el 4 de novembre 
en el marc de la Trobada BCN Ciutat Diversa. 

 
 Trobada BCN Ciutat Diversa. Durant la trobada es plantejaran diverses activitats de sensibilització i 

reivindicació relacionades amb el tema de l’any. 
 

 Premi CMIB. El premi del Consell per al 2018 reconeixerà a l’entitat que millor treballi per a lluitar 
contra la discriminació en el dret a l’habitatge de les persones racialitzades. 

 
 
Premi CMIB 2018: jurat i criteris d’atorgament - 54min 35s. 

 
El premi, com cada any, es dedica al tema de l’any del CMIB i s’atorgarà a projectes que siguin d’especial 
interès en l’àmbit de les persones immigrades i la discriminació en el dret a l’habitatge. 
 
Es preveu també una menció especial per a reconèixer públicament a una entitat membre del Consell i 
que durant l’últim any hagi destacat per la seva participació, activitat i bona entesa, i es votarà en el 
darrer plenari de l’any. 
 
Enguany, en resposta a la demanda que es va fer l’any passat, s’ha incrementat la dotació econòmica 
essent de 7.000€ pel projecte premiat, i 2.000€ per la menció especial. 
 
Els criteris per valorar els diferents projectes seran els següents: 
 
A. Lluita contra la discriminació i l’exclusió en l’habitatge, empoderament, sensibilització i 
visibilització, amb un màxim de 15 punts. Contempla 6 apartats: 

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 incideixin en el sector immobiliari 
5. Alternatives en la provisió o accés a l’habitatge 
6. Aportar coneixement sobre la realitat de la situació  
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B. Transversalitat, treball en xarxa i perspectiva interseccional, amb un màxim de 5 punts.  
 
C. Generals, perspectiva de gènere i immigració, amb un màxim de 10 punts. 
 
 
La composició del jurat serà la següent: 
 

1. Sr. Rodrigo Araneda Villasante. Vicepresident primer del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. ACATHI.  

2. Sra. Remei Sipi Mayo. Presidenta de la Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola  
3. Sr. Carles Solà i Serra. Periodista i director del programa 30 Minuts de TV3  
4. Sra. Sònia Fuertes. Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social  
5. Sra. Imma Mata. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona.  
6. 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.  
7. Sra. Vanesa Valiño, Cap de Gabinet de la Regidoria d’Habitatge.  

 
 
El lliurament del premi tindrà lloc el 18 de desembre en el marc del Dia Internacional del Migrant. Les 
bases es publicaran al BOP previsiblement la primera quinzena de juliol i el termini de presentació de 
propostes acabarà el proper dia 10 d’octubre. Els formularis de sol·licitud i el model de memòria del 
projecte o treball estaran disponibles al web de premis de bcn.cat i al web del Consell d’Immigració. 
Properament es llançarà la difusió. 
 
S’està revisant el format del lliurament del premi amb l’objectiu d’atreure més persones i tenir un major 
impacte comunicatiu. 
 
Sr. Jaume Asens agraeix la intervenció de la Sra. Lola López i obre un torn de paraules. 58min 04s. 
 
Sr. Javier Garcia dona les gràcies per l’informe i destaca les dificultats per empadronar-se al domicili, 
especialment greu en el cas de lloguers d’habitacions, i es pregunta si hi ha algun procediment per 
obligar al propietari a facilitar-ne l’empadronament. 
 
Sr. Jaume Asens respon que és un dels temes tractats amb les persones de la tancada, i que afecta 
especialment a persones treballadores de la llar. Des de l’Ajuntament es vol fer una campanya de 
sensibilització entre les persones propietàries, però destaca la importància de que es notifiquin aquests 
casos perquè l’Ajuntament faci de mediador o s’actuï a través del Servei d’Inspeccions. Recorda que és 
una obligació permetre l’empadronament i que se n’ha facilitat el circuit per permetre l’accés a aquest 
dret. Tot i així, és un tema a seguir treballant en el futur. 
 
No hi ha cap més intervenció, i es dona pas a la Sra. Norma Véliz. 
 

4. Implementació de propostes de dignificació del treball de la llar – 1h 02min 13s 

 
Sra. Norma Véliz informa del seguiment de les 68 Propostes per la Dignificació del Treball de la Llar i les 
Cures: - 46min 40s. 
 
Es va constituir una comissió de seguiment de les propostes per a la dignificació del Treball de la Llar i les 
Cures per a donar continuïtat al Grup de Treball que es va constituir el 2017 per tractar el tema de l’any, 
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i que va resultar en un document amb 68 propostes i un manifest, recolzats per una Declaració 
Institucional de l’Ajuntament durant el mes de desembre. 
 
La primera reunió de la Comissió va ser el 16 d’abril, on van participar bona part de les entitats que el 
2017 van constituir el Grup de Treball. Es va presentar el document editat en català i castellà i es va 
posar a disposició de les entitats. Des del CMIB s’està fent difusió igualment entre les diferents 
administracions: Ajuntament, Generalitat i Administració Central, interpel·lades per a l’aplicació de les 
propostes formulades. 
 
Tot i que la inestabilitat política ha alentit el procés d’incidència política, s’estan  plantejant entrevistes 
amb les diverses administracions amb persones de la comissió per a valorar la implementació de les 
diferents propostes. 
 
A la reunió del 16 d’abril, des del departament de Feminismes i des del Departament d’Economia de les 
cures de l’Ajuntament de Barcelona es va fer retorn de la Mesura de Govern per la Democratització de 
les Cures, en la qual hi va participar el CMIB. Els temes de principal interès pel Consell són les superilles 
socials per l’atenció domiciliària, la jornada “Democratitzant la Cura a Barcelona” del passat 10 de maig 
en el qual es va convidar el CMIB, la guia per a famílies contractadores “Cuidem qui ens cuida” en la qual 
ha col·laborat “Anem per feina”, la creació d’un espai de referència d’Informació i Recursos per a les 
Cures, una guia per a les persones treballadores i una campanya de comunicació. 
 
Pel que fa a l’espai d’Informació i Recursos per a les Cures, està previst ubicar-lo al carrer Viladomat 127 
(l’antic PAMEM), i hauria d’entrar en funcionament a finals d’any. Comptarà amb serveis d’assessoria 
laboral, jurídica i psicològica i tindrà una pàgina web de referència. 
 
En relació a aquest espai, des del Consell s’ha insistit en la creació del “Telèfon Vermell”, tal com insistia 
la Sra. Elsa Oblitas, i s’està treballant en aquest sentit conjuntament amb la Generalitat per a definir el 
protocol, destacant la importància de que sigui un servei integral tant per denúncia com per suport a la 
víctima, amb horaris adaptats a les persones treballadores de la llar, especialment les internes, i que 
també sigui útil per a persones en situació administrativa irregular, i que sigui capaç de derivar en funció 
de les necessitats de les persones usuàries. 
 
Per altra banda, s’ha desestimat adaptar el document de 68 propostes en lectura fàcil, i s’ha optat per 
fer una guia per a persones treballadores que informi dels drets i els recursos disponibles als quals 
accedir, aspectes legals i laborals, d’habitatge, pobresa, assetjament sexual i laboral, situació irregular, 
etc. 
 
També es farà una campanya de comunicació i sensibilització a partir dels vídeos i les càpsules ja 
elaborades en col·laboració amb el Departament de Comunicació de l’Àrea de Drets de Ciutadania, 
Cultura, Participació i Transparència. 
 
S’està treballant en formacions en riscos laborals amb uns horaris adaptats, preveient una jornada 
específica adreçada a persones treballadores de la llar. 
 
Des de les entitats s’estan impulsant altres accions: S’ha establert un Grup de Treball amb la Generalitat 
a través de la qual es farà una càpsula informativa del 012 per a TV3 i falques a Catalunya Radio 
centrades en drets, i s’ha establert una coordinació amb el 012 per a fer formació per atendre trucades. 
També s’han preparat fulletons sobre seguretat i riscos laborals i s’està fent formació de formadors 
d’entitats. Tanmateix, pel que fa a la Inspecció de Treball, resulta molt complicat que prosperi. 
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Finalment, la Taula de Defensa dels Drets de les Treballadores de la Llar, la Neteja i les Cures esta 
promovent accions perquè s’aprovin mocions que instin l’estat espanyol a ratificar el conveni 189 de 
l’OIT, a dia d’avui ja hi ha 13 Ajuntaments que han aprovat aquesta moció, i s’està valorant la viabilitat 
dels xecs-serveis. 
 
Sra. Lola López informe que el Sr. Jaume Asens ha hagut de marxar, i dóna pas al Sr. Ramon Sanahuja. 
 
 

5. Mesura de Govern: Pla de ciutadania i immigració de la Ciutat de Barcelona 2018-21. – 1h 
11min 42s. 

 
Sr. Ramon Sanahuja fa un breu resum del Pla de Ciutadania i Immigració: 
 
Recorda que històricament hi ha una tradició d’acords polítics en matèria d’immigració que es remunta 
al 2002, i com a tal s’ha mantingut en el document aprovat enguany, que ha gaudit d’un ampli consens. 
Destaca el mèrit que això té per el major nombre de grups polítics. 
 
El pla parteix d’una introducció en la qual es fa un diagnòstic molt acurat de la situació actual a la Ciutat 
de Barcelona on identifica dues grans idees que marquen el camí de les polítiques a seguir: després de la 
crisi el moment migratori ha canviat radicalment; hi ha moltes noves arribades igualant nivells del 
període 2004-2006, tant persones migrants econòmics com refugiades, fruit d’aquests fluxos 
aproximadament 400.000 veïnes i veïns de la ciutat han nascut a l’estranger (aproximadament un 25%), 
i unes 300.000 tenen nacionalitat estrangera a 1 de gener del 2018, establint un màxim històric. Estem 
en un moment d’acollida, però també tenim una diversitat consolidada que cal tenir present. 
 
El nombre de persones sol·licitants d’asil i refugi ha crescut de manera radical tal com es pot constatar 
pel fet que al SAIER s’ha passat d’atendre 304 sol·licituds el 2012 fins a les 4.405 el 2017. 
 
Pel que fa a l’estructura del pla, gira al voltant de 3 eixos estratègics: polítiques d’acollida i equitat, plena 
ciutadania, i diversitat, interculturalitat i diàleg. En base a aquests 3 eixos estableix una sèrie d’objectius 
que es tradueixen en un total de 80 accions. 
 
Tot i que el document es va fer perseguint un ampli consens polític, la Comissió Permanent del Consell 
va tenir l’oportunitat de fer aportacions al Pla i van presentar diverses idees que s’han acabat 
incorporant. 
 
La Sra. Lola López destaca que donada l’evolució de l’arribada de persones a la ciutat, al Pla de 
Ciutadania i Immigració s’hi creuen mesures en relació a les persones migrades, i també d’altres 
mesures vinculades a la diversitat cultural i religiosa d’una manera transversal. 
 
També aprofita per agrair i posar en valor les diferents aportacions de les persones del Consell 
d’Immigració i la voluntat de trobar un consens entre els diferents partits polítics, que cal destacar 
especialment en l’actual context amb un nombre creixent d’arribades i un clar auge de la xenofòbia a 
Europa. 
 

Dóna pas a un torn de paraules 
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El Sr. Javier Garcia recorda que el CMIB és un òrgan d’interlocució amb l’administració i que cal seguir 
repensant la participació en el Consell, i destaca que tot i que han estat molt interessants els diferents 
punts exposats, encara no han pogut participar pràcticament les entitats i els i les representants polítics 
dels diferents partits, inclòs el regidor, han anat abandonant el Consell. 
 
També pregunta per la situació dels manters i el document de veïnatge, i aprofita per fer un 
reconeixement a la feina del SAIER i les entitats davant de l’arribada d’immigrants, però recorda que 
encara no s’han cobrat les subvencions enguany i es pregunta si l’esforç que es fa des de l’Ajuntament 
és també repercuteix en les entitats. 
 
La Sra. Lola López informa que pel que fa a la venda ambulant és un tema de regulació de l’espai públic, 
però que no es pot abordar des d’una vessant policial, i per tant s’ha fet una cooperativa anomenada 
ALENCOP, s’han establert plans d’ocupació en diferents serveis de l’Ajuntament que han permès 
regularitzar 50 persones l’any 2017 i es preveu augmentar aquesta xifra, etc. Per tant s’està treballant la 
vessant de l’espai públic, però també la vessant social mirant de donar sortides a aquestes persones i a 
d’altres que també es troben en situació irregular i per la qual es va aprovar recentment una Mesura de 
Govern. 
 
Pel que fa al document de veïnatge considera que no es correspon a aquest any, però dóna la paraula al 
Sr. Ramon Sanahuja perquè informi de com està funcionant. 
 
El Sr. Ramon Sanahuja explica que s’han rebut unes 1.300 sol·licituds, especialment al desembre. Cal 
veure quin impacte tindrà realment a l’hora d’evitar que les persones sol·licitants entrin al CIE. En 
aquest sentit, hi ha persones de la Universitat de Barcelona amb accés a la judicatura que ajudaran a 
avaluar si els jutges recorreran al document de veïnatge, però no es podrà valorar els resultats fins 
d’aquí un any. 
 
La Sra. Aida Guillén informa que la propera setmana ha de sortir la resolució definitiva de la 
convocatòria de subvencions, i que es començaran a executar en breus les ordres de pagament sempre 
supeditat al tancament de les justificacions de les subvencions del 2017. Reconeix que això pot implicar 
dificultats de liquiditat per a les entitats, però també explica que s’han iniciat proves pilot de 
convocatòries plurianuals per a valorar anar-ho estenent en futures convocatòries. Malgrat existir 
aquesta voluntat tant política com tècnica, no es podrà concretar durant el 2019 per tractar-se d’any 
electoral. 
 
El Sr. Ramiro Pàmpols felicita a l’Ajuntament per la sensibilitat que mostra davant aquests temes. Per 
altra banda, pregunta si les arribades de persones immigrades es deuen més a una demanda de 
ciutadania o una demanda d’asil i quina resposta es pot donar davant d’un previsible augment. 
 
El Sr. Carles Bertran destaca que és un pla molt complert i interessant, i en valora especialment la 
diagnosi inicial. D’altra banda observa que un dels objectius és aplicar la llei d’acollida de Catalunya, 
però recorda que el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) no està complint el compromís d’oferir els 
mòduls B des de fa 6 mesos. Així, demana que l’Ajuntament i/o el plenari del CMIB pressionin al govern 
de la Generalitat per a desenvolupar la llei i apoderar a les persones migrades a partir del coneixement 
dels drets laborals. 
 
També s’ofereix per col·laborar amb qualsevol de les iniciatives de l’Ajuntament en favor de l’acollida de 
les persones immigrades que estan arribant a la ciutat, però recorda també els problemes de 
finançament que implica el retard en el pagament de les subvencions. 
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El Sr. Abdou Mawa reconeix els esforços de l’Ajuntament però demana noves estratègies per donar 
resposta a la situació dels manters especialment en l’àmbit de prevenció. Des del mes d’abril destaca la 
dificultat en l’ús dels espais públics, que sovint estan ocupats per persones que no viuen a Barcelona i 
no formen part de cap entitat, així, explica que resulta difícil treballar en la mediació i la prevenció per 
afavorir la convivència, i per tant poden haver-hi problemes al llarg de l’estiu. Demana una major 
implicació de mediadors i educadors, i buscar alternatives per reduir la conflictivitat. 
 
La Sra. Lola López explica que pel que fa als mòduls B hi donarà resposta el Sr. Ramon Sanahuja¸ pel 
que fa a les noves arribades de persones desconeix els criteris que aplica l’Estat a l’hora de concedir o no 
la condició de refugiat, però afirma que, per exemple, acostuma a excloure totes les persones 
provinents de l’Àfrica negra. 
 
No hi ha un criteri de perillositat del país per considerar asil o refugi, per exemple als africans se’ls 
acostuma a considerar migrants econòmics. Qüestiona fer diferència entre persones que fugen de la 
guerra o de la fam. L’estat espanyol concedeix a molt poques persones la protecció internacional d’asil i 
refugi. 
 
Destaca que qualsevol persona que arriba a la ciutat és una ciutadana, i per tant ha de tenir accés a 
serveis i ajuts, independentment de la seva situació administrativa, i per a garantir-ho, es va millorar el 
circuit d’empadronament. Cal tenir en compte que no passa el mateix amb serveis no municipals. 
 
Recorda que la persona experta de l’Ajuntament és l’Ignasi Calbó i que ell és la persona que podria 
respondre amb més detall aquestes preguntes. 
 
En relació a la llei d’acollida, s’ha estat en converses amb la Generalitat en referència a diversos 
aspectes, entre els quals els requisits de català, que hauria de passar d’un curs de 45h a un 90h, fet que 
no podria assumir el Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona, els mòduls B, que s’han de 
fer al SOC però no se n’ha ofert cap, o els canvis en les condicions dels habitatge per a fer reagrupament 
a proposta de l’Ajuntament, però de moment no hi ha hagut cap moviment per part de la Generalitat. 
 
En relació a la intervenció del Sr. Abdou Mawa, apunta que la Cati Guerrero és la persona responsable 
sobre la temàtica dels manters, però de totes maneres destaca les dificultats per incidir i proposar 
solucions a persones que no viuen a la ciutat i que només venen durant l’estiu a treballar-hi. 
 
El Sr. Ramon Sanahuja explica que la Generalitat va assumir la oferta dels mòduls B a través del SOC 
però no ha complert. Properament hi haurà una reunió per exigir responsabilitats ja que ara per ara, no 
hi ha cursos disponibles i per tant s’està incomplint la llei d’acollida a la ciutat de Barcelona. 
 
Pel que fa als recursos, des de l’Ajuntament s’ha augmentat el pressupost considerablement de cara al 
2018 prioritzant l’allotjament social d’emergència, partida que ha augmentat en 1.500.000€ el 2018. Tot 
i que l’objectiu és arribar a totes les persones vulnerables, els recursos existents encara no arriben a 
tothom que ho necessita. 
 
Pel que fa a convenis i subvencions s’està intentant agilitzar al màxim els pagaments pendents. 
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6. 6. Seguiment del Pla de Treball del CMIB 2016-19. - 1h 50min 30s 

 
La Sra. Aida Guillén recorda que el Pla de Treball està disponible al web, i a través d’un aplicatiu es pot 
fer seguiment del desenvolupament del mateix. Convida a les entitats a fer-ne ús com a exercici de 
transparència, rendició de comptes, i posada en valor de la feina que es fa al Consell, i aprofita per agrair 
la tasca que porten a terme les entitats i que ha permès fer un total de 272 actuacions, representant 
més de 4 accions per cada un dels 65 objectius del Pla. 
 
Dels 4 eixos de treball el més desenvolupat és el de Plena Ciutadania, amb un total de 133 accions 
representant quasi el 50%.  
 
Destaca el grup de treball de preparació de la Trobada BCN Ciutat Diversa, ja que és el que mobilitza 
més entitats. Aquest feina és la que va fer que l’any passat la Trobada fos un èxit, amb una assistència 
d’unes 11.000 persones. 
 
S’està treballant en un nou web del Consell que funciona molt bé com a repositori, tot i que de moment 
encara li falta una part més d’interacció i visualització en la qual s’està treballant, i s’espera tenir-lo 
disponible abans de finals d’any. 
 
Es posa en relleu la nova Comissió de Formació, però no s’hi entra en detall per manca de temps i es 
refereix a la documentació entregada per a més informació. 
 
De cara a previsions de futur, s’ha començat a treballar amb el gabinet d’Estadística i Informació en 
relació a gent gran i immigració, i pel qual es farà una explotació de les dades del Padró a presentar en 
els propers mesos. També s’ha iniciat la revisió del reglament del CMIB per a adaptar-lo al nou 
reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament. En relació a les propostes formatives, passa la 
paraula a la secretària del Consell. 
 
La Sra. Núria Pàmies comença per agrair la participació al Plenari i a la Comissió de Formació. Responent 
a un dels objectius del Consell, s’ha engegat un Pla de Formació complementari al Pla d’Enfortiment que 
es porta a terme amb el suport Bara-Bara. Després d’un procés participatiu és van prioritzar cinc 
propostes formatives, la primera de les quals es va dur a terme el passat 4 de juny sobre el sistema 
educatiu, i les properes seran sobre treball en xarxa, drets laborals i inserció laboral, serveis de dones i 
prevenció de violència de gènere i gestió de projectes. Es convida a totes les entitats a participar-hi. 
 
Per altra banda, també es vol treballar perquè les pròpies entitats ofereixin també formació partint de 
les pròpies experiències fomentant així el treball en xarxa, i apropar les pròpies entitats als diferents 
serveis i equipaments municipals (casals de barri, centres cívics, etc.). 
 
El proper dia 9 de juliol hi haurà una sessió sobre habitatge, i s’està treballant en una altra sobre LGTBI 
per aquest any o el proper depenent del calendari. 
 
La Sra. Lola López introdueix el següent punt sobre la renovació del Consell i la Comissió Permanent. 
 
 

7. Proposta de noves incorporacions i baixes d’entitats membres del CMIB. - 1h 58min 27s  
 
La Sra. Núria Pàmies informa d’una nova incorporació al Consell, l’entitat Espíritu de Santa Cruz de la 
Sierra, que entra com a entitat observadora, en certifica que compleix els requisits tot i destacant que 
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no té seu social a la ciutat, sinó una delegació territorial. Prèvia consulta amb la Comissió Permanent la 
entitat ha estat admesa al Consell. 
 
També es notifica que en virtut de l’article 5.5 del reglament del Consell es ratifica la baixa definitiva de 
la Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil degut a la seva inactivitat injustificada 
durant dos anys, i s’inicia el procediment de baixa per a les entitats CECURC i ATIMCA pel mateix motiu. 
 
D’altra banda hi havia dues vacants per diferents motius a la Comissió Permanent que han estat 
ocupades per les següents entitats més votades a la votació del 2015, que són la Asociación Cultural 
Social y Arte Culinario de Honduras i Creu Roja de Barcelona.  
 
La Sra. Lola López dóna la benvinguda a les entitats tant al Consell com a la Comissió Permanent i 
ratifica la baixa definitiva i l’inici del procediments de baixa explicats per la secretària. Obre torn 
d’intervencions referides a aquest punt. Ningú demana la paraula.  
 
 
 

8. Informacions diverses. - 2h 02min 20s. 
 
 

A) Projecte “La meva ciutat, el meu vot” 
 
La Sra. Lola López presenta el projecte “La meva ciutat, el meu vot” pel foment de la inscripció al cens 
electoral com a pas previ per a augmentar la baixa participació a les eleccions per part de les persones 
immigrades amb dret a vot. A tall d’exemple, de les 105.000 persones amb dret a vot a les darreres 
eleccions, només 20.300 es van inscriure al registre. Tot i que el desitjable seria que totes aquelles 
ciutadanes i ciutadans que resideixen a Barcelona poguessin votar, de moment es treballa per garantir la 
participació de les persones que sí tenen reconegut aquest dret. 
 
Cal distingir entre persones europees residents, que només s’han d’inscriure un sol cop al cens, i 
persones nacionals de països amb acords de reciprocitat, que han de fer aquest pas per a cada 
convocatòria electoral. Aquests països són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, 
Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. 
 
Els requisits són els següents: 

 Ser major d’edat. 

 Estar empadronat i amb autorització de residència. 

 Haver residit legalment de manera continuada a Espanya durant cinc anys. 
 
Es pot inscriure per correu retornant la carta de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), presencialment a 
les OAC o al INE o telemàticament. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds per a les persones nacionals de països amb acords de 
reciprocitat és del 1 de desembre del 2018 fins al 15 de gener del 2019, i per a les persones europees la 
inscripció es pot fer en qualsevol moment amb data límit del 31 de gener del 2019. 
 
Es farà una campanya de comunicació a través de diversos canals i adreçada a les diferents comunitats 
amb dret a vot presents a la ciutat, amb l’ajuda d’entitats, consolats i altres agents implicats liderada per 
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la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants destinada a donar a conèixer els drets i el 
procediment a seguir per a inscriure’s al cens electoral. 
 
Es demana la col·laboració de les entitats un cop s’iniciï la campanya. 
 

B) Campanya “Celebrem Barcelona” 
 
Des del departament de Relacions Ciutadanes Ajuntament s’ha iniciat la campanya “Celebrem 
Barcelona”, a fi de normalitzar i posar en valor la diversitat cultural present a la ciutat, incorporant als 
carrers i al calendari de Barcelona les diferents festivitats. 
 
Es busca potenciar i visibilitzar les principals festes de les diverses comunitats que es celebren a la ciutat 
tot convidant a la participació amb una perspectiva intercultural. També es pretén posar en valor les 
entitats i la seva tasca, tot enfortint el treball en xarxa i la interacció entre les veïnes i veïns. 
 
S’està fent un calendari que es va actualitzant constantment, diversos productes comunicatius sota una 
imatge de campanya.  
 

C) Reinauguració de l’OND 
 
La Sra. Aida Guillén informa que el passat 7 de maig es va reobrir la nova Oficina per la No-Discriminació 
ubicada al carrer Ferran 32, a la cantonada amb carrer Avinyó. És el servei municipal que s’encarrega 
d’atendre a persones que hagin estat víctimes de discriminació, ja sigui per motius d’origen, diversitat 
funcional, identitat de gènere, etc. Aquest servei, amb 20 anys d’història, es renova i incorpora un servei 
d’atenció jurídica i un centre de recursos en drets humans a disposició de totes les entitats i persones 
que viuen o treballen a la ciutat de Barcelona. 
 
Es facilita un fulletó explicatiu en 18 idiomes diferents on s’informa dels serveis que ofereix la Oficina, i 
es demana que les entitats en facin difusió i s’ofereixen còpies del fulletó per a distribuir-les. Destaca la 
importància d’animar a les persones a utilitzar aquest servei de primera atenció, que ofereix un 
acompanyament educatiu i psicosocial i treballa amb un plantejament alternatiu de resolució de 
conflictes, tot i que també contempla procediments sancionadors en els àmbits competents de 
l’Ajuntament. 
 
 

9. Precs i preguntes 2h 12min 12s. 

 
 
La Sra. Lola López dóna pas al darrer punt de precs i preguntes:  

 
La Sra. Janette Vallejo, en relació al projecte “La meva ciutat, el meu vot” reivindica la necessitat i la 
importància de seguir lluitant pel dret a vot de totes les persones residents, i convida a seguir l’exemple 
d’altres lluites pel dret a vot, tot aprofitant el moment i el recent canvi de govern. En aquest sentit, el 
passat 8 de juny el sindicat va organitzar una jornada amb la presència de diversos representants del 
congrés dels diputats. 
 
Convida a tothom a participar en la recentment constituïda Plataforma per a la reivindicació dels drets 
polítics de les persones estrangeres. L’endemà a les 19:00 tindrà lloc a Cotxeres de Sants la presentació 
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de la plataforma. Tant el CMIB com diverses entitats ja fa anys que hi treballen, així que anima tothom a 
unir-s’hi. 
 
El Sr. Javier Garcia Bonomi dóna suport a la campanya pel foment al dret a vot. Demana si els 
documents i materials de la campanya “Celebrem Barcelona” estan disponibles al web. Finalment, 
pregunta si dins del marc d’aquesta campanya del reconeixement de la diversitat també s’inclou el 
Poble Gitano. 
 
La Sra. Lola López comença per recordar que el projecte “La meva ciutat, el meu vot” treballa per la 
inscripció al cens electoral de les persones immigrades amb dret a vot, però això no va en detriment de 
que també s’estigui a favor del reconeixement del dret a vot per part de totes les persones residents a la 
ciutat, i ofereix el suport de l’Ajuntament en aquest sentit, tant per a defensar el sufragi actiu com el 
passiu. De la mateixa manera aprofita per valorar positivament la campanya que s’està portant a terme 
des d’UGT. 
 
En relació a la campanya “Celebrem Barcelona” afirma que tot està disponible al web i es va actualitzant 
segons el calendari. Per altra banda, respecte al 8 d’abril i altres celebracions del Poble Gitano, si bé és 
cert que la campanya parla de celebracions de ciutat i de diversitat cultural i no pas de persones 
migrades, existeix una certa sensibilitat al respecte ja que, sovint, es posa dins del mateix calaix al Poble 
Gitano i a les persones immigrades, malgrat que aquest primer col·lectiu porta més de 600 anys a la 
ciutat. 
 
El Sr. Lester Burton parla de la necessitat de fer cobertura de les diferents activitats de les entitats del 
Consell. Demana posar-se en contacte amb el departament de premsa de l’Ajuntament a fi de facilitar 
l’intercanvi de materials i informació. 
 
La Sra. Aida Guillén recorda que el juliol de fa dos anys es va organitzar una trobada amb premsa i 
mitjans de comunicació diversos que va servir per a intercanviar contactes. La demanda que fa no va 
aparèixer en aquesta reunió, però s’ofereix per a reprendre aquest contacte i reivindica la voluntat de 
l’Ajuntament de treballar en aquest sentit. 
 
La Sra. Maria Ximena Gadea demana que entre totes les forces polítiques es tregui del baròmetre 
municipal l’apartat de “problemes associats a la immigració” ja que el considera molt ofensiu. 
 
La Sra. Lola López agraeix l’assistència, posa en valor l’enorme activitat i les propostes que sorgeixen del 
Consell, tal com es fa palès en el Pla d’Immigració entre d’altres, i tanca la sessió. 
 
Es tanca la sessió. 


