Ajuntament

Consell Municipal d’Immigració
Pl. Pi i Sunyer 8-10, 1a planta
08002 Barcelona
Telèfon 93 402 31 67
Fax 93 402 70 90

de Barcelona

ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

Dia: 10 de setembre
Hora: 17 hores
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52)
Presideix:

Sr. Daniel de Torres i Barderi
Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural

Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració,
(Vicepresidenta del Consell); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Janette Vallejo ( AMICUGT); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sr. Alí Hachem (A. CatalunyaLiban); Sr. Dai Hua (Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya); i Sra. Mercè
González (secretaria tècnica Consell).
Disculpen la seva absència: Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos);
Alejandro Erazo (ASOPXI); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr. Manuel
Colon (Associació Comunidad Dominicana en Catalunya), Sr. Joaquim Changue (A.
Cultural Riebapua) i Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració)

Ordre del dia:
1. Determinació del Jurat del Premi Consell Municipal d’Immigració
2. Dia del Migrant
3. Precs i preguntes

1. Determinació
d’Immigració

del

Jurat

del

Premi

Consell

Municipal

S’acorda que un dels criteris a seguir per tal de determinar la composició
del jurat és que aquest contempli les variables de perfils diferents (àmbit
acadèmic, associatiu, d’investigació...) i la diversitat en quant a origen i
gènere. D’aquesta forma, a partir del llistat de persones proposades per
formar part del jurat, s’acorda de forma consensuada que es proposarà
ser membre del jurat a:
Huma Jamshed (com a representant de la Comissió Permanent)
Josep Maria Samaranch (President del Club d’amics de la Unesco)
Jordi Sánchez (Director de la Fundació Jaume Bofill)
Àngels Guiteras (Presidenta de la Taula del Tercer Sector)
Josep Lluís Niumba (Advocat i membre dels serveis jurídics
d’ACSAR)
Arcadi Oliveras ( President de Justícia i Pau)
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Sònia Parella (Investigadora membre del GEDIME)
D’altra banda es realitza una llista de reserva per si alguna de les
persones proposades no pot comprometre’s.
2. Dia del Migrant
La Direcció d’Immigració recorda la valoració que es va fer a la Comissió
Permanent sobre les actuacions musicals i de dansa en la celebració del
Dia del Migrant:
Les actuacions no responen als objectius bàsics de la celebració
(visibilitat de les entitats i interacció entre les entitats i la
ciutadania)
Asimetria de la qualitat del grups actuants
Complexitat per quadrar el timing d’actuacions
Dedicació exhaustiva per part dels organitzadors per aquesta
activitat
Dificultat per determinar quins grups són de les entitats i quins
són recomanats
Repetició d’algunes propostes cada any
Tenint en compte aquesta valoració es fa la proposta de proposar al
Programa Diversons, Música per a la integració, les actuacions de música
del Dia del Migrant.
La Comissió Permanent considera adequat aquest nou format i aprova
que es presenti a la reunió del Grup de treball per l’organització del Dia
del Migrant que tindrà lloc el proper dimarts.
Respecte al dia de la celebració tothom coincideix que el dia més
adequat és el diumenge 13 de desembre, ja que el següent diumenge es
troba molt a prop de les festes de Nadal, tema que pot dificultar la
participació de les entitats.
3. Precs i preguntes
Ibn Batuta informa i convida a participar en el Iftar popular del Ramadà
a la Rambla del Raval que tindrà lloc el proper dia 15 de setembre a les
19’45 hores.

