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

Dia: 12 de febrer
Hora: 18 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. Javed Ilyas (Assoc. de
treballadors paquistanesos); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina; Sr. Alí Hachem
(A. Catalunya-Liban); Alejandro Erazo (ASOPXI) i Sra. Mercè González (secretaria
tècnica Consell).
Disculpen la seva absència: Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana
en Catalunya), Sr. Joaquim Changue (A. Cultural Riebapua) i Sr. Ramon Sanahuja
(Director d’Immigració)

Ordre del dia:
1. Valoració del Dia del Migrant
2. Proposta de debat amb motiu del Dia del Migrant
3. Proposta de sessió informativa sobre el Programa de retorn
4. Grup Consultor d’Interculturalitat
5. Precs i preguntes

1. Valoració del Dia del Migrant
La secretària del Consell Municipal d’Immigració fa una memòria
valorativa de la Festa ciutadana amb motiu del Dia Internacional del
Migrant. Posteriorment les entitats de la Comissió fan la seva valoració.
En general es ressalta que no va greus problemes organitzatius però cal
millorar i/o reflexionar sobre alguns aspectes:
El programa d’actuacions fou molt atapeït. Cal reflexionar quin
objectiu tenim: és per atraure gent a la festa? És per mostrar els
grups artístics de les entitats? És per mostrar la diversitat cultural?
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A les carpes informatives algunes entitats no disposaven de cap
material, altres van començar a muntar tard o van marxar abans
que acabés la festa. Cal evitar aquestes situacions. Possibles
solucions poden ser el compartir carpa entre diferents entitats,
encarregar carpes de diferents mides, establir un horari d’obertura
de carpes diferent més restrictiu...
Es valora positivament la participació del CJB però es determina
que la invitació a un altre sector associatiu s’ha de fer abans per
tal que s’incorporin des de bon començament al grup de treball i
per tal que ho puguin treballar amb les seves entitats amb més
temps.
Donat la dates de la diada el fred és un dels protagonistes, cal
pensar en estratègies per combatre’l, possibles idees són oferir té
calent als assistents duran tota la jornada.
S’acorda que es farà una reunió desprès del Plenari de març per tal de
decidir aquests temes claus i alhora direccionar la Festa segons els
objectius que ens proposem.
2. Proposta de debat amb motiu del Dia del Migrant
Respecte al debat pendent del Dia del Migrant, la Direcció d’Immigració
proposa dedicar-ho a la Crisi econòmica. Es considera que l’anàlisi de la
crisis econòmica s’està fent a nombrosos fòrums públics i per tant es
proposa una ponència amb un enfocament més funcional: mesures que
el govern està prenent, serveis, formació i recursos a l’abast de
tothom...). Apareix també la necessitat de crear discurs en contra de les
manifestacions xenòfobes que estan apareixen en certs països europeus i
que poden tenir ressò al nostre país. Finalment s’acorda:
Dos ponències una que doni eines per combatre el discurs
xenòfob de treballadors estrangers fora i una altre que doni
informació sobre les mesures que està prenent el govern i la ciutat
de Barcelona respecte a la crisis econòmica, així com altres serveis
i recursos a l’abast de tothom.
La sessió estarà oberta a tothom. Estaria bé treure dos documents
que permetessin que desprès es treballés aquest tema amb altres
sectors associatius.
Es farà arribar a la secretària del Consell propostes de ponents.
3. Proposta de sessió informativa sobre el Programa de retorn
Les dificultats exposades al Plenari del CMIB sobre el Programa retorn i,
d’altra banda, la demanda d’informació que estan rebent les entitats
sobre aquest programa són les causes de la determinació de muntar una
sessió informativa. En aquesta sessió s’informarà sobre el retorn a partir
de la capitalització de l’atur i del programa de retorn voluntari. A més, ja
que també existeix una demanda d’informació per part de la Xarxa
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d’entitats socials d’assessorament jurídic en estrangeria s’acorda que
s’organitzarà la sessió conjuntament.
4. Grup Consultor d’Interculturalitat
El Comissionat informa que el dia 12 de març és la cloenda de l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural, que ha estat un any profitós en
activitats però sobretot ha permès identificar actors i promoure el que
determinats agents es plantegessin un treball intercultural. A més aquest
dia serà el tret de sortida per l’elaboració del Pla Municipal
d’Interculturalitat.
Proposar la creació d’un grup consultor del CMIB que aporti el
coneixement del consell al Pla. Considera que el fil conductor ha de ser
que podem fer per afavorir la interacció dels ciutadans/es. La tasca
d’aquest
grup
girarà
entorn
a
tres
eixos:
- Identificar els elements de desigualtat que comporten exclusió i
segregació
- Identificar els elements de reconeixement de la diversitat que disposa
la ciutat
- Identificar els elements que provoquen interacció, interculturalitat a la
nostra ciutat
En total seran tres sessions de treball que a partir d’unes preguntes clau
es treballaran aquests eixos.
Aquest grup consultor estarà obert únicament i exclusivament a les
entitats membres del CMIB. A finals de març esta previst la primera
sessió.
5. Precs i preguntes
La comissió Permanent acorda per unanimitat dels seus membres
prendre mesures en contra del Sr. Diego Arcos arrel de l'article publicat a
la web del Casal Argentí i signat per ell mateix, on utilitza llenguatge
racista, insults i falta de respecte al conjunt de les entitats del Consell,
totalment incompatibles amb la pertinença al Consell Municipal
d'Immigració.

