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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
Dia: 15 d’octubre de 2008  Hora: 18 hores 
Lloc: Pl. Sant Miquel. Sala Consolat de Mar 
 
Presideix:  Sr. Daniel de Torres i Barderi 
  Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural 
 
Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració, 

(ACESOP); Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana en Catalunya);  Sra. 
Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sr. 
Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària 
Argentina); Sr. Joaquim Changue (A. Cultural Riebapua); Sr. Ramon Sanahuja (Director 
d’Immigració); i Sra. Mercè González (secretaria tècnica Consell). 
 
Disculpen la seva absència: Sr. Hamid Hilal (CCOO) 

 
Ordre del dia: 

 
1. Dia del Migrant 

 
2. Proposta per la creació de la Comissió d’Opinió d’Urgència 

 
3. Condicions per formar part del CMIB i de la Comissió Permanent 

 
4. Participació del CMIB a altres espais de participació 

 
5. Precs i preguntes 

 

 
1. Dia del Migrant  

 
 

La secretària del Consell Municipal d’Immigració informa de les decisions 
preses en el grup de treball per l’organització d’aquest dia:  
 

 Es decideix convidar aquest any al teixit associatiu juvenil al Dia 
del Migrant. La secretària del CMIB farà una carta formal en nom 
del Consell Municipal d’Immigració. Es convocarà una reunió amb 
el Consell de Joventut de Barcelona per tal de definir els termes 
de la participació de les entitats juvenils.   

 Actuaran diversos grups musicals del Diversons, Música para la 
integración. S’intentarà que hi hagi representació del diferents 
continents 

 Es va informar de les gestions realitzades amb la Secretaria 
d’Immigració per tal que l’acte institucional no coincideixi amb la 
celebració del Dia del Migrant (14 de desembre). La resposta per 
part de la Secretària d’Immigració ha estat positiva encara que no 
hi ha una decisió tancada. 
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 Es decideix que el debat o espai de reflexió organitzat amb motiu 
del Dia internacional de les persones immigrades es farà al gener. 
Es crearà per aquest motiu i més endavant un grup per treballar 
aquest tema. 
 

La Comissió Permanent considera que donat la valoració realitzada del 
Dia del Migrant 2007 aquest any 2008 cal consolidar i millorar els 
aspectes més febles. 

 
 

2. Proposta per la creació de la Comissió d’Opinió d’Urgència  
 

A partir d’una proposta tècnica de la Secretaria del CMIB la Comissió 
Permanent debat i fa propostes sobre que hauria d’esser la Comissió 
d’Opinió d’Urgència, qui la pot convocar, com seria el circuit... A partir 
d’aquestes aportacions la Secretaria del Consell farà un esborrany 
proposta que s’haurà d’aprovar a la propera Comissió Permanent per 
passar posteriorment al Plenari. 

 
3. Condicions per formar part del CMIB i de la Comissió 

Permanent 
 

La Comissió Permanent acorda: 

 Respecte a aquelles entitats que fa dos anys no participen del 
Plenari i grups de treball, s’els enviarà una carta informant que es 
donarà de baixa a la seva entitat si, en el termini de dos mesos, 
no es posen en contacte amb la Secretària del CMIB i manifestin 
la seva voluntat i compromís d’estar de forma activa.  

 Respecte a la sol·licitud d’entrada de noves entitats es mantindrà 
el circuit: demanda d’entrada per carta a la secretaria del CMIB, 
visita i/o entrevista amb la secretària que recull informació sobre 
l’entitat i informa a la Comissió Permanent. La Comissió 
Permanent decideix per consens l’entrada i fa la proposta en el 
Plenari. També es decideix mantenir les condicions (estar 
legalment constituït i declarades sense afany de lucre i acreditar 
activitat continuada en els dos últims anys)i a més s’acorda 
ampliar-les amb que siguin entitats d’abast ciutat. 
D’altra banda s’acorda que la Secretaria vetllarà per a què els deu 
col.lectius més nombrosos a la ciutat estiguin representats al 
CMIB. 

 
 

4. Participació del CMIB a altres espais de participació 
 

 
S’acorda que donat els nombrosos espais participatius i de reflexió i 
debat que hi ha, en els quals ens demanen la nostra assistència com a 
CMIB, intentarem distribuir entre els diferents membres de la Comissió 
Permanent la nostra participació i, segons el tema i en segon terme, amb 
les entitats del Consell.  
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5. Precs i preguntes 
 
Per últim el Sr. Daniel de Torres informa que s’està negociant, amb els 
partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona, el Pla de 
treball polític sobre Immigració. 


