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ACTA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL 

MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
 

Dia: 27 de febrer de 2008   Hora: 18’30 hores   
Lloc: Pl. Sant Miquel. Sala Tapissos 
 
Presideix: Sr. Daniel de Torres i Barderi 

 Comissionat d’Immigració i Diàleg  Intercultural 

 
Assistents: Sr. Manuel Colon,  vicepresident del Consell (Associació Comunidad 
Dominicana en Catalunya);  Sra Fatima Ahmed (Assoc. Cultural Ibn Batuta); Sra. 
Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sr. Javed Ilyas (Assoc. De 
treballadors paquistanesos); Sr. Alejandro Erazo (ASOPXI suport a les organitzacions 
populars chilenes); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr. Joaquin Changue 
(Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya); Sr. Ramon Sanahuja ( 
Director d’Immigració); i Sra. Mercè González (secretaria tècnica Consell). 
 
Disculpen la seva absència: Sr. Hamid Berrani ( Assc. Catalunya Líban). 
 
Absens:  Sr. Dai Hua ( Assoc. Paisanos Zhejiang - China en Catalunya) 
 
Convidats (pel punt Any Europeu del Diàleg Intercultural): Sr. Jordi Martí, Regidor 
Delegat de Cultura, Sra. Rosa Mac i Sr. Sergi Diaz (ICUB). 
 
Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Valoració del Dia del Migrant. 
3. Any Europeu del Diàleg Intercultural. 
4. Elaboració i construcció del portal Web Nova Ciutadania. 
5. Elaboració del Pla de Treball. 
6. Membres del Consell Municipal d’Immigració: 

- Renovació de Vice-president 
- Sol·licitud d’entrada de noves entitats  

7. Proposta de Plenari Consell Municipal d’Immigració 2008 
8. Precs i preguntes. 

 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
S’aprova l’acta de la reunió anterior,  s’havia enviat als participants i no va haver-hi 
esmenes. 

 
3. Any Europeu del Diàleg Intercultural. 
 
El Sr. Daniel de Torres informa de la adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural aprovat a proposta de la Comissió de Cultura 
a la Unió Europea. 
A continuació contextualitza els motius de la adhesió com és l’augment de la 
diversitat a Barcelona, la necessitat d’assumir aquesta nova realitat des de 
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diferents àmbits socials i ciutadans, i de relacionar-la amb l’àmbit cultural, per 
trencar la relació estereotipada i exclusiva amb lo social. Informa que el treball 
s’està fent coordinadament entre el Comissionat i l’ICUB; i passa la paraula al Sr. 
Martí. 
 
El Sr. Jordi Martí fa la següent exposició: 
 
 Aprofitar l’Any Europeu del Diàleg Intercultural per fer una reflexió en l’àmbit 

cultural i promoure la sensibilització del canvi social en l’àmbit cultural per la 
seva adaptació a la nova realitat 

 El treball que s’ha realitzat fins ara ha tingut una bona acollida 
 S’aprova una mesura de govern ( es lliura una còpia) en la que es planteja el 

treball en tres direccions: 
- Augmentar la presència i qualitat de la Diversitat en els diferents 

àmbits i equipaments culturals 
- Crear espais de reflexió sobre el tema 
- Forçar el contacte entre les diferents comunitats i àmbit cultural 

 El 16 d’abril està previst la constitució del Consell promotor i al maig el 
programa d’activitats 

 
El Sr. Daniel de Torres afegeix: 
 
 Les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona a nivell urbanístic, social... han 

permès l’actual cohesió social. Així el Pla Municipal d’Immigració de l’any 2002 
promou el treball en allò que ens uneix.  

 La idea és que el Programa Municipal per la Interculturalitat, previst per aquest 
any 2008, representi la continuació de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural. 

 
El Sr. Javier Bonomi agraeix la presència de l’ICUB i exposa: 
 
 Demana més presència de la diversitat en les festes de BCN, especialment a la 

Festa Major  
 Si tot aquest treball de l’Any es mantindrà més enllà del 2008  
 Demana una línia de suport econòmic per a projectes d’Interculturalitat 

 
El Sr. Hamid Hilal agraeix la presència de l’ICUB i exposa: 
 
 Fa molts anys que el Consell M. D’Immigració treballa en els objectius de l’Any 

Europeu i no troba a l’exposició realitzada cap reconeixement d’aquest treball. 

 La Festa de la Diversitat fos un orgull per la ciutat i va provocar molta 
interculturalitat 

 
La Sra. Fàtima Ahmed agraeix la presència de l’ICUB i exposa: 
 
 Espera que aquesta experiència comporti un canvi en els grans equipaments 

culturals del barri, que romanen tancats al seu entorn, i que les propostes que 
comencen a tenir no siguin únicament per l’any 2008.  

 Expressa la seva preocupació pel fet que pot ser no podran donar resposta a 
totes les demandes que tindran en aquest 2008 amb motiu de l’Any. 

 
El Sr. Javed Ilyas exposa: 
 
 Amb motiu de l’Expo de Zaragoza vindran molts grups culturals d’altres països 

que es podria aprofitar per l’Any Europeu del Diàleg Intercultural. 
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El Sr. Manuel Colon felicita l’adhesió a l’Any... i expressa: 
 
 Va ser un error deixa caure la Festa de la Diversitat. 
 Cal garantir el pressupost pel desenvolupament de Festes Interculturals. 

 
El Sr. Alejandro Erazo expressa: 
 

 Optimisme ja que l’Any és la continuïtat d’un treball que ja es fa i que és 
important com a eix d’integració 

 
El Sr. Joaquin Changue: 
 
 Demana que aquest tipus d’iniciatives i les del CMIB tinguin suport econòmic 

de l’Ajuntament 
 
La Sra. Janette Vallejo expressa: 
 
 Que la celebració de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural és important per 

positivitzar. 
 
El Sr. Jordi Martí expressa: 
 

 La intenció és que el Diàleg intercultural s’incorpori a les agendes de totes les 
institucions i no únicament a l’any 2008  

 En la mesura de govern si que es reconeix el treball cap a la interculturalitat 
realitzat per nombroses entitats 

 La Festa de la Diversitat fou un fet important però cal donar un pas endavant 
 
El Sr. Daniel de Torres expressa: 
 

 La continuïtat està garantida pel Programa Municipal de la Interculturalitat, el 
PAM que recull aquest objectiu i també es podria incorporar en el Pla de 
Treball que s’elaborarà. 

 

2. Valoració del Dia del Migrant. 
 
El Sr. Ramon Sanahuja fa una valoració positiva de la celebració i indica algunes 
propostes per aquest any: 
 
 Crear un grup de treball per l’organització de la celebració que es constitueixi 

abans d’estiu. 

 Dur a terme l’espai de debat el dia anterior en un altre espai. 
 De cara al proper any, no solapar l’acte institucional promogut per la 

Generalitat amb la celebració de la festa a l’espai públic.  
 Allargar la celebració des de les 11:30 del matí fins a les 17:30 aprofitant totes 

les hores de sol. 

 Garantir que les carpes de les entitats estiguin amb alguna persona des de 
l’hora d’inici fins a l’hora de finalització. 

 Millorar la coordinació amb la Generalitat pel que fa a la comunicació. Per 
exemple la imatge de la web. 
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Tots els components de la Comissió expressen el seu acord amb la valoració i les 
propostes i afegeixen que seria més operatiu que hi hagués únicament un 
escenari. 
 

4. Elaboració i construcció del portal Web Nova Ciutadania. 
 
La Sra. Mercè González informa de l’elaboració d’una pàgina web anomenada 
Nova Ciutadania. Una part d’aquesta pàgina és “Participació/ Consell Municipal 
d’Immigració” i proposa la creació d’un grup de treball amb les entitats del Consell 
per elaborar el contingut.  
S’aprova la proposta. 

 
5. Elaboració del Pla de Treball. 
 
La Sra. Mercè González proposa la creació d’un grup de treball per l’elaboració 
del Pla de treball del CMIB durant aquesta legislatura. Es tractaria de quatre 
reunions de treball i un plenari extraordinari al juny per tal de presentar-lo i 
aprovar-lo. 
 
El Sr. Alejandro Orozco, considera que en aquest grup de treball hauria d’ésser 
tota la comissió permanent per la importància del tema. 
 
El Sr. Hamid Hilal, considera excessiu quatre reunions i planteja la realització de 
dos. 
 
S’acorda que en principi es plantejaran dos i que en el cas que no sigui suficient 
s’ampliarà. 
 

6. Membres del Consell Municipal d’Immigració: 
- Renovació de Vicepresident 
- Sol·licitud d’entrada de noves entitats  
 

Sr. Daniel de Torres planteja l’ajornament al Plenari del mes de Juny d’aquest 
punt, ja que considera que seria un tant precipitat forçar en aquests moments una 
renovació del Vice-president.  
 
Queda també ajornat per la propera Comissió Permanent la proposta d’entrada de 
noves entitats. 

 
7. Proposta de Plenari Consell Municipal d’Immigració 2008 
 
S’aprova la celebració del Plenari al mes de març amb els temes que s’han 
treballat a la Comissió Permanent. 
 
A les 20’30 hores, es dona per acabada la reunió. 
 

 


