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

 
Dia: 05 de Febrer 2019   Hora: 17.30 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan, 75 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i 
diversitat i Vicepresidenta del CMIB. 
 

Assistents: 

 

S’excusen 

 

ORDRE DEL DIA           

1. Breu avaluació Plenari 27 de novembre, acte dia migrant i lliurement Premis 2018 
2. Proposta de calendari anual i previsions: Comissió Permanent, Plenaris, 

Comissions, nou web, GT i actes.  
3. Definir títol i pla d’acció de l’any dedicat a persones grans immigrades. 
4. Seguiment de temes d’anys anteriors: 

 Sistema de priorització i impuls de noves propostes de l’informe Habitatge i 
Immigració. 

 Treball de la llar. Previsions i proposta representació del CMIB al Consell 
Assessor de l’Espai de les cures. 

5.   Procés i calendari elecció vicepresidència CMIB 

Rodrigo Araneda Vicepresident. ACATHI 

Norma Véliz Mujeres Pa’lante 

Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya 

Ana Gaiseanu ASOCROM 

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

Martí Rovira Creu Roja Catalunya 

Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 

Jannete Vallejo AMIG-UGT 

Nilo Robles FASAMCAT 

Abdou Mawa Ndiaye A.Catalana Residents Senegalesos 

Carles Bertran CC.OO. de Catalunya - Migracions 
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6.   Valoració d’un possible canvi de denominació del CMIB en base a debat missió i 
context CMIB. 
7.  Informacions  -  Projecte i espai Meeting Point a Creu Coberta -  
8.  Precs i preguntes 
 

1. Breu avaluació Plenari 27 Novembre, acte dia migrant i lliurement Premis 2018 

 
Plenari: Valoració positiva. Es ratifica la fórmula d’alternar el Saló de Cent amb una seu 
de districte. Es tindran en compte St. Andreu (amb barris com Trinitat Vella amb molta 
gent migrant ) o Nou Barris (oratori al Carrer Japó...), i també Les Corts. Es proposa que 
els Plenaris a districte incloguin informació i presentació sobre el districte, 
representants polítics, entitats (es podria fer mitja hora abans per a les entitats 
interessades). 
 
Acte dia del Migrant: es valora que en conjunt tot l’acte va estar molt bé, va suposar 
un salt qualitatiu: format molt diferent, al Saló de Cent, la conferència, la centralitat, 
l’assistència, la copa final... Va ajudar a un major impacte comunicatiu. 
 
No obstant es planteja que aspectes de la celebració com qui fa la conducció de l’acte 
s’haurien de decidir en la Comissió, les entitats poden fer propostes. Des de Secretaria 
es comenta que igualment cal deixar un cert marge per la gestió àgil. 
 
L’acte ha de tenir un sentit reivindicatiu, afavorir que el consell tingui mes visibilitat. 
De cara 2019, amb el tema de la gent gran, tema complex, cal pensar bé en 
complicitats: consell gent gran, la conducció, la conferència, l’actuació... Cercar algun 
element que vinculi a gent de la ciutat amb l’acte. 
 
Es remarca que el CMIB ha de tenir major presència pública: per ex. assistència de 
presidenta o vicepresident a acte Open arms, compareixences del regidor sobre Tema 
Immigració... Se’n pren nota i es fa palès que sovint hi ha hagut presència (Barcelona 
colonial, per ex.) i que hi ha molts actes però no a tots s’hi pot anar o s’hi ha d’anar. El 
regidor ja representa de per si el CMIB en tant que president. 

 

2. Proposta de calendari anual i previsions 

Es presenta el document adjunt, amb la informació  del calendari previst pel 2019 
(còpia actualitzada). Es destaca: 

 Tenir en compte el condicionament que suposen les eleccions municipals previstes 
pel 26 de maig 

 Comissió formació i Pla Formació i enfortiment realitzada i acordades 4 sessions 
que consten al calendari. Si es pot fer un 5e tema, caldrà veure quin es prioritza en 
funció possibilitats:  -Salut. Dret a l'atenció sanitària // Empoderament en temes de 
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gènere i perspectiva drets sexuals i reproductius, pràctiques inclusives amb 
persones LGTBI i especialment trans // Atenció a la pobresa. 

 Comissió Comunicació: presentació nou web i criteris. Previst pel dia 14/2 

 

3. Definir títol i pla d’acció de l’any dedicat a persones grans immigrades 

La secretària aporta l’escrit que va presentar el Forum preparatori de la propera 
Convenció Les Veus de la Gent gran, el passat novembre (s’adjunta), com a inici del 
treball, i que recull l’argumentari principal de temes en relació a gent gran migrada. 
 
La convenció l’organitza el Consell Assessor de la Gent Gran, amb el qual ja es ve 
col·laborant, tindrà lloc el 5 i 6 de març i hi participarà també el CMIB (Secretaria i 
Grup  Libelulas del Centro Boliviano catalan). 
 
S’acorda que el títol del tema per aquest any 2019 serà: 
 

“Persones Migrades i Envelliment”  
 
S’ha de pensar quin enfocament es vol donar, ja que es tema ampli, complex i amb 
poca informació. Des del Consell ja es va iniciar el treball al 2018 a fi d’obtenir dades 
per un diagnòstic de la problemàtica de la gent gran migrada d’origen. 
Però es necessari l’impuls per part de les entitats del CMIB per a promoure el contacte 
i intercanvi, amb visites a casals , programació d’actes lúdics....i fer alguna experiència 
interactiva.  
 
La Secretària presenta i s’aprova la proposta d’accions.  
 
Resum accions previstes: 
 

1. Recerca i informe sobre la realitat de la situació de la gent gran migrada:  

 Dades sociodemogràfiques. 

 Recull d’informació i anàlisi situació (pensions, salut...) 
2. Col·laboració amb Consell de la Gent gran i altres programes, entitats o 

estaments relacionats amb el tema  

 Participació en 5a Convenció Veus de la gent gran: 5 i 6 de març.  

 Coneixement i acords de col·laboració  
3. Sessió informativa / formativa sobre realitat i recursos per a les persones 

grans immigrades.  
4. Premi CMIB.  
5. Trobada Bcn Ciutat diversa. 20 oct. Accions a l’Auditori i en el marc de la 

trobada. 
6. Manifest. 
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Es fa debat sobre el Premi 2019: donat el tema, es poden esperar pocs projectes i 
caldrà fer prospecció i estimular, donant una certa obertura als criteris sense perdre la 
centralitat del tema. Es fan algunes aportacions al respecte:  

 Es debat si incloure projectes de futur, dissenys específics, però s’acorda 
mantenir el criteri de que han d’estar com a mínim iniciats. 

 Que els projectes siguin amb, per a, per part de... gent gran migrada.  

 Contemplar i prioritzar els principals temes que preocupen: pensions, jubilació, 
salut, convivència als casals o d’altres espais, suport a la gent gran, vida activa i 
participació, retorn, recuperació de la memòria i riquesa cultural, diàleg 
intergeneracional i entre col·lectius diversos, lluita contra els prejudicis, atenció 
a persones més envellides i deteriorades (residències, sociosanitaris...), mort i 
enterrament... 

 Es procurarà fer prospecció, difusió i contactes previs per estimular que es 
presentin projectes 

 
 
4. Seguiment de temes d’anys anteriors: 

 

 Sistema de priorització i impuls de noves propostes de l’informe Habitatge i 
Immigració. S’acorda plantejar un qüestionari per prioritzar les propostes per part 
de les entitats membres del CMIB i fer arribar les propostes a les institucions i 
organismes competents, per coneixement i impuls. Es preveu la possibilitat 
d’alguna trobada de presentació, sempre en base a la disponibilitat de temps i al 
calendari tenint en compte el global de l’agenda. 

 Treball de la llar. Es continua participant en el seguiment de la MG de 
democratització de la cura, molt vinculada a les propostes del CMIB, i es preveu 
una reunió el 19/2 amb la Comissió de Treball de la llar per presentar i fer 
aportacions sobre l’espai de les cures que es preveu inaugurar el març (Espai BCN 
Cuida). Es plantejarà la proposta de representació del CMIB al Consell Assessor de 
l’Espai de les cures. 

 

5. Procés i calendari elecció vicepresidència CMIB 

L’actual vicepresident del Consell va ser elegit en l’últim Plenari del 2016, per tant a 
finals del 2018 es van complir els 2 anys establerts i cal fer una nova elecció en el 
proper Plenari. 

Tal com recull el Reglament l’actual vicepresident pot presentar-se per la reelecció. 
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Es proposa i s’aprova el següent calendari i procediment d’elecció (s’adjunta 
document): 

- Febrer : Aprovació del procediment i calendari a la Comissió    
Permanent. 

- Maig : Presentació de les candidatures mitjançant una carta a la 
Secretaria del Consell, on constarà el nom del candidat i l’entitat a la 
que pertany. 

- Juny : La secretaria del Consell informarà de totes les candidatures 
presentades al conjunt del les entitats membres. 

- Plenari 04 Juliol 2019 Es procedirà a la votació.  Cada candidat disposarà 
de 3 minuts per presentar la seva opció. 

Sorgeix la qüestió de la representació al Consell de Ciutat i es produeix un cert debat, 
qüestionant l’elecció de Mujeres Pa’lante, representant actual, ja que el vice-president 
ja ostentava la representació del Consell LGTBI. Es recorda que es va plantejar cercar 
una alternativa entre les entitats de la CP i davant altres incompatibilitats es va 
plantejar Mujeres Pa’lante que ho va debatre i ho va acceptar posteriorment.  

S’acorda recuperar les actes i Mujeres Pa’lante planteja que posa a disposició la seva 
representació si s’ha de revisar. Es poden proposar altres entitats i es revisarà el 26/3. 

Transcripció de les actes corresponents: 

 13/02/2018. Renovació de la representació del CMIB al Consell de ciutat. Es 

planteja a demanda del Consell de Ciutat per incompatibilitat ja que la representació al CC 

correspon a la vicepresidència dels Consells, i es dona la circumstància de que actualment 

Rodrigo Araneda és Vicepresident tant del CMIB com del Consell LGBTI. Es planteja que el CMIB 

el representi una de les entitats de la Comissió Permanent i un cop valorat que algunes  entitats 

ja hi són representades, es proposa Mujeres Pa’lante. L’entitat ho valorarà i s’acabarà de 

concretar en una propera reunió de la CP o bé en la Comissió de Participació. 

 15/05/2019. Temes puntuals. Representant al Consell de Ciutat. Mujeres Pa’lante ha 

acceptat ser representant al CC donat que el vicepresident ja en forma part per un altre 

consell. La persona titular serà Zrinka Tustonjic. 

 

6. Valoració d’un possible canvi de denominació del CMIB en base al debat sobre la 
missió i el context del CMIB 

La Comissionada planteja el possible canvi de denominació del Consell a “Consell de 
Ciutadania i Migració” o nom similar, tema ja plantejat en la CP de 18/09/2019 
(s’adjunta acta). 
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Aquest canvi permetria obrir una nova perspectiva donada l’evolució de la situació 
migratòria , ja que no tan sols es tracta de l’acollida sinó que les persones immigrades 
formen part de la ciutadania, per tant estan vinculades a drets i a la realitat ciutadana 
en general i en temes concrets del Consell com habitatge, gent gran o treball de la llar. 

Les noves entitats ja no se senten immigrades ja que hi ha moltes persones joves 
nascudes i socialitzades aquí. 

La renovació del nom del Consell pot ser molt positiva però s’ha de veure que sigui 
entenedor i no afecti als objectius, per exemple el tema de les persones refugiades que 
es va treballar en inici i ara esta en segon terme. Incloure aquesta paraula ho faria mes 
visible, tot i que ara el tema ha passat a dependre de Ciutat Refugi. Cal fer un debat 
vinculat a la missió del CMIB i eventualment al nou Pla de treball pel proper mandat. 

S’acorda que es realitzarà un procés de debat pel canvi de nom conjuntament amb el 
debat pels canvis en el reglament a partir de les noves Normes de participació 
ciutadana. El Plenari ho haurà d’aprovar. 

 

7. Informació : projecte espai MEETING POINT a Creu Coberta 

Es presenta a les entitats l’Espai Meeting Point a Creu Coberta . Es un espai molt adient 
i acotat, amb molta visibilitat des del carrer, i situat a l’Eix comercial de Sants i 
Hostafranchs. Ofereix moltes possibilitats per fer certes activitats de petit i mitja 
format i s’ofereix a les entitats del CMIB, amb la opció de venir a presentar ho. 
 
Es planteja que aquest tema es pot ampliar al tema dels espais disponibles per a 
entitats i a l’ús de l’espai públic, així com centres cívics o d’altres equipaments. És una 
demanda que sorgeix sovint per part de les entitats del CMIB. Seria interessant fer una 
feina de recerca per conèixer mes espais útils. 
 
La comissionada comenta que s’està limitant l’ús de l’espai públic, ja que esta massa 
saturat i es produeixen queixes. 
 

8. Precs i preguntes 

Arran del punt anterior es proposa: 

 Cal reivindicar els espais públics per a ús públic 
 Socialitzar espais com els d’assaig, danses als parcs, etc. 

 
 
 


