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

 
Dia: 26 de març 2019   Hora: 17.30 hores 
Lloc: seu d’AMIC-UGT, Rambla del Raval, 29-35, baixos 
S’annexa la documentació lliurada. 

 
Assistents: 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i 
diversitat i Vicepresidenta del CMIB. 

 

S’excusen 

 

ORDRE DEL DIA           

1. Previsió Jurat premi CMIB 2019 
2. Procediment d' incorporació de les entitats d' acollida, refugi i asil a la nova legislatura. 

3. Previsió procés valoració Pla de treball 2016-2019 
4. Valoració del procés i calendari de renovació de la Comissió Permanent.  
5. Informacions o temes puntuals 

 Representació al Consell de Ciutat i a Consell d’Esports 

 Actualització dates calendari CMIB (Plenari 2/7, renovacions...) 

 Nou web 

 Baixa ACESOP 

 Memòria del CMIB 

Rodrigo Araneda Vicepresident. ACATHI 

Jannete Vallejo AMIG-UGT 

Carles Bertran CC.OO. de Catalunya - Migracions 

Florin Gaiseanu ASOCROM 

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

Monica Barnola SURT 

Núria Pàmies 
Núria Baltà 

Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 

Nilo Robles FASAMCAT 

Abdou Mawa Ndiaye A.Catalana Residents Senegalesos 

Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya 

Norma Véliz Mujeres Pa’lante 

Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 
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6. Precs i preguntes. 
- el vice-president, Rodrigo Araneda ha proposat emetre un comunicat per part del 

CMIB arran dels recents esdeveniments xenòfobs, racistes, islamòfobs (atac a 
centres de MENA, declaracions del PP sobre donar en adopció per evitar 
expulsions, massacre a mesquites...). 
 

1. Previsió Jurat premi CMIB 2019 
 
La Secretària presenta una primera proposta, en base a la composició anterior. Com a 
membres especialistes en el tema de l’any, que proposa l’Ajuntament, es proposa i 
s’acorda: Sra. Mercè Pérez Salanova i Sr. Toni Rivero.  
 
Es planteja que cal valorar la substitució de Remei Sipi i Carles Solà, membres 
proposats i acordats per la C. Permanent. 
 
En substitució de la Sra. Remei Sipi, que ocupa un lloc en tant que representant del 
CMIB amb trajectòria reconeguda, es planteja que sigui representant de comunitats no 
llatines que ja estan molt representades. Es proposa i s’aprova per unanimitat a la Sra. 
Macrina Alcedo del col·lectiu filipí. Es planteja també l’opció de la Sra. Fàtima Ahmed, 
que forma part del CMIB en tant que experta i personalitat de reconeguda vàlua.  
 
En substitució de Carles Solà, que no desitja continuar com a jurat, i representa el 
sector dels mitjans de comunicació, es proposen diversos noms: Rita Marzoa-Montse 
Santolino- Elena López – Xavier Rossinyol – Olga Rodriguez- Gabriel Ubieto. 
 
S’estableixen els criteris de substitució: 

 Que la persona estigui sensibilitzada i vinculada mínimament a temes 
d’immigració, d’asil, refugi, drets humans, temes socials... 

 Que estigui vinculada a un mitja de comunicació amb volum i impacte 
(Catalunya Radio- TV3 –R. Nacional...)  

 Que ja tingui un recorregut periodístic contrastat. 

S’acorda obrir un període de propostes de candidats mitjançant correu electrònic 
fins el 04.04.2019. Es farà una relació dels proposats i les entitats de la CP podran 
aportar les seves valoracions fins el 10.04.2019. Un cop definida la votació es 
parlarà amb les persones escollides per a que acceptin la proposta. 

Per tant la proposta inicial aprovada per la composició del Jurat és la següent (en negre 
de continuïtat o acordats i en granat per concretar o confirmar): 

Proposar com a membres del jurat del Premi Consell Municipal d’Immigració 2019 les 

següents persones, de les quals les quatre primeres com a proposta de nomenament 

per part del CMIB, i les tres següents, en tant que proposta per nomenament 

d’alcaldia: 
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1. Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident primer del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona. ACATHI.  

2. Sra. Macrina Alcedo, de KALIPI, Federación de Entidades Cívicas y Religiosas 
Filipinas de Barcelona 

3. A CONCRETAR. Criteri substitució: persona del món dels mitjans de 
comunicació. Propostes: 
 

a. Rita Marzoa. Periodista, consellera secretària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, anteriorment dirigia el Programa 
Solidaris. 

b. Montse Santolino. Periodista, La Directa. Responsable comunicació La 
Fede 

c. Xavier Rosiñol. Va dirigir la Tribu de Catalunya Ràdio. Des del 2016 a 
TV3. Va ser subdirector dels Matins de TV3 i, en l'actualitat, és 
periodista dels serveis informatius. Col·labora a Xarxanet.  
http://xarxanet.org/social/noticies/xavi-rossinyol-el-tercer-sector-

esta-sostenint-aquest-pais-i-crec-que-la-ciutadania 

d. Olga Rodríguez. Periodista. El diario.es. Premi en temes de Drets 
Humans. Un món possible. 
https://www.eldiario.es/autores/olga_rodriguez/ 

e. Gabriel Ubieto. Periodista. El Periódico. 
f. Helena López  Vallejo. Periodista. El Periódico. 

4. Sra. Sònia Fuertes. Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social  
 

5. Sra. Imma Mata. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de 
Barcelona. 

6. Sra. Mercè Pérez Salanova, doctora en psicologia, assessora Consell Assessor 
Gent Gran i experta en envelliment.  

7. Sr. Toni Rivero, cap de consultoria i projectes d'envelliment, Fundació Salut i 
Envelliment UAB. Assessora polítiques amb gent gran a l’Ajuntament de Bcn. 

 

Presidenta: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 

Diversitat, i vice-presidenta segona del CMIB. Presideix per delegació d’alcaldia. O 

persona amb càrrec equivalent el novembre de 2019. 

2. Procediment d’incorporació de les entitats d’acollida, refugi i asil a la   
nova legislatura. 

La Secretaria planteja que en la perspectiva d’eleccions municipals i nou mandat, 
caldrà procedir a la renovació de les entitats d’Acollida o asil membres del CMIB. 
 
En el Reglament de Funcionament Intern del CMIB s’estableix (article 7.3) que a l’inici 
de cada mandat s’obrirà un període de presentació de sol·licituds d’ingrés per part 
d’aquestes entitats.  També es determina que aquestes entitats representaran com a 
màxim el 25% respecte al nombre de representants de les entitats d’immigrants, les 

http://xarxanet.org/social/noticies/xavi-rossinyol-el-tercer-sector-esta-sostenint-aquest-pais-i-crec-que-la-ciutadania
http://xarxanet.org/social/noticies/xavi-rossinyol-el-tercer-sector-esta-sostenint-aquest-pais-i-crec-que-la-ciutadania
https://www.eldiario.es/autores/olga_rodriguez/
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quals actualment són 37 i per tant el nombre d’entitats d’acollida es manté en 9 
entitats.  
 

Requisits i criteris:  
- Ha de tractar-se d’una entitat legalment constituïda i sense afany de lucre  

- La seu social ha d’estar a la ciutat de Barcelona  

- L’entitat ha d’acreditar la seva activitat a la ciutat durant un mínim de cinc anys  
 

PROPOSTA DE CALENDARI 
 Data  

 
Procediment  

Incorporació de les entitats en el nou mandat 2019 - 2023 

Abril – maig 2019 
Carta i correu electrònic a les entitats d’acollida i asil actuals 
informant de la previsió de renovació i donant agraïment. 

Maig 2019 

S’informarà per correu electrònic del procediment i del termini 
a les entitats que formen part de la xarxa d’acollida i a les 
entitats participants de l’acte institucional del Dia Mundial de les 
Persones Refugiades 

28 de maig al 
7 de juny 

Presentació sol·licituds: presentació a l’OAC d’una carta dirigida 
a la secretaria del Consell on hi ha de constar el nom de la 
persona que representarà a l’entitat. 
La secretaria podrà sol·licitar documentació per tal de verificar 
que compleixen els requisits 

A partir del 12 de juny 2019 

Determinació entitats entrants: Segons les sol·licituds 
presentades poden donar-se dues situacions: 
A. Que el nombre de sol·licituds sigui menor o igual al nombre de 
places vacants i en aquest cas entrarien totes les entitats 
sol·licitants. 
B. Que el nombre de sol·licituds sigui major al nombre de places i 
en aquest cas, segons reglament, s’establirà la incorporació per 
ordre d’arribada de les sol·licituds. Les que no hagin pogut entrar 
quedarien en llista d’espera. 
Comprovació de documentació i Tramitació. 

Comunicació per carta i per correu electrònic del resultat a les noves entitats membres i 
informació per correu electrònic a la resta d’entitats del Consell. 

A partir de la comunicació 
d’incorporació 

Incorporació dels representants de les entitats d’acollida i de les 
que treballen per les persones sol·licitants d’asil al Consell 
Municipal d’Immigració: 
- Grups de treball o comissions 
- Plenari de 2/7/19 
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 Es proposa i queda aprovat que donat que el proper Plenari està previst pel 2 
de juliol i ja s’haurà produït la renovació, convocar igualment a les entitats 
antigues que no hagin renovat (per no presentar sol·licitud o per no entrar dins 
les 9 primeres) per poder-les acomiadar i donar agraïment (algunes seran les 
mateixes si renoven).  

 Només tindran dret a vot (votació vice-presidència) les entitats entrants o que 
hagin renovat pel mandat 2019-23.  

 Les entitats que no hagin renovat però que hagin iniciat participació en el GT de 
la Trobada BCN ciutat diversa 2019, poden optar i ser convidades a continuar i 
participar en la Trobada. No així en altres comissions del CMIB, a no ser que 
siguin convidades per temàtica (ex.: Comissió seguiment Treball de la llar).  

 Queda acordat que a la carta i correu electrònic que enviarà el consell a les 
entitats d’acollida i asil, s’informarà de la previsió de renovació i de la opció de 
participar en els grups de treball que son oberts i participatius, així com accedir 
al plenari com oients però sense dret a vot. 
 

3. Previsió procés de valoració Pla de Treball 2016-2019 

També amb la perspectiva de final de mandat, es proposa un calendari que s’aprova: 
veure annex. En resum: 
 

 En el Plenari del 02 juliol 2019 es presentarà la valoració del pla de treball 2016-
2019 del període de juny 2018 a juny 2019. 

 Durant abril-maig es farà l’informe preliminar amb el recull d’accions.  

 Convocatòria GT per valorar pla de treball 2016-2019: de juny a setembre. Encara 
hi seran convidades les entitats d’acollida i asil sortints.  

 Elaboració de l’informe amb les aportacions del Grup de Treball. 

 A la sessió del 26.09 s’inclouran les aportacions de la Comissió Permanent 

 Octubre: s’elaborarà l’informe final  per a presentar i aprovar primer a la 
Permanent del 07.11 i posteriorment al Plenari del 28 de novembre 2019.  
 

 El nou Pla de Treball 2020-2023 es preveu treballar de gener a maig de 2020 i 
aprovar al primer Plenari del 2020. 

En paral·lel, hi ha la possibilitat que es produeixi el debat sobre la missió i el canvi de 
nom del Consell, i la creació d’un nou reglament que s’haurà d’ajustar a les noves 
normes de participació ciutadana, tot i que es preveu que no hi haurà molts canvis ja 
que el Reglament del CMIB és prou recent i s’ajusta força a les normes. Cal preveure la 
possibilitat d’incorporar ciutadania individual, que no és obligatori; la possibilitat de 
revisar la renovació de membres (Acollida), etc. La Secretaria informa de que s’ha 
iniciat el procés de modificació de Reglaments en altres consells, que serviran de 
model atenent als requeriments jurídics que suposa el procés. Existeix una coordinació 
entre Consells en aquest sentit. 
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El canvi de denominació comporta un procés d’aprovació jurídica i en Plenari municipal 
per si mateix. 

4. Previsió del procés i calendari de renovació de la Comissió Permanent 

 

La Secretaria presenta la informació i documentació que queda recollida a continuació. 

Composició de la comissió permanent, segons el Reglament de Funcionament Intern 

del Consell Municipal d’ Immigració:  

- El president o presidenta del CMIB, que pot delegar en un dels vicepresidents.  
- Els vicepresidents primer i segon, si s’ escau.  
- El vocal que hagi exercit com a vicepresident primer, en el període 

immediatament anterior.  
- Els vocals representants de les dues entitats sindicals amb més nombre 

d’afiliats a la ciutat de Barcelona, que formin part del CMIB  
- Els 7 vocals representants de les entitats membres del CMIB  
- Secretari o secretària.  

Total: 12 persones i Secretaria.  

Elecció vocals: Els 7 vocals representants de les entitats membres del CMIB a la 
comissió permanent han de ser escollits pel consell plenari, en la primera sessió del 
mandat, d’entre les persones que es presentin candidates. Les candidatures han de 
correspondre als grups següents:  

1- Una persona representant de les entitats del col·lectiu d’immigrants per 
cadascun dels continents: Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa (4)  

2- Una persona representant de les entitats d’acollida, o de les que treballen 
per les persones sol·licitants d’ asil o de les entitats veïnals, cíviques o culturals 
que formin part del consell (1)  

3- Dos vocals més, representants de les entitats de qualsevol tipus que hagin 
estat més votades (2)  

Si no hi ha candidatures dels grups 1 o 2, s’escolliran més vocals del grup 3 fins a 
completar el nombre de set representants.  

Requisits de les entitats candidates: Antiguitat mínima de tres anys al CMIB i una 
actitud participativa en les diferents activitats del CMIB.  

La participació de les persones representants de les entitats membres del CMIB a la 
comissió permanent té una durada d’un mandat i podran ser reelegides per a un altre 
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mandat com a màxim. Per tant, des de la secretaria s’informarà a les entitats que ja 
han completat dos mandats a la comissió permanent. En el cas actual: ASOCROM I 
FASAMCAT. 

Proposta de procés i calendari, que s’aprova:  
 
Cal tenir en compte que el plenari de 2/7/19 ja serà el primer del mandat, no obstant, 
donat que la constitució del consistori serà molt recent i les eleccions de vocals de la CP 
s’han fet històricament en plenari de finals d’any, es proposa passar-ho a plenari de 
28/11/19.  
 

- Comissió Permanent del 26-03-2019: aprovació de la proposta de calendari i 
procediment d’elecció.  

- Setembre-octubre 2019: Presentació de candidatures a partir d’una carta (via 
correu electrònic) a la Secretaria del Consell. Ha de constar nom del candidat/a i 
entitat a la que pertany.  

- Octubre-novembre 2019: La secretaria del Consell informarà de totes les 
candidatures presentades al conjunt de les entitats membres. Es presenta a la CP 
en R. de 7-11-19.  

- Plenari de 27/11/2019: Presentació de candidatures i votació per l’elecció de 
vocals.  

- Gener-febrer de 2020. Incorporació membres i constitució de la nova CP.  
 

5. Informacions i temes puntuals  

- Representació al Consell de Ciutat, Consell d’Esports i d’altres Consells 

En l’anterior reunió es va plantejar la representació de Mujeres Pa’lante al Consell de 
Ciutat i aquesta entitat, que avui no ha pogut assistir, va demanar que es tornés a 
debatre per si hi havia altres candidatures. S’acorda ratificar la representació de 
Mujeres Pa’lante.  

Donat que ha arribat convocatòria pel Plenari del Consell dels Esports, la Secretària 
planteja el sistema per garantir la representació del CMIB a d’altres consells, tenint en 
compte que:  

 el vice-president no pot assistir a totes les convocatòries,  
 ja s'ha plantejat que cal cercar alternatives per diversificar la representació, i es 

va acordar que es valorarà la situació i els criteris en la comissió de Participació, 
atenent a la temàtica dels Consells més rellevants (amb criteri estratègic) i als 
interessos i especialitat de les entitats  

 aquesta Comissió no s'ha iniciat ja que està pendent d’iniciar l'actualització del 
Reglament del CMIB per adaptar a les noves Normes de Participació ciutadana  
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Es proposa i s’acorda que mentre no hi hagi altres criteris i entitats interessades en 
exercir aquesta representació, hi poden assistir per delegació membre de la Comissió 
Permanent que hi estiguin interessats i tinguin disponibilitat. Es procurarà tenir 
coneixement de les convocatòries que puguin ser rellevants pel CMIB i es farà arribar a 
la Comissió Permanent per si hi pot assistir algun dels seus membres. 

La secretaria informarà dels Consells per a que les entitats que vulguin es puguin 
presentar ja que des de el Consell es vol donar impuls per a que les entitats tinguin 
mes presencia, sempre tenint present que es com a representant del CMIB, no de 
l’entitat. Igualment, cal impulsar que les entitats que hi estiguin interessades facin 
passes per participar en d’altres Consells sectorials o territorials a títol propi, dins els 
objectius de la Participació diversa. 

Jorge Irias expressa interès en la convocatòria del Plenari del Consell d'esports i per 
tant se li fa arribar per assistir-hi en nom del CMIB. 

- Baixa ACESOP: Es va proposar la baixa al darrer Plenari d’ACESOP per no 
assistència durant 2 anys i es va enviar la carta corresponent. Ha arribat al Consell 
una instancia sol·licitant la baixa immediata, per tant se li accepta la renuncia amb 
data 20/12/2018 tal com ens demana i es ratificarà al següent Plenari del 02 juliol 
2019. 

- Nou web: https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/inici. El 
nou web ja esta en funcionament, tot i que encara no s’ha fet difusió ja que estem 
pendents de fer algunes actualitzacions i posar documents que en breu ja 
constaran, però la major part de la informació i les novetats ja es poden consultar.  
Es va presentar a la Comissió de Comunicació el passat 14 de febrer amb molt bona 
acollida.  

- Memòria CMIB: En la documentació annexa s’adjunta memòria breu del treball 
realitzat durant l’any 2018 i en breu disposarem de la memòria extensa amb 
informació més completa, fotos, etc. El vicepresident demana que quedin 
reflectides les entitats que han participat en els diversos grups de treball, 
comissions o activitats del CMIB. 

6. Precs i preguntes  

El vicepresident Rodrigo Araneda ha proposat emetre un comunicat per part del CMIB 
arran dels darrers esdeveniments de caire xenòfob, racista i islamòfobs  com l’atac a 
centres MENA, les ultimes declaracions del PP respecta l’adopció d’ infants de mare 
migrant o la massacre a les mesquites. 

Es recorda que recentment l’Ajuntament ha emès una Declaració institucional en el 
marc del dia contra el racisme, 21 de març, a la qual s’hi han adherit diverses entitats, i 
que continua oberta. 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/inici
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Diversos membres fan aportacions per redactar el Comunicat, tenint en compte fer un 
discurs en positiu, exaltant i destacant el valor de la convivència, la riquesa de la 
diversitat, la interculturalitat, la cohesió social. Idees principals:  

- En la perspectiva històrica, totes les persones migrades, regulars o no, han sigut 

constructores de la ciutat, en un marc de convivència i cohesió social 

- Discursos polítics i accions recents, com són els atacs a centres de Menors 

estrangers sense referents familiars o la massacre islamòfoba a Nova Zelanda, van 

en contra d’aquesta convivència i, encara mes enllà, en contra dels drets humans, 

com seria el cas de la petició de donar els nadons a l’estat per a aturar un 

expedient o expulsió. 

- Són discursos que fomenten l’enfrontament de la ciutadania i la competència pels 

recursos.  

- S’han sobrepassat límits, com per exemple excessos en la identificació 

d’immigrants i manters per a retornar-los al seu país; i no hi ha hagut resposta. 

- Èmfasi en la no instrumentalització de la immigració en el marc electoral, en la línia 
en que ja s’ha manifestat el CMIB anteriorment i que ha estat tònica des de fa anys 
amb l’acord de diferents grups municipals. Posar èmfasi en aquest error, s’aprofita 
que la majoria de persones migrades no disposen de dret a vot. Reclamar al mateix 
temps drets polítics per a tota la població. 

- Cal valorar molt positivament el bon treball i els valors aconseguits a Bcn en els 
darrers anys, sota diferents administracions. Destacar que a Bcn 1 de cada 4 
persones ha nascut o te l’origen en un país estranger.  En qualsevol societat es 
produeix un cert grau de conflicte, la gestió del conflicte a Barcelona ha estat en 
base a la cohesió, la convivència i la interculturalitat.  

- Els discursos d’odi per guanyar vots són excloents, poden destruir el treball de 
molts anys cara el bé comú. 

- Barcelona ciutat diversa i intercultural, com a model. 
- Una ciutat diversa no solament per origen, una ciutat oberta a la diversitat 

religiosa, de gènere, funcional, LGTBI, a la població gitana... Des de fa molts anys. 
- No enfocar a cap formació política, no donar més veu a partits posicionats contra 

els immigrants. L’acord i el posicionament a favor ha de ser per part de tothom. 
- Visió de futur: construcció de camins positius.  

La redacció resta a càrrec de la Secretaria, que ho farà arribar properament. 

Es demana que es faci arribar a partits polítics sol·licitant adhesió i visibilització 
pública. També a mitjans de comunicació. 

Barcelona, abril 2019 


