Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

ACTA DE LA COMISSIÓ D’OPINICIÓ D’URGÈNCIES – COU – CMIB
SOBRE PROBLEMÀTICA CITES ESTRANGERIA
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

Dia: 4 de novembre de 2020
Hora: 16h.
Reunió virtual telemàtica. (Programa Zoom)
Assistència:
Membres de la Comissió Permanent o representants municipals

Rodrigo

ARANEDA

Javier

GARCÍA BONOMI

ACATHI. Vicepresident primer
FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a
Catalunya)

Elisabeth

UREÑA

Càritas

Clara

ROMERO

Mujeres Pa’lante

Falilou

FALL

Nilo

ROBLES

Associació Catalana de Residents Senegalesos
FASAMCAT
Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya

Florin
Janette

GAISEANU
VALLEJO

Jorge

IRIAS

Khalid
Aida
Júlia

GHALI
GUILLEN
LANZAROTE
TRIAS

ASOCROM. Associació Romanesa de Catalunya
AMIC-UGT
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras
y amigos de Catalunya
Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme
religiós. Vicepresident segon del CMIB
Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat.
Ajuntament de Barcelona
Representant Regidoria, Sr. Marc Serra

Xavier
Ana
Marta

CUBELLS
LEMKOW
VIDIELLA

Direcció d’Immigració i Refugi. Aj. De BCN
Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat.
Ajuntament. Adjunta a CMIB tema any.

Núria
Empar

PÀMIES
DIAZ

Secretaria CMIB. Ajuntament

Altres Membres del CMIB
-

Espíritu de Santa Cruz de la Sierra en España - Alejandro Moreno

-

Consell de la Joventut de Barcelona - Patty Scherk
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-

SICAR.cat / Adoratrius - Rosa Cendon

-

Xarxa 9 Barris Acull - Lourdes Ponce

-

Fundació Privada Bayt -Al-Thaqafa - Pamela i Sara Bajiji

-

Fundació APIP-ACAM - Ramon Nicolau i Sofia Owono

-

KALIPI Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de Barcelona - Fidela

-

Centro Filipino - Tuluyan San Benito - Fidela

-

Fundació IBN BATTUTA - Soumaya

-

Centro boliviano catalán – Lourdes Marino

-

Col·legi Treball Social, Comissió Migracions i Intercultutalitat –COTS - Júlia Amich

-

Assoc. Treballadors Pakistanesos - Javed YLIAS

-

Elizabeth Silva

S’excusen:
Fatima

AHMED

Persona rellevant, membre CMIB

Carles

BERTRAN

CITE-CC.OO

Ana M.

DIQUEZ

CatNova

Estel.la

PAREJA

CCAR

OBJECTIU (CONVOCATÒRIA)
A demanda Vicepresidència i d'entitats tant de la Comissió Permanent com de la resta del
Consell, es convoca una reunió de la Comissió d'Opinió d'Urgències del Consell Municipal
d'Immigració, adreçada a totes les entitats membres del CMIB i en el termini previst al
Reglament, amb el següent objectiu i motiu:

PROBLEMÀTICA CITES ESTRANGERIA
Des de fa molts mesos, i ja abans de l'aparició de la pandèmia per COVID-19, s'estan
produint endarreriments importants i dificultats per aconseguir cites en relació als
diferents tràmits d'Estrageria que afecten a moltes situacions (drets bàsics, irregularitat
sobrevinguda, contractació, habitatge...), tal com ja es va recollir en el COMUNICAT DEL
CMIB ENFRONT L’EMERGÈNCIA PER CORONAVIRUS COVID-19 :
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"...cal preveure mesures per prevenir el col·lapse d’un sistema que a dia d'avui ja
estava saturat, amb esperes per a una cita a la policia de més de 6 mesos, cosa
inadmissible en un sistema democràtic. La situació afecta especialment a persones
recent arribades que no poden demanar cita per petició d’asil, o que han perdut la
cita després de 6 mesos; a persones que no poden accedir a un contracte de treball o
veuen bloquejats els seus comptes corrents per no poder tramitar la TIE a la Policia;
a persones en situació irregular sotmeses a controls policials. Aquesta situació
d’alarma afegeix incertesa en relació a tràmits d’arrelament, NIE, reagrupaments, o
d’altres"
Es valora que la problemàtica s'ha agreujat en els darrers mesos i es planteja la proposta
d'emetre un comunicat com a Consell i altres accions comunicatives que es podrien
plantejar.

RESUM DE LES APORTCIONS I ACORDS
La Secretària constata que la sessió compta amb el quòrum requerit com a COU (segons
Reglament CMIB) i exposa l’objectiu de la reunió.
Aida Guillen planteja que a banda d’emetre un comunicat adreçat al Govern de l’Estat, es
proposa engegar una enquesta adreçada a persones que hagin patit el greuge en les cites
per recavar informació i poder-la usar en les reclamacions i en sensibilització.
La major part d’entitats assistents fan aportacions sobre la situació i problemàtica, i sobre
les demandes a fer.
Es llegeix un primer esborrany de comunicat, que ja recull bona part de les qüestions
plantejades, i es recullen aportacions, incidint especialment en:
 Es debat si el comunicat hauria de ser més curt i contundent, incidint en les
conseqüències per a les persones, si bé també és important recollir determinades
propostes concretes
 La problemàtica recau sobretot en la cita per empremtes a comissaria de policia, si
bé també cal contemplar les afectacions en altres cites d’estrangeria, debatent si
pertoca recollir la nacionalitat
 Cal incidir en que fa anys que passa (juliol 2017) i s’ha agreujat amb COVID, i
reflexar que no afecta únicament a població immigrant
 Cal una Declaració institucional ràpida per part del Plenari municipal i entrevistes
amb responsables de Subdelegació del govern
 Es reclama novament recuperar la XESAJE que hagués ajudat en aquest col·lapse
 Cal pensar en una estratègia d’un conjunt d’accions en el temps
 S’expliquen accions que ja s’estan fent: comunicat Progestion (Madrid) en el qual
s’hi inclou SICAR, iniciativa de sindicats a través Parlament, s’està parlant a mitjans
de comunicació...
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S’acorda revisar el comunicat que es farà arribar a la Comissió Permanent per darreres
esmenes i vist i plau l’abans possible.
Accions previstes, que resumeix Aida Guillen:
1. Emissió del Comunicat adreçat a interlocutors indicats en l’encapçalament per part
de Regidoria i difusió a entitats del CMIB i en el camp de les migracions, refugi i
drets, de cara fer-ne el màxim de difusió
2. Campanya a través de twitter (hashtag comú a definir) i altres xarxes socials, des de
la Direcció de Drets de Ciutadania i des d’entitats i ciutadania, on s’aniran
concretant les afectacions i propostes específiques, i promoure que es viralitzi i es
visibilitzin les conseqüències del col·lapse
3. Enquesta anònima per recollir informació sobre com afecta i implicacions, a través
del Decidim. El contingut es validarà amb la CP.
4. Posicionament polític, s’estudiarà la millor via, un cop el comunicat aprovat
5. Demanda de reunions des d’Ajuntament i CMIB a responsables del Govern per
plantejar les demandes i fer-ne seguiment.

Barcelona, octubre 2020
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