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

 
Dia: 16 de maig 2019   Hora: 15.00 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75 Pta. Baixa sala 02 
 
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. Proposta bases i criteris Premi CMIB 2019. Ratificació proposta Jurat. 
2. Revisió del calendari i previsions del CMIB, i processos previstos. 
3. Altres temes i informacions 

 Comunicat contra discurs d’odi i racisme. 

 Procés de preparació Trobada i previsions 

 Nou web CMIB, feedback 

 Guies practiques de la participació ciutadana (lliurament) 
4. Precs i preguntes. 

 

Nilo Robles FASAMCAT 

Jannete Vallejo AMIG-UGT 

Carles Bertran CC.OO. de Catalunya - Migracions 

Florin Gaiseanu ASOCROM 

Martí Rovira CREU ROJA Catalunya 

Abdou Mawa Ndiaye A. Catalana Residents Senegalesos 

Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya 

Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

Núria Pàmies 
Núria Baltà 

Secretaria tècnica Consell Municipal d’Immigració 

Rodrigo Araraneda ACATHI Associació Catalana per la integració 
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immigrants 

Norma Véliz Mujeres Pa’lante 

Mónica Barnola SURT, Fundació de Dones, Fundació Privada 
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1. Proposta bases i criteris Premi CMIB 2019. Ratificació proposta Jurat 
 
La Secretària presenta una primera proposta dels criteris de valoració específics en 
relació a la temàtica del l’any: Persones migrades i envelliment. Es fa algun canvi, 
indicat a continuació, i s’aprova tal com es resumeix a continuació. S’adjunta proposta 
completa de Bases. 

 

RESUM Base 5.- Criteris d’atorgament del premi. 

Convocatòria 2019 del premi Consell Municipal d’Immigració  

Es premiarà a projectes o treballs que hagin destacat o siguin d’especial interès per a 

l’assoliment dels objectius de plena ciutadania en l’àmbit de la temàtica acordada pel CMIB per 

l’any 2019: Persones migrades i envelliment.  

Es tracta d’una nova realitat que emergeix, que cal conèixer i anticipar, un grup de població que 

va creixent, requereix d’accions i estratègies d’intervenció.  

a) Es valorarà que els projectes o treballs incloguin accions i estratègies que contribueixin 

activament a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i la lluita contra qualsevol forma de 

racisme, discriminació o exclusió, i contra la desigualtat en aquest àmbit, així com a la 

defensa dels drets, la igualtat d’oportunitats, al foment de la participació i de la vida activa, 

el màxim benestar personal i social, i a facilitar la visibilització, l’autoorganització i 

l’empoderament de les persones i entitats, a fi d’assolir aquests objectius.  

Es  valoraran projectes realitzats amb, per a o per part de persones grans, migrades o no, 

que treballin en relació a persones grans migrades, ja sigui que han envellit aquí, o 

reagrupades ja grans. Projectes que treballin en estratègies per a la promoció de la salut, la 

participació i l’envelliment actiu, en la incidència social i en la visibilització de llurs 

problemàtiques i dificultats, o bé encaminades a cobrir la necessitat de cures i atenció a 

partir del moment en què augmenten les problemàtiques de salut i el deteriorament, 

adequant-se a la realitat de cada franja d’edat o de cada persona.  

Es valorarà que tingui en compte i s’adeqüi a l’Estratègia sobre canvi demogràfic i 

envelliment 2018-2030, aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 2018, i els seus 4 eixos 

temàtics: 

• Dret a la ciutat al llarg de la vida. 

• Convivència intergeneracional en una ciutat amigable. 

• Envelliment actiu: aportar i gaudir de la ciutat. 

• Recerca i planificació per un canvi demogràfic amb equitat 

b) En el procés de valoració dels projectes, el jurat tindrà en compte els criteris següents, que 

s’avaluaran de manera individual segons la valoració que s’indica, amb un màxim total de 

10 punts: 

 

A. Criteris específics en relació a la temàtica i objectius acordats pel CMIB per l’any: 

Adequació a l’objectiu i finalitats que s’estableixen en la base 5.a), amb un màxim de 4 

punts, atenent a que incloguin els següents blocs o aspectes, entre d’altres possibles: 

 

1. GARANTIA DE DRETS.  
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2. DRET A LA CIUTAT I AL GAUDI DELS RECURSOS EN IGUALTAT DE 

CONDICIONS. ENVELLIMENT ACTIU EN CONVIVÈNCIA.  

3. PROMOCIÓ I CURA DE LA SALUT.  

4. PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ.  

5. CONEIXEMENT I RECERCA.  

6. ALTRES.  

 

B. Transversalitat, treball en xarxa, participació diversa i perspectiva interseccional, 

amb un màxim de 2,5 punts, concretats de la manera següent:  

7. Estratègies i pràctiques col·laboratives, transversals i de treball en xarxa: 

Fins a 1 punt.  

8. Estratègies i pràctiques que incloguin la participació diversa i 

interculturalitat. Fins a 0,75 punts. 

9. Estratègies que abordin les la temàtica des d’una perspectiva 

interseccional. Fins a 0,75 punts.  

C. Generals, perspectiva de gènere i immigració, amb un màxim de 3,5 punts.  

10. Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica. Fins a 1 

punt.  

11. Sostenibilitat en el temps. Fins a 0,5 punts.  

12. Innovació metodològica. Fins a 0,25 punts. 

13. Posar el focus en la perspectiva de gènere. Fins a 0,5 punts.  

14. Iniciatives realitzades i presentades per part d’entitats o grups de 

persones immigrades. Fins a 0,75 punts.  

15. Valoració global. Fins a 0,5 punts.  

 

En el cas que cap proposta arribi al mínim de 4 punts, el jurat el declararà desert, i no es 

procedirà a l’atorgament de cap premi. 

 

Es proposa i s’acorda deixar oberta, a diferència d’anys anteriors, la puntuació del 
criteri A, amb un màxim de 4 punts i sense acotar a subcriteris, per possibilitar i poder 
valorar propostes diverses. 
 
Es planteja que no nomes siguin projectes que ja estan en marxa, i que també 
s’incloguin projectes de futur, però queda descartada ja que al ser un premi econòmic 
no quedaria garantit que es dugués finalment a terme, i aquest és un dels objectius del 
premi. 
 
La Secretària explica que s’està treballant la recerca de dades sociodemogràfiques en 
col·laboració amb el Dept. d’Estadística. Les dades de que es disposa són poques, és un 
camp molt nou, i les que tenim son les de la gent que esta empadronada. 
 
La recerca la realitzarà Gabriela Gómez del Valle, que es posarà en contacte amb les 
entitats per a fer qüestionaris i entrevistes. De les primeres dades que disposem Perú 
es la que te mes gent gran empadronada, seguida d’Argentina i Marroc. 
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Pel que fa a la puntuació mínima per atorgar el premi, s’acorda pujar de 3 a 4 sobre 10 
per a que el premi no es declari desert.  
 
El jurat queda ratificat sense esmenes. 
 
La Comissionada demana un esforç per arribar a quantes mes entitats millor, ja que 
són la font real de l’estudi, n’hi ha que ja tenen força gent gran i que tenen projectes 
en marxa, i podrien per tant accedir al premi. Es procurarà oferir suport perquè 
qualsevol entitat pugui preparar el projecte i presentar-se. 
 

2. Revisió del calendari i previsions del CMIB. Processos previstos 

La Secretària planteja alguns punts del calendari i processos previstos per ratificació:  
 
1. Renovació entitats Acollida / Refugi i Vicepresidència. Exposa que s’ha creat un 

grup de coordinació entre Consells per a l’actualització dels Reglaments dels 
Consells i el procediment de renovació en cada cas, a fi d’adaptar-ho al nou 
Reglament de Participació ciutadana. En aquest sentit, planteja que la previsió 
seria treballar els nous reglaments i procediments en grups de treball en cada 
Consell, en base a una pauta mínima comuna d’acord al Reglament de 
participació, a partir de setembre. El calendari previsible és d’almenys un any, ja 
que el nou reglament  requereix d’un procés d’elaboració, ratificació jurídica, i 
d’aprovació pel CMIB i en darrera instància s’haurà d’aprovar en Plenari Municipal. 
S’ha fet la consulta a Assessoria Jurídica i es poden realitzar les renovacions segons 
l’acordat i previst, i posteriorment procedir al canvi de reglament. 

 
Per tant, caldria valorar si es tira endavant: 

 d’una banda, el procés de renovació d’entitats d’acollida i refugi o asil tal com 
s’havia acordat a l’inici del nou mandat 2019-2023, seguint l’establert a l’actual 
reglament del CMIB, o es pot optar per esperar al canvi de reglament.  

 d’altra banda, la renovació de vice-presidència, que s’havia acordat cara el 
plenari de final d’any.  

 
S’acorda mantenir el calendari acordat, tant per acollida com per vicepresidència, 
donat que en l’altre cas es diferiria molt. En el proper mandat municipal ja s’aplicarà el 
nou Reglament que s’acordi. 
 
Per tant, la presentació de sol·licituds tal com va quedar acordat en comissió 
permanent, serà previsiblement la primera setmana de juny.  A partir de mitjans de 
Juny es determinaran les 9 entitats entrants. 
 
2. Plenaris del CMIB i constitució consistori. S’havia previst el primer Plenari el 02 

Juliol, però tenint en compte la previsió de constitució del consistori, determinació 
de presidència del CMIB i grups municipals, s’ha valorat ajornar aquesta data. En  
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funció de les dates finals s’acorda proposar dues opcions: 18 de Juliol i 17 
Setembre. Tindria lloc al Saló de cent. 

 
Per tant, s’ajorna el punt referit a l’Ordre del dia del Plenari i s’acorda convocar, 
inicialment, una nova reunió de la comissió Permanent el 26 de Juny a les 15.00h a la 
seu de CC.OO. per a preparar l’ordre del dia i altres punts que s’escaiguin. 
 

 

3. Altres temes i informacions 

- Comunicat contra discurs d’odi i racisme 
 
Aida Guillen, directora de Drets de Ciutadania i Diversitat, presenta el Manifest contra 
el discurs de l’odi, el racisme i la xenofòbia i per la no instrumentalització de la 
immigració a les eleccions municipals. S’ha partit dels punts aportats en l’anterior 
reunió, el redactat s’ha realitzat des de tinença d’alcaldia i es va plantejar no publicar-
ho abans donat que coincidia amb un comunicat en una línia similar des de la 
Generalitat, i publicar-ho en aquests dies vinculant amb les eleccions municipals 
perquè tingui major impacte. 
 
Es fa lectura i es presenten les esmenes pertinents i queda definit el text del manifest 
que es farà arribar a les entitats del CMIB per a facilitar-ne la difusió.  
 
S’hi pot accedir mitjançant el web en aquest enllaç (català i castellà):  
 

 https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-
immigracio/ca/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-
barcelona_814145  

 

 https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-
immigracio/es/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-
barcelona_815520 

- Preparació de la Trobada BCN Ciutat Diversa i previsions. 

La preparació de la Trobada, que serà el 20 Octubre, ja esta en marxa per part de la 
Secretaria. La primera reunió amb les entitats serà el 23 de Maig per començar a 
aprofundir en les activitats que presentin les entitats i que siguin el mes qualitatives i 
variades possible. S’enviarà un Formulari 1 perquè les entitats s’hi inscriguin. 

La secretaria proposa la idea de trencar l’estructura actual de les carpes i situar els 
stands de les entitats d’una forma més oberta, visible i accessible, i també promovent 
la barreja entre entitats per continuar promovent la sinergia entre entitats. També es 
plantejarà al grup un canvi en la configuració i noms de les carpes, per valorar i decidir. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona_814145
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona_814145
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona_814145
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/es/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona_815520
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/es/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona_815520
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/es/noticia/manifest-del-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona_815520
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- Nou web CMIB 

El nou web ja esta en marxa i demana feedback per part de la CP. 

Un dels apartats que ha creat debat es el de Noticies. Es van acordar criteris en la 
Comissió de comunicació, es pot consultar l’acta. En aquest apartat es posen qüestions 
que es consideren d’interès general tant les pròpies del consell com les que s’han 
replicat d’altres webs.  

D’altra banda, també cal determinar les activitats que es comuniquen a través de 
correus o de whatsapp. Per a validar si és d’interès a compartir, s’envia via grup de 
difusió per whatsapp a la Comissió de Comunicació. S’acorda que també s’enviarà a les 
entitats de la Comissió Permanent.  

- Guies practiques de la participació ciutadana 

Es fa lliurement de la publicació del “Reglament de participació ciutadana” i de les  
“Guies pràctiques de participació ciutadana a Barcelona” elaborades per la 
plataforma digital Decidim Barcelona:  

 Les iniciatives ciutadanes  

 Els processos participatius  

 Les consultes ciutadanes  

 Els òrgans de participació  

 

 

 

 


