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

Dia: 20 d’octubre
Hora: 17 hores
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52)
Presideix:

Sr. Daniel de Torres i Barderi
Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural

Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració,
(Vicepresidenta del Consell); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Janette Vallejo ( AMICUGT); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sr. Alí Hachem (A. CatalunyaLiban); Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos); Sr. Javier Bonomi (Red
Solidària Argentina); Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana en
Catalunya); Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració); i Sra. Mercè González
(secretaria tècnica Consell).
Disculpen la seva absència: Sr. Dai Hua (Associació de Paisans de Zhejiang a
Catalunya); Alejandro Erazo (ASOPXI); i Sr. Joaquim Changue (A. Cultural Riebapua) i

Ordre del dia:
1. Premi Consell Municipal d’Immigració
2. Tramitació de la targeta sanitària
3. Secretaria del CMIB: criteris per la difusió d’activitats
4. Sol·licitud d’entrada al CMIB de noves entitats
5. Proposta de l’ordre del dia pel proper Plenari
6. Informacions:
- Demanda d’estand institucional de la Secretaria d’Immigració
7. Precs i preguntes

1. Premi Consell Municipal d’Immigració
La secretaria del Consell informa que fins a data d’avui hi ha 13
propostes presentades de les quals totes són d’entitats foranies del
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Consell. El Comissionat informa que tots els membres proposats com a
jurat han acceptat excepte la Sònia Parella, amb la que no s’ha pogut
contactar, donat que està de viatge. Si en una setmana no es pot
contactar amb ella es proposarà a una altra persona de la llista de
reserva.
A continuació s’enceta un debat sobre el format i dia de lliurament del
premi. Finalment s’acorda que el lliurament es realitzarà el dia 18 de
desembre de 13 a 14 hores al Saló de Cròniques de l’Ajuntament si és
possible.
2. Tramitació de la targeta sanitària
La secretaria del Consell recorda que durant el mes de setembre es va
cercar la complicitat de diferents entitats de la ciutat per tal de recollir
totes les incidències que detectessin respecte a la tramitació de la
targeta sanitària. Malgrat que encara no han arribat totes les fitxes que
recullen les incidències, tot indica a pensar que els problemes en la
tramitació de les targetes s’han corregit i les incidències són
anecdòtiques o no generalitzables. La secretaria del Consell farà un
informe a presentar en el proper Plenari.
3. Secretaria del CMIB: criteris per la difusió d’activitats
Executant una acció del Pla de treball del CMIB, la secretaria informa via
correu electrònic de serveis, recursos i projectes municipals que puguin
ser d’interès per les entitats. En aquest sentit s’ha enviat també
informació d’activitats d’altres entitats (no municipals). Es valora aquesta
qüestió i es considera que la secretaria no pot assumir la realització d’un
butlletí o el compromís de difusió de totes les activitats de les entitats.
Per aquests motius es decideix que única i exclusivament es farà difusió
de serveis, recursos i butlletins municipals.
4. Sol·licitud d’entrada al CMIB de noves entitats
S’informa que són quatre entitats les que han demanat l’entrada en el
CMIB. Són:
-

Centre Cultural d’Ucraïna en Catalunya
Asociacion Casal Colombiano (Asocascol)
FEDELATINA, Federación de entidades latinoamericanas de Cataluña)
Federación de entidades peruanas en Cataluña (FEPERCAT)
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La Comissió Permanent repassa els requisits i condicions necessàries per
entrar com a entitat membre del CMIB i determina proposar l’entrada de
les quatre entitats sol·licitants al Plenari.
5. Proposta de l’ordre del dia pel proper Plenari
S’acorda el següent ordre del dia:
-

Dia del Migrant . Estat de la qüestió
Premi Consell Municipal d’Immigració
Balanç del CMIB des de l’aprovació del Pla de treball
Tramitació de la targeta sanitària

6. Demanda
d’estand
d’Immigració

institucional

de

la

Secretaria

El Comissionat informa que la Secretaria demanava disposar d’un estand
el Dia del Migrant i la resposta ha estat que no seguint el criteri que s’
havia adoptar a la Comissió Permanent altres anys, respecte que volem
que les protagonistes siguin les entitats.

