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

Dia: 23 de març
Hora: 17 hores
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52)
Presideix:

Sr. Daniel de Torres i Barderi
Comissionat d’Alcaldia per a la Immigració i Diàleg Intercultural

Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració,
(ACESOP); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Fàtima
Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sr. Alí Hachem (A. Catalunya-Liban); Sr. Manuel
Colon (Associació Comunidad Dominicana en Catalunya); Sr. Joaquim Changue (A.
Cultural Riebapua) i Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració); i Sra. Mercè
González (secretaria tècnica Consell Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència: Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos), Sr.
Javier Bonomi (Red Solidària Argentina).
Ordre del dia:
1. Premi Consell Municipal d’Immigració: Determinació de la menció especial
2. Proposta Metodològica per l’elaboració de les Normes Reguladores
3. La interacció entre les entitats del Consell i el teixit associatiu: FAPAC
4. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB
5. Informacions:
- Xerrada de la Direcció de Dones sobre serveis, recursos i sobre l’Acord
ciutadà per una Barcelona lliure de violència
6. Precs i preguntes
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1. Premi Consell Municipal d’Immigració: Determinació de la menció
especial
Es presenta una proposta per la convocatòria 2010 del Premi CMIB. En aquesta
proposta es manté la proposta de l’any 2009 pel que fa referència al Premi, però
en el cas de la menció especial es fa una nova proposta. La idea és que la
Menció Especial recaigui a una entitat del Consell per reconèixer la seva tasca en:
La seva participació en les activitats i grups de treball del CMIB
Portar a terme accions i/o activitats en col·laboració amb altres entitats del
CMIB
Contribuir en crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del
CMIB
La forma de determinació s’acorda que sigui la següent: Les entitats participants
en el Plenari de novembre-desembre del CMIB disposaran d’una butlleta amb la
relació d’entitats membres. Es procedirà a una votació secreta de dos vots per
entitat. Com a criteri s’estableix que no es podrà votar la mateixa entitat; tampoc
es podran donar els dos vots a una mateixa entitat. Posteriorment el President o
persona que delegui, vicepresidenta i secretària procediran al recompte de vots i
es farà acta dels resultats. Es farà públic el dia del lliurament.
2. Proposta Metodològica per l’elaboració de les Normes Reguladores
S’aprova la proposta Metodològica per l’elaboració de les Normes Reguladores
(veure annex). La Comissió Permanent insisteix en que cal enviar la
documentació de forma prèvia a la reunió del grup de treball i insistir que formar
part del Consell i de la Comissió Permanent comporta uns drets i deures.
3. La interacció entre les entitats del Consell i el teixit associatiu: FAPAC
La secretaria del Consell informa que la FAPAC ha estat informada que és el
sector associatiu que es convida aquest any per participar el Dia del Migrant així
com que volem portar a terme accions al llarg de l’any per tal de crear la
interacció entre ambdós sectors associatius. La resposta ha estat positiva.
Com acció a portar a terme es va fer la proposta de fer una Jornada entre entitats
del CMIB i de les AMPAS per tal d’analitzar i fer propostes per implicar a pares i
mares en les AMPAS i per promoure unes AMPAS més diverses.
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La Comissió Permanent creu que és una bona oportunitat per treballar ja que és
detecta un menor participació de pares/mares immigrants en les AMPAS. La
Jornada tindrà lloc al maig o juny.
4. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB
La secretària del Consell informa que l’Associació Shur Rong Acadèmia Cultural
ha sol·licitat l’entrada al Consell. Es lliura un fitxa amb les dades més
fonamentals.
La Comissió Permanent, donat que l’entitat ha estat constituïda legalment al maig
de 2009, acorda proposar l’entrada com a observador. Al maig de 2011 entrarien
automàticament com a membres de ple dret.
Es recorda que l’entrada com a observador comporta poder participar en tots els
processos i accions organitzats pel CMIB, però en el cas de votació no té dret a
vot.
5. Xerrada de la Direcció de Dones sobre serveis, recursos i sobre l’Acord
ciutadà per una Barcelona lliure de violència
La secretària del Consell informa que pel dia 27 d’abril està previst una sessió
informativa sobre els diferents serveis, recursos i sobre l’Acord ciutadà per una
Barcelona lliure de violència.
La Comissió Permanent considera que és un tema a treballar amb col·lectiu
d’immigrants i que cal aconseguir la sensibilització i implicació necessària per
signar l’esmentat Acord. Considera que cal també informar dels circuits i protocols
en cas de detectar violència de gènere.

