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

Dia: 4 de febrer
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,
(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. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr. Joaquim Changue (A. Cultural
Riebapua) i Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració); i Sra. Mercè González
(secretaria tècnica Consell).
Disculpen la seva absència: Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana en
Catalunya) i Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos).
Ordre del dia:
1. Dia del Migrant: Valoració i temes a decidir per aquest any 2010
2. Premi Consell Municipal d’Immigració: Valoració i determinació de la
composició del jurat per la convocatòria 2010
3. Proposta Metodològica per l’elaboració de les Normes Reguladores
4. La interacció entre les entitats del Consell i el teixit associatiu
5. Proposta de l’ordre del dia pel proper Plenari
6. Informacions:
- Document Base del Pla Barcelona Interculturalitat
7. Precs i preguntes

1. Dia del Migrant: Valoració i temes a decidir per aquest any 2010
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Es fa una valoració del Dia del Migrant :
Respecte als objectius, visibilitzar les entitats del CMIB i promoure un
espai de relació i convivència entre les entitats i els ciutadans, en total van
participar 30 entitats del Consell, el que representa un 81% de les entitats
membres.
Valorem positivament la disposició de les carpes de la mostra d’entitats
d’aquest any que ha permès que el focus de la festa se centrés en les
entitats i no tant en les activitats complementàries. A més la disposició de
l’espai de la mostra d’entitats ha facilitat una major relació entre les
associacions participants. L’espai del menjador segueix sent un espai de
trobada.
En total el grup de treball es va reunir cinc vegades amb una mitja de 13
entitats per reunió. L’organització en general va funcionar bé i no hi va
haver cap problema a destacar. La disposició tècnica de l’escenari en
direcció al mar, va facilitar que la Mostra fos la protagonista.
Cal pensar en com donar-li més visibilitat al Punt d’informació.
Les activitats programades (tallers, jocs tradicionals, exposició i futbol) no
es van poder desenvolupar adequadament per la climatologia i la reducció
d’assistència de públic que va comportar aquest fet. Referent a la Mostra
gastronòmica, com cada any, va tenir una molt bona rebuda per part del
públic assistent. Pel que fa a la Biblioteca Viviente hi ha hagut més de 200
intercanvis o diàlegs; creiem que ha estat una activitat que ha funcionat
molt bé, que ha tingut una molt bona acollida i que és una manera molt
encertada de trencar estereotips. En tot cas es considera que si es torna a
fer l’any vinent cal millorar l’espai per tal que sigui més acollidora. Per
últim pel que fa a les actuacions han passat a ser una activitat
complementària i secundària, sent més conseqüents amb els objectius de
la festa. Respecte a aquest tema la Comissió Permanent acorda fer la
següent proposta al grup de treball:
Per aquest 2010 actuaran 7 grups vinculats al Consell: 1
d’Europa, 2 d’Amèrica Llatina, 2 de Àsia i 2 d’Àfrica. S’hauran de
presentar les propostes, que hauran de complir uns criteris, i
posteriorment es procedirà a un sorteig. Els grups actuants del 2009
queden exclosos per aquesta convocatòria. D’altra banda es tornarà a
convidar a dos grups del Diversons.
Respecte a la imatge i comunicació es considera que cal mantenir el
programa detallat per tal d’afavorir la visibilitat de les entitats i que la
difusió on-line, amb el programa detallat, ha estat molt positiva.
Pel que fa al sector associatiu convidat cal que es decideixi amb més
antelació per tal de treballar la seva participació al llarg de l’any. La
Comissió Permanent acorda fer la següent proposta al grup de treball:
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El sector associatiu a convidar al 2010 sigui les AMPAS. La
decisió es prendrà a la reunió del grup de treball del Dia del Migrant que
tindrà lloc la setmana vinent. D’altra banda es considera que un cop triat el
sector cal treballar durant tot l’any estratègies per promoure les sinèrgies i
interaccions entre les associacions del sector i les del CMIB.
Per últim es considera que s’ha de valorar la possibilitat de realitzar l’acte
de la Festa en una data en què la climatologia no sigui un factor tant
determinant en l’assistència de públic. La despesa i l’esforç realitzats en
l’organització i sobretot els objectius d’un esdeveniment d’aquestes
característiques, requereix que no es vegin perjudicats per les dates en
les que se celebra. Per altra banda la instauració del Premi Consell
Municipal d’Immigració es pot vincular a la celebració del Dia Mundial del
Migrant, el 18 de desembre, i que sigui l’acte commemoratiu d’aquesta
diada. La Comissió Permanent acorda fer la següent proposta al grup de
treball:
Celebrar la Festa del Consell Municipal d’Immigració en aquest
any 2010 al mes d’octubre.
2. Premi Consell Municipal d’Immigració: Valoració i determinació de la
composició del jurat per la convocatòria 2010
Es valora positivament aquesta primera convocatòria del Premi CMIB. El fet
que de les 41 propostes presentades únicament sis foren entitats del Consell
comporta a prendre les següent decisions:
- En aquesta segona convocatòria la secretaria del Consell promourà amb
més èmfasi la presentació de propostes per part de les entitats membres
del Consell.
- La Menció especial es dedicarà a una entitat membre del CMIB. Es
valorarà quina és l’entitat que durant l’any ha treballat més intensament
pel Consell i pels objectius del Consell (plena ciutadania i interculturalitat).
En aquest cas el jurat seran les pròpies entitats membres del Consell. Cal
en aquest sentit fer una consulta als serveis jurídics per veure com es pot
fer.
- Respecte als membres del jurat, s’acorda fer la proposta dels mateixos
membres.
3. Proposta Metodològica per l’elaboració de les Normes Reguladores
La secretaria del Consell presenta una proposta per l’elaboració de les Normes
Reguladores. (Veure document annex). S’aprova la metodologia i s’acorda
presentar-la al proper Plenari.
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4. La interacció entre les entitats del Consell i el teixit associatiu
Aquest punt es considera que ha quedat treballat a partir de l’acord de treballar
amb el sector associatiu convidat al llarg de tot l’any.
5. Proposta de l’ordre del dia pel proper Plenari
S’acorda el següent ordre del dia:
-

Dia del Migrant . Resultat de les valoracions
Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2010
Memòria
Proposta metodològica per l’actualització de les Normes Reguladores
Tramitació de la targeta sanitària
Resum de les principals actuacions en matèria d’Immigració
Pla Municipal d’Interculturalitat

6. Informacions: Document Base del Pla Barcelona Interculturalitat
S’informa que el document base es pot trobar a la web del Pla.

