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

 
Dia: 10 d’Octubre 2019   Hora: 15.30 hores 
Lloc: Ps. St.Joan, 75  
 
Assistència: 
Presideix: Sr. Khalid Ghali, Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós. 
Vicepresident segon del CMIB. 
 

Rodrigo ARANEDA ACATHI. Vicepresident primer 

Ruth  GARCIA FUSTER SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Norma VÉLIZ Mujeres Pa'lante 

Jorge IRIAS 
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos de Catalunya 

Abdou 
Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Nilo ROBLES 
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas 
de Catalunya 

Javier GARCÍA BONOMI 
FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a 
Catalunya) 

Florín GAISEANU  ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya 

Nourdin  Benhammou 
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 
(AMIC - UGT) 

Aida GUILLEN LANZAROTE 
Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat. 
Ajuntament de Barcelona 

Júlia Trias 
Regidoria Drets Ciutadania i Participació. Assessora. 
Ajuntament de Barcelona 

Núria 
Núria 

Pàmies Martorell 
Baltà 

Secretaria CMIB. Ajuntament 
 

 

S’excusa:  Carles Bertran, CC.OO. de Catalunya – Migracions 

S’annexa la documentació lliurada. 
- Ordre del dia    
- Proposta de Manifest “Per un envelliment actiu, amb drets i benestar”           
- Nova previsió calendari 
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ORDRE DEL DIA           

1. Aprovació final Manifest Persones migrades i  
2. Revisió calendari global CMIB. 
3. Valoració Pla de Treball CIMB 2015-2019: proposta metodològica i  

calendari. 
4. Substitució plaça entitat acollida a la comissió permanent, donat que 

Creu Roja no continua al CMIB.  
5. Preparació Acte dia del Migrant i lliurament Premis 
6. Precs i preguntes. 

 

0. Punts previs i presentacions 

Donat que es tracta de la seva primera reunió en Comissió Permanent, es presenten: 

 Khalid Ghali, Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós, com a nou 
vicepresident segon, per part de l’Ajuntament. 

 Júlia Trias, Assessora de la Regidoria Drets Ciutadania i Participació, en 
representació del regidor Sr. Marc Serra, en relació a temes d’Immigració. 

Es realitza una ronda de presentació dels assistents. 

El vicepresident del Consell , Sr. Rodrigo Araneda, demana la paraula per a sol·licitar  

un canvi a l’ordre del dia i proposar un punt a treballar després del Manifest:  la 

redacció d’un comunicat per  la no instrumentalització de la immigració i de les 

persones migrades i refugiades per part de les forces polítiques en campanya 

electoral i en especial dels menors no acompanyats. 

1. Aprovació final Manifest Persones migrades i envelliment a llegir en la Trobada el 
20 d’Octubre. 

 
Es fa lectura del Manifest per part de la Secretaria Núria Pàmies i es proposen les 
esmenes a realitzar.  
La secretaria farà la nova proposta del Manifest amb els suggeriments i les 
esmenes realitzades per la Comissió Permanent,  i s’enviarà per correu electrònic. 
En el GT de la Trobada es va acordar que la lectura el dia 20 la faran persones més 
grans de 50 anys. Es lliurarà per escrit, entre el públic, en català i en castellà, igual 
que els darrers anys. Es planteja la possibilitat de fer un text de lectura més curt. 
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1.1  Proposta Declaració Institucional per la no instrumentalització de la migració en 

les eleccions polítiques. 

Rodrigo Araneda proposa fer novament un comunicat, davant la convocatòria d’unes 
noves eleccions estatals el 10 de novembre. Aquest cop es planteja com a proposta de 
Declaració institucional de l’Ajuntament, que es presentarà a partits polítics. 
Des de l’Ajuntament es redactarà una proposta, en la línia del darrer comunicat de 
maig 2019, es demanen aportacions:  

Els principals punts a reflectir a la Declaració Institucional: 

 Demanar al conjunt de les forces polítiques la no instrumentalització de la 
immigració i les persones migrades i refugiades en la campanya electoral, 
especialment en relació a menors no acompanyats / des. 

 Rebuig als discursos estigmatitzadors i estereotipats envers els col·lectius de 
persones migrants i refugiades,  la immigració, la diversitat cultural i religiosa. 

 Exigir una mirada no paternalista envers la població migrada i racialitzada, que 
fomenti el seu empoderament i promogui la representació en tots els àmbits 
socials i polítics . 

Es farà arribar la proposta per aportar esmenes amb la màxima brevetat, i la previsió 

es presentar-ho per a la seva aprovació en Plenari municipal el 25.10.19. 

2.  Revisió Calendari global CMIB 

La Secretària presenta el document actualitzat de la previsió de calendari, i planteja 

que es proposa algun canvi. 

Aida Guillén planteja cancel·lar el Plenari previst per el 28.11.19, ja que es molt recent 

l’últim Plenari del  dia 10.10.19 i proposa un Plenari Extraordinari el mes de Febrer 

2020 per aprovar els temes pendents i el reglament, que no estarà preparat per el 28 

de novembre. 

Es debat, tenint en compte diferents factors:  

 el Reglament actual marca 2 plenaris anuals 

 hi ha prou temes a tractar com: 

 l’informe final i propostes del Tema Persones migrades i envelliment,  

 fer l’avaluació de la Trobada i  

 especialment el problema recau en com es faria la votació de les entitats per 
elegir la menció especial. 

Es proposen diferents opcions per poder votar la menció especial:  
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 habilitar urna durant la Trobada 

 urna disponible a Pg. St. Joan durant uns dies 

El vicepresident recorda que les normes indiquen que la  votació del Premi es farà en el 

darrer Plenari, i es important la formalitat respecte les bases, ja que hi hauria la 

possibilitat d’alguna impugnació.     

Per tant, s’acorda mantenir el Plenari pel dia 28 Novembre 2019. 

Es proposa modificar la dinàmica dels Plenaris amb més participació de les entitats, 

amb temps de paraula més ampli,  no reduït a l’ultima part de l’acte, i establint un bloc 

de discussió conjunta, si bé amb temps per intervenció limitat a 2’. Aida Guillen 

recorda que ja s’han provat altres tipus de dinàmiques més participatives i que s’ha de 

mantenir la part institucional i protocol·lària de l’acte, sobretot quan es fa al Saló de 

Cent. Caldrà proposar i acordar la temàtica de discussió conjunta.  

La següent reunió de la Comissió Permanent es confirma pel 7 de novembre, però 

enlloc de a l’associació d’Hondures, serà a FASAMCAT. c/ Rocafort 242.  

3 .  Valoració del Pla de Treball CMIB 2015 - 2019: proposta             metodològica i 

calendari. 

Per a fer una avaluació del Pla de Treball 2015-2019, la secretària proposa i s’aprova: 

fer arribar un qüestionari general senzill a totes les entitats membres  i convocar un 

Grup de Treball, que es reuniria i en faria la valoració en una sessió, a ser possible, 

prevista pel 05 desembre. 

Es tancaria així el Pla de Treball 2015-2019 i a partir de febrer es planteja definir  les 

bases del nou Pla de Treball 2020–2023.  

4 .  Substitució plaça entitat d’acollida a la Comissió Permanent. 

Donat que Creu Roja no continua en el Consell, es proposa la substitució de la seva 

plaça, representant a entitats d’Acollida i Refugi, a la C. Permanent del CMIB. Li 

correspondria a CARITAS que es l’entitat següent en la llista d’espera en les darreres 

votacions.  

S’aprova la proposta. En cas de que l’entitat declini la proposta s’haurà de valorar el 

criteri a seguir ja que no hi ha més entitats en llista d’espera (Confederació del comerç 

ja no existeix com a entitat). 
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Es planteja que cal promoure que entrin més entitats sobretot de representació 

asiàtica, ja que manquen a la CP, tot i que l’entitat hauria de ser participativa. Caldrà 

tenir en compte els nous criteris del Reglament en els que s’està treballant. 

 

5. Acte dia del Migrant. 18 de desembre. 

La intenció es continuar potenciant aquest  acte amb la mateixa estructura: actuació i 

conferència, amb una persona conductora / dinamitzadora. Enguany prioritzant que 

siguin persones grans i, preferentment, d’origen migrant. 

Conferència / contingut vinculat al tema de l’any: Com a conferenciants es proposa 

Dolores Juliano o Salah Mohammed Salah, activista palestí i refugiat des de fa més de 

70 anys. 

Es debat i s’acorda més aviat modificar i en comptes d’una conferència fer un acte 

amb testimoniatge, amb  2/3 persones i una persona de moderadora i dinamitzadora.  

Com a testimonis: es pot proposar a algunes de les persones que participen a la Taula 

Rodona de la Trobada i que parlaran en primera persona.  

Conductora / dinamitzadora: es proposa a Lucrecia, que es considera molt adient per 

la seva trajectòria i caràcter dinamitzador i alegre. 

Actuació: Enguany es una mica difícil trobar una persona gran i d’origen divers. 

Es fan diverses propostes:  

 Dues persones d’origen xinés que actuen al metro de Bcn. Es poden contactar 
mitjançant el llistat de registre que te TMB. 

 Cecilia Bellorín – actriu i cantant d’origen veneçolà 
 Musics per la pau – Coral infantil, vinculada a Laura Rojas de FASAMCAT, que 

podria ser contrapunt als projectes presentats. 
 Coral me too – Coral que fa una performance 

 
 

PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  07 DE novembre , 15:30h 
FASAMCAT. Rocafort 242 

 


