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

 
Dia: 12 de febrer de 2020   Hora: 16 hores 
Lloc: Pg. St. Joan 75, sala 02  
 
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 

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

Janette VALLEJO AMIC 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

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

Elisabeth UREÑA Càritas 

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

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

 
Núria Pàmies Martorell Secretaria CMIB. Ajuntament 

 

S’excusen:   

Abdou 
Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Norma  VÉLIZ 

Mujeres Pa’lante  
Norma Véliz comunica que ja no està a l’Associació, la 
persona titular serà Clara Romero, qui s’excusa 
indicant que no podran assistir fins més endavant. 

Nilo ROBLES 
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas 
de Catalunya 
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DOCUMENTACIÓ: 
 
S’annexa la documentació lliurada o que s’ha acordat facilitar. 

- Proposta final de Denominació i REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
MIGRACION I REFUGI DE BARCELONA – CMMIRB 

- Fitxes noves entitats 
- Proposta de Calendari CMIB 2020  
- PAM: Extracte amb punts d’interès pel CMIB 

 
S’acorda que en properes reunions es procurarà enviar la documentació amb antelació i 
que cadascú la porti impresa si ho desitja.  
 

ORDRE DEL DIA           

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de Reglament i canvi de denominació del 
CMIB, per presentar a Plenari 

2. Preparació Ordre del dia Plenari 4 de març de 2020 (veure previsió inicial *) 
3. Proposta d’altes d’entitats (ENWAD i Asoc. Empresarial para América Latina) i 

baixes 
4. Acord sobre tema Consell per l’any 2020 
5. Proposta de calendari de reunions de la Comissió Permanent 2020 
6. Informe resultat valoració Pla de treball 2016-19 i previsions per elaboració nou 

Pla de treball CMIB 
7. Valoració acte 18 desembre 2019 
8. Previsions pel Procés Participatiu del PAM 2020-2023 
9. Informacions 
10. Precs i preguntes 

 

 

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de Reglament i canvi de 

denominació del CMIB, per presentar a Plenari 

Es presenta la proposta d’esborrany de Reglament, acordada amb el Grup de treball, en 5 

sessions. Es revisa la globalitat i els punts específics esmenats en la darrera sessió del GT 

(6/2) després de que des de Secretaria es va enviar la proposta de text (veure acta de la 

sessió del GT). 

 

Punts bàsics: 

 Es ratifica la proposta final de denominació del Consell, descriptiva, desestimant 

incloure la referència a Igualtat, que s’havia plantejat en algun moment en el GT 
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CONSELL MUNICIPAL DE MIGRACIONS I REFUGI DE BARCELONA 

CMMIRB 

 S’esmena el punt 5.1 referit a la vicepresidència, fent constar “preferentment” 
per coherència amb el punt 4.3 

 Sobre la representació de la vicepresidència en altres consells, s’acorda que en tot 
cas es farà constar en el Reglament intern complementari 

 Composició de la Comissió Permanent: s’ha recollit que els sindicats mantinguin la 
seva representació directa en la CP, en tant que entitats que presten serveis 
directes d’atenció i acollida a migració i refugi. CCOO-CITE fa constar que és 
rellevant el seu paper com a sindicats amb major nombre d’afiliats i 
representants de les persones treballadores, incloses les persones immigrades. 
S’acorda recollir les dues característiques. 

 En el debat sobre les dues entitats que es proposa incorporar al Consell, s’acorda 
que en el cas d’entitats de persones migrades o refugiades, que poden entrar 
sense limitació, cal incorporar la necessitat de recomanació o aval per part de 
dues entitats del Consell  

 S’acorda que el Reglament intern complementari es treballarà i completarà per 
proposar a aprovació al Plenari del Consell de finals de novembre 

Per tant, s’aproven:  

 la proposta de canvi de denominació indicada 

 la proposta de Reglament, amb les tres esmenes indicades 

per presentar al Plenari del CMIB de 4 de març de 2020. I si s’aprova per part del Consell, 

seguir el procés per aprovació d’assessoria jurídica i presentar per aprovació de les dues 

qüestions a Plenari Municipal. 

2. Preparació Ordre del dia Plenari 4 de març de 2020 (veure previsió inicial *) 

Des de Secretaria es presenta i s’aprova la següent proposta d’Ordre del dia pel Plenari, 

que tindrà lloc al Saló de Cent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior    

2. Informe de Presidència i vicepresidència  

3. Informe i propostes sobre Persones migrades i envelliment (Gabriela Gómez) 

4. Breu valoració de la Trobada BCN Ciutat diversa CMIB 2019 i passi audiovisual 

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de nova denominació del Consell d’Immigració 

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de nou Reglament del Consell 
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7. Presentació de l’informe de valoració del Pla de treball CMIB 2016-2019 i inici procés 

d’elaboració nou Pla 

8. Proposta i aprovació, si s’escau, del nou tema de treball del Consell 

9. Proposta d’altes i baixes al CMIB       

10. Precs i preguntes.  

3. Proposta d’altes d’entitats i baixes 

Secretaria presenta les fitxes adjuntes i s’acorda la incorporació al Consell de: 

1. ENWAD: es planteja que no te els dos anys mínims requerits i que restarà com 
observadora. Es fa esment de que és una entitat poc coneguda per part d’altres 
entitats, podrà interactuar al llarg d’enguany i de cara el proper Plenari passaria a 
ratificació donat que haurà complet els 2 anys. En el debat es proposa i s’acorda 
incorporar 2 avals en el Reglament. 
 

2. Asoc. Empresarial para América Latina. La presenta en Lester Burton, que ja és 
president d’una entitat. Es debat sobre la conveniència de limitar la 
sobrerepresentació i cercar la diversificació, fins i tot en el cas de que una mateixa 
persona representi una entitat i una Federació (on s’inscriu). En aquest la 
representant serà la vicepresidenta, Sra. Judith Reynaldo. 

4. Acord sobre tema Consell per l’any 2020 

Es reprèn la proposta ja parlada en la CP de novembre i es ratifica el tema pel 2020 amb 

la denominació o lema, amb missatge molt directe: 

BARCELONA ANTIRACISTA 

Dóna joc de cara la convocatòria del Premi. Els eixos estarien continguts en el ja parlat: 

1. Barcelona ciutat de drets: defensa, denúncia, sensibilització, conscienciació i 
mobilització pels drets de les persones migrades, refugiades o sol·licitants de 
protecció internacional. Accions en positiu. 

2. Accions per combatre el racisme, la discriminació, el discurs d’odi, la  
islamofòbia, la xenofòbia... Sensibilització, informació, formació, prevenció, 
treball en xarxa, incidència en l’educació, l’atenció, la salut... Estratègies 
innovadores. El discurs d’odi és preludi del pas a l’acció i la seva legitimació. 

3. Treballar la igualtat, des de perspectiva intercultural, i de forma 
interseccional, per garantir la no discriminació en tots els sectors o col·lectius 
a qui afecta: joves, dones, discapacitat... 
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Línia d’accions, que es concretaran en la propera reunió de la CP:  

 Premi, a acordar Jurat 

 Accions en positiu, conjuntes o en xarxa, vivencials i experiencials. Acord amb 
altres Consells, xarxes, entitats, grups polítics, agents.... Possible acció o 
declaració conjunta. 

 Campanya de comunicació 

 Informe no referit a recerca sobre la situació sinó a recull d’estratègies, bones 
pràctiques, propostes... 

 Manifesti i accions a la Trobada BCN Ciutat diversa. En horari més operatiu i 
presència política. 

5. Proposta de calendari de reunions de la Comissió Permanent 2020 

Secretaria presenta i s’aprova la proposta que s’adjunta. Es planteja si, donat que el 2019 
no es va poder fer el 2on plenari, es vol plantejar 3 planaris. Acord en realitzar només dos 
plenaris, el proper de 4 de març i el de final d’any i no fer Plenari a juny – juliol. 

6. Informe resultat valoració Pla de treball 2016-19 i previsions per 

elaboració nou Pla de treball CMIB 

Secretaria farà arribar informes, a presentar a Plenari: 

 Informe a partir del Qüestionari de valoració. 20 respostes, valoració en general 
molt alta i positiva en tots els ítems. Fa esment d’una de les propostes: com a 
tema de l’any, donat que s’han tocat durant uns quants anys temes relatius a 
problemàtiques, abordar enguany algun tema en positiu, així com vincular la 
Trobada amb l’acte dels expats que mostra positivament l’aportació de les 
entitats i persones migrades. 

 Informe exhaustiu d’accions, que s’ha anat recollint al web del Consell i que 
actualment no està funcionant, es recollirà en pdf al web. 

 Informe resum valoratiu dels assoliments i accions en el Pla de treball. 

Un cop avaluat i un cop formulades propostes en relació al PAM (punt 8), s’endegarà el 

procés participatiu per elaboració del nou Pla de treball. 

7. Valoració acte 18 desembre 2019 

Es valora positivament, especialment l’actuació musical del Sr. Ye (músic al metro de 
BCN), el diàleg, i el conjunt. Convindria reduir parlaments (presidència, vice-
presidència...). 

8. Previsions pel Procés Participatiu del PAM 2020-2023 
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Es facilita un extracte, amb els eixos i items (assenyalats) que poden interessar en relació 

a les aportacions al Pla d’Actuació Municipal. 

Aida Guillen informa que es preveu realitzar una única sessió, el 16 de març, que recollirà 

els eixos del punt sobre Migracions, refugi i Plena ciutadania, oberta a CMIB, Xarxa 

d’Acollida i entitats d’asil i refugi. Hi haurà el suport dinamitzador d’una empresa i estarà 

disponible al DECIDIM, en el qual es podran aportar i donar suport  a propostes.  

Es fa la crítica de que sovint l’acció de govern real no respon a les demandes i 

aportacions al PAM, i que hi ha un excés de reunions i convocatòries.  

Aida Guillen respon que el Decidim facilita la participació.  

Accés al text complet del PAM: 

https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3771/ 

9. Informacions 

En relació al comunicat elaborat en COU el desembre de 2019 referit a la feina del  
Ramon Sanahuja, s’informa de que ja està contractat en una altra administració. 
El vicepresident, Rodrigo Araneda, reclama igualment que hi hagi una resposta política 
per part de l’Ajuntament, hi va haver només una resposta de la gerent municipal. 
 
No hi ha precs o preguntes. 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  16 d’abril de 2020 

FAHONCAT. Centre cívic El Sortidor 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3771/

