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

 

Dia: 14 d’octubre de 2021  Hora: 16h. 

Reunió extraordinària virtual telemàtica. (aplicació zoom) 

 
Assistència: 
 
Presideix: Khalid Ghali, Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós. 
Vicepresident segon del CMIB. 
 

Lourdes  MARINO GARCIA 
Centro Boliviano catalán.  
Vicepresidenta primera 

Rodrigo ARANEDA   ACATHI. Vicepresident primer 

Elísabet UREÑA Càritas Diocesana de Barcelona 

Xantal GENOVART SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Janette VALLEJO AMIC-UGT 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

Jorge 
M. Guadalupe 

IRIAS 
ROMERO 

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

Xavier CUBELLS Direcció d’Immigració i Refugi. Aj. De BCN 

Anabel RODRÍGUEZ BASANTA 
Responsable Direcció Drets de Ciutadania. 
Ajuntament de Barcelona 

Ana  
 

LEMKOW 
 

Direcció de Drets de Ciutadania. Ajuntament. 
 

 
Núria Pàmies Martorell Secretària CMIB. Ajuntament 

Marta  
 

VIDIELLA 
 

Direcció de Drets de Ciutadania. Ajuntament. 
 

 
S’excusen: 

Abdou Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Júlia Trias    Representant Regidoria, Sr. Marc Serra 

Florin GAISEANU 
ASOCROM. Associació Romanesa de 
Catalunya 

Clara  ROMERO Mujeres Pa’lante 

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

  
  

TEMA MONOGRÀFIC: DEBAT PROPOSTES INFORME BCN ANTIRACISTA 

 
La Secretària planteja l’objectiu de fer aportacions a les propostes sorgides a partir de l’informe 

sobre Racisme institucional, elaborat per Salma Amazian, en el marc del tema CMIB 2020-21 “per 

una  BCN  ANTIRACISTA”, que ja es va presentar en la darrera sessió. 

Dóna la paraula a Anabel Rodríguez que explica que s’ha elaborat el quadre resum inclòs ja en el 

document enviat, estructurat per blocs segons competència a qui corresponen les propostes, i que 

ho presenta Ana Lemkow, a càrrec del tema de l’any. 

Ana Lemkow, comparteix presentació (adjunta), resumint les propostes recollides per cada bloc i 

les entitats membres de la C. Permanent fan aportacions que es recullen seguidament de forma 

sintètica: 

BLOC ESTAT 

 Ampliar proposta relacionada amb  TIE’s 

 Concretar la demanda de tancar CIEs, que ja s’ha vingut proposant des de fa anys. 

 Recuperar document històric  de les 67 propostes del CMIB en relació a estrangeria, vincular les 

propostes actuals amb el document anterior, donant continuïtat a partir de propostes viables 

 valorar diversitat ciutats, elements positius migracions 

 Incloure proposta en relació a Nou reial decret homologacions, no es poden assumir les taxes 

 Administració publica en general: en l’àmbit laboral, fer èmfasi en manca representació diversa 

en el personal. El requisit de la nacionalitat limita a moltes persones a nivell estatal. A 

Catalunya poden accedir a llocs de treball les persones comunitàries, però a l’estat nomes les 

de nacionalitat espanyola. 

 Veure proposta de demanar desenvolupament estructures Llei igualtat tracte i no discriminació 

(punt Anabel R. dins bloc Generalitat) 

BLOC GENERALITAT 

Es planteja una qüestió prèvia sobre l’enfoc de l’informe:  

 ACATHI: no acaba de ser l’esperat, no enfoca la violència institucional. Li preocupa i creu que 

caldria centrar en racisme més estrictament, és poc novedós, repeteix el que ja s’ha treballat 

com CMIB en relació a drets, llei estrangeria...  
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 Anabel R.: potser és cert que enfoca temes molt amplis, segurament perquè estudi s’ha 

elaborat a partir respostes a entrevistes i parteix de què entenen per violència estructural i 

institucional. En gran part fa referència a l’accés a drets. 

 Surt: Mancaria potser enfoc més de sensibilització i vessant social, si bé també és problema 

l’accés a drets, es van fent canvis a mesura que s’accedeix a drets. Tema estrangeria està més 

que identificat, barrera insalvable. 

 CITE: Com plantejament de fons, el tema de la igualtat o discriminació en l’accés a drets ha de 

ser el plantejament de fons de l’estudi. Quan parlen de reglament, arrelament, tenim les 

dificultats d’accés als serveis d’acollida, per dificultat adaptar-se a la realitat de les persones 

(transport, bretxa...) 

 Anabel R.:  les aportacions de l’informe de la salma van en línia amb la idea de que tenim 

estructures institucionals que generen desigualtat, opressió, racisme. Per  obrir l’enfoc, en línia 

amb Rodrigo, podem demanar que es desenvolupin les  estructures que defineix la Llei 

d’igualtat de tracte i no discriminació: obligació de les administracions de desenvolupar 

instrumental específic, oficines, regim sancionador... Es pot demanar també a nivell de l’Estat, 

hi ha ministeri d’igualtat, instar a que la feina sigui potent i ajudi a generar reflexió crítica i 

revertir opressions, desplegar estructures i programes. 

 CITE: en línia amb llei igualtat, posar de manifest les discriminacions i tots els seus àmbits, 

veiem la punta d’un iceberg. Cal evidenciar. 

 Cal també sensibilitzar i conscienciar la ciutadania de les dificultats que està vivint una bona 

part de la ciutadania. 

 

Cursos / mòduls d’acollida i acreditació llengua: 

 

 Xavier Cubells: sobre acreditacions llengua, l’afirmació que consta sobre la manca d’oferta 

formativa en català, està en procés de confirmació. S’han intentat recollir mancances des de 

coordinadora llengua, quanta llista d’espera... i estem pendents encara de tenir la informació, 

no és fàcil portar registre des de les entitats. També a l’espera de dades de CNL sobre 

matriculacions, que faran arribar en breu.  Preocupa que en cursos d’escoles d’adults, si que hi 

ha dades, i hi ha 1400 places lliures. Per tant, cal demostrar, i estem pensar en hipòtesis:  

 que no és tant la manca de places sinó la dificultat d’horaris i no adaptació a necessitats del 

col·lectiu , especialment dissabtes, que no cobreix CNL.  

 escletxa digital, doble, en habilitats per poder seguir hores de curs telemàtic i disponibilitat 

equips tècnics, en pisos rellogats o situació precària. Cal reflectir-ho. S’hi està treballant des 

d’immigració 

 Cal treballar que cursos de català que facin entitats siguin homologats, tenen bona qualitat 

 Fund. Surt: enguany per primer cop han pogut fer mòduls A B i C, 4 edicions, ha quedat molta 

gent a fora, per aforament, grups de 15. Hi ha molta demanda, persones disposades a fer les 

120 hores. Cal revisar horaris i adequació a perfils, dones migrades, per ex, difícil accés a 

escoles d’adults. Cal que recullin perspectiva intercultural. Edicions matí, s’adequa a dones. 

També incloure Programes paral·lels amb ajut econòmic per tarja metro, per ex, per sostenir el 

poder fer-ho. 
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 CITE: Per obtenir l’arrelament, el problema amb els cursos no és només el català, cal parlar de 

mòdul B i C, llei estrangeria condemna a 3 anys sense papers, explotació laboral basada en 

desconeixement de drets. El SOC no fa una oferta que garanteixi el que diu la llei d’acollida. Per 

tant, no centrar només en català. No hi ha prou oferta mòduls B i C per part SOC. 

 Cite fa mòduls B i C per treballadores llar i hi ha llista d’espera. L’administració s’ha d’adaptar a 

la demanda de la ciutadania i no al revés. 

 AMIC: És real la manca d’oferta formativa en mòduls. Casos que han recorregut tot bcn i no 

troben opcions (mòdul B PER EX). Afecta de forma immediata les autoritzacions de residencia i 

treball.  

 Cal fomentar cultura del treball, drets de les persones treballadores...  

 ACATHI: Cal anar a necessitats de fons, cal reclamar l’atenció a aquestes necessitats especials 

de cada col·lectiu, tant en cursos d’acollida com en informe d’habitatge,  que es tenen poc en 

compte. 

 Demanar obertura a la possibilitat de regularitzar amb línia ajuts “ACOL”, per exemple, fa que 

hi hagi mes demanda de mòduls B i C. Per tant, cal augmentar la flexibilitat per accés lligat a la 

regularització. Hi ha perfils amb més dificultats, analfabetisme, llengües no romàniques... 

 X.Cubells: Cal fer pas endavant , concretar i demostrar:  cal saber quanta gent es queda fora. Els 

mòduls B són competència del SOC i no els estan oferint, l’Ajuntament no ho pot solventar a no 

ser que deleguin competència i pressupost.  

 

Inserció laboral, mercat laboral, homologació títols:  

 

 Tràmits homologació títols: Dificultats en accés, taxes i tràmits, com estranger cal trucar a 

telèfon amb escassa resposta. Sol.licitants d’asil no poden registrar. Programa acredita no 

arriba. Queden fora persones en situació irregular, però si ets metge o infermer... si que pots 

homologar, és desigual. Cal revisar les traves a la millora en inserció laboral. 

- Quant a Mercat laboral, els títols universitaris és competència estatal i no de la Generalitat, 

els títols acadèmics sí. Cal aterrar una mica més per poder argumentar el que estem 

demanant. 

Tema habitatge i reagrupament familiar.  

 Surt: Bon servei noves famílies ajuda molt a plena ciutadania, però falta fora de bcn, per ex a 

Badalona, es pot demanarar a la Generalitat. 

 CITE: En l’informe d’habitatge per al reagrupament familiar, vincular a metres quadrats és 

simplificar, la normativa introdueix matisos, cal ser més rigorós. 

 X.Cubells: agraeix valoració com a bon model, cal una política des de generalitat i conjunt 

ajuntaments que ho propiciï, sinó no funciona, implica desigualtat en drets. 

 Quant a informes habitatge i sobreocupació: la normativa vol garantir la dignitat en l’habitatge, 

però cal reconèixer que limita molt, si el nombre de persones està per sobre del fixat cal fer 

informe negatiu, potser cal revisar normativa però prèvia reflexió. El padró també determina, 

potser hi ha persones que ja no hi viuen i es pot demostrar baixa. 

 

Infància en situació de risc: es deixa per després 
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BLOC AJUNTAMENT 

Empadronament i informe arrelament 

 X.Cubells: dificultats d’empadronament es refereix a propietaris que hi posen dificultats, no a 

serveis municipals.  

 ACATHI: Padró com a dificultat recurrent tot i que segurament hi ha d’altres vies per solventar 

problemàtiques. Cal anàlisi en profunditat sobre dificultats en habitatge i també de les 

burocràcies que suposen barreres. 

 CITE: sobre barreres per obtenir informe arrelament, l’Ajuntament ha de denunciar i reclamar 

al SOC que compleixi mòduls C.  

 Reclamar també que mentre no es compleixi, l’Ajuntament obri línia oferint mòdul C Acollida. 

Coneixement de la realitat de la població migrada 

 Cal sensibilització interna del personal municipal respecte el que implica la llei d’estrangeria. 

Atenció al Públic (OACs, Serveis socials...) 

 CITE: incorporar representació legal sindical a l’Ajuntament, fer-los els nostres aliats i incloure’ls 

a l’hora de reclamar les propostes del document 

 N.Pàmies. Punt 18, Transversalitzar, revisar i ampliar concepte, mirada antiracista transversal 

des de l’Ajuntament que penetri tots els aspectes, formar, avaluar... que sigui una proposta 

inicial i marc de la resta. També numero 1 en el Manifest. 

 ACATHI: abordatge transversal no només com estrangeria sinó com a diversitat, en línia amb 

Pla interculturalitat, que abasti les decisions i no només la participació. 

 AMIC: en punt 18, dubtes en interpretar, cal garantir que hi hagi servei específic, no eliminar el 

SAIER. Revisar la redacció 

 Khalid Ghali: des d’interculturalitat, quant a transversalitzar, van treballar per ex enfoc de 

comunicació nefast per il·lustrar com caldria comunicar. En programació cultural, també 

s’acompanya... A banda serveis específics, cal adaptar projectes i enfocs per ex criquet i esport, 

lleure gent gran i apropament des de consell gent gran... tenir en compte diversitat ... com 

s’ajusta oferta a demanda i realitat de cada territori i barri. Ajust de recursos universals a 

necessitats que han canviat 

Tema EAIA i altres serveis 

 ACATHI: no tot està contemplat, exemple cura nens, queda molt restringit a l’acció institucional 

sobre els immigrants, demana enfoc més obert 

 els dos darrers anys l’atenció SAIER s’ha referit sobretot a refugiats, i no a tothom migrant, hi 

ha molts serveis que usen els immigrants i que no tenen perspectiva intercultural i diversa i 

sovint tenen mirada amb prejudicis, si no respons al que s’espera com a immigrant no t’atenen 

Habitatge i mercat laboral 
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 ACATHI, sempre es parla d’habitatge i sovint molta  gent viu en habitacions, cal enfocar 

l’allotjament. Els plans estan pensats per accés a habitatge, a un pis, i no es te compte la 

realitat 

 tema laboral apareix de forma massa repetitiva al que ja s’ha vist en altres informes, 

pessimista, s’ha perdut oportunitat de trobar elements que són barreres i que cal treballar 

 mercat laboral, clàusules contractació social, tema bcn activa, ja tenen incorporat enviar 

ofertes, no entén la proposta, ja existeix.  

 CITE, incorporar a empreses participades per l’ajuntament, clàusules, acords de gestió de no 

discriminació, adaptació a necessitats diversitat, exemple permisos per viatjar a països, 

estereotips i discriminació... Ajuntament hauria de potenciar-ho en els acords amb empreses. 

De manera regulada i pactada amb representants treballadors 

 Khalid G., tema laboral és fonamental per revertir desigualtats. Hi ha limitacions per lliure 

concurrència etc. Es pot incidir en disseny proves, s’ha fet en GU. Millorar la comunicació per 

arribar millor a tothom, quines plataformes, es vol incorporar en altres convocatòries, posar en 

valor altres coneixements en les proves, per ex llengües. Perquè no impugnin cal demostrar, 

demanar que els candidats tinguin coneixement lingüístics i de cultura. És una via per 

normalitzar, és estratègic. És una llavor que ajuda. 

Administració pública com àmbit laboral: ja parlat. 

Mecanismes detecció racisme institucional 

Parades policials per perfil racial.  

 Aplicar mecanismes tipus Fuenlabrada 

 Fer constar mossos a apartat generalitat i policia a estat 

 Afegir proposta formació, escola de la policia, forma a mossos i a GU 

 Incorporar referència a seguretat privada, metro o transport, discoteques…  

Plans programes i polítiques públiques 

 CITE, sobre indicador racial, te dubtes, com ho definim? Cal atendre no en funció d’on venen 

sinó del que necessiten, com ho incorporem a informes?  Dificultat de definir i veure com 

etiquetes 

 Khalid, debat interessant, als països que s’ha fet, s’ha constat en disseny polítiques equitat, és 

com perspectiva gènere, necessitem indicadors, ex polítiques Lula..., Portugal ho va iniciar i 

aturar. No es tracta de posar etiquetes com administració, cal generar consens, si governa vox 

es pot usar en contra. Per tant, si hi ha indicadors pots avaluar el gap però.. ara usem país 

naixement i nacionalitat però hi ha més elements. Ex no pots saber quanta gent de rerefons 

migrant participa a centres cívics 

 Formula proposta de reflectir el debat. 
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MANIFEST 

Anabel R. Estem fora de temps, però demana un minut per plantejar com abordar el manifest 2021. 

Remarcar com eix transversal accés a tots els àmbits i destacar dificultats. Equitat, no ho és si no 

prens mesures per garantir accés 

 La igualtat d’oportunitats reals i ciutadania plena en termes d’equitat, accés real als drets i 

reconeixement diversitat sense discriminacions. Perspectiva interseccional 

 context post covid, pressupostos estat en inversió pública, cal reclamar en la reconstrucció que 

es tingui present en les inversions assolir la igualtat i acompanyar de canvis estructurals i 

normantius envers la igualtat 

 Covid ha posat de manifest necessitat de persones migrants amb millora de drets en aquests 

col·lectius, com ho millorem? (està a decàleg CMIB) 

 

Farem proposta i compartirem 

 
 
Prevista propera Comissió permanent extraordinària: 6 d’octubre a les 16h, que passa 
a 4 de novembre 16h. 
 
Barcelona, octubre del 2021 


