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ACTA RESUM. REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 

Dia: 16 d’abril de 2020   Hora: 16h. 

Reunió virtual telemàtica. (Programa Jit.si) 

 

Assistència: 
 
Presideix: Sr. Marc Serra, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació, i President 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-UGT 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

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

Elisabeth UREÑA Càritas 

Abdou Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Nilo ROBLES 
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas 
de Catalunya 

Clara ROMERO Mujeres Pa’lante 

Florin GAISEANU ASOCROM. Associació Romanesa de Catalunya 

Khalid  GHALI 
Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme 
religiós. Vicepresident segon del CMIB. 

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 
Empar 

Pàmies Martorell 
Diaz 

Secretaria CMIB. Ajuntament 
 

 

S’ha seguit per segon cop la sessió a través de Jit.si, amb molt bon funcionament a 

excepció de dos persones membres que no han pogut fer intervencions directament. 
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ORDRE DEL DIA   - SITUACIÓ I COMUNICAT DAVANT COVID-19        

1. Actualització situació actual i sobre Comunicat front COVID-19 

 A càrrec del Regidor i President del CMIB, Sr. Marc Serra 
2. Concrecions cara treball tema 2020: BCN antiracista 
3. Previsió Jurat premi CMIB 2020 
4. Previsió Bases Premi CMIB: revisió i aprovació criteris 
5. Informacions i temes puntuals 

 Memòria CMIB 2019 

 Proposta revisió entitats acollida (Catnova interessada a formar part 
del CMIB en tant que entitat d’immigració, podria entrar SICAR com 
Acollida, 1a en espera) 

6. Precs i preguntes 

DOCUMENTACIÓ ANNEXADA (enviada prèviament): 

- Proposta accions CMIB per treballar el tema de l’any: BCN Antiracista 
- Proposta bases i criteris pel Premi del CMIB 2020, amb tema de l’any 
- Proposta Jurat 
- Memòria breu CMIB. 

 
 

1. Actualització situació actual i sobre Comunicat front COVID-19 

Sr. Marc Serra, President del CMIB  

- Pel que fa a les mesures per evitar el col·lapse sanitari, la més important és el 
Programa Pavellons Salut que busca ampliar la capacitat d’atenció sanitària, la 
capacitat de llits dels quatre hospitals de la ciutat, tal i com va explicar a l’anterior 
reunió. S’està seguint amb el procés d’execució i a dia d’avui, l’últim que queda és el 
de l’INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya) que és el més gran, un 
pavelló de gairebé 300 places. Explica que per sort a la ciutat de Barcelona no hi ha 
hagut col·lapse sanitari i encara hi ha places per si fos necessari. Això s’ha fet també en 
els hotels, s’han mobilitzat un total de 1.236 places a 6 hotels diferents de la ciutat per 
poder tractar en aquest cas a pacients amb simptomatologia lleu o asimptomàtics però 
que requereixen d’un aïllament i no poden fer-lo a casa seva. També s’han mobilitzat 
places d’hotels i hostals per tot el personal sanitari que necessitaven d’un allotjament.  
 

- Residències de gent gran: ara és un dels temes que més preocupen, ja que a Catalunya 
1 de cada 3 persones mortes per la Covid era una persona gran resident d’alguna  
residència de gent gran. Aquí ja fa dos o tres setmanes que s’està treballant de forma 
molt intensa per intentar separar a aquells avis i àvies que estan sans d’aquells que han 
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donat positiu.  S’ha vist que poc a poc s’han anat contagiant la majoria de residències 
i  preocupa molt que no es pugui fer un bon aïllament i continuï estenent-se el contagi. 
S’estan fent molts trasllats però encara queda feina. S’està coordinant intensament 
amb la Generalitat, institució que ha de promoure i liderar tot aquest tema. Ha millorat 
amb el pas d’Afers Socials a Salut. Al final d’aquesta setmana s’inaugurarà una gran 
residència a l’avinguda Paral·lel que podrà permetre continuar amb els trasllats d’avis 
i àvies. 

 
- Allotjament de persones en situació de vulnerabilitat: hem passat de 2.200 a 2.900 

places per a persones sense llar.  
 

- Alimentació: S’està fent molta feina. El 80% de demandes a Serveis Socials tenen a 
veure amb alimentació. Han pujat el 67% els àpats a domicili. A l’anterior reunió, fa uns 
deu dies, només havia pujat un 30%. A l’edifici del SAIER del carrer Tarragona s’estan 
repartint cada dia 500 àpats i  també al casal de la Llacuna. Els Serveis Socials estan fet 
1000 atencions cada dia durant aquesta crisi. Són ja 17.000 les persones ateses entre 
les quals 6.000 són urgències sobrevingudes, per tant queda clar que aquests dies 
estan arribant persones amb perfils que abans no arribaven, no són usuaris habituals i 
un gran percentatge són persones migrades. 

 
- Qüestions d’asil i estrangeria i COMUNICAT CMIB FRONT COVID-19: en primer lloc 

aprofita per fer una valoració del comunicat del CMIB de fa uns dies, ha tingut un molt 
bon impacte, amb aparició en els mitjans de comunicació i a xarxes socials i sobretot 
per la capacitat de resposta ràpida ja que a part del Consell ha tingut el recolzament 
de moltes entitats, amb rapidesa i amb rigor. 

 
- SAIER: se segueix identificant a persones usuàries amb perfil sanitari o sociosanitari. 

S’està contactant amb els que tenen ja un permís de treball i s’està accelerant la 
homologació del seus títols enviant-los a Madrid. A aquells que tenen permís de treball 
però no tenen títols universitaris, s’està promovent la contractació per reforçar 
sobretot a l’àmbit sociosanitari a les residències. Això significarà la inserció 
sociolaboral de moltes persones usuàries del SAIER. Un 80% amb aquesta formació 
són persones en situació irregular, és per això que incidim altre cop en el que planteja 
el comunicat del CMIB: fa falta una regularització urgent que afecti en primer terme 
al personal sociosanitari perquè és un tema urgent però evidentment que pugui 
afectar a tots els veïns i veïnes en situació irregular. 

 
 

- SOAPI (Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades): ha 
elaborat el document de PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ESTRANGERIA I PROTECCIÓ 
INTERNACIONAL DURANT L'ESTAT D'ALARMA, tràmits en relació també a  
reagrupament, arrelament, etc. Traduïts a 10 idiomes diferents. Difosos des de CMIB, 
twitter... Demana que tothom ajudi a fer-los circular i així poder aclarir tots els dubtes. 
 

- Oficina d’Estrangeria. Finalment un tema d’última hora, la preocupació pel possible 
col·lapse de l’oficina d’estrangeria quan es reobri i que caldria incentivar que és pugui 
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fer la tramitació de forma electrònica. Doncs avui s’ha sabut que hi ha hagut un acord 
amb el Consell General de la Advocacia i el Ministeri  de Política Territorial a traves 
d’un conveni i es permetrà que tots els advocats i advocades puguin tramitar tota la 
documentació d’estrangeria via telemàtica. Això hauria d’ajudar molt a  minorar el 
col·lapse i a facilitar que es puguin fer els tràmits. S’ha de tenir en compte també a tots 
aquells veïns i veïnes que no tenen advocat perquè no tenen recursos i són tràmits que 
no poden disposar d’un advocat d’ofici i les entitats i serveis municipals no donen a 
l’abast a atendre. Encara i així és un petit pas endavant, i cal seguir avançant. 

 
- Situació d’alarma i confinament: Per acabar informar que encara seguim en 

confinament. Tots tenim ganes d’anar recuperant l’activitat i encara que hi ha hagut 
molt debat aquests dies, almenys a la ciutat de Barcelona no hem vist grans 
aglomeracions en el transport públic aquesta setmana, ni situacions de risc per les 
persones treballadores o almenys no n’hem tingut coneixement. Aquestes persones 
que poc a poc s’han vist obligades a recuperar la seva activitat econòmica. Demana 
mantenir al màxim el confinament, que totes les activitats es facin evitant el contacte 
social, que no es baixi la guàrdia. Si hi ha alguna entitat que vulgui fer repartiment 
d’aliments que es posi en contacte amb l’Ajuntament i es pot parlar i mirar de quina 
manera fer-ho, sobretot si és una entitat que no te experiència. Que es facin seguint 
els criteris de proximitat o sigui, al màxim dins del propi barri perquè com menys 
desplaçaments fem en aquesta fase en la que estem, millor. 

Intervencions i respostes:  

- Mawa d’Assoc. Senegalesos i Carles Bertran de CITE: Consulta sobre enterraments amb 
ritus de religions diverses, especialment musulmà.  
Respon el vicepresident Sr. Khalid Ghali (la informació es comparteix posteriorment 
amb totes les entitats del CMIB): 
S’està treballant per ampliar disponibilitat per enterraments per a comunitats de 
diverses religions i les dades aniran evolucionant: 
 
En data 16/4/2020 al cementiri de Collserola 
Recinte Islàmic: 23 places en tombes a terra 
Avui mateix mitjançant expedient d’urgència s’estan generant  72 places  en tombes a  
terra en el recinte islàmic  
 
Fora del recinte Islàmic: Hi ha  94 places lliures en tombes a terra   i  93 nínxols  
Cementiri Jueu  mitjançant expedient d’urgència s’estan generant   30  tombes a terra 
 

- J.G.Bonomi, FEDELATINA:  
o Es felicita pel comunicat i la rapidesa i impacte.  
o Previsió en resolucions i pagament de subvencions, ja que cal atendre a temes 

pràctics de les entitats que han de sostenir les plantilles, estan preparades i 
estan fent servei telemàtic. Marc Serra respon que és un tema que preocupa, 
la feina tècnica està feta i que tenint en compte els problemes de tresoreria 
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previsibles de les entitats, estan estudiant avançar el pagament abans de la 
resolució definitiva, cal confirmar la possibilitat d’un decret. 

o Cal preveure la sortida del confinament. 
o Dificultats per la Targeta sanitària sense empadronament. Marc Serra: en la 

situació d’excepcionalitat, s’atén a tothom tot i que no estiguin empadronats. 
Quan s’avanci en el desconfinament el tema Padró serà prioritari. Si les entitats 
tenen persones amb problemes les poden adreçar als CSS i si no es resolgués 
que ho facin saber. SAIER ofereix serveis mínims i ara mateix presencialment 
atén a tothom que hi va per urgència. Les cites que es van anul·lar a l’inici, les 
recuperaran en breu si poden ser ateses telemàticament, per part de tots els 
serveis (ICAB, CITE, AMIC...). 

o Responsabilitat actual de Ciutat Refugi. Marc Serra respon que el tema asil i 
refugi s’ha incorporat dins la Regidoria de Drets de Ciutadania, i es gestiona des 
de la Direcció d’Immigració i Refugi amb visió integral. 

- Janette Vallejo, AMIC. Sobre la gestió telemàtica amb Oficina estrangeria, ja s’està fent. 
 

2. Concrecions cara treball tema 2020: BCN antiracista 

La Secretaria presenta les propostes per desenvolupar el tema de l’any, segons document adjunt, 

i planteja quines s’haurien de dur a terme, tenint en compte la situació per la COVID-19, així com 

la proposta de dedicar-hi 2 anys i treballar-ho en equip amb OND, Centre Recursos pels Drets 

Humans o Interculturalitat, amb la col·laboració i cercant aliances amb xarxes i entitats, i amb 

estratègies en positiu i vivencials. 

- S’aprova la proposta del document annex. En resum les accions serien: 
 
 Treball en xarxa amb entitats, Consells, Xarxes...  PROPOSTA: SIGNAR PACTE O 

DECLARACIÓ CONJUNTA AMB PUNTS EN COMÚ I ALGUN COMPROMÍS ESPECÍFIC 

 XII PREMI del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Convocatòria. 

 MANIFEST: lectura a la Trobada adaptant horari i presència política.       Convidar a 

participar tant en l’elaboració com en la lectura, a representants polítics i a persones de la 

lluita antiracista i a favor dels drets humans 

 ACCIONS EN LA TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA: jornada Auditori amb màxim dos taules 

rodones i activitats de les entitats, inclòs convidar a participar a entitats de l’àmbit 

 Col·laboració del CMIB en l’ INFORME 2020 DE L’OBSERVATORI DE LES DISCRIMINACIONS 

DE BARCELONA que fa la Taula d’entitats de l’OND. 

 SESSIÓ FORMATIVA / informativa / participativa: COM AFRONTAR EL RACISME.  
Amb OND, SOS Racisme i entitats. Adreçada a entitats CMIB i oberta a d’altres Consells, 

Xarxa Acollida.... 

 Possible Campanya de comunicació: a valorar en funció context i possibilitats 

pressupostàries. (Ex.: Possibilitats: crear grup de treball, campanya twiter i xarxes socials 

Ajuntament, entitats, altres consells.... (agents esmentats que s’hi vulguin sumar); 

elements marxandatge tipus adhesius pel mòbil...) 
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- S’acorda dedicar-hi 2 anys, en funció de l’evolució es concretarà cara el segon any. Es 
planteja opció de treballar el 1er any igualtat i no discriminació i el 2on centrar-se en 
combatre el racisme. 
 

- Es debat la possibilitat d’ampliar la temàtica i parlar també de BCN inclusiva o 
igualitària. No obstant, s’acorda que el nom BCN ANTIRACISTA és prou potent i ja inclou 
els diferents elements en la formulació de les diverses accions, a través dels Grups de 
treball, i de les sinèrgies que s’estableixin amb els actors indicats en la primera part del 
document, especialment la Xarxa antirumors, la taula de la OND, etc. Al llarg dels dos 
anys es poden anar treballant diferents aspectes i trobar lemes i missatges per fer 
incidència en positiu.  
 

- Es posa èmfasi en la incidència que suposarà la COVID-19. Cal destacar la importància 
del racisme institucional, l’accés a drets, la dificultat amb les cites donat que les cues 
empitjoraran després de l’emergència, l’engany respecte l’accés a asil donat que no hi 
ha places... Ja s’han aguditzat les problemàtiques, i quan s’aixequi el confinament 
seguirà l’increment d’atur,  hi ha un gran risc de xenofòbia i competència pels recursos 
(“1er els de casa”), un gran estress, caldrà molta sensibilització i aliances.  

 
- Discurs, relat, testimonis: Cal treballar el missatge TOTS SOM DE CASA, DE LA CIUTAT. 

Important posar en valor les persones, moltes immigrades estrangeres, que estan en 
primera línia durant la pandèmia, fent feines essencials: sanitat, cures, supermercats, 
neteja, transport. Treballar i poder transmetre el relat, combatre el discurs racista i 
d’odi. Arribar a públics diferents, incloure testimonis de racisme també en 1a persona 
en l’esport (futbol...), la música, tasques institucionals (policia...), entre d’altres. 

 
- Aliances i treball en xarxa: el Regidor proposa afegir el món de la cultura i l’esport.  

CITE proposa comptar també amb Sindicats. 
 

- Es debat sobre el document a elaborar donat que la idea era recollir bones pràctiques, 
en positiu. Aida Guillen explica que donada la proposta de potenciar el treball en xarxa 
i valorant que no sempre cal un informe propi del CMIB, que requereix molta dedicació, 
es proposa col·laborar amb l’ INFORME 2020 DE L’OBSERVATORI DE LES DISCRIMINACIONS 
DE BARCELONA que prepara la OND amb la Taula d’entitats per 2on any, que recull informació 
sobre discriminacions però que enguany preveu incorporar un nou apartat més qualitatiu 
sobre causes de la infradenúncia i que pot recollir com afecta i com es treballa la COVID-19 i 
bones pràctiques de les entitats del CMIB i d’altres. 

 
- Es proposa afegir la col·laboració amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que 

està preparant un document sobre tractament de persones migrants o refugiades. 
 

3. Previsió Jurat premi CMIB 2020 
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Es presenta la proposta enviada, on una part de les persones del Jurat ja han acceptat continuar 

de l’any passat. Cal fer esment i lamentar que la representant d’ECAS, Montserrat Feu, ha mort 

per la COVID-19 i es proposarà una altra persona d’ECAS. Pel que fa a les dues persones membres 

que es proposen específicament vinculades al tema de l’any:  

- com a representant municipal es proposa la Sra. Júlia Trias,  
- com a persona externa, les opcions plantejades són: Susan Kalunge, Cari McCay Jones, 

Jordi Armadans Gil, Miriam Hatibi, Silvia Albert, Paqui Perona, Moussa Bourekba 

- s’acorda proposar la Sra. Cari McCay Jones, treballadora social i mediadora familiar, 
col·laboradora feminismes.  

Per tant, s’aprova la proposta annexa, amb la següent composició per tramitar el corresponent 

Decret d’alcaldia: 

Proposar com a membres del jurat del Premi Consell Municipal d’Immigració 2019 les següents 

persones, de les quals les quatre primeres com a proposta de nomenament per part del CMIB, i 

les tres següents, en tant que proposta per nomenament d’alcaldia: 

Presidència: Sr. Khalid Ghali Bada, Comissionat Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós i 

vicepresident segon del CMIB. Ajuntament de Barcelona. Presideix per delegació 

d’alcaldia. 

1. Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident primer del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona. ACATHI.  

2. Sra. Fàtima Ahmed, membre del CMIB com a personalitat de reconeguda vàlua. 
Associació Diàlegs de dona. 

3. Sr. Xavier Rosiñol. Periodista, especialitzat en Migracions. Treballa a TV3. És 
un dels membres fundadors de Casa Nostra Casa Vostra.  

4. Representant d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social  (a concretar per part 
d’ECAS) 
 

5. Sra. Imma Mata o Sra. Elisabet Ureña. Cap del Programa de Migració de Càritas 
Diocesana de Barcelona. 

6. Sra. Cari McCay Jones, treballadora social i mediadora familiar, col·laboradora amb 
feminismes i activista contra el racisme i per la igualtat. 

7. Sra. Júlia Trias, Regidoria Drets de Ciutadania. Ajuntament de Barcelona. 

4. Previsió Bases Premi CMIB: revisió i aprovació criteris 

La Secretaria presenta una proposta de bases, que s’adjunta i  es recullen diversos 

suggeriments en relació a temes específics a incloure a partir del comunicat (racisme 

institucional...) o possibles eixos. S’aprova el marc i els criteris i puntuacions, i es recolliran les 

especificacions. 
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Quant a l’acord en el punt anterior de que el tema sigui per 2 anys, s’acorda proposar unes bases 

pel 2020 i valorar com es plantegen cara 2021 en funció de l’evolució. De moment l’emergència 

és combatre el racisme i la discriminació davant la crisi actual i les conseqüències previsibles.  

5. Informacions i temes puntuals 

- S’ha fet arribar la Memòria breu del CMIB 2019, elaborada des de Secretaria, que 
estarà en breu disponible al web del CMIB i es compartirà. 
 

- S’aprova la proposta de revisar la composició d’entitats d’acollida al CMIB: 
Catnova, que va entrar a juliol 2019 com a acollida, és també entitat d’immigració 
i està interessada en formar part del CMIB com a tal. Per tant, un cop fet el tràmit 
oportú d’accés, es proposarà entrar a  SICAR.cat / Adoratrius com Acollida, que 
era la primera entitat en espera entre les que ho van sol.licitar el juny. 

6. Precs i preguntes 

- J.G.Bonomi demana definir les característiques de les entitats d’acollida i 
d’immigració, es pren nota pel futur. 
 

- També demana sobre la data prevista per la Trobada, la darrera en funció dels 
canvis és el 8 de novembre. Caldrà valorar les possibilitats tenint en compte 
l’afectació en cada moment de la COVID-19. La comissió d’esdeveniments de 
l’Ajuntament està valorant actualment sobre actes fins a l’estiu. 
 

- AMIC planteja que des de la Generalitat s’han enviat uns avisos sobre el risc de 
multes policials en la situació de confinament. Marc Serra respon que en principi 
és un error sense mala intenció, jurídicament les multes policials no han d’afectar 
el procés d’arrelament, és un concepte jurídic indeterminat, retalla drets. Ja es va 
consultar i s’ha respost, però es continua enviant un document des de la 
Generalitat en diversos idiomes. Es demana opinió d’altres juristes presents a la 
CP. Es comparteix. Posteriorment Elisabet Ureña de Caritas envia una valoració 
que es comparteix amb membres de la CP i SAIER, però no es difon. 
 

- Mawa pregunta sobre persones amb documents caducats i dificultats amb 
consolats. Es fa arribar resposta a una altra consulta al respecte. 
 

- J.C.Bonomi i J.Irias demanen més coordinació entre Ajuntament i Generalitat. La 
taula de Ciutadania i immigració Generalitat no s’ha reunit fa mesos. 
 

- Rodrigo Araneda planteja com a tema prioritari “com ens preparem per sortir de 
la situació d’alarma”. Moltes persones reben recursos d’urgència, com seguirà? 
Marc Serra posa èmfasi en la problemàtica que pot suposar que altres ciutats no 
ofereixin recursos i es concurreixin les demandes cap a Bcn. 
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- Dóna suport a la proposta de Caritas de compartir i treballar el document del 
CAC. 
 

- Clara Romero planteja via missatge que ens hem de felicitar del bon impacte del 
comunicat, no obstant des de l’Estat no sembla que existeixi bona disponibilitat 
per la regularització que es demana. Marc Serra respon que des del Ministeri hi 
ha actitud obert però el context polític és diferent al d’aquí, amb major pes de la 
dreta, com més incidència social més a favor. És important la pressió del Consell. 
 

- La Secretària planteja que està prevista campanya de recollida d’ADHESIONS. 
 

- PROPERA REUNIÓ: Donat que en la darrera reunió i davant la situació excepcional 
per la COVID-19 es va proposar reunions cada 15 dies aprox., es proposa avançar 
la propera reunió que estava al calendari pel juny i es queda pel 5 de maig, amb la 
previsió de fer seguiment de la situació i plantejar la sortida. 

 

 

PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  5 de maig de 2020 

Seguiment i preparar sortida emergència COVID-19 

TELEMÀTICA 


