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CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CMIB
Dia: 19 de gener de 2021

Hora: 17h.
Reunió virtual telemàtica. (Programa Zoom)

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

Rodrigo

ARANEDA

Javier

GARCÍA BONOMI

ACATHI. Vicepresident primer
FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a
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Elisabeth

UREÑA

Càritas

Abdou Mawa
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Associació Catalana de Residents Senegalesos

Carles

BERTRAN

Nilo

ROBLES
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FASAMCAT
Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya

Florin

GAISEANU

ASOCROM. Associació Romanesa de Catalunya

Ruth

GARCIA FUSTER

Jorge

IRIAS

SURT, Fundació de dones, Fundació Privada
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras
y amigos de Catalunya

Xavier

CUBELLS
GUILLEN
LANZAROTE
TRIAS
LEMKOW
Vidiella
Pàmies Martorell

Direcció d’Immigració i Refugi. Aj. De BCN
Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat.
Ajuntament de Barcelona
Representant Regidoria, Sr. Marc Serra
Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat.
Ajuntament. Adjunta a CMIB tema any.
Secretaria CMIB. Ajuntament

ROMERO
VALLEJO

Mujeres Pa’lante
AMIC-UGT

Aida
Júlia
Ana
Marta
Núria
S’excusen:
Clara
Janette
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ORDRE DEL DIA
1. Valoració Dia Migrant i Plenari novembre 2020.
2. Seguiment i actualització temes i previsions calendari cara 2021:
a.
b.
c.
d.
e.

Proposta / previsió de calendari CMIB 2021: incloses reunions CP
Pla de treball
Trobada: ajornada i prevista per 13 de juny 2021
GT i accions BCN antiracista
Proper Plenari, procés nou reglament i renovació

3. Proposta Declaració Institucional No instrumentalització Immigració
Eleccions 2021.
4. Informacions i temes puntuals.
5. Precs i preguntes.
1. Valoració Dia del Migrant i Plenari CMIB del novembre 2020
La Secretària desitja un Bon Any a tothom i explica l’ordre del dia. Demana la valoració de
les persones presents vers els dos actes esmentats. Es destaca:
Plenari del 26 de novembre de 2020 (primer portat a terme de forma telemàtica):
 Es valora positivament en termes generals.
 Es reitera que hi va haver una manca d’equilibri en el diàleg. Molta part de discurs
polític i poc espai per intervenir, que queda al final quan ja manca molta gent. Caldria
limitar els temps.
 Júlia Trias: ja s’ha fet una reflexió per la part política, demana disculpes, la intervenció
va ser llarga perquè hi havia moltes qüestions rellevants a explicar en relació a la
pandèmia. El CMIB funciona molt bé. Prenen com a repte la participació i aconseguir
espais de qualitat.
 La Secretària proposa canviar l’espai d’intervencions després de l’informe de
presidència i no tan al final de la sessió, tot i que l’espai al final permet intervenir
sobre tots els punts a l’ordre del dia.
Acte Dia del Migrant (18 de desembre 2020):
 Valoració molt positiva, cal felicitar-nos. Hi havia llista d’espera per poder participar
presencialment (unes 60 places per limitació COVID). A nivell virtual es va connectar
molta gent (unes 200 persones en el moment de la sessió). Es valora la participació
de gent jove.
 Quant al contingut, van participar persones joves i diverses com la Safia Elaaddam i
Miss Raisa. El vídeo del manifest també va ser un encert. Més de 100.000
visualitzacions de la intervenció de la Safia (youtuber) que representa un gran
impacte a nivell comunicatiu. Va generar molta expectació amb elements innovadors
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com l’actuació de la Raisa amb background migratori. Qualsevol música (folklòrica o
no) ben executada serveix per gaudir.
 Problema a nivell tecnològic és l’accés amb barrera tecnològica.
 Primer cop que ha assistit el titular del PP, tot i que sense avisar i reservar i desplaçant
lloc del vicepresident. Seria interessant comprometre les primeres figures polítiques.
Votació Menció Especial
 Javier Bonomi expressa que hi va haver carències i que poden haver-hi hagut
incidències tècniques en el procés de votació al Decidim. El vicepresident Khalid Ghali
ja va reconèixer dificultats per la bretxa digital el dia 18/12. Al·lega que hi va haver
vots no recollits i demana un informe del Decidim.
 Aida Guillén: el vot electrònic ha suposat una limitació. Ja el primer pas
d’enregistrament no el va poder fer tothom. Es va oferir al màxim l’acompanyament,
i es van donar dues pròrrogues, però finalment només van votar i van respondre el
qüestionari sobre el Pla de Treball 13 entitats. Cal seguir treballant i estudiar altres
accions perquè tothom pugui participar ja que el Decidim ha de ser eina de futur.
 La Secretària comparteix per correu electrònic l’informe que van realitzar els
responsables de la plataforma decidim al respecte, que constata els vots que van
quedar registrats. Cal millorar també el missatge de retorn per tenir constància de la
participació.

2. Seguiment i actualització temes i previsions calendari cara 2021
a. Proposta / previsió de calendari CMIB 2021: incloses reunions CP
Queda aprovat el calendari que es presenta (document adjunt, amb alguna modificació
respecte l’enviat inicialment respecte 2on Plenari, CP i Deliberació Jurat). Es comenta que
representa un desafiament seguir l’agenda i el calendari.
La Secretària fa un breu repàs de previsions. S’aprova la previsió de reunions de la Comissió
Permanent, amb els canvis indicats, i es prega reservar en agenda.
b. Pla de treball Consell 2020-2023
S’ha passat un primer qüestionari bàsic a través del decidim. S’està preparant un informe de
resultats i primer esborrany i un segon qüestionari més ampli quant a objectius i accions a
treballar que es passaria per whatsapp o correu electrònic. A partir de resultats s’elaborarà
esborrany proposta i es preveu convocar GT breu, amb l’objectiu de tenir un pla de treball
que es vagi avaluant i actualitzant sobre la marxa.
c. Trobada BCN Ciutat diversa: ajornada i prevista per 13 de juny 2021
Per la situació actual de la pandèmia, encara de risc i amb incertesa, es proposa i S’APROVA
posposar-la novament a la tardor: 24 d’octubre, com a data inicial a confirmar, recuperant
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així el calendari habitual. Caldria començar a treballar al maig amb el GT. La idea d’ajornar la
trobada és ben rebuda per part de les persones assistents, però no es pot descartar donada
la situació, que calgui tornar a ajornar-la. Cal preparar-la amb tranquil·litat, sabent que es
podrà fer. Es pot repensar el format, fer-lo mixt, també quant a participació (potser no tan
massiva) i proximitat, descentralitzar actes en diversos dies, i incloure elements en digital.
d. GT i accions BCN antiracista
Ana Lemkow proposa les accions per al primer semestre de 2021 (gener-juny) (ppt adjunt):
1. Sessió informativa de presentació dels projectes finalistes del Premi i espai obert per
entitats CMIB interessades en compartir el seu projecte. Es convidarà a SOS racisme.
(febrer)
2. Seguiment i suport tècnic de l’encàrrec sobre racisme institucional i estructural
(Salma Amazian).
3. Taula rodona portada pel CRDH sobre l’informe de racisme estructural, on es
compartirà el marc teòric i les primeres conclusions. (als voltants del 21 de març).
4. Elaboració d’un programa de formació sobre comunicació antiracista adreçada a
equips de comunicació que treballen a l’Ajuntament.
5. Elaboració d’una Guia de recomanacions per la programació de cursos sobre
antiracisme adreçats a persones treballadores municipals (per a les persones que
coordinen aquest cursos).
6. Convocar al febrer el GT per engegar altres accions: temàtiques de les píndoles de
sensibilització, grup de teatre...
Es proposa incloure acte de posicionament dels partits polítics en el comunicat previst en el
següent, si les eleccions fossin el maig. Si són el 14F caldrà veure què permet el calendari
electoral.
Els dos vicepresidents intervenen en relació al tema de l’any i la diagnosi que es fa:
 de les conclusions, qüestions a abordar, prioritats o línies estratègiques que se’n
puguin extreure, es remarca que ens ha de permetre poder focalitzar cap a un tema
concret, línia de treball i consensuar alguna formació.
 Ens obliga a ser propositius, creatius i a abordar una problemàtica detectada
 PREMI: També cal acordar nous criteris per a les bases del premi, que no s’han de
centrar únicament en projectes d’immigració, cal mirada més àmplia. Cal trobar un
equilibri de cara a la participació, treballar des de l’inici què es vol del premi, i poder
fomentar que les persones interessades es puguin presentar.
Està previst tractar les bases del premi a la propera CP, inici març. Es pot plantejar
com es vol reorientar. El segon any de la temàtica caldria créixer cap a on faci falta.
S’haurà de treballar la convocatòria de les candidatures.
e. Proper Plenari, procés nou reglament i renovació càrrecs Vicepresidència i CP
El procés d’aprovació del nou reglament CMMIRB al Plenari municipal i la consegüent
renovació càrrecs, te dificultats per la vessant jurídica, que suposa un procés llarg i cal
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coordinar amb altres consells que estan en el mateix procés. Un cop aprovat el nou
reglament pel Plenari Municipal, es pot procedir llavors a la renovació de la vicepresidència
i de la Comissió Permanent en Plenari del Consell previst inicialment per 3 d’abril.
J.G.Bonomi: Estem incomplint el reglament actual (estem excedint el termini màxim per
renovació de càrrecs). Reitera que caldria renovar els càrrecs amb el reglament anterior. Des
de Secretaria i Direcció recorden que no pot ser perquè el reglament de participació
ciutadana està en vigor i no està alineat amb el reglament del CMIB. Passa el mateix a tot
l’Ajuntament.

3. Proposta Declaració Institucional no instrumentalització Immigració
Eleccions 2021
Es proposa emetre una DI, d’acord amb el CMIB, tal com ja s’ha fet en ocasions anteriors.
Júlia Trias informa: Qualsevol iniciativa que es vulgui entrar pel 14-F ha d’anar al Plenari del
amb temps suficient dins els límits del calendari electoral. Si s’ajornen les eleccions al maig,
cal presentar la DI sempre al Plenari d’abans de les eleccions.
Carles Bertran: Més enllà de donar-la a conèixer i demanar l’adhesió als partits polítics,
planteja l’opció de convocar algun tipus d’acte (sobretot si s’ajornen les eleccions), tipus
taula rodona per a que puguin mostrar el seu posicionament. Podria ser una taula rodona o
espai virtual, amb compromís real dels grups polítics, on les entitats poguessin fer preguntes
com a CMIB. Hauria de ser durant la pre-campanya perquè si no es pot considerar una acte
polític i no està permès.
La Secretària llegeix la part propositiva de l’esborrany de DI que s’ha fet arribar i es recullen
esmenes de part del vicepresident Rodrigo Araneda: parlar en el punt 1 de persones
migrades, refugiades i de rerefons migratori, segons nova definició aprovada en Reglament.
Queda aprovada la proposta de Declaració Institucional.
Posteriorment s’ha informat via correu electrònic de que no és possible ja anar a Plenari
municipal donat calendari electoral inicial cara 14F i es reconverteix com a Comunicat del
CMIB adreçat a grups polítics municipals a qui es demana adhesió. S’envia la proposta per
correu electrònic i s’aprova.

4. Informacions i temes puntuals
Xavier Cubells informa de dos temes:
 Nova Instrucció sobre Protecció Internacional. Informa de que s’ha aprovat. Falta que
surti el manual d’aplicació per veure les seves repercussions reals. El que es preveu,
compartit amb entitats referents en qüestions legals (Creu Roja, ACCEM) és que la fase
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1 es mantingui i que no es pugui passar a la fase 2 fins que hi hagi una resolució sobre la
petició d’asil. Això podria suposar un allargament de la fase 1 i suposaria que les entitats
que treballen la fase 2 s’hagin de reorganitzar. Pot passar haver d’estar 18 mesos en un
centre sense assolir autonomia estant pendent de rebre resolució. El ritme de
resolucions ha augmentat però el % d’aprovats segueix essent molt baix, de manera que
el gran risc és l’augment de la irregularitat. Cal saber com acabarà afectant als Serveis
Socials de l’Ajuntament de Barcelona. I queda a l’aire saber si es donarà algun manual
per a les entitats que estan donant suport al tema de la protecció internacional per saber
com han d’aplicar la instrucció o si es donarà algun tipus d’ajut per poder assolir
l’autonomia encara que no s’hagi arribat a la fase 2.
 Intervenen ACATHI, Càritas, Fedelatina... Hi moltes incògnites i més quan encara no
està ben resolt el funcionament actual. Les entitats i la direcció mostren preocupació
en el sentit que caldrà anar resolent les situacions a mesura que vagin apareixent i
seran les ciutats qui les hauran de resoldre i no es disposarà dels fons estatals per
donar-hi resposta. Es resol més ràpid però sobretot per Colòmbia, Veneçuela... Hi ha
persones d’Àfrica que porten 4 anys.
 Un altre tema relacionat és el trasllat de competències cap a la Generalitat, és un
“fantasma” possible que podria beneficiar quant a tempos de gestió d’asils i
col·lectius específics. S’han elevat consultes sobre aquesta instrucció a entitats
relacionades i a la OAR i sembla que els esforços que s’estan fent són per resoldre els
expedients en 6 mesos i no allargar la fase 1.
 El sistema de fases en la llei d’estrangeria i refugi resulta pervers, fins i tot al final
les persones no volen que es resolgui ràpid per tal de poder fer arrelament (3 anys).
Es proposa ampliar els països que es pugin acollir a circumstàncies excepcionals (alta
taxa de violència, fugida per temes mediambientals o polítics,...) per demanar l’asil, i
especialment Hondures.
 Júlia Trias comenta que quan tingui nova informació al respecte de la instrucció i
tema de transferència de competències la compartirà.


Acolliment persones refugiades procedents de Canàries per part Ajuntament Bcn. Posa
en coneixement la feina que s’ha fet durant els últims mesos a nivell tècnic i polític quant
a refugi. Hi ha 29 persones joves refugiades arribades des de Gran Canaria (provinents
de Mali, Gambia, Togo) en un centre municipal de Serveis Socials que ha requerit d’un
esforç tècnic important per ser adaptat al nou ús. El treball social ja ha començat amb
l’acompanyament d’ACCEM (entitat encarregada de l’Estat). S’aniran activant els serveis
(SOAPI, SAIER ,...) a mesura que vagin sent necessaris. També cal esbrinar la seva intenció
de romandre a Barcelona o marxar cap a Espanya o Europa. Per temes de COVID es pot
arribar a acollir fins a 46 persones.
 Fedelatina: cal posar en valor a Barcelona ciutat refugi, una gran notícia que caldria
fer més visible i frenar moviments en contra.
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 Júlia Trias comenta que cal anar molt en compte amb l’estat de les persones que
arriben i a més de l’efecte que pugui tenir l’acció, s’ha prioritzat poder continuar
tenint aquesta relació de transferència amb les illes Canàries.
Núria Pàmies, exposa una demanada per part de MEXCAT (i d’altres anteriorment):
 Comptes bancaris: cada cop hi ha més entrebancs per obtenir un compte bancari com a
entitat i poder operar. Es demana recomanacions i posar en comú l’experiència i bones
pràctiques entre entitats, i la possibilitat de fer una enquesta entre elles. Des de la OND
s’ha iniciat una tasca més que res en relació a dificultats per part de persones migrades.
Intervencions:
 Existeix la possibilitat d’obrir un compte de prepagament de correus (IBAN virtual)
que permet trasllat i recepció de fons. També hi ha l’opció de la targeta de dèbit de
correus, no cal estar bancaritzat.
 Cal esmentar la dificultat d’obrir comptes per part de persones migrades en diferents
situacions administratives. Per últim, apuntar el fet que la pròpia administració no
treballa amb entitats molt virtualitzades, cosa que dificulta el cobrament d’ajuts.
 d’entitats amb qui es podria treballar.
 S’informa d’una plataforma a nivell de l’estat espanyol que reivindica al Banc
d’Espanya que emeti un comunicat a la banca respecte a l’obligació que tenen d’obrir
els comptes. S’enviarà la informació per possibles adhesions.
 Estudiar si hi alguna banca ètica o normalitzada que pugui donar alguna preferència
a les entitats i que no cobri 60€ trimestrals de comissió.
S’acorda fer una enquesta sobre problemes bancaris que pateixen les entitats i com els hi
afecta i demanar propostes de bones pràctiques. També perquè serveixi per tenir evidències
i dades per fer més pressió.

5. Precs i preguntes
Carles Bertrán
 vol posar en valor les actuacions que s’han portat a terme envers les cites
d’estrangeria. Cal reconèixer que gràcies a la reivindicació de moltes entitats i a la
pressió, s’aconsegueix millorar coses.
 Vinculat al tema d’estrangeria, comenta que ara ens anirem trobant amb la
problemàtica de la finalització de la pròrroga de les autoritzacions de residència que
s’havia aturat pel tema de la pandèmia.
Es plantegen diverses preocupacions de les entitats, adreçades a L’Ajuntament i
especialment a Xavier Cubells, Director d’Immigració i Refugi.
Javier Garcia Bonomi planteja
7 de 8

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

 interès en saber si s’està fent alguna cosa sobre el tema de la XESAJE i
 demana un esforç en el tema de les subvencions per recolzar les entitats que estan
fent actualment un esforç.
Carles Bertran
 en representació del SAIER i altres entitats vinculades que han donat un servei en
aquest any tan complicat, planteja que encara no s’ha fet el pagament del conveni
2020 a entitats i demana un alleugeriment del tràmits burocràtics.
Respon Xavier Cubells (director d’immigració):
 El tema de la XESAJE s’està recuperant. Hi ha una primera convocatòria, molt aviat,
per poder treballar des d’un punt de vista legal per poder engegar de nou aquest
entorn molt cooperatiu amb una idea propositiva i d’intercanvi.
 Quant al tràmit de les obligacions de pagament des d’administració, li sap greu i des
de la Direcció han fet tot el possible, però hi ha una instrucció gerencial que diu que
els pagaments seran a partir del 15 de febrer. Hi ha una saturació de Serveis Jurídics
de l’àrea i Administració de l’àrea (immersos en el Pla de xoc, reorganització de
departaments) que ha provocat un endarreriment en tot: convenis, contractes,
subvencions... Conscients de les tensions de tresoreria que pateixen les entitats, es
compromet a una discussió interna durant el 2021 per tal de millorar.
Rodrigo Araneda
 demana quines accions es poden fer per obligar a les poblacions properes a
l’acompliment de l’ Empadronament Sense Domicili Fix (SDF) i portar el tema a
alguna plataforma que sigui de l’àmbit metropolità.
Respon Júlia Trias: Al Consell del Baix Llobregat es va explicar el model de Barcelona.
L’AMB ha aprovat una moció per a que els municipis impulsin les polítiques
d’empadronament actiu. Han tingut lloc unes jornades que van ser a nivell polític i
d’entitats i ara caldria convocar-ne unes segones a nivell més tècnic. Toca fer pressió per
part de les entitats als governs municipals per a impulsar el tema als seus plenaris.
S’agraeix l’assistència i es dona per tancada la reunió fins a la
propera reunió que serà el 02/03/2021.
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