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

 
Dia: 19 de novembre 2019   Hora: 16 hores 
Lloc: seu de SURT, c/ Guàrdia, 14 baixos  
 
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) 

Florín GAISEANU  ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

Elisabeth UREÑA Càritas 

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

Núria 
Núria 

Pàmies Martorell 
Baltà 

Secretaria CMIB. Ajuntament 
 

 

S’excusen:   

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 

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

 

S’annexa la documentació lliurada. 
- Ordre del dia 
- Determinació temàtica 2020 
- Calendari CMIB 2019 actualitzat i previsions 2020  
- Indicadors Trobada BCN Ciutat diversa 2019 
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ORDRE DEL DIA           

1. Trobada BCN Ciutat diversa: aproximació valorativa (realitzada el 17/11/2019) 
2. Propostes temes per 2020 
3. Ajust calendari 2019 i previsions 2020. Previsions per Plenari de 4 de març 2020 
4. Previsions pel Procés Participatiu del PAM 2020-2023 
5. Informacions: 

 Tema defensor pueblo i cites prèvies  

 Tema baixes emissions  
6. Precs i preguntes 
7. Recompte votació Menció especial, celebrada el 17 novembre 
 

 

0. Punts previs i presentacions 

S’incorpora a la Comissió Permanent i donem la benvinguda a Elisabeth Ureña, de 

Càritas, que substitueix a Creu Roja, tal com es va acordar en la reunió anterior. 

1. Trobada BCN Ciutat Diversa: aproximació valorativa. 

La Trobada va tenir lloc enguany el dia 17 de novembre. Estava prevista inicialment pel 

dia 20 d’octubre i va patir un ajornament indicat pel Servei de Protecció Civil de 

l'Ajuntament, davant els esdeveniments que van tenir lloc a Bcn en aquelles dates. 

Aquest fet va provocar algunes modificacions, un sobreesforç per a tothom i un augment 

de pressupost significatiu (sobrecost d’uns 15.000€), però la gran majoria d’activitats es 

van mantenir o van ser substituïdes (per ex. en el cas d’alguna actuació o taller infantil, 

ludoteca...). Va afectar sobretot a l’espai d’exposicions. 

Es fa ronda de valoració. Conclusions atenent als diferents espais i elements: 

Valoració general i acompliment d’objectius / valors i eixos Trobada / Públic: 

Globalment molt positiva, malgrat el canvi de data, que no va afectar gaire. El dia va ser 

bo, amb sol, va fer més fred a la tarda.  

Hi va haver molta afluència de públic, superior a l’any anterior. L’empresa ho ha estimat 

en 16.500 persones (15.100 el 2018, +9,3%). Una àmplia participació d’entitats, 55 en 

total (45 del CMIB I 10 CONVIDADES, +12,2%). I també creixement d’activitats, 109 el 

2019 (19%+). Veure indicadors en annex. 

Únicament algunes incidències a l’inici (estand, taules a lloc, papereres...) que es van 

resoldre ràpidament o al llarg del dia. La data va afectar amb la llum, a darrera hora.  
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Va incloure més contingut de denúncia i sensibilització. Es va potenciant i consolidant 

cada any la vessant reivindicativa i de drets. És ja un acte consolidat a l’agenda de Bcn. 

Es valora molt positivament el cercavila i fi de festa combinant la batucada amb el drac 

xinès, pel valor intercultural i molt bonic i animat.  

Hi va haver alguns incidents amb artistes de carrer, queixes perquè els afectava, tot i que 

es va fer compatible que poguessin actuar. Valorar tenir-los en compte i incorporar en un 

futur, ja que la majoria són migrants.  

Al comissionat li va sorprendre positivament el format i programació, la participació 

ciutadana i el to festiu, intercultural i reivindicatiu. No donava aparença de que fos 

simplement una “fira d’entitats”. 

Estructura general i disposició de carpes i estands / Interacció: el canvi a l’estructura de 

bulevard i circulació en S és valora en general molt positivament, afavoreix la interacció 

amb el públic i la ciutadania. També es comenta que pot remetre a tornar a una 

disposició més centrada en les entitats. Però va afavorir un creixement significatiu de 

públic, en general i per a les entitats, hi va haver més consultes, sobretot al matí (a la 

tarda feia més fred). A valorar si potser va en detriment de la interacció entre entitats. Sí 

que hi va haver contacte amb les entitats properes. També va ser facilitador el disposar a 

prop de les activitats que coordinava cada entitat.  

Algunes entitats amb estands més propers a Ciutadella se sentien massa al fons i es 

planteja l’opció de fer un sorteig en el futur, tot i que també hi ha molt públic que entra 

per allà. 

Senyalització, cartelleria: es pot millorar la visibilitat posant gran cartell que indiqui 

Trobada baixant per Pg. St. Joan. Millorar el missatge sobre els eixos: drets, 

interculturalitat... Els photocalls macos però poc usats. 

Convé millorar la visibilitat dels cartells dels estands (informació entitats) per fer visible 

per ambdós bandes. 

Escenari: va funcionar molt bé, es van encabir moltes actuacions i tothom satisfet. Cal 

potenciar més participació del públic (ballar...). 

Auditori: Valoració molt positiva de la programació i contingut, més variada, tot i que a la 

tarda va baixa el públic. Hauria d’estar millor senyalitzat i més obert pels dos costats. 

Monitor per vídeos massa petit. 
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Biblioteca vivent: va tenir una afluència molt i molt gran de persones. Problema: poca 

llum, tot i que la gent hi anava igual i els van haver d’acomiadar a l’hora del manifest.  

Tallers infantils i jocs: En general bé, molt plens en força casos, sobretot a la tarda. En 

algun cas no van funcionar o no van ser atesos. Millorar ubicació, alguns massa amagats. 

Exposicions: no va ser tal lluït com el 2018, però bé. Cal vigilar amb vent i segons quins 

formats, vidre perillós. 

Ludoteca i racó escènic: espais nous, van funcionar molt bé, amb molta participació de 

nens i famílies i de públic al racó escènic. Molt bona la dinamització del poker de iaies. 

Punt d’informació: no va funcionar prou bé, es confonia amb la cafeteria i estava poc 

indicat l’objectiu d’informar del eixos. La disposició en taules altes no afavoria. 

Menjador: correcte, es valora potser el menjar una mica més escàs, segurament per 

ajust econòmic motivat per les despeses d’ajornament. Cal millorar control a l’accés i el 

temps, i va haver massa demanda a les 14h quan acaben activitats, cal millorar 

planificació horaris. 

Manifest: Molt positiu la consolidació i participació, si bé la lectura es va fer massa llarga, 

va desmotivar a darrera hora, tot i que encara hi havia força públic. Es debat la opció de 

canviar horari i fer-ho al migdia, 12h, quan hi ha polítics i més ciutadania, o mantenir com 

a tancament. Positiu i a potenciar que inclogui altres llengües (Yaved). 

Comunicació: molt bé. Funciona molt l’enganxada de cartells, que es va repetir de cara la 

nova data del 17N. Cal millorar visibilitat a mitjans de comunicació. 

Es farà reunió del Grup de Treball de la Trobada el dia 26 de novembre. La valoració 

global es presentarà en el proper Plenari, prèviament es farà arribar reportatge en vídeo i 

fotogràfic. 

 

2. Propostes temes per 2020. 
 

La Secretària presenta un document, adjunt, amb els temes treballats històricament al 

CMIB i propostes que han anat sorgint. Es planteja que cal decidir el tema per l’any 2020 i 

el procediment, es pot fer consulta a les entitats membres com en anys anteriors. 

 

Diversos membres proposen, tenint en compte el context polític actual i l’increment de 

l’extrema dreta en les darreres eleccions estatals (ultradreta més forta de tota Europa), 
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recuperar una combinació dels dos primers temes que consten en la relació de possibles 

temes:  

 

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

2. Discriminació / antiracisme:  islamofòbia, xenofòbia... Sensibilització per 
combatre la discriminació i el discurs d’odi. 

 

Es proposa implicar a grups polítics municipals i treballar en col·laboració amb la xarxa 

antirumors, amb altres Consells i agents municipals o d’entitats que s’hi vulguin implicar. 

Incloure també la perspectiva de joves nascuts o criats aquí i que se’ls identifica com 

estrangers i se’ls discrimina. Cal lluitar contra el discurs de l’odi i la por, que està calant 

en la societat, incidir en l’educació (incident a Madrid de nens jugant a disparar i matar 

senyor xinès). El discurs de l’odi és preludi del pas a l’acció i la seva legitimació.  

Cal cercar estratègies no reactives, enfrontar el tema des de postures en positiu: saber 

discursos de pluralisme i diversitat que entri pels sentits i les emocions, vivencial i 

experiencial. Caldria una campanya de comunicació potent. Es fa esment del vídeo viral 

dels laboristes britànics. 

Cal 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... 

És un bon tema pel Premi, donarà peu a força projectes. 

Es planteja la possibilitat de donar més temps al treball dels temes, alguns temes podrien 

ser per 2 anys. Cal un equip que ho treballi, no és suficient la Secretaria del CMIB, 

involucrar a Direcció Immigració, Interculturalitat... El CMIB obre temes i llença 

propostes, que després han de continuar els departaments a qui correspongui. 

 

Caldrà ratificar i concretar procediment i títol en la següent reunió de la CP. 

 

3. Ajust calendari 2019 i previsions 2020. 
 

La Secretaria lliura el Calendari CMIB 2019 actualitzat i previsions 2020 (adjunt). Es 
comenta i s’acorden els ajustos més rellevants: 

 Ajornar Plenari a 4 de març, inclourà aprovació Reglament i missió.  

 Reglament: Es farà arribar prèviament i es farà una darrera sessió amb el GT el 30 
de gener. 
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 Comissió Permanent – 12 de febrer 

 Pla de treball: es farà arribar qüestionari i es convocarà GT pel 4 de febrer. 

 Es revisa la previsió de sessions formatives dins el Pla de formació i enfortiment:  
 11 de febrer (Eines per a les mirades creuades: relacions en la 

interculturalitat, reptes i poder. Sessió vivencial La Xixa)  
 2 d’abril (afrontar racisme i odi – amb OND) 

 

4. Previsions pel Procés Participatiu del PAM 2020-2023. 
 

Com cada nou mandat es preveu un procés participatiu, a través del Decidim i de 

sessions de debat (temàtic o sectorial), que tindrà lloc entre el 7 de gener i el 15 de 

març. Es preveuen uns 400 debats i tancar en el Plenari municipal de juny. S’hi 

aboquen els nous temes a abordar.  

S’han proposat 6 eixos, dels quals els que més corresponen al CMIB són: Drets socials 

i Dret a la ciutat. 

 

S’ha previst un suport per la dinamització de sessions amb Consells o temàtiques. Es 

preveu realitzar 1 o 2 sessions com a CMIB, es valora que potser una serà suficient. Es 

vehicularà i convocarà oportunament. També per a participar en el debat dels PAD 

(Plans Districtes).  

 

És important que els temes rellevants pel CMIB vagin també a d’altres debats; 

interessa sobretot: Espai públic. 

 

5. Informacions. 
 

 Defensor del Pueblo i recomanacions sobre cites prèvies d’estrangeria i resposta:  
 
La Secretària informa de que s’ha rebut informació des del Col·legi d’advocats que 
pot ser d’interès transmetre:  

El Defensor del Poble ens envia un informe amb les recomanacions per abordar 

l'absència de cita prèvia, arran de la reunió que va tenir amb la degana de l'ICAB. 

(...)el Defensor del Poble va enviar-nos el 16 d'octubre un informe de les darreres 

respostes rebudes per la Sotsdelegació de Govern i Prefectura Superior de 

Policia de Barcelona. Tenint en compte que la falta de cita prèvia és un 

problema que s’estén a altres indrets del territori nacional, el Defensor del Poble 

ha formulat recomanacions a la Secretaria d’Estat de Migracions i la Secretaria 

d’Estat de Política Territorial perquè adoptin els mitjans tècnics per garantir 

l’existència de cites, així com analitzar les plantilles que presten servei en les 

oficines d’estrangeria, a l’objecte de dotar-les de personal suficient per realitzar 
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les gestions encomanades. En el document transcrivim les respostes de les 

Administracions implicades i les recomanacions del Defensor del Poble. 

enllaç 

Es comenta que actualment a banda d’estrangeria (es continua generant un mercat 
secundari de cites, via locutoris, no funciones filtres...), hi ha llargues cues per cita a la 
policia. És un moment d’impasse. Manca personal. Va deixar de funcionar la pàgina 
web i hi ha un col·lapse.  
 

 Zona baixes emissions.  

Es preveu que impacti a 1 de gener i s’ha rebut oferta de fer xerrades informatives. Es 

valora que no és necessari una xerrada però sí tramesa informativa a les entitats del 

CMIB, per difusió a persones vinculades, ja que el no permís de vehicles antics pot 

suposar impacte. 

6. Precs i preguntes. 

 

El vicepresident Rodrigo Araneda informa sobre una nova instrucció penitenciària 

que afecta positivament a les persones LGTBI i també a persones migrades recluses. 

Suposa un avanç si bé resten elements sotmesos a la subjectivitat de la Direcció de 

Presons. 

 

7. Recompte votació Menció especial, celebrada el 17 novembre. 

 

En finalitzar la sessió es realitza el recompte de votacions que va tenir lloc el 17 

de novembre, amb presència de la vicepresidència. 

 

 

PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  12 de Febrer de 2020 

 

BONES FESTES I MILLOR ANY 2020 AMB IGUALTAT DE DRETS I DIVERSITAT! 

 

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312ccfedf1ea79de36cc43a24e5344e30d9a779c09c8bd0b692ed35e0ec1d3d90639a

