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

 

Dia: 4 de novembre de 2021  Hora: 16h. 

Reunió 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 

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

Abdou Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Florin GAISEANU 
ASOCROM. Associació Romanesa de 
Catalunya 

Elísabet UREÑA Càritas Diocesana de Barcelona 

Xantal GENOVART SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Janette VALLEJO AMIC-UGT 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

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

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

 
Núria Pàmies Martorell Secretària CMIB. Ajuntament 

Ana  
Marta 

LEMKOW 
VIDIELLA 

Direcció de Drets de Ciutadania. Ajuntament. 
 

 
S’excusen: 

Júlia Trias    Representant Regidoria, Sr. Marc Serra 

Jorge 
 

IRIAS 
 

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

Clara  ROMERO Mujeres Pa’lante 
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ORDRE DEL DIA           

   
1. Ratificació  Propostes i Manifest BCN antiracista 2021 

2. Preparació Plenari 29 de novembre: proposta format i Ordre del dia  

3. Propostes per Acte dia migrant, 16D 

4. Seguiment temes i actes en curs: Premi, Trobada, Formació... 

5. Informacions  

6. Precs i preguntes 

 

 

1. Ratificació  Propostes i Manifest BCN antiracista 2021 

Anabel Rodríguez presenta la graella de propostes, reestructurada a partir de la darrera 
reunió i aportacions per part de la CP, que es fan arribar i es ratifiquen, de cara presentar 
en el proper Plenari. 

Intervencions 

Javier G. Bonomi: Felicita el resultat i proposa tenir en compte parlar de drets i també 
oportunitats, i afegit un tema sovint oblidat: mitjans de comunicació.  

 

2. Preparació Plenari 29 de novembre: proposta format i Ordre del dia  

 
Núria Pàmies presenta la proposta d’ordre del dia, que ja s’havia fet arribar, i que s’aprova 
sense canvis.  
 
PROPOSTA OD PLENARI 29/11/21 - Saló de Cent. Presencial 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior    

2. Informe de Presidència i vicepresidència  

3. Presentació Informe Racisme Institucional (Salma Amazian) i propostes CMIB per una 

BCN antiracista 

4. Presentació Pla de treball 2020-2023 final: prioritzacions i seguiment 

5. Valoració Trobada BCN Ciutat diversa 2021  (projecció vídeo, si ja està disponible)  
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6. Votació Menció Especial 

7. Proposta d’incorporació o baixa d’entitats al CMIB   (si s’escau) 

8. Informacions 

9. Precs i preguntes.  

S’acorda fer-lo només presencial, vot en urna (molt complex fer-la híbrida i vot telemàtic) 

Es comenten els punts en el moment del repàs.  
Quant al Pla de treball, es convocarà reunió de GT / Comissió del Pla de treball, amb 
proposta de que ja constitueixi la comissió de seguiment en el futur. 
 

3. Propostes per Acte dia migrant, 16D 
 

Es comenta: 

- Format: similar a 2020, presencial a Saló de Cent, i amb streaming 
- Conducció: es proposa i s’acorda Yolanda Sey, per confirmar 
- Acció tema any: diàleg amb activistes i proposta de fer una petita enquesta via 

mentimeter contestant 3 preguntes sobre actituds racistes pròpies, in crescendo, al 
bus, a l’hora de llogar un habitatge... 

- Actuació: per determinar, en funció possibilitats, possibilitat raper (Mourad..), 
esketch teatral... 

Intervencions 

- Es suggereix penjar pancarta a façana ajuntament amb imatge BCN antiracista i 
convocant a l’acte. S’estudiarà.  

- Es proposa Adeline Flow, participació de Desiré Vela. 

4. Seguiment temes i actes en curs: Premi, Trobada, Formació...  
 
La secretària informa sobre: 

- Premi, rebuts 11 projectes, en fase de revisar i valorar requisits. Jurat convocat per 
dia 25/11. 

- Trobada: Ana Lemkow fa resum del moment, tot a punt i funcionant correctament. 
- Formació: s’informa de que es preveia fer una sessió en que Torre Jussana expliques 

oferta formativa i es contrastés amb necessitats i demandes de les entitats, però no 
hi va haver prou quòrum d’entitats. Es plantejarà per inicis 2022, es convocarà 
Comissió de formació. 

 
Intervencions 
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Rodrigo, sobre Pla de formació, opinen que l’oferta de TJ ja es va fer fa anys i te poc 
impacte, s’hi pot acudir directament si es vol. Es valora millor continuar amb la comissió i 
convocar espais de generació de projectes, sinèrgies, presentar propis serveis... Fer un 
tratjo a mida.  
 
Javier, Cal tenir en compte el moment actual, amb entitats debilitades. Es essencial la 
formació digital. TJ si que pot assessorar en aquest punt. I és important coproduir entre 
entitats. 
 
Carles, d’acord amb la prioritat de formar sobre certificat digital, els tràmits d’estrangeria 
avancen cap aquí, cal formar perquè les entitats també puguin formar. 
 
Núria P. Comenta que estava previst iniciar la formació en temes digitals, però donada 
l’activitat i agenda del CMIB s’ha valorat millor ajornar.  
El Pla de formació que es va seguir fins a inicis 2020, suspesa amb el COVID, incloïa el 
compartir projectes i serveis per part de les pròpies entitats cmib (atenció a dones, per ex.), 
i també es va fer alguna sessió promovent projectes en xarxa i benchmarking (Botijas, 
projecte conviure), però amb poca participació d’altres entitats. És difícil també 
descentralitzar fora del centre de Bcn. 
 
Omaira, valora les informacions i trameses que fa la secretaria sobre oferta formativa, 
important mantenir. Des de caritas es tendeix a obrir espais polivalents, amb detecció de 
necessitats, formació digital, en salut mental, assessoria legal, derivacions a formació per 
arrelament... 
Proposa fer un calendari formatiu i incloure-hi les activitats formatives que ofereixen les 
entitats. Es maximitzen els recursos. 
 

5. Informacions 
 
Xavier Cubells explica i convida al procés participatiu en el Pla d’acollida, en el que ja està 
participant el CMIB. 
 

6. Precs i preguntes 
 

 

Javier B., cal promoure la coproducció entre entitats, fer grups d’interès, costa entrar en 
projectes ja en marxa.  

 
Es dona per finalitzada la sessió.  
 
Prevista propera Comissió permanent extraordinària: 18 de gener 2022, 16h. 
 
Barcelona, novembre del 2021 


