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ACTA RESUM. REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
DAVANT EMERGÈNCIA COVID-19 

 

Dia: 3 d’abril de 2020   Hora: 12h. 

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 

Xavier  CUBELLS Director d’Immigració i Refugi 

 
Núria 
Empar 

Pàmies Martorell 
Diaz 

Secretaria CMIB. Ajuntament 
 

 

Hi han assistit totes les entitats membres de la Comissió Permanent del CMIB. 
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S’ha seguit la sessió a través de Jitsi, respectant indicacions de torns de paraules, amb 

mont bon funcionament a excepció de dos persones membres que no han pogut fer 

intervencions directament però que hi han estat presents, Clara Romero i Jorge Irias. Les 

seves aportacions consten al final a precs i preguntes. 

Avancem una acta ràpida per fer arribar el Comunicat a la CP i a tots els membres del CMIB.  
 

 

ORDRE DEL DIA   - SITUACIÓ I COMUNICAT DAVANT COVID-19        

1. Informe del regidor Sr. Marc Serra, President del CMIB: accions dutes a terme des 
del govern aquestes setmanes front l’emergència del COVID-19 

2. Torn obert per aportar valoracions, inquietuds, propostes... 
3. Ratificació final del comunicat del CMIB front l'emergència pel COVID-19, que 

s’adjunta en versió àmplia i versió síntesi 

DOCUMENTACIÓ: 
 
S’annexa: 

- Informe del President 
- Proposta comunicat CMIB front COVID-19 àmplia 
- Versió Síntesi 

 

Prèviament s’ha treballat un Comunicat del CMIB, amb aportacions de la Comissió 

Permanent i també d’altres entitats del CMIB, a través de correus o whatsapps, que han 
formulat demandes davant la greu crisi que suposa el COVID 19 i de forma especial per a 
persones immigrades o demandants de refugi.  

Des de Secretaria CMIB s’envia informació per grup de difusió whatsapp o e mail en línia 
amb aquestes demandes. 

 
 

1. Informe del regidor: accions dutes a terme des del govern aquestes 

setmanes front l’emergència del COVID-19 

Sr. Marc Serra, President del CMIB  

El Regidor presenta l’informe que s’adjunta amb tota la informació dels serveis i 

actuacions desplegades des de l’Ajuntament per fer front a la greu crisi que comporta el 

COVID-19 a nivell sanitari (nous equipaments per sense llar, ampliació hospitals...), 
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econòmica (mesures Ajuntament moratòria i ajuts al lloguer en equipaments municipals, 

mesures Estat..) i socials (equipaments per a persones sense llar, menjadors socials...). 

Veure informe annex. 

2. Torn obert per aportar valoracions, inquietuds, propostes... 

S’ha procedit a un torn de paraules per part de totes les persones presents i amb 

possibilitat de connexió, a excepció de les dues esmentades que consten al punt 4. 

La majoria d’intervencions han anat en la línia dels punts que ja es recullen al comunicat, 

destaquem algunes aportacions noves o que posen èmfasi especial: 

 Preocupació per multes davant els controls policials, a persones que circulen en 
situació irregular, sigui per la seva feina, necessitats (compra....) o per treball 
voluntari, s’està fent molta tasca solidària:  

o el regidor respon que s’han fet 17.000 intervencions de la Guàrdia Urbana 
i molt poques polèmiques. Recomana que les persones portin sempre 
alguna documentació, és vàlid el NIE o passaport, i un document de 
l’empresa o entitat per qui presten voluntariat certificant la tasca que fa 
(hi ha un model de declaració que s’ha enviat). 

o Si es fa en col·laboració amb l’Ajuntament, aquest farà un certificat 
o És important QUEDAR-SE A CASA i fer al màxim les tasques i el suport 

sense sortir al carrer, i menys sense protecció. 

 Risc i possibilitat de denunciar controls policials o atacs racistes:  
o el regidor respon que en principi no han arribat queixes.  
o Les fronteres estan tancades i el CIE també i no hi ha risc en principi 

d’expulsions. 
o Si és el cas es poden fer arribar a través Secretaria CMIB. 

 Dificultat per gestions com obtenir numero Seguretat social en persones que 
recentment han obtingut arrelament. Es procura incidir. 

 Regularització i contractació personal sanitari: s’està parlant amb l’Estat i es 
preveu possibilitat de regularització de personal amb tasques sanitàries de cara 
un proper consell de ministres la setmana vinent. S’ha demanat ampliar a més 
persones en situació irregular que poden obtenir contractes en sector agrari o 
pesca, per exemple. 

 Persones sense llar, preocupa molt la situació i que els recursos no són suficients:  
o Marc Serra informa que abans alarma hi havia 1000 places i s’ha 

incrementat en 900 i hauria de cobrir.  
o Ahir es va obrir nou pavelló a la Fira.  
o Hi ha persones que no ho accepten o que acaben d’arribar, sovint de 

municipis que no ho cobreixen.  
o Es procurarà coordinar amb aquests perquè posin a disposició recursos 
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 Moltes de les persones que continuen treballant són immigrants: sanitat, 
supermercats, neteja, riders... Situació risc, sense mascaretes... 

o Es procura activar la inspecció laboral i que se sancionin les empreses que 
no facilitin material de protecció 

 Venedors ambulants: s’ha demanat exempció de taxes, es comprovarà i es donarà 
resposta 

 Accés a internet, wifi, difícil des de molts domicilis:  
o Cal estudiar i valorar opcions, no es poden obrir equipaments per 

restricció mobilitat 
o La secretària comenta que s’està oferint suport solidari des de xarxes de 

suport mutu veïnal a Telegram, s’informarà 

 Persones en economia submergida i prostitució, persones trans:  
o Es treballa des de feminismes. Un dels nous equipaments, 2 de maig, és 

per a dones, 70 places, valorar si ho cobreix. Millor prevenir que hi arribin 
o Cal fer-ne seguiment i tenir termòmetre de la situació 

 Informar sobre hipoteques. S’ha enviat informació, es reforçarà 

 Empadronament: Està congelat, si s’allarga la situació es valorarà reactivar 

 Acord en reactivar XESAJE tan aviat com es pugui 

 Serveis religiosos i funeraris: 
o Khalid Ghali comenta que s’està procurant respectar al màxim i es traballa 

amb la xarxa antirumors 
o Sobre preus de funerals és cert que hi pot haver abusos, s’han marcat 

topalls i protocol  
o Per qui necessiti ajuts pot acudir a Serveis socials per demanar exempció 

 Supervivència entitats després crisi i subvencions, necessitat de no retardar 
resolució provisional per poder tenir crèdit:  

o Missatge de tranquil.litat, la plantilla municipal ho està treballant i es 
procurarà el mínim retard 

o S’estan pagant les factures a temps 

 Aportacions i tasques solidàries. HI ha oferiment de produir mascaretes, per ex.:  
o Hi ha moltes iniciatives a la ciutat que cal posar en valor 
o es poden parlar bilateralment noves propostes 
o Des de secretaria ja s’ha compartit informació sobre iniciatives de les 

pròpies entitats del  Consell o també del centre islàmic Clot o manters, 
també la xarxa de dones cosidores a Nou Barris... 

 Peridodicitat reunions Consell per seguir la situació: 
o D’acord tothom, cada 15 dies aprox. 
o La propera està prevista pel 16 d’abril, també virtual.  
o La Secretària comenta que també cal parlar temes habituals com Premi o 

Trobada. 

3. Ratificació final del comunicat del CMIB front l'emergència pel COVID-19 

Es ratifica el Comunicat, que s’adjunta i que s’ha publicat en el web del CMIB, amb les 

següents aportacions (ja recollides): 
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o ACATHI: Reflexar millor els casos de persones que estan en habitacions i sense llar 
o AMIC: afegir tema hipoteques 
o FEDELATINA: demana regularització àmplia, no només de personal sanitari i dels 

que tenen sol·licitud a punt 
o MUJERES PA’LANTE (veure punt 4): recordar situació especial Treball de la llar 

Es procurarà tancar el comunicat amb rapidesa i buscar alguna frase de síntesi cara mitjans de 

comunicació, ja que és molt ampli. En la línia de que el CMIB demana la regularització de les 

persones immigrades en el context de crisi per oferir seguretat i ajudar a minorar els efectes de la 

crisi sanitària. 

4. Precs i preguntes 

 

Clara Romero de Mujeres Pa’lante. Comunicació via whatsapp de  

 

He estado presente toda la reunión pero no me escuchaban. Esperemos que la 

próxima reunión tengamos más suerte.  

Sólo agradecerles la buena acogida a nuestra propuesta e insistir en la necesidad 

de negociar esta regularización de las cuidadoras. Es bastante paradójico que por 

un lado tengamos a compañeras capacitadas, mujeres palante esta impartiendo 

hace más de cinco años cursos de formación ocupacional a las Dones migradas.. Y 

por el otro una gran demanda y necesidad social del trabajo de estas mujeres 

para solventar la crisis que vivimos... Por insistir en este tema. 

 

Jorge Irias. Assoc. Honduras. No s’ha pogut connectar tot el temps i intervenir i envia 

missatge: 

saludos a todos y agradecer la rapidez de actuación de ayuntamiento a traves de 
consell.  no nos olvidemos q hay muchas personas trabajadores que se quedarán 
sin Trabajo,  pero ya hoy tenemos varias solicitudes de ayuda, áreas de 
gastronomia, asilo. necesidad de regularización. 
Nosotros tenemos Asesoramiento todos los miércoles de 16 a 19h online. 
Muchas personas nos piden alimentación, asilo etc  

varias personas Hondureñas han muerto del coronavirus. 

 

 

PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  16 d’abril de 2020 

TELEMÀTICA 


