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ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

Sessió del dia 31 de març de 2009, a les 19 hores
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona
Presideix: Sr. CARLES MARTÍ I JUFRESA , Primer Tinent Alcalde
Assistents:
Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural-Educativa i Social-Operativa de Dones
Pakistanís)
Sr. Manuel Colon (Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya)
Sr. Ousseynou Niang (Ass. Catalana de Residents Senegalesos)
Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina a Barcelona)
Sra. Fatima Ahmed (Associació Socio Cultural Ibn Batuta)
Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan)
Sr. Kamel Ben Brahim (ATIMCA – Asociación de trabajadores inmigrantes marroquís en
Catalunya)
Sra. Marina Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito)
Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI – Asociación catalana por la integración de homosexuales,
bisexuales i transexuales inmigrantes)
Sra. Mercè Sala (Casa Eslava)
Sra. Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors)
Sr. Fuad Saou (Consell de la Joventut de Barcelona)
Sr. José Guzmán (Fundación Juan Pablo II)
Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA)
Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya)
Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració)
Sra. Alicia Amat (Centro Peruano en Barcelona)
Sr. Florín Gauseanu (ASOCROM)
Sra. Rita Amaqui (Asociaciación de Amistad de las Mujeres Filipinas)
Sra. Laura Rojas (FASAMCAT)
Sra. Feifei Chen (Asociación Mujeres Empresarias Chinas y Españolas)
Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos)
Sr. Ali Hachem (Associació Catalunya-Líban)
Sra. Àngels Esteller i Ruedas, Grup Municipal PP
Sra. Mercè Homs i Molist, Grup Municipal CIU
Sra. Esther Capella i Farré, Grup Municipal ERC
Sra. Gloria Figuerola, Gerent d’Acció Social i ciutadania
Sra. Marleny Colmenares, Institut municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Sr. Ramon Sanahuja, Director d’Immigració
Sra. Mercè González, Secretaria del Consell Municipal d’Immigració

S’excusen:
Sr. Josep Maria Lahosa, Serveis de prevenció del sector de Seguretat i Mobilitat
Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social
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1. Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sr. Carles Martí i Jufresa. El president excusa la presència del Sr. Dani de Torres per no trobarse bé i informa que el substituirà el Sr. Ramon Sanahuja que farà la presentació d’alguns dels
temes que hi havia previstos en l’ordre del dia que consta de 7 punts.
Pregunta als assistents si tothom ha rebut l’ordre del dia juntament amb l’acta anterior, sessió del
27 de novembre, i com que no hi ha cap intervenció per a fer-ne esmenes es dona per aprovada.
2. Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
Sr. Carles Martí i Jufresa. El segon punt és el Premi Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona, premi de nova creació - per fer-ne la presentació passa la paraula al Sr. Ramon
Sanahuja.
Sr. Ramon Sanahuja. Explica que una de les tasques principals del Consell era desenvolupar el
Pla de treball elaborat l’any anterior i acordat entre tots. Un dels punts era la constitució d’un
premi Consell Municipal d’Immigració i del qual ara en presenta la proposta aprovada a la Comissió
Permanent.
L’objectiu és premiar el treball al voltant dels 3 eixos principals del Consell:
1. Foment i suport a l’associacionisme i aquelles noves formes de participació de les persones
nouvingudes a la ciutat de Barcelona
2. Plena ciutadania de les persones immigrades a la ciutat.
3. La interculturalitat
La proposta de la Comissió Permanent és que hi poguessin optar aquelles persones físiques,
residents a la ciutat, o bé jurídiques, entitats de la ciutat.
Per a la valoració dels candidats es preveu un jurat de sis membres els quals serien:
- la vice-presidenta del CMIB, en aquest cas la Sra.Huma Jamshed
- el comissionat d’Immigració i el diàleg intercultural, el Sr.Daniel de Torres
- 2 membres a proposta de l’Ajuntament
- 2 membres a proposta de la comissió permanent del CMIB
La comissió permanent va valorar que cap d’aquestes 4 persones addicionals podria ser membre
de les entitats del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona per tal de garantir una major
neutralitat en l’elecció del premi. En la carpeta entregada hi ha més desenvolupades les diferents
casuístiques.
En el 1r premi els guardonats obtindrien 6.000€ i podria haver-hi una menció especial, si es
considerés oportú, valorada en 1.500€.
Si s’aprova en aquest Consell Plenari, s’iniciarà un procés jurídic dins el propi Ajuntament per a
què es validi i es publiqui. Si els terminis es compleixen, fins el 10 de juny del 2009 es podrien
presentar les propostes de candidats i entitats, que es faran arribar a la secretària del CMIB.
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El premi pretén premiar una bona pràctica, el treball de persones immigrades o entitats molt més
enllà del seu espai laboral en pro de la construcció de la ciutat de Barcelona.
Sr. Carles Martí. Recalca que és una proposta que ve de la Comissió permanent però que
correspon al Ple aprovar-la abans de posar-la en marxa.
Dona la paraula per tal que tothom pugui fer les consideracions al voltant d’aquesta qüestió. Si
tothom hi està d’acord es pot continuar avançant en un tema més del Pla de Treball. Felicita a les
persones que han fet possible la seva viabilitat i que fos una proposta equilibrada. Insta als
presents a donar veus i pensar quins poden ser els primers candidats.
3. Mostres d’associacions de ciutat i de Districte
El Sr. Carles Martí passa al punt tercer que fa referència a les mostres d’associacions de ciutat i
de Districte i que en presenta el contingut la Sra. González.
Sra. Mercè González. Informa que ja han sortit els criteris de participació per formar part de la
mostra d’associacions entorn a les festes de la Mercè. En la documentació adjunta hi ha un resum
dels requisits, el termini (22 d’abril), els criteris de valoració i les diferents modalitats en les quals
es pot participar. En la documentació també hi ha l’adreça del web de l’Ajuntament on es pot
trobar la informació, el telèfon i l’adreça de correu electrònic dels organitzadors de la mostra.
Són moltes les entitats de la ciutat que volen participar en la festa Major per mostrar qui són i què
fan i s’han establert tota una sèrie de criteris.
Aquest any en el cas que hi hagi més entitats que espais i a més per la resta de criteris s’obtingui
la mateixa puntuació es farà un sorteig públic.
Ressalta també, que en un document adjunt, tenen també les mostres d’entitats dels diferents
Districtes que es fan aquest any. Aquesta informació pretén facilitar l’accés de les entitats que hi
vulguin participar i també fer-ne saber les dates a totes les entitats del CMI i que puguin conèixer
de manera ràpida el teixit associatiu d’un territori. Està ressenyat els districtes que tenen mostra
aquest any, les dates, el lloc on es fa i on s’han d’adreçar per més informació.
Recalca que la participació es coordina a través de Torre Jussana i es tramita via web, en tot cas hi
ha un telèfon, que està en la documentació presentada, per posar-se en contacte en cas que
tinguin algun dubte.
Sr. Carles Martí. Totes les entitats que vulguin afegir-se a la mostra poden fer-ho directament a
través de Participació o sigui de Torre Jussana i si hi ha cap dubte es poden adreçar a la secretaria
del CMIB o a la Direcció d’Immigració. És una oportunitat d’estar al costat d’altres entitats i per
tant, més enllà del Dia del Migrant, es pot compartir en altres moments com la festa major de la
ciutat o les mostres de barris o districtes, per tal d’establir vincles la resta de l’any.
Sr. Javier Bonomi Comenta que és fonamental la participació. Vol manifestar que és molt
important, des del punt vista de l’immigrant, treballar en la normalitat del món associatiu català.
Comenta que és cert que pel fet que no porten gaire temps a la ciutat, en comparació a altres
entitats històriques, els costa molt trobar lloc dins la mostra d’associacions. Demana no només
l’esforç del seu col·lectiu sinó que també fa una crida als organitzadors per donar la possibilitat de
ser un més en la normalitat. Considera que el món associatiu català té una tradició impressionant i
és difícil que tothom pugui estar a la Pl. Catalunya. A partir d’aquesta situació pensa que hi ha
dues estratègies: fer un esforç per a que càpiguen el màxim d’entitats possibles i d’altra banda,
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que les entitats dels col·lectius d’immigrants s’agrupin i així mostrar la unitat del col·lectiu i
promoure l’oportunitat de treballar conjuntament.
Sr. Carles Martí. Assenteix que les agrupacions, encara que siguin només per aquest dia, poden
ser útils per trobar més fàcilment un espai en la mostra. En tot cas la Direcció d’Immigració parlarà
amb la Direcció de Participació per tal de facilitar que es puguin obrir aquests espais a les entitats
del Consell.
4. Constitució del Grup consultor per a la redacció del Pla Municipal per a la
Interculturalitat
Sr. Carles Martí. Passa al punt quart en el què es concreta la proposta de constituir el grup
consultor d’entitats del Consell per la redacció del Pla Municipal per a la Interculturalitat. Ja es va
comentar en l’anterior Plenari que es posaria en marxa i avui s’explica com i es fa l’última crida a
incorporar-s’hi. Dona la paraula al Sr. Sanahuja que presenta la proposta de sessions de treball.
Sr. Ramon Sanahuja. Comenta que el passat 12 de març va tenir lloc un acte on es va fer una
primera cloenda de l’Any Europeu del diàleg intercultural, oficialment feta avui amb l’entrega de la
medalla d’or de la ciutat al mèrit cultural al Sr. Ramon Panikar. El dia 12 de març el Sr. Dani de
Torres va presentar oficialment el procés d’elaboració del Pla Municipal d’ Interculturalitat. Aquest
pla pretén ser la continuïtat a l’Any Europeu del Diàleg Intercultural que s’ha desenvolupat aquests
darrers dotze mesos i que ha d’assentar les bases de les polítiques de la ciutat en relació a la
interculturalitat. Una de les fites és la incorporació de la participació dels màxims actors, entitats
possibles en aquesta elaboració del Pla Municipal d’ Intercultualitat. Per això es va proposar la
creació del grup consultor on es vol treballar, en 3 jornades, quines serien les aportacions del
CMIB i de les seves entitats a l’elaboració del Programa Municipal d’ Interculturalitat. Demana que
les entitats que vulguin debatre i aportar positivament a la proposta del Pla Municipal
d’Interculturalitat que s’apuntin a les 3 sessions. En la carpeta que s’ha lliurat hi ha un document
on es proposen 3 dates: el 29 d’abril, el 20 de maig i el 17 de juny a les 18:00 hores.
Es compartirà informació de diagnòstic, de com està la ciutat des del punt de vista de la
interculturalitat, aquesta entesa com a la voluntat de promoure les interaccions positives entre tots
els ciutadans independentment dels seu lloc d’origen. No podem parlar d’allò que compartim, d’allò
que ens uneix sense uns previs que són els blocs que es proposa treballar:
1. No pot haver-hi interculturalitat si no hi ha igualtat i per tant s’ha de parlar de les
situacions de desigualtat que per raons d’origen es produeixen a la ciutat. Com
combatre-ho i si afecta i com afecta a la possibilitat que hi hagi interrelacions.
2. Tampoc es pot parlar d’interculturalitat si no existeix un reconeixement previ a la
diversitat cultural de la ciutat. Com la ciutat reconeix aquesta diversitat?
3. Identificació dels espais de trobada. Què és allò que fa que ens trobem? Què és allò
que ens fa a tots barcelonins? Què podem fer per promoure aquests punts d’unió entre tos
els ciutadans?
Aquestes sessions seran dinamitzades per una persona de la Direcció d’Immigració experta en
Interculturalitat i en dinamitzar grups participatius. Es demana que s’apuntin aquells que vulguin
participar-hi i que tinguin la llibertat de proposar el que es cregui convenient. Seran sessions de
treball amb l’objectiu d’aconseguir una aportació de les entitats del CMIB a aquest Pla Municipal
d’Interculturalitat que ens ha de marcar l’acció municipal en els propers anys.
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Sr. Carles Martí. Recorda la proposta i que totes les entitats que ho vulguin, abans del 22 d’abril,
poden apuntar-s’hi. D’aquestes sessions en sortiran unes propostes que juntament amb les
aportacions que també es fan des dels diferents departaments de l’Ajuntament serviran per
elaborar el primer esborrany. Aquest es tornarà a presentar també al grup consultor, que serà el
representant del Consell durant el procés d’elaboració del Pla, per tal de tornar a debatre’l.
La interculturalitat – entén que tots els presents hi estan d’acord – és una forma d’entendre la
societat perfectament possible però enormement complexa però en tot cas no espontània i no
òbvia sinó que cal pensar quins són els mecanismes, les formes perquè en tots els àmbits de la
nostra societat, no tots responsabilitat de l’administració, poder garantir que això succeeixi. No es
tracta de tenir el discurs sinó que en la pràctica social això es vagi produint. Són processos que cal
acompanyar i dotar-los d’eines i procediments i això és el que vol ser aquest pla municipal. Un
conjunt d’idees i accions que permetin concretar el com anem caminant cap a aquesta
interculturalitat en els diferents àmbits de la vida social de la nostra ciutat.
Obre torn de paraules.
Sra. Gloria Figuerola. Pregunta si està previst que des del Departament d’Acció Social i
Ciutadania es puguin fer propostes o que hi participaran escoltant?
Sr. Ramon Sanahuja. Aquest esquema en 3 blocs es repetirà en molts àmbits, dins i fora de
l’Ajuntament. Dins l’Ajuntament ja s’estan encetant diferents debats sobre interculturalitat en els
aspectes específics en les competències de les diferents àrees. En l’Àrea d’Acció Social i amb
Urbanisme ja s’ha iniciat el treball. Hi haurà uns àmbits específics de reflexió per exemple d’Acció
Social. A Educació també s’aprofitaran àmbits de participació, òrgans ja constituïts dins el Consell
Municipal de Benestar, Grups de Famílies, també es podrà debatre, dins del Fòrum d’Educació i
Immigració, dins el Pla Educatiu de Ciutat (PEC). Es farà una sessió monogràfica sobre el Pla
Municipal d’Inteculturlitat amb el temps que sigui necessari i es podrà extraure la sensibilitat
d’aquest fòrum en relació a la Interculturalitat.
Sr. Carles Martí. Comenta que la proposta que es presentava és per a les entitats del Consell, el
que són les àrees de l’Ajuntament, polítics i altres àmbits de fora del Consell tindran diferents
metodologies. Es tracta de com es canalitzen les aportacions del CMIB al Pla Municipal per a la
Interculturalitat i seguint la fórmula del grup consultor es dona la oportunitat a totes les entitats.
Seguint aquesta metodologia es permetrà fer la primera fase d’elaboració que donarà peu a la
redacció del Pla, a l’esborrany i al debat sobre un text concret. Seria la fase de brain storming,
d’aportacions d’idees inicials estructurada en 3 sessions per a les entitats del CMI.
Sra.Huma Jamshed. Es pregunta com del Pla Municipal per a la Interculturalitat, temàtica tant
extensa, com es podrà resumir el món interreligiós, el món esportiu, el tema social i cultural...
pregunta si tot això s’inclou.
Sr. Carles Martí. Afirma que si i que el Pla pretén ser omnicomprensiu de totes les fórmules que
poden ajudar a travar la interculturalitat en tots els camps, el cultural, religiós, esportiu, veïnal,
comunitari, de l’espai públic, educatiu... Aquest Pla ha d’aportar elements realistes però ambiciosos
per incidir en tots aquests camps. Aquesta part és més conceptual de debat i reflexió, de quins són
els conceptes, quines són les grans línies, dels temes que estan darrera aquesta paraula. De totes
les aportacions del grup consultor del CMIB, de les altres àrees de l’Ajuntament, d’altres entitats
que no són representants de la nova ciutadania, dels grups polítics, de tots hi ha un equip
redactor que en fa un esborrany i que es torna a sotmetre al debat per veure si s’està reflectint el
que ha sorgit de les sessions prèvies.
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Sr. Ousseynou Niang. Pregunta si serà un Pla transversal que es treballarà a tots els àmbits de
l’Ajuntament.
Sr. Carles Martí. Reafirma que totes les àrees de l’Ajuntament, Acció Social, Cultura, Educació,
Urbanisme, etc, tindran les seves accions a fer en aquest camp per tal que sigui realment
transversal i afecti a la dinàmica quotidiana de l’administració municipal i a partir d’aquí a la
dinàmica quotidiana dels Consells de la Ciutat.
Queda obert el termini fins el 22 d’abril per inscribir-se i treballar en aquesta direcció tal com
s’havia quedat en el Pla de Treball.

5. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del Consell Municipal
d’Immigració
Sr. Carles Martí. Passa al punt cinquè, les baixes i les entrades d’entitats i dona la paraula a la
Sra. González, secretària del Consell.
Sra. Mercè González. Recorda que en l’últim Plenari es va aprovar enviar una carta certificada a
cinc entitats que des de feia 2 anys no participaven en els Plenaris o grups de treball del CMIB,
entenent que si aquestes entitats mostraven interès en romandre en el Consell s’aturaria el
procediment de baixa. D’aquestes cinc entitats 2 s’han posat en contacte amb la Secretaria i
seguiran sent membres perquè han mostrat aquesta voluntat i aquest compromís i es procedirà a
donar de baixa a les entitats que hi ha en el document adjunt:
-

AEJGE – Associació Estudiants i Joves de Guinea Equatorial
Associació cultural Rhombe
Colectivo Al-Hanan

Des de l’últim Plenari fins ara hi ha dues entitats que han mostrat interès en formar part del CMIB i
que han presentat tota la documentació necessària per poder-ne ser membre:
-

FEDEBOL – Federació d’entitats bolivianes
Colectivo Maloka

Tota la documentació es va passar per la Comissió Permanent, celebrada la setmana passada, on
es va aprovar la incorporació d’aquestes dues entitats.
La FEDEBOL (Federació d’entitats bolivianes) es va constituir l’any 2007 i entre les funcions
destaca:
- afavorir a la comunitat boliviana a Catalunya promovent pràctiques socio-culturals de les
diverses identitats facilitant el procés d’integració i convivència
- crear mecanismes de representació i participació en institucions públiques catalanes
- promoure mecanismes d’actuació en institucions públiques bolivianes a Catalunya i a
Espanya per tal de facilitar els serveis exteriors de Bolívia.
En la fitxa adjunta a la documentació hi ha una relació de les entitats bolivianes adherides a
aquesta federació.
El Colectivo Maloka és una entitat que es va constituir l’any 2005. Les funcions principals són:
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reunir a les persones interessades en la realitat colombiana i la problemàtica dels països en
desenvolupament per a què col·laborin en iniciatives de solidaritat
divulgar la situació de Colòmbia
facilitar l’acollida i inserció dels immigrants colombians a Catalunya
i a partir del 2006 inicien a l’entitat un nou projecte que s’anomena Mujeres Pa’lante com a
eix de treball amb les dones immigrants llatinoamericanes.

Utilitzen diferents espais de la ciutat per portar a terme les seves activitats: Fedelatina, el Centre
Cívic Sant Martí i Can Guardiola.
Sr. Carles Martí. No recorda si la incorporació és automàtica o s’ha de sotmetre a votació.
Sra. Mercè González. Comenta que s’ha d’obrir el torn de paraules per si alguna entitat està en
desacord i si no s’aprova.
Sr. Carles Martí. Obre el torn de paraules tant pel tema de les altes com de les baixes. Destaca
que s’ha fet l’esforç per a contactar amb les entitats i no s’ha obtingut resposta i per tant després
del temps passat es procedeix a donar de baixa a les entitats. Pel que fa a les altes les entitats han
presentat la documentació i han acreditat el treball a la ciutat.
Es dona per bo i així les baixes es poden anar compensant amb altes.
A continuació el Sr. Carles Martí comenta que ha rebut la petició de la Comissió Permanent d’afegir
un punt a l’ordre del dia i passa la paraula a la Vicepresidenta del Consell Sra. Huma Jamshed.
Sra. Huma Jamshed. La Comisión Permanente considera necesario y oportuno realizar una
reprobación pública al Sr. Diego Arcos, Presidente del Casal Argentino, con motivo del escrito que
firmó y editó en su boletín titulado “18 de diciembre, Dia Internacional de las personas migrantes
y sus familias”
Consideramos un insulto para las entidades del CMIB denominarlos de lametraseros y inmigrantes
adiestrados. Además, destacamos la incoherencia que su propia entidad participase de esta
celebración, y nos preguntamos si también a ellos van destinados los mencionados insultos.
Reprobamos también el lenguaje racista que utiliza.
Creemos que este tipo de artículos de tono ofensivo deshunen al colectivo inmigrante y nos alejan
de la finalidad del Consell que es influir en las políticas públicas de forma crítica pero constructiva.
En definitiva consideramos la forma y el fondo del artículo incompatible con los objectivos
compartidos por las entidades del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
Sr. Carles Martí. Explica que aquest és un comunicat de la Comissió Permanent. Obre torn de
paraules per si algú vol dir alguna cosa, sobretot si algú no forma part de la Permanent i vol
prendre la paraula.
Sr. Hamid Hilal de Comissions Obreres, comenta que han fet la proposta al Consell perquè
consideren que és una falta de respecte al Consell i a cadascuna de les entitats que en formen
part. Considera important, apart del comunicat consensuat i llegit, que la persona i l’entitat en
qüestió en prenguin nota perquè les entitats busquen el bé de les persones que representen.
Pensa que cada associació que forma part del Consell hauria de fer arribar aquest missatge a
aquest senyor dins el circuit de les entitats. El que s’ha expressat amb el comunicat és el
descontent del Consell i que també cal fer-li arribar el de les entitats.
Sr. Rodrigo Araneda. Pregunta si es farà arribar el comunicat a les entitats?
Sra. Huma Jamshed. Assenteix
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Sr. Carles Martí. Comenta que la Secretaria s’encarregarà de fer-lo arribar, en nom de la
Comissió Permanent, al conjunt d’entitats del CMIB.
Sr. Ousseynou Niang. Considera que no s’ha de donar més voltes al tema, un cop constatat el
fet no cal donar-li ja més importància.
Sr. Carles Martí. A partir d’aquí cada associació farà el que cregui oportú.

6. Informacions
Sr.Carles Martí. Passa al punt sisè corresponent a dues informacions. Una referent a una sessió
informativa que es va fer sobre el Programa de retorn voluntari adreçat a entitats i una altra de
valoració del Dia del Migrant i dona la paraula a la Sra. González.
Sra. Mercè González. Comenta que arrel de la demanda d’informació de les entitats sobre el
Programa de retorn voluntari i la Capitalització de l’atur, el CMIB va organitzar una sessió
informativa amb la presència de la Sra Montserrat Solé i Aubia, Adjunta al Secretari per a la
Immigració que va explicar el programa de retorn voluntari i el Sr. Antonio García González
Subdirector Provincial de Prestaciones que va explicar el programa de Pagament acumulat de la
prestació d’atur per al retorn d’estrangers no comunitaris. Es va fer el dijous passat i hi van assistir
unes 50 persones, també es va convidar a la XESAJE, Xarxa d’entitats Socials d’Assessorament
Jurídic en Estrangeria. També va ser-hi el Sr.Ramon Lleida Responsable de Secció de Residencias
Iniciales del Govern Civil per si hi havia alguna pregunta que anava més enllà dels programes de
retorn.
El Sr. Antonio Garcia va passar un document que explicava molt clarament el programa de retorn a
partir del Pagament acumulat de la prestació i que es farà arribar via correu electrònic a totes les
entitats.
Sr. Carles Martí. Per tant tothom podrà rebre la informació encara que no hi poguessin assistir.
Dona la paraula al Sr. Ramon Sanahuja per explicar la segona informació d’aquest sisè punt.
Sr. Ramon Sanahuja. Comenta que ha estat el segon any que la Festa del dia del migrant s’ha
fet al Moll de la Fusta i considera que s’ha consolidat com espai, valoració compartida per la
majoria d’entitats. La celebració es va allargar fins a les 5-6 de la tarda i es va incorporar el tema
del càtering per els que treballaven i per a les entitats que hi participaven.
Com a resum, 26 entitats del CMIB, el 70% de les entitats van participar-hi, la gran majoria amb
carpa pròpia.
A la Comissió Permanent es va comentar que com a via de millora a totes les carpes hi hauria
d’haver material de difusió per tal de visualitzar la tasca que feia cada entitat i ja que això no havia
estat així era un tema que calia treballar per què els ciutadans puguin veure la tasca tant
important que fan totes les associacions. Comenta que es va parlar que hi hauria d’haver un tríptic
conjunt amb totes les entitats participants.
Es va calcular que al llarg del dia van passar unes 6000 persones, tenint en compte que es fa a
mitjans de desembre i fa fred, en una altra època seria més fàcil que hi hagués més gent, cal
valorar-ho com a positiu. És bastant més que l’any anterior i es creu que s’està consolidant com
una data més dins el calendari de festes de la ciutat.
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En relació als aspectes organitzatius cal dir que és el treball de moltes reunions, 5 amb una
mitjana de 10 entitats des del juliol fins el desembre.
Planteja diferents temes a millorar:
- Un programa d’actuacions atapeït que amb el retard va fer que s’allargués fins al vespre.
Cal reflexionar sobre l’objectiu últim, si el que volem mostrar són els grups artístics de les
entitats o volem atraure més gent, o només és una mostra de la diversitat cultural.
- Es creu que la proposta d’horari ha estat positiva, fins a les 17 està bé però no més tard.
- Caldrà l’any que ve reclamar més rigorositat i puntualitat a les entitats a l’hora de muntar
les carpes.
- També que algun grup no va ser puntual i va fer retardar la programació i va causar
algunes molèsties.
- De cara al proper any seria interessant diferenciar més els espais de tallers, que van tenir
molt d’èxit. Haurien de tenir més espai i faltava retolar-los, de totes maneres va ser bastant
positiu.
- L’activitat esportiva va ser positiu, va atraure joves, caldria mantenir-ho però treballar-ho
amb més temps.
- Respecte a la qualitat de les actuacions també cal pensar quin és l’objectiu, si mostrar les
actuacions de les entitats o atraure més públic general. S’ha de plantejar seriosament el
tema de la qualitat.
- Els temes d’imatge i comunicació, es van produir tota una sèrie de productes, dossiers de
premsa, que van anar força bé.
- Aquest any es va incorporar com a sector convidat el de joventut, amb el Consell de
Joventut de Barcelona, entitat que fa relativament poc que està participant en el CMIB.
Destacar l’actuació final de Hip Hop, amb una participació molt entusiasta i a més es va
produir un tema d’interculturalitat, un grup de hip hop llatinoamericà amb un grup de hip
hop d’aquí i que al final van produir cançons fusionades i va ser força interessant.
- També a millorar de cara al proper any veure més aviat quin és el sector associatiu que
s’incorpora per tal que es puguin tenir presència amb anterioritat.
Dona la paraula a la Sra. Mercè González per analitzar una petita enquesta de valoració que es va
fer.
Sra. Mercè González. Comenta que a part d’aquesta valoració feta per part de la Direcció
d’Immigració i de la Comissió Permanent també es volia saber l’opinió que les entitats que havien
participat de la festa tenien sobre diferents aspectes mitjançant una enquesta.
Van retornar l’enquesta valorativa 17 entitats i en general es pot dir que la mitjana de puntuació
respecte a la festa en general va ser alta.
Totes les preguntes tenen una gradació d’1, que seria el mínim de puntuació, fins a 5, que seria el
màxim.
En referència l’acompliment dels objectius, les entitats van puntuar amb una mitja d’un 4,47 pel
que fa a la visibilització de les entitats, respecte a facilitar espais de relació entre les entitats un
4,35 i amb els ciutadans un 3,88 i comenta que, segons les valoracions de les entitats s’han
acomplert els objectius.
Respecte als aspectes organitzatius en general estan per sobre del 4, només el tema del menjar
estaria per sota (3,71) tot i que no s’ha fet una valoració negativa però si és la més baixa.
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Comenta que és complicat organitzar menjar per a tanta gent però pensa que va ser prou digne i
va haver-hi una organització respectable.
Pel que fa a les activitats i actuacions el més valorat van ser els tallers i l’activitat esportiva i la
menys valorada, encara que amb un aprovat, seria l’exposició. És cert que difícilment l’exposició
visibilitza les entitats del Consell o és un espai de relació entre les entitats i els ciutadans o entre
les pròpies entitats però d’altra banda, pensem que cal aprofitar l’assistència de 6000 persones per
crear un espai per a pensar sobre determinats temes que creiem interessants i que cal tenir en
compte.
Respecte a la imatge i comunicació també hi ha hagut una puntuació bastant alta.
S’ha volgut també fer una mena de memòria fotogràfica del què seria la festa, són els “pens” que
s’ha entregat a l’entrar a les entitats que hi van participar i que es procedeix a projectar a la
pantalla de la sala.
Sr. Carles Martí. Comenta que ja no tenim només festa sinó també vídeo de la festa que li dona
més projecció.
Obre torn per les dues últimes qüestions, la Sessió informativa del programa de retorn i de la
valoració del Dia del Migrant.
Sra. Alicia Amat (Centro Peruano) Vol fer un comentari sobre l’esborrany de l’avantprojecte de
la llei d’estrangeria. Considera 2 articles molt importants com són la modificació de l’article 62 que
deixa una porta oberta per a l’expulsió de qualsevol immigrant. Un dels punts és l’ampliació de 40
a 60 dies, que no són estrictes i poden allargar-se en cas de malaltia de la persona i en cas que hi
hagi un procediment administratiu obert fins que aquesta persona sigui retornada.
En l’article 53, que considera molt vexatori, qualsevol persona que ajudi a una persona immigrada
també serà penalitzada. A qualsevol persona, encara que sigui un indigent, cal donar-li ajuda.
Comenta que el CMIB no només està per les festes i els homenatges sinó que cal fer alguna cosa.
Comenta que és del Centro Peruano, que porta aquí més de 40 anys, per tant coneix l’evolució des
de l’època franquista fins al PSOE. Pensa que tenint un govern socialista caldria tenir una altra
resolució a aquests problemes.
Sr. Carles Martí Comenta que té raó, que el Consell ha d’estar, com ja s’exposa en el Pla de
treball, per manifestar-se sobre les qüestions polítiques més generals i convida a què el Consell
faci servir els mecanismes que té establerts, que es reuneixi la Comissió d’Opinió del Consell i que
expressi la seva posició davant d’aquesta qüestió. Com a president del CMI trametrà aquesta
opinió respectant-la i reforçant-la davant les autoritats i els altres nivells de govern perquè algunes
consideracions que es fan a la llei estan fora de lloc. De totes maneres és bo fer servir els
procediments que s’han establert pel Consell, que es reuneixi la Comissió que es redacti un text
amb els punts que es considera que no són tolerables i es tramiti a través d’aquest òrgan i se li
doni el curs que correspon.
Comenta que ja que s’ha iniciat aquesta intervenció, que és un prec i per tant al marge dels últims
punts de l’ordre del dia i proposa fusionar els punts 6 i 7 (Precs i preguntes).
Sr. Rodrigo Araneda. Explica que en les reunions prèvies del Dia del Migrant ja s’havien detectat
alguns elements com a deficitaris de les institucions que participen. Per tant cal veure si aquestes
institucions necessitarien algun recolzament especial per a realitzar algun tipus de mostra.

10

Ajuntament

de Barcelona

Consell Muncipal d’Immigració
Pl. Pi i Sunyer 8-10
08002 Barcelona
Telèfon 93 402 75 70/31 67
Fax 93 402 70 90

Per una altra banda fa una observació sobre un altre tema. Comenta que actualment es demanen
uns papers nous en el tràmit de la targeta sanitària. Es demanen altres certificats que s’han de
demanar al Consolat i que no són sempre fàcils d’aconseguir.
Un altra tema és el dels estudiants estrangers que són considerats persones amb recursos i se’ls
exigeix una assegurança mèdica, que en realitat és d’accident. Posa un exemple si una persona
estudiant es fa una prova de VIH i dona positiu no tindrà accés al tractament perquè no té targeta
sanitària. L’única sortida és pagar a l’Institut Català de la Salut una quota mensual al voltant de
80€. Fa 1 any això no passava i no s’ha rebut cap resposta de les institucions que segueixen dient
que els estudiants són persones amb recursos.
Sr. Javier Bonomi. Complementant aquesta part de reivindicació de drets del col·lectiu
d’immigrants, vol destacar, encara que ara no està en una fase crítica però si d’aquí a uns mesos,
la dificultat dels immigrants amb permís de residència i treball a l’hora de renovar la seva targeta.
Com a conseqüència de l’atur és veritat que molta gent no arriba a cotitzar el 50% del què es
requereix pel reglament i la llei d’Estrangeria per a renovar els papers. Sol·licita al CMIB que si es
reuneix pel tema de la Llei d’estrangeria i pel tema sanitari que sigui prioritari també sol·licitar al
govern central o a la Delegació del Govern la possibilitat, donades les circumstàncies excepcionals,
de flexibilitzar els requisits, no els genèrics sinó específicament la quantitat de temps de cotització
per a renovar els papers. Si no es fa això podem trobar-nos en pocs mesos amb un col·lectiu molt
gran de treballadors immigrants que passaran de la legalitat i la regularitat a la il·legalitat i la
irregularitat, amb totes les conseqüències que portaria, no només per al mateix col·lectiu sinó per
a les seves famílies i per a la societat catalana.
Sra. Janete Vallejo, Asociación AMIC – UGT. Diu que una de les seves reivindicacions davant
aquesta situació, que preveuen succeirà que es veuran amb les dificultats de renovació de la
targeta, és la proposta que les persones que estan en aquesta fase puguin considerar-los com a
punts a favor que estiguin realitzant formació.
Sr. Carles Martí. Comenta que, tal com s’ha fet referència a la llei, cal tenir en consideració
aquests comentaris.
Respecte a la targeta sanitària es podria organitzar una trobada amb els responsables de Sanitat
perquè, totes aquelles entitats que vulguin, puguin rebre una resposta i hi hagi un diàleg i es
puguin transmetre aquestes noves dificultats i veure quins camins es poden fer per superar-les.
Pel que fa al tema de la residència segur que és una qüestió que s’ha suscitat en molts àmbits i
que s’està treballant i aquí també es podria establir un posicionament per part del Consell. Serien
2 posicionaments diferents un respecte a la nova llei i l’altre en relació a la situació que provoca la
crisi davant les renovacions dels permisos. En aquest últim no és tant la necessitat de trobar un
canal per a manifestar-ho, ja que és més obvi, i potser en el primer cal fer més diàleg amb
l’administració i més força.
Fa palès que ciutadans i ciutadanes es quedin sense papers no és positiu per ningú, pels propis
afectats òbviament, per les seves famílies òbviament, però tampoc pels veïns i veïnes ja que
genera trencament dels vincles de convivència i dificulta la cohesió social i la bona entesa.
Comenta que queden aquests dos deures de reunir la Comissió d’Opinió per tractar aquests dos
punts i convocar als responsables del Consorci Sanitari de Barcelona, on l’Ajuntament participa
amb el 40%, i fer una sessió oberta amb les entitats que ho vulguin.
Agraeix a tothom la seva assistència i el treball que es va generant amb la dinàmica i aixeca la
sessió.
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A les 20:15 hores s’acaba la Sessió Plenària.
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