
 
 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 

ACTA REUNIÓ 1 GRUP DE TREBALL TROBADA D’ENTITATS DEL CMIB 
 
Dia: 23 de maig de 2019   Hora: 17:30 hores 
Lloc: C. València 44,  Entresòl, Espai 1 i 2 
 

Entitat Nom 

1. Associació Cultural La Formiga Pere Vila 

2. CCAR Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat Estel Simon 

3. Càritas Diocesana de Barcelona Elisabet Ureña 

4. Fundació Migra Studium Sanja Rahim 

5. Asociación de Ecuatorianos en Catalunya AEC Anabel Intriago 

6. Associació Catalunya-Líban Nadine Feghali 

7. CICATEC Càmara Internacional de Comercio y 
Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 

Joselín Erasco 

8. Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin 
Fronteras 

Sandra Enriquez 

9. Asociación Cultural ”Los Ríos” en Cataluña Valentina 

10. KALIPI Federación de Entidades Cívicas y Religiosas 
Filipinas de Barcelona 

Macrina 

11. Associació Cultural Mexicano Catalana - MEXCAT Juan José Jaramillo 

12. Associació Treballadors Pakistanesos Javed 

13. Centro Boliviano Catalàn Lourdes Marino 

14. Centro Filipino – Tuluyan San Benito Fidela 

15. Asociación Intercambio Cultural Chino – España Sra. Rouxing + 
representant 

16. FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas 
de Catalunya 

Joan Ribes 

17. Espíritu de Santa Cruz de la Sierra en España Alejandro 

18. ACATHI Xeito Fole 

19. CC.OO. de Catalunya – Migracions Esther Tapia 

20. Consell de Joventut de Barcelona Bàrbara Casas 

21. FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona 

Sylviane 

22. Associació Europa sense murs Gaby Poblet 

23. Secretària Consell Municipal d’Immigració Núria Pàmies 
Núria Baltà 

 

S’excusen: 

    1. SURT       Mònica Barnola 

    2. Xarxa 9 Barris Acull Ro 

    3. Asociación de Mujeres E’ WAISO   IPOLA Irene 
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   4. ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano Carmen Bermúdez 

   5. Red Solidària Argentina Barcelona Javier Bonomi 

   6. Mujeres Palante Leire 

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

Jorge Irias 

   8. FAHONCAT Federación de Asociaciones Hondureñas en 
Catalunya 

M.Guadalupe 

   9. FEDEBOL Federacion de entidades bolivianas en 
Cataluña 

Solange 

  10. Associació Catalana de Residents Senegalesos Pauline 

  11. Centro Peruano en Barcelona Pina 

  12. Fundació IBN BATTUTA Sumaya 

  13. AOMICAT Arelis 

 

La secretaria dóna la benvinguda, agraeix la participació i ofereix informació sobre la 

convocatòria de renovació de les entitats d’acollida i refugi o asil. 

Planteja que aquesta primera reunió per preparar la Trobada BCN Ciutat Diversa 

s’estructurarà en dues parts: una d’informació i plantejaments generals i una de treball 

en grup per opinar i decidir sobre les propostes i alhora afavorir la interacció. 

1 – Informació i acords generals  

Informa i s’acorda sobre els diferents punts recollits en el document de presentació 

adjunt:  

- Data: prevista pel 20 d’octubre de 2019. Les entitats de bolívia exposen que 

tenen una problema amb la data ja que estan convocades eleccions 

presidencials i requereixen molt temps. La Secretaria respon que estava 

prevista ja amb força temps i exposada al calendari del CMIB, al web, i que no 

obstant intentarà esbrinar les possibilitats de canvi. 

- Objectius, destacant potenciar la interacció i activitats conjuntes o en sinergia 

entre les entitats i la consolidació i millora qualitativa d’espais i activitats. 

- Tema de l’any: Persones migrades i envelliment  

- Estructura, espais principals, criteris generals. Es debaten en la 2a part. 

- Dinàmica de preparació: es planteja i s’acorda simplificar les reunions i fer 

reunions generals, però no per carpes, i reunions específiques per preparar 

les activitats sinergiades, amb participació de diverses entitats. 

- Formularis de participació i calendari. Es recull la síntesi al final.      

- Participació d’entitats convidades. Igual que en anys anteriors, s’acorda obrir 

la participació a entitats que no pertanyen al CMIB: mantenir el convidar a 
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entitats que treballin el tema de l’any, i obrir a altres tipus d’entitats que ho 

sol·licitin sempre i quan treballin immigració i acollida i posant un límit de 5 

entitats convidades. 

- Es recorda que per a cada tipus d’activitat hi ha un pressupost, ja estipulat, i en 

la mateixa línia que l’any passat.  

- Es designaran com cada any persones referents per carpes. 

Es plantegen els principals temes de debat, en base a valoracions fetes el 2018, i sobre 

els quals s’ha preparat un qüestionari que es treballa en la 2a part. Les conclusions 

consten en l’apartat 2 sobre els grups. 

 

 

2 – Treball en grups i acords 

A l’inici es lliura un qüestionari individual (adjunt) sobre els punts plantejats, que es 

posa en comú en el grup i es lliura al finalitzar la reunió. 

Es fan 3 grups amb barreja de tipologia d’entitats, nomenant dinamitzador/a i secretari 

/ a, que posen en comú els punts plantejats i debaten especialitzant-se cadascun en 

una qüestió: 

 GRUP A. Punts a debat: estructura i carpes 

1. Mantenir o no l’estructura de les carpes amb les entitats agrupades a dins, 

o disposar una configuració, també amb carpes, però més oberta, amb més 

visibilitat i accés a les entitats? 

2. Mantenir o no l’agrupació de les 3 carpes per tipologia ACOLLIDA / CULTURA 

/ DONA I JOVENTUT?  O trencar l’estructura, barrejar tipus d’entitats per 

afavorir la interacció i tipificar les carpes en base a línies de treball del CMIB 

o eixos temàtics.  

 

S’acorda, per àmplia majoria:  

 Modificar l’accessibilitat en l’espai, trencar l’estructura de les carpes  

i es modificarà a eixos temàtics mes que a agrupacions de les 

entitats. Aquests eixos serviran com a missatges o leit motive de 

cara a la ciutadania, per tant en una mateixa carpa podrà constar 

mes d’un missatge 
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 Els eixos acordats inicialment acordats són:  

 Drets i plena ciutadania 

 Diversitat - Interculturalitat 

 Igualtat d’oportunitats 

 Participació 

 Suport Mutu 

 Envelliment actiu i amb benestar 
 
 
 GRUP B. Espais i blocs d’activitat a consolidar, potenciar, eliminar, crear o 

readaptar. 

- Consolidar buscant una millora qualitativa espais com L’espai de les llengües, el 

de la cuina, photocalls de mostra de diversitat o reivindicatius, espais 

expositius, espai d’economies col.laboratives, jocs i activitats interactives 

referides al tema de l’any o a altres temàtiques pròpies del consell, tallers i jocs 

infantils i familiars que es poden unificar i d’altres a concretar. 

- Potenciar el Punt d’informació, que quedi situat mes centralment i amb mes 

diversitat d’informació.  

- Preveure un espai de petita infància i valorar espai centrat en la comunicació. 

- Altres a concretar en base al resultat dels qüestionaris i formularis.  

- Potenciar sinèrgies, barreja i col·laboració entre entitats, procurant millorar la 

qualitat tècnica amb el suport de l’organització. 

 

 

 GRUP C. Idees i propostes sobre el tema: Persones migrades i envelliment 

- Proposta de stand o xerrades referent a l’accés a les funeràries publiques, 

cementiris, repatriació, mort digna, cementiris musulmans o d’altres 

religions o rituals. 

- Xerrades amb sindicats per els temes de pensions, o quan retornen al país 

d’origen com accedir a les pensions que els hi corresponguin. 

- Activitats informatives quant a drets laborals i socials, a les cures de gent 

gran, accés a residencies... 

- Tallers de CMJ cap a la gent gran per acostar i millorar l’accés a les noves 

tecnologies fomentant la comunicació i empoderant a la gent gran. 

Intercanvi amb joves. 

- Propiciar les economies de suport mutu, economia  i tallers d’intercanvi per 

a pal·liar la soledat i fomentar l’ajuda. 

- Intercanvi generacional de saviesa. Transmissió del llegat cultural i de 

llengües maternes. Fer arribar als mes petits com van migrar els seus avis, 

quin reptes van superar i com han arribat a que tinguin l’estat de benestar. 
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CALENDARI TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA 2019 (previsió inicial) 

23/05    1ª Reunió general (RG) + Treball en grups. 
Presentació i acords de partida. 
 

24/05 a 07/06         Termini per Formulari 1,  compromís de participació.       
 

Juny – Contactes per configurar un primer esquema 
general  
 

27/06     2a RG. Cronograma preliminar, imatge i 
comunicació… 
 

27/06 a 15/07   
 

Termini per Formulari 2: concrecions i sinergies   
 

Juliol i setembre Reunions específiques per espais i activitats 
conjuntes. 

05/09     3a RG. Esquema general de programa i logística. 
Distribució de la publicitat, sorteig actuacions si cal, 
gestió dels pagaments... 

2/10     4a RG. Aspectes organitzatius generals  i de gestió de 
l’acte 

Finals set / 18 oct. Penjada de cartells, difusió de programes, xarxes 
socials, MCM.... 

16/10     Reunió Referents i Organització 

23/10     Tramesa enllaç Qüestionari avaluació 

20/10 TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA 

05/11      Reunió Avaluació (GT) 

 

PROPERA REUNIÓ: 27 DE JUNY, 17:30h. C/ València. 

 

Barcelona, 27 de maig 2019 


