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ACTA REUNIÓ 2 GRUP DE TREBALL TROBADA D’ENTITATS DEL CMIB 
 
Dia: 27 de juny de 2019   Hora: 17:30 hores 
Lloc: C. València 44,  Entresòl, Espai 1 i 2 
 

Entitat Nom 

1. KALIPI Federación de Entidades cívicas y religiosas 
Filipinas Barcelona 

Macrina 

2. Càritas Diocesana de Barcelona Elisabet Ureña 

3. Asociación intercambio Cultural Chino-España   Sra.Rouxing  
Lili 

4. CC.OO de Catalunya – Migracions  Esther Tapia 

5. CICTAEC Càmara Internacional de Comercio y 
Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 

Alberto 

6. ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano Carmen Bermúdez 

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

M.Guadalupe 

8. FAHONCAT Feseración de Asociaciones Hondureñas 
en Catalunya 

      Jorge Irias 

9. Fundació IBN BATTUTA Sumaya 

10. Centro Peruano en Barcelona Pina 
Carmen Carbonell 

11. Casa Eslava Tatiana 

12. Consell de Joventut de Barcelona Bábara Casas 
Anna 

13. Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas” Adalberto  
Luis Fernando 

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

15. Centro Boliviano Catalán Hugo Oblitas 

16. Asociación Amistad Mujeres Filipinas Rita 

17. FEPERCAT M. Helena 

18. AOMICAT       Arelis 

19. Associació Europa sense murs Gaby Poblet 

20. FUNDACIÓ APIP-ACAM Ramón Nicolau 

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

S’excusen: 

    1. CCAR Comissió Catalana d’Ajuda al refugiat       Estel Simó 

    2. Xarxa 9 Barris Acull Ro 

    3. Fundació Migra Studium Sanja Rahim 

   4.  Federación Latina de Medios de Comunicación Lester 

   5. Associació Catalunya - Liban Nadine 

La secretaria dóna la benvinguda, i agraeix la participació. Es fa breu ronda. 
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Planteja que en aquesta segona reunió per preparar la Trobada BCN Ciutat Diversa hi 
haurà una primera part general sobre temes i una segona de treball en grups o bé 
debat sobre alguns punts: 

A. Propostes i millores en quan a la reestructuració i redefinició d’espais  i                             
alhora afavorir la interacció. 

B. Propostes d’activitats entorn:  

 Envelliment actiu i amb benestar: propostes d’activitats i sinèrgies. 

 Activitats de sensibilització i reivindicació entorn altres eixos de la Trobada. 

Finalment per manca de temps és fa debat general i acords que consten en cada tema. 

Temes generals 

S’Informa sobre els diferents punts recollits en els documents de presentació adjunts:  

 Graella entitats inscrites per eixos de preferència triats en primer lloc 

 Proposta inicial de Cronograma d’activitats i espais 

 Relació d’entitats referents d’activitats 2018 i previsions 2019 per completar i 
actualitzar (s’adjunta versió a 4/7/19 que constarà al Formulari 2) 

 Propostes de Cartells 

Resum de la situació: 

- Enguany s’hi han inscrit  45 entitats. Pendent d’alguna incorporació més. 
- La fase d’inscripció al Formulari 1 ha finalitzat i es crearà un Grup de Difusió de 

whatsapp per a que la informació de la Trobada arribi a totes les entitats. 
MOLT IMPORTANT: Recorda que han de tenir el contacte del consell a l’agenda 
per a que arribin correctament. 

- La setmana primera de juliol s’enviarà el Formulari 2 (F2) per a la concreció 
d’activitats.  

- En breu disposarem de l’empresa organitzadora de la Trobada que es posarà en 
contacte amb les entitats per a definir i potenciar les propostes d’activitats que 
es registraran al Formulari 2. 

- Gairebé totes les entitats han sol·licitat disposar stand. Es fa esment de la 
importància de que a l’stand sempre hi estigui una persona de la entitat i no 
quedi buit. Excepcionalment, si alguna entitat només pot estar mati o tarda ho 
ha de comunicar per intentar compaginar horaris i  veure si es pot compartir. 

Entitats inscrites i distribució carpes 

Es presenta un mapa de les 45 entitats inscrites segons eixos. 

Es proposa i s’aprova la modificació de l’estructura de les carpes, a una estructura 
tipus bulevard, on es proposarà mes barreja de les entitats (atenent als eixos triats en 
primer o segon lloc) i es millora l’accessibilitat a les entitats i a les activitats. La primera 
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previsió seria disposar les entitats a les vores externes alternant de manera que quedi 
espai per activitats enfront. 

Es planteja l’opció de reagrupar els eixos proposats a la primera reunió en 3, que 
podria correspondre als rètols per a les carpes: 

 Diversitat – Interculturalitat + Suport Mutu 
 Drets i Plena Ciutadania + Participació 
 Igualtat d’ oportunitats  + envelliment actiu i amb benestar.  

Es proposa suprimir l’eix Suport mutu, donat que ningú l’ha triat en primera opció.  

Es treballarà amb l’empresa la distribució final de carpes. La secretaria proposa la 
Interseccionalitat com a possible nou element o missatge a afegir. Es concretarà. 

Es proposa incorporar una “Bústia del ciutadà” amb un petit qüestionari de valoració 
per tenir un feedback més real amb la ciutadania i veure que es el que més agrada i els 
punts a millorar.  

FORMULARI 2 i figura d’entitat REFERENT  

A partir de la primera setmana de Juliol s’enviarà el Formulari 2 on es cal concretar 
totes les activitats de la Trobada. 

 El F2 recull una relació d’activitats que ja estan proposades, amb major o 
menor concreció, per part de les entitats referents per a 2019 i a les que altres 
entitats s’hi poden apuntar com a participants.  

 Al final de cada apartat (activitats a les carpes, tallers i jocs, auditori...), en el 
formulari es podran també proposar noves activitats en tant que referents 

 Es important definir el títol de l’activitat i frase breu d’explicació, que sigui 
atractiu i animi a participar ja que es el que es posarà al programa.  

 Hi ha un apartat per a fer una breu descripció mes detallada per explicar en que 
consisteix l’activitat, la mecànica i tot el que sigui operatiu per a la preparació. 
També caldrà informar del material necessari i del pressupost aproximat. 

 Les entitats referents de l’activitat seran les responsables d’organitzar i 
coordinar amb la secretaria tècnica de la Trobada i amb les entitats que vulguin 
participar. 

 Les entitats participants en una activitat (sinèrgia), s’apunten per a participar a 
diferents nivells : aportar idees, material, voluntariat... 

Cronograma. Relació d’espais i conceptualització del programa 

Es presenta el Cronograma inicial (s’adjunta al final de l’acta), com una primera 
pinzellada basat en el Formulari 1 que han complimentat les entitats i amb les dades 
que teníem de l’any anterior i contactes establerts. Es fa repàs d’espais i activitats, 
segons consten al cronograma inicial. 

Activitats al voltant de les carpes: 
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Es revisen activitats previstes.  La Secretaria planteja cóm agrupar les activitats 
al Programa, si es fa o no per eixos. No es considera necessari agrupar les 
activitats per eixos vinculats a les carpes, ja que totes les entitats participen 
amb mes o menys mesura en tots els eixos proposats. 

Es revisen algunes propostes per treballar tema Persones migrades i 
envelliment, i altres Eixos per a la sensibilització i reivindicació sobre diversitat, 
drets, igualtat d’oportunitats...  

AOMICAT, nova entitat que s’incorpora a la Trobada, proposa uns jocs o 
dinàmiques cognitives sobre envelliment i un vídeo / performance sobre el 
tema. Europa sense murs, convidada, confirma activitats ja plantejades en 
reunió de maig i que consten al cronograma. Alejandro, de Espiritu de la Santa 
Cruz proposa un taller per a les entitats per assessorar a la creació de xarxes 
socials tipus twiter e instagram. Altres entitats confirmen previsions, sovint en 
línia de les realitzades en anys anteriors. 

Enguany les entitats que solien organitzar el joc interactiu de sensibilització 
sobre el tema de l’any (Joc de l’oca de l’Habitatge el 2018), no podran ser-ne 
referents i es demana si alguna entitat pot assumir preveure alguna activitat en 
aquesta línia. 

Es faran reunions de les entitats que participin en cada bloc d’activitats, per 
millorar, potenciar i donar el suport necessari per part der l’empresa. 

Ludoteca + jocs infantils i familiars  + jocs tradicionals: 

Es proposa integrar-ho en un apartat al Programa i definir-ho com espai, dins 
els marges possibles. 

Punt d’informació: 

S’hi han inscrit 24 entitats. Es vol potenciar aquest punt, que sigui mes central i 
amb mes visibilitat. S’aclareix que no es tracta d’informar sobre la Trobada (es 
farà a les entrades) o sobre les entitats en sí, que tenen els stands. 

Es un punt d’informació sobre eixos de treball: drets, acollida, estrangeria, 
diversitat, sobre el tema ENVELLIMENT, serveis, sobre el propi CMIB... Per tant, 
caldrà concretar quines entitats o serveis externs hi participen (per exemple la 
OND, Casals de gent gran...). Es podrà proposar en el Formulari 2. Es farà una 
programació d’horaris per a facilitar la participació. 

Auditori: 

Hi ha 17 demandes al F1, que s’aniran concretant al F2. Es farà reunió o 
comissió, si s’escau. El CMIB té algunes propostes: 
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 Taula Rodona sobre el tema de l’any, a la qual s’hi podran apuntar les 
entitats al F2 

 Auca interactiva “Viure i Conviure”, un treball de dibuix en viu i 
interactiu.  

 Tal com es va avançar, no es preveu fer enguany un vídeo sobre el 
tema. Però es podria projectar el curt guanyador del festival de cinema 
sobre gent gran vinculat al tema. 

 Possibilitat de programar a l’Auditori activitats com el Col.loqui sobre 
economies col.laboratives (FAHOCAT) o col.loqui FAVB o demandes 
d’altres entitats. A determinar en funció de la demanda i les 
possibilitats horàries. 

Espai d’Interculturalitat 

A partir Catàleg antirumors. Es proposa una activitat teatral interactiva sobre la 
temàtica de la gent gran a càrrec del grup “LA XIXA”, pendent de concretar, i 
que podria tenir lloc a l’auditori. 

Biblioteca Vivent:  

A càrrec d’ACATHI. Té en aquests moments 9 oferiments al F1. Junt al Formulari 
2 s’inclouran els detalls sobre perfils dels testimonis, etc. 

Espai exposicions: Hi ha algunes previsions:  

 Renovar col.laboració amb “Ruido Photo”  
 Exposició sobre Refugi del Consell d’Immigració amb possibles millores, un 

estil més dinàmic, tipus còmic o vinyetes per fer-ho atractiu. 
 Exposició que te en marxa Europa sense Murs “Mujeres que sacan brillo”. 

Desfilades: 

Desfilada vestits tradicionals: queda explicitat que només es podrà desfilar, no 
es pot fer una actuació tipus les de l’escenari, aprovat per unanimitat. 

Desfilada dels drets laborals:  des de Secretaria es torna a explicar i s’anima a 
que alguna entitat es postuli com a referent i a potenciar-ho.  

Escenari:  

La secretaria informa que s’han demanat 22 actuacions, que són moltes, i 
s’acorda:  

 Per a que hi hagi la més amplia cabuda d’actuacions s’aprova per 
unanimitat que les actuacions tindran principalment una durada de 10 
minuts, com a màxim 12’. En el F2 és important indicar la durada prevista 
per crear una dinàmica de continuïtat i no deixar espais buits. 
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 Tindran prioritat les entitats que no van actuar l’any passat. Les entitats 
que ja van actuar l’any anterior, especialment si no era amb grup propi 
quedaran en darrer terme i nomes podran actuar si queden vacants. 

 2 actuacions seran escollides des de Secretaria del CMIB. 
 

RESUM DE CRITERIS BÀSICS: 

 Tindran prioritat les entitats que no van actuar l'any passat, entitats amb grup 
propi, grups joves, teatre o actuacions de sensibilització o reivindicatives o 
demostratives de drets o eixos Trobada, grups de dansa... 

 S’admetrà només una proposta per entitat o federació 
 Per continents: 1 Europa, 1 o 2 Àsia, 1 Àfrica i 2 Amèrica. Actuació de qualsevol 

tipus, pot ser grup dansa o folklore extern, teatre, etc. 
 Es valorarà la diversitat de països 
 Les entitats participants es comprometen a respectar criteris i valors d’igualtat, 

diversitat, no discurs masclista, no discriminació... 
 Si no hi tenen cabuda totes les propostes i cal sorteig, es realitzarà entre les 

que quedin en els darrers llocs, EL DIA 5 DE SETEMBRE. 

Comunicació en directe: prova pilot 

Es planteja una nova proposta, que coincideix amb la demanda d’algunes 
entitats: una prova pilot per incloure a la Trobada comunicació en directe: 
alguna emissora de ràdio en directe i interactuació en  xarxes socials (twiter – 
faceboock – instagram...). Muntar activitats amb ràdios porta molta feina 
d’infraestructura i coordinació, per tant es planteja fer prova pilot amb unes 2 
ràdios (es podria convidar alguna de les ràdios que participen en l’Associa’t que 
ja tenen experiència). Les entitats que hi vulguin participar han de estar molt 
implicades. FAHONCAT i TEAC tenen emissores de radio pròpies, per tant 
disposen de mitjans materials i experiència. 

S’emetria mitjançant la freqüència de Torre Jussana a més de la freqüència de 
les ràdios participatives. Podria incloure: retransmissió de la Taula Rodona i 
alguna activitat més, alguna entrevista... 

Mitjançant les xarxes socials es comentaria el que va succeint en directe i la 
idea seria que les entitats ho compartissin amb els seus contactes usant 
etiquetes. 

Manifest:  
S’acorda per unanimitat l’elaboració d’un Manifest i es proposa que  la lectura 
sigui entre persones de més de 55 anys. Al F2 es podran proposar entitats 
voluntàries per treballar-ne un esborrany. 
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Menjador: 
Es considera que l’any anterior va funcionar molt bé i s’acorda fer-ho d’igual 
manera. 
 

COMUNICACIÓ 

Votació d’imatge pel Cartell de la Trobada: Es presenten dues propostes d’imatge A i 
B (s’adjunten a l’acta). Per unanimitat es tria l’opció A, amb dues abstencions que 
plantejaven que no recollia prou la simbologia associativa d’entitats o que no donava 
una  idea de diversitat mes amplia (LGBTI, discapacitat....). Si hi ha propostes que ho 
puguin millorar en aquest sentit, es poden fer arribar en els propers dies i es valoraran 
amb el dissenyador, en cas contrari queda aprovada la imatge A.  

Pressupost 

En full annex es fan arribar els criteris de pressupost per cada tipus d’activitat, amb uns 
criteris flexibles en funció del material necessari. Important recollir en formulari. 

Calendari 

A principis de Juliol s’obrirà la primera fase del lliurement del formulari 2 i es preveu 
una 2º fase que serà del 15 al 19 de Juliol. Al final de cada fase, es poden proposar 
noves activitats en tant que referents i a partir del 15 de juliol les entitats podran 
tornar a entrar per apuntar-se a les noves activitats. La data límit per incloure noves 
activitats es el 19 de Juliol. 

Durant Juliol i Setembre hi hauran reunions especifiques per espais i activitats 
conjuntes. 

Altres Propostes i aportacions 

S’aprova com a l’any anterior incloure actuacions de grups populars catalans:  

 Batucada per a finalitzar la Trobada  
 Espurnes (Diables) i bastoners com el 2018,  
 O bé per variar els Falcons i/o gegants. 

La Associación Intercambio cultural Chino – España proposa els Dracs xinesos. 

 

 

Al final de la sessió sorgeix debat per part de les entitats i es proposa una redefinició 
de fons del concepte “immigració” o “migrant”. 

Consideren que son entitats de ciutadania d’origen divers,  el concepte d’immigrant no 
te fi, no queda ben definit quan passen de ser immigrants a ciutadans. Tanmateix, són 
ciutadania ja que estan instal·lats a la ciutat, no estan de pas migrant cap a altres 
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indrets. Per tant s’ha de fer un canvi de conceptes que ja suposa un estigma, cal 
revertir el tipus de pensament. 

La secretaria recorda que, arran de propostes parlades en Comissió Permanent, hi ha 
previsió de convocar un Grup de treball per preparar debatre i, si s’escau, redefinir la 
missió del Consell en aquest sentit, i també està previst revisar el reglament del 
Consell i adaptar-lo en aquest sentit i al nou reglament de participació ciutadana.  

 

CONCRECIÓ ENTITATS REFERENTS 

Per a preparar el Formulari 2 es passa la relació d’activitats del 2018 i es demana a les 
entitats que anotin si volen tornar a ser referents, per a poder fer previsió per al 2019, 
només en el cas d’activitats que en siguin referents. Els que hi vulguin participar ho 
podran fer constar en el Formulari 2. I si es proposen noves activitats, s’hi poden 
afegir. 

PROPERA REUNIÓ:       5 DE SETEMBRE, 17:30h. C/ València. 

 

Barcelona, 27 de Juny 2019 


