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

Sessió del dia 25 de març de 2010, a les 19 hores
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona
Presideix: Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, Regidora del Districte de Sants –
Montjuïc (per delegació del Sr. Carles Martí i Jufresa, Primer Tinent d’Alcalde)

Assistents:

•

Sr. Daniel de Torres, Comissionat d’Alcadia per a la Immigració i el Diàleg
Intercultural

•

Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa de
Dones Pakistaneses)
Sra. Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors)
Sra. Rita Amaqui (Asociaciación de Amistad de las Mujeres Filipinas)
Sra. Carmen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano)
Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos)
Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA)
Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil)
Sr. David Adell (ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya)
Sr. Ousseynou Niang (Ass. Catalana de Residents Senegalesos)
Sr. Ali Hachem (Associació Catalunya-Líban)
Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya)
Sr. Manuel Colón (Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya)
Sr. Salen Lehbib (Associació d’Immigrants Saharauis)
Sra. Fatima Ahmed (Associació Sociocultural IBN BATUTA)
Sr. Ahmed l’Hachemi (Associació Wafae)
Sr. Kamal Ben Brahim (ATIMCA – Asoc.de trabajadores inmigrantes marroquís en
Catalunya)
Meri Illich (Casa Eslava)
Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració)
Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan)
Sra. Mariana Kolomiyets (Centro Cultural de Ucraina en Catalunya)
Sra. Marina Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito)
Sr. Aina Gutiérrez (Consell de la Joventut de Barcelona)
Sra. Laura Rojas (FASAMCAT)
Sra. Solange Terceros (Federación de Entidades Bolivianas - FEDEBOL)
Sra. Ana Bárbara Sousa (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes a
Catalunya)
Sr. Carlos Ucañan (FEPERCAT – Federació d’entitats peruanes a Catalunya)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Joan Codina i Soley (per delegació de la Sra. Mercè Homs i Molist, Grup
Municipal CIU )

•
•
•
•
•

Sra. Empar Romaní i Guanté, Cap de la Direcció del Programa d’Immigració
Sr. Ramon Sanahuja, Director d’Immigració
Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social
Sra. Marleny CoLmenares, Institut Municipal d’Educació – IMEB
Sra. Mercè González, Secretaria del Consell Municipal d’Immigració

Ajuntament

de Barcelona

Consell Municipal d’Immigració
Passeig Sant Joan 75, 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 93 256 46 28
consellimmigracio@bcn.cat

S’excusen:
•
•

Sr. Ricard Gomà i Carmona, Grup Municipal ICV-EU i Alternativa
Sra. Àngels Esteller i Ruedas, Grup Municipal PP

•
•

Sra. Gloria Figuerola, Gerent d’Acció Social i Ciutadania
Sr. Josep Maria Lahosa, Serveis de prevenció del Sector de Seguretat i Mobilitat

•

Sr. José Guzmán (Fundación Juan Pablo II)
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. (pàg. 2)
2. Dia del Migrant. Resultat les valoracions i acords per l’any 2010. (pàg. 3)
3. Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2010. (pàg. 6)
4. Proposta metodològica per l’actualització de les Normes Reguladores. (pàg.
8)
5. Tramitació de la targeta sanitària: gestions realitzades i valoració resultats.
(pàg. 12)
6. Resum de les principals actuacions de la Direcció d’Immigració (pàg. 13)
7. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB (pàg. 19)
8. Informacions:
-

Pla Municipal Barcelona Interculturalitat (pàg. 20)
Participació a la Consulta de la Diagonal (pàg. 22)
Xerrada de la Direcció de Dones sobre serveis, recursos i sobre l’Acord
ciutadà per una Barcelona lliure de violència (pàg. 23)
Mostres de Districtes i Festa Major de la Mercè 2010 (pàg. 24)

9. Precs i preguntes. (pàg. 24)

1. Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Immaculada Moraleda i Pérez. Es presenta i excusa el Sr. Carles Martí
que es troba inaugurant una exposició al Palau de la Virreina, a la qual no podia
faltar.
Dóna la benvinguda en primer lloc a les noves entitats que s’incorporen per
primera vegada a la Sessió del Consell, Centre Cultural d’ Ucraina en Catalunya,
al Casal Colombiano (ASOCASCOL) i a la Federación de Entidades peruanes en
Catalunya (FEPERCAT).
Pregunta als assistents si tothom ha rebut l’acta anterior, sessió del 5 de
novembre de 2009, i informa que si algú no l’ha rebut per mail està disponible
al web de Nova Ciutadania. Com que no hi ha cap intervenció per a fer-ne
esmenes es dóna per aprovada.
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2. Dia del Migrant. Resultat les valoracions i acords per l’any 2010.
Sra. Immaculada Moraleda i Pérez. El següent punt de l’ordre del dia és
per parlar sobre el Dia del Migrant i de les valoracions i acords per tal de portar
endavant l’acte d’aquest 2010.
Sra. Mercè González Esteve. Informa dels 4 documents que es troben a la
carpeta entregada: un resum de les dades de participació, el resultat de
l’enquesta de valoració per part de les entitats i un resum de la valoració més
qualitativa que es va fer tant a la Comissió Permanent com en el grup de treball
del Dia del Migrant. A més s’ha fet entrega d’un CD amb un àlbum fotogràfic
del dia de la festa.
Seré breu perquè 20 entitats van participar tant en les enquestes de valoració
com en el grup de treball i per tant coneixeu perfectament com ha anat. Per
aquelles entitats que no van poder assistir: van participar 30 entitats, 30 tenien
un estand, 22 van participar a la mostra gastronòmica, 6 actuacions van ser
d’entitats del Consell, es van produir 21 tallers de 13 entitats diferents i 10 jocs
tradicionals de 6 entitats. A més es va portar a terme l’activitat esportiva del
futbol 3x3, la Biblioteca Viviente i l’exposició I tu, on vius? Com sabeu també va
participar la FABV mitjançant la Xarxa Nou Barris Acull i Apropem-nos. Aquestes
són les dades més generals.
De l’enquesta de valoració, de les 30 entitats l’han respost 20. D’una valoració
de 5 punts, l’aprovat seria un 2,5, i ja veureu que la majoria de la puntuació és
molt alta. Diria que tots estem molt satisfets amb el resultat de la festa pel que
fa referència al compliment dels objectius, visualitzar el Consell Municipal
d’Immigració i les entitats membres així com establir un espai de trobada entre
les pròpies entitats i la resta de ciutadans de Barcelona. En els aspectes
organitzatius, en les activitats o en la imatge i comunicació també hi ha una
bona valoració.
De la reunió valorativa que es va fer amb el grup de treball van venir 20
entitats i teniu molt resumidament allò més remarcable tant en aquest grup de
treball de valoració com de la Comissió Permanent, que pràcticament vàreu
coincidir en la majoria de les qüestions.
Com us deia hi ha una bona participació de les entitats en aquesta diada, un
81% de les entitats del Consell. Tots vàreu considerar que la disposició de les
carpes d’aquest any va significar un encert perquè provocava que es visualitzés
molt més a les entitats i molta més comunicació entre elles.
Com aspectes a millorar, com sempre, sortia el fet que la festa es produís el
desembre, sempre estem patint amb el tema del temps, fa fred i són moltes
hores al Moll de la Fusta. Això a més recau en què ve menys gent a la festa i
per tant és un tema a reconsiderar. Com sabeu aquest punt va sortint any
darrera any, després explicaré els acords als que es va arribar respecte aquest
tema.
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Pel que fa als aspectes organitzatius, com sabeu es van fer 5 reunions a una
mitjana de 13 entitats per reunió. Aspectes a millorar potser visualitzar el Punt
d’Informació que hi havia el dia de la festa i convidar el sector associatiu, que
convidem cada any, amb una mica més d’antelació per poder treballar amb més
temps.
Respecte a les activitats i actuacions, la Biblioteca Viviente es considera que va
ser un gran encert, es va fer una bona tasca de dinamització i organització.
L’exposició com un espai de reflexió en temes que afecten a les persones
immigrades, pensem que s’ha de mantenir.
El fet que actuessin 8 grups pensem entre tots que és un número adequat.
Temes a millorar, respecte a l’activitat esportiva caldria una coordinació prèvia
una mica millor.
En els temes d’imatge i comunicació també en feu una bona valoració. El fet
que es fes el programa amb totes les entitats membres i les activitats que feien,
s’ha valorat molt positivament i en tot cas en temes de comunicació, com
sempre, el gran repte és tenir-los l’abans possible per poder fer-ne una major
distribució i amb més temps.
Aquesta seria, en termes generals, la valoració del Dia del Migrant però a la
Comissió Permanent van sorgir una sèrie de propostes que es van treballar
després en el grup de treball i que per unanimitat es van aprovar, són els
acords que a continuació us hem posat.
Com sabeu i com dèiem abans sempre hi ha el tema de si el dia de la Festa del
Migrant estava vinculada al dia 18 de desembre, Dia Mundial del Migrant, i
efectivament hi havia un vincle que encara que dificulta la presència de més
ciutadans per les dates que són, sabia greu canviar. Com que l’any passat vam
començar a convocar el Premi del Consell Municipal d’Immigració i va coincidir
que el vam donar el dia 18 de desembre, es va considerar que potser estava bé
vincular el Premi al Dia Mundial del Migrant. Així es reconeix la tasca i el treball
que fa una entitat en matèria d’immigració, i el Dia de la Festa del Migrant
canviar-la a una altra data en la que l’esforç que feu tots i l’esforç també, per
part nostre, econòmicament, d’hores, etc, pogués donar més resultat, perquè
participi més gent en unes altres dates. Així es va determinar que el Dia de la
Festa del Migrant es faria la segona quinzena d’octubre. Aquest va ser un acord
unànime tant en la Comissió Permanent com en el grup de treball.
L’altre gran acord tant a la Comissió Permanent com en el grup de treball va ser
sobre el sector associatiu que cada any convidem i aquest any hi va haver la
proposta que fossin les AMPAs, en el grup de treball també es va considerar
oportú i adient. Fins i tot la Comissió Permanent va anar més enllà i va fer la
proposta que no únicament la participació de les AMPAs fos el dia de la Festa,
que tinguessin el seu estand i que intentéssim provocar la interacció amb les
AMPAs aquell dia, sinó que podíem aprofitar i al llarg de tot l’any mirar
d’establir estratègies o accions per provocar aquesta interacció entre el sector
associatiu de les entitats del Consell Municipal i les AMPAs. Això el grup de
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treball també ho va veure clar i de fet us avanço que ja ens hem posat en
contacte amb la FAPAC. Els hem dit que són el sector convidat aquest any, els
hem dit que volem treballar amb ells al llarg de tot l’any i hem quedat que
segurament el més apropiat és pel maig-juny fer una jornada de reflexió i
anàlisi juntament AMPAs i entitats del Consell sobre quines accions podem
portar a terme per tal que pares i mares s’impliquin més en les AMPAs de les
seves escoles i per aconseguir que les AMPAs siguin més diverses. Aquestes
jornades o grup de treball segurament serà al maig/juny i ja us avisarem amb
antelació i tots aquells que tingueu experiència, sobretot amb AMPAs, o
treballeu en temes d’educació, seria molt interessant que participeu per donar
també la vostra mirada en aquest sentit.
El tercer gran acord va ser el de l’actuació dels grups. Es va decidir, tant en la
Comissió Permanent com en el grup de treball, que actuessin 7 grups vinculats
a les entitats del Consell, que fossin un d’Europa, dos d’Àfrica, dos d’Àsia i dos
d’Amèrica. Que aquests grups seran proposats per les entitats i en una reunió
del grup de treball es farà un sorteig públic i tocarà qui tocarà. Per altra banda
es va determinar que per tal de donar lloc una mica a la rotació, els grups que
van actuar en el 2009 no actuarien aquest 2010 i així successivament.
Sra. Immaculada Moraleda i Pérez. Alguna persona que vulgui intervenir o
comentar...
Sr. Ousseynou Niang. Volia preguntar perquè hem canviat el Dia del Migrant,
que és el dia 18. Jo crec que el que podríem fer és no canviar el mes sinó mirar
com adaptar-ho. Si és un dia internacional jo crec que està bé que ho deixem el
desembre, és una proposta que faig per no canviar-ho a l’octubre.
Sra. Laura Rojas. Crec que malgrat que es canviï la data de la festa del Dia
del Migrant a l’octubre s’ha de tenir en compte que la climatologia tampoc és
molt clara en aquesta època i una de les coses que va passar aquest any és que
amb la pluja els tallers no s’han pogut realitzar. No ho he pogut fer-ho a les
reunions però m’agradaria demanar que es faci la zona de tallers coberta de
manera que si plou o fa sol es puguin tirar endavant els tallers.
Sra. Huma Jamshed. Yo personalmente veo muy bien esto de hacerlo la
segunda quincena porque la participación es muy importante. Todo el foco es
para Navidad y luego por el mal tiempo, hace muchísimo frío. Además el sitio
que hemos ganado en el Moll de la Fusta no es fácil encontrar ya que si vamos
a utilizar el mismo espacio en octubre habrá más visibilidad para celebrar este
día. El día lo celebramos para tener nuestro espacio y nuestra visibilidad.
Sra. Mercè González Esteve. Crec que en aquest tema pot haver tantes
opinions com membres en el Consell, el que és cert és que per unanimitat de
les 20 entitats que van participar en el grup de treball es va estar d’acord en
canviar la data i vincular el Premi al Dia Mundial del Migrant. Crec que es tenia
l’oportunitat d’assistir-hi i argumentar una altra possibilitat.
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Sra. Fatima Ahmed. Como miembro de la Comisión Permanente aclarar que
todo el tema de la climatología siempre sale, llevamos cuatro o cinco años que
es uno de los puntos que se valora. Sobretodo porqué la actividad que hace el
Consell Municipal d’Immigració siempre ha sido clara y no está tan vinculada al
18 de desembre com acte reivindicatiu y siempre hemos estado reivindicando la
parte d’interacció, de festa, de passar-lo bién. Al quedarse este año el Premi del
Consell Municipal d’Immigració se dijo que el Consell ya tiene una actividad
para el 18 de desembre de reconocimiento también de las entidades, una parte
más simbólica de este Dia Internacional del Migrant, i por tanto pasar la fiesta a
octubre porqué realmente era una apuesta y en todas las valoraciones salía la
parte climatológica. Yo creo que en octubre no tenemos tanto riesgo como en
diciembre.
Sra. Immaculada Moraleda i Pérez. Molt bé, entenem que hi haurà com
dos moments, un mes de festa al Moll de la Fusta el mes d’octubre que fa millor
climatologia es podrà mostrar i donar visibilitat a la tasca que totes les entitats
del Consell feu. Després mantenir el 18 de desembre com a data en què es
lliura el Premi del Consell que sempre és bo de poder mantenir i per tant de
reconèixer la feina amb aquest Premi.

3. Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2010.
Sra. Immaculada Moraleda i Pérez. Pasem al tercer punt que és el Premi
Consell Municipal d’Immigració, la convocatòria per aquest any 2010, i li
donarem la paraula al Sr. Daniel de Torres.
Sr. Daniel De Torres i Barderi. Simplement recordar que en el darrer plenari
es va notificar la data però no sabíem qui eren els premiats. Recordeu que van
ser la Coordinadora d’entitats del Poble Sec i la Remei Sipi i després es va fer
un a valoració de com havia anat el Premi. Penso que molt positiu quant a
l’acte i l’assistència però si que és veritat que va sorgir un debat al voltant de la
implicació o la visibilitat de les entitats pròpies del Consell. Es va adonar que la
participació de les entitats en el Premi no va ser molt alta i el debat era que
aquest Premi és també per visualitzar el Consell en tant que és el Consell qui
dóna el Premi i per tant premia una entitat de la ciutat que s’ha destacat per la
seva feina en la tasca d’afavorir la integració, la convivència, etc.
Va sortir una proposta que és podem combinar aquest objectiu important que
és visualitzar el Consell com un òrgan, un marc que es premia algú i per tant el
Consell ja es visualitza però potser hauríem de buscar alguna manera en què
també es premiï alguna entitat del Consell precisament per la seva tasca en el
Consell, no només l’entitat en si mateixa sinó en què ha aportat aquesta entitat
en el funcionament del Consell. Aquesta va ser una reflexió que va sortir,
mantenir el primer premi igual, amb el jurat, etc., però fer un canvi en la
menció especial. Això va ser la proposta que es va comentar i deixo que sigui la
Mercè qui comenti en què consistiria aquesta proposta a nivell metodològic.
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Sra. Mercè González Esteve. Com deia el Dani la proposta que us fem és
que les condicions del Premi serien iguals, en les condicions, etc., és a dir
qualsevol entitat de la ciutat de Barcelona pot presentar el seu treball, un
projecte, per tal que es reconegui la tasca que ha fet. Pel tema de la menció
especial es va considerar que podria estar adreçada a alguna entitat del
Consell. L’objectiu seria reconèixer públicament una entitat membre del
CONSELL MUNCIPAL D’IMMIGRACIÓ que al llarg de l’últim any hagi destacat
per la seva participació en les activitats i grups de treball del Consell, per portar
a terme accions o activitats en col·laboració amb altres entitats del Consell i per
contribuir en crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del
Consell. La condició única per poder optar a aquesta menció és ser entitat
membre del Consell.
En aquest debat que va sorgir que el lògic seria que les pròpies entitats les que
determinin quina és l’entitat que més ha aportat a la feina, la tasca, al treball
en xarxa del Consell. Això es faria en l’últim Plenari de l’any en el que tindríeu
una butlleta amb totes les entitats del Consell i cada entitat tindria dos vots, no
podria votar-se a si mateixa però podria votar a dues entitats diferents.
Posteriorment el Comissionat d’Immigració, la vicepresidenta del Consell i jo
com a Secretària faríem el recompte dels vots i el dia del lliurament del Premi
també és lliuraria la menció especial a una entitat del Consell.
Aquesta proposta va sortir i va ser treballada a la Comissió Permanent i és la
que us fem en aquests moments.
Per altra banda tant el Premi com la menció especial estarien vinculades al dia
18 de desembre.
Sra. Laura Rojas Per dur a terme aquesta selecció seria necessari que totes
les entitats del Consell sabéssim les activitats que desenvolupen les altres
entitats membres. Per això imagino que es faria una mena de memòria
d’activitats per saber el que fan.
Sra. Mercè González. No era el sentit, no valorem la feina que fa l’entitat en
el seu àmbit sinó la feina que ha fet en el Consell. Si tu participes en la
proposta de treball o en el Dia del Migrant i veus que hi ha un parell d’entitats
que són les que més col·laboren, que et proposen fer activitats o que saps que
munten activitats amb altres entitats, serien aquestes les que en principi
hauries de votar. És a dir, no és tant quina feina fa l’entitat en el seu camp
d’actuació sinó la feina que està fent en el Consell i llavors cadascú de vosaltres
tindrà els seus criteris per determinar quina és aquesta entitat.
Srs. Huma Hamshed. Els membres del Consell podrien tenir els dos Premis?
Sra. Mercè González. Sí, claro que se podría dar. Como sabéis elegimos un
jurado externo i que determinase que el premio recayese en una entidad X
porqué se ha presentado (allí sí que se presenta documentación), i que al
mismo tiempo fuese la entidad escogida por las entidades del Consell como la
entidad que más ha trabajado por el Consell, para crear un buen clima.
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El Premio, como sabéis, tiene una dotación económica de 6.000 euros i la
mención especial de 1500 euros.
También podría darse, fue un debate que salió, que el próximo año se repitiese
la misma entidad, entonces es que lo está haciendo muy bien.
Sra. Immaculada Moraleda. Si no hi ha més paraules entenc que
s’aprovaria la proposta perquè es veu bé.
4. Proposta metodològica
Reguladores.

per

l’actualització

de

les

Normes

Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem al quart punt que és un dels
compromisos del President del Consell, que el Primer Tinent d’Alcalde va
assumir en la darrera sessió, si no estic equivocada i així m’ho han explicat, de
començar a preparar una actualització de les Normes Reguladores d’aquest
Consell i per tant li donarem la paraula al Sr. de Torres perquè ens ho expliqui.
Sr. Daniel de Torres. Li passaré la paraula a la Mercè, només recordar que en
el darrer plenari va sorgir el debat de nou, és un debat que està a l’ordre del
dia, i es va acordar que aquesta vegada anàvem a fer una actualització que el
Consell necessita i mereix perquè quedin clars tots els elements i criteris pels
que es forma part i es deixa de formar part del Consell, que vol dir la Comissió
Permanent, com es forma part de la Permanent... tot una sèrie d’elements que
són complexes. Aquests Consells tenen normalment unes normes que no són
molt detallistes, molt clares però que ara si que cal que fem l’esforç entre tots
per posar-nos d’acord per com volem que funcioni el Consell.
Per tant, demanem que hi hagi una participació en el procés, per part de les
entitats, perquè com més participat sigui més legitimes seran aquestes normes.
Evidentment, finalment s’aprovaran en el si del Plenari i per tant tindran tota la
legitimitat però si que és veritat que és un exercici important de participació i
per debatre i consensuar tot una sèrie de punts que són importants i que com
més ric i plural sigui el procés, i quantes més veus participin, millor reflectiran
les inquietuds i les voluntats de tothom.
La Mercè us explicarà quina és la proposta metodològica per elaborar aquestes
normes que, com hem comentat, el president i Primer Tinent d’Alcalde es va
comprometre que en aquest Plenari us concretaríem.
Sra. Mercè González. Teniu també a la documentació la proposta
metodològica. En un primer lloc hi ha els elements contextuals, quan es van
elaborar les primeres Normes Reguladores que va ser l’any 1997 o quan es va
constituir el Consell, fins el compromís del Sr. Carles Martí perquè
s’actualitzessin les Normes reguladores. També va haver-hi el compromís per
part del Sr. Daniel de Torres que aquesta actualització seria de forma
participada entre totes les entitats i per tant la proposta que us fem va en
aquesta línia.
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La finalitat d’iniciar aquest procés de les Normes reguladores és elaborar,
consensuar i aprovar el Reglament de règim intern que és el document que
recull la finalitat, les normes de funcionament i la composició i forma de
determinació dels membres del Consell.
Qui té alguna a cosa dir? L’Ajuntament de Barcelona com a institució que crea i
legitima el CONSELL MUNCIPAL D’IMMIGRACIÓ com a òrgan consultiu i
participatiu, per suposat les entitats membre del Consell i que formen aquest
òrgan, el serveis jurídics com a servei de l’Ajuntament de Barcelona que vetlla
per l’acompliment dels principis democràtics, legals i normatius, i la Comissió
Permanent com a òrgan de continuïtat del Consell.
A continuació teniu una graella de com aniria l’elaboració, de fet avui estaríem
en aquesta banda lila clar que posa Plenari CONSELL MUNCIPAL
D’IMMIGRACIÓ, es a dir la proposta que us estem presentant ja ha estat
consensuada amb el Comissionat, amb la Direcció d’Immigració i amb la
Comissió Permanent.
Un cop passem aquest Plenari hi hauria un primer esborrany d’aquest
reglament intern que s’aniria treballant internament amb el Comissionat i la
Dir.Immigració i es convocaria un grup de treball de totes les entitats membres
del Consell. Per suposat participar en aquest grup de treball és voluntari i en tot
cas després parlarem d’aquest tema. El grup aniria treballant aquest esborrany
o document de les Normes i un cop s’hagués acabat l’esborrany s’enviaria a
totes les entitats que tindrien uns 20 dies per poder fer-ne esmenes. Un cop
rebem les esmenes tornem a convocar aquest grup de treball i es decidiria si
aquestes esmenes s’incorporen o no i per últim es presentaria en aquest
Plenari.
Els diferents colors són les diferents fases que més avall us indiquem, seria el
calendari òptim per l’elaboració d’aquestes Normes.
A la part de darrera teniu la creació i funcionament d’aquest grup de treball.
Estarà format per aquelles entitats que vulguin i per la Direcció d’Immigració.
Hi ha 2 temes molt importants, tant per la complexitat del tema com per
l’operativitat de les reunions es considera necessari el compromís d’assistència
a les reunions per l’elaboració de les Normes i que de cada entitat vingui una
única persona al grup de treball. Per tant us demanaríem que feu una reflexió,
jo penso que és un tema important i que us demanem que participeu i
col·laboreu però també que hi hagi aquest compromís. Com sabeu, hi haurà
temes que segurament tindran posicionaments diferents i per tant és necessari
mantenir l’assistència de la gent, que sempre siguin les mateixes persones, per
no tornar a començar debats que ja s’han parlat, consensuat i treballat.
Per formar part d’aquest grup de Treball cal inscriure’s mitjançant un correu
electrònic al CONSELL MUNCIPAL D’IMMIGRACIÓ indicant l’entitat i la persona
que assistirà. El període d’inscripció serà del 26 de març fins el 20 d’abril. Aquí

Ajuntament

de Barcelona

Consell Municipal d’Immigració
Passeig Sant Joan 75, 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 93 256 46 28
consellimmigracio@bcn.cat

teniu el calendari de reunions, en total hem pensat en quatre reunions, si
finalment en necessitem únicament tres doncs seran tres però si es necessiten
cinc seran cinc, encara que l’òptim seria aquestes quatre, i seran de 17 a 19
hores.
Un cop s’hagi tancat aquesta proposta el 29 de juny, s’enviarà a totes les
entitats membres que tindran 20 dies per poder fer esmenes. Un cop rebem les
esmenes es torna a convocar el grup de treball, l’entitat que hagi fet esmenes
pot venir al grup de treball a defensar la seva esmena i argumentar-la, però
únicament aquella entitat que hagi fet esmenes. Llavors es decidirà si s’inclou o
no, si es modifica o no. Per últim el document final s’aprovarà o passarà pel
Plenari del desembre d’aquest any.
Sra. Immaculada Moraleda. Preguntes, qüestions o comentaris...
Sr. Salen Lehbib. Aquí dice que sea una sola persona la que participe. En
nuestro caso tenemos una comisión que es la que se ocupa de esto y
cualquiera de estas personas podría participar en caso de que la persona no
esté disponible el mismo día.
Sra. Laura Rojas M’agradaria saber si hi ha un document de base per
començar a parlar del tema, una mena d’estatuts amb les condicions, o hem de
començar a elaborar-ho tot.
Sra. Solange Terceros. El horario quiero indicar que para las personas que
trabajamos es muy difícil el horario escogido y solicito que las reuniones se
realizen una hora más tarde de la indicada.
Sr. Carlos Ucañan. ¿Querría saber si puede ser alguna otra persona que
represente a la entidad o necesariamente tiene que ser quien está ahora en el
Plenario?
Sra. Mercè González. Entiendo que puede ser dificultoso que una persona
pueda comprometerse a las cuatro reuniones pero es importante porqué sino
temas acordados en los que se ha dedicado tiempo para llegar a un consenso
es posible que la persona que venga otro día lo desconozca y vuelva otra vez a
abrir ese debate. Lo que si que da igual, y así te respondo a ti Carlos, no es
necesario que sea la persona que normalmente viene al Consell, que representa
a la entidad, por lo tanto si sois cuatro o cinco es cuestión de ver quién puede
venir a las cuatro o a tres, si se falta a una no pasa nada, pero es el esfuerzo
de intentar venir a las cuatro aunque entendemos que es difícil. Creo que ya te
he respondido Carlos.
Respecto al documento base, si que también apareció en la Comisión
Permanente y insistieron mucho en ello, que antes de cada reunión se
entregase el documento que se fuese a trabajar para que podáis trabajar con
antelación y llevar con las aportaciones o puntos en los que no se está de
acuerdo o que no están recogidos, y hubo ese compromiso. Intentaremos que
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realmente el grupo de trabajo cuatro o cinco días antes, o diez días, tenga ese
documento para que lo podáis trabajar.
Solange a mi me da igual lo de la hora, yo hago lo que me digáis. Esta
conversación ya la hemos tenido, es un tema muy difícil porqué para las
personas que trabajáis queréis un horario más tarde pero luego hay personas
que trabajan y tiene familia y que piden todo lo contrario por un tema de
conciliación familiar.
Sra. Fatima Ahmed. Pienso que a medida que vayan haciéndose las
inscripciones que puedan poner preferencia cinco o seis, como no sabemos
ahora de las cuarenta y pico entidades del Consell Municipal d’Immigració
cuales estamos interesadas en este grupo de trabajo que las entidades pongan
a mi me interesa venir al grupo de trabajo y la persona que venga y
preferiblemente es a las seis o a las cinco y ya la secretaria hará el recuento y
se hace a esa hora.
Sr.Ousseynou Niang. Molt bé Fatima. El que he entès amb la pregunta de la
Laura és si el document el fem nosaltres o està fet i si està fet si podeu
avançar-lo, si l’hem de fer tot és diferent.
Sra. Mercè González. El document el fem entre tots, el que passa és que per
temes funcionals totes les normes o reglaments de règim intern se basan en
unos capítulos, la organización, la Comisión Permanente, etc., entonces para
aligerar el trabajo, nosotros hacemos un vaciado y unas propuestas que son
discutidas y consensuadas en ese grupo de trabajo. Simplemente para avanzar,
porqué sino es muy difícil redactar, elaborar un documento con diez, quince
personas, con formas de redacción diferente, etc.
Sr. Daniel de Torres. Només per apuntar, ja quan vam parlar a la permanent,
nosaltres no fem una proposta completa sinó fem una estructura i apuntem
diverses opcions. Per exemple per la Permanent, amb el buidat d’altres consells
podem veure que s’escull d’una manera o d’una altra. El que facilitem nosaltres
és la manera per ajudar a decidir no perquè la proposta nostra es farà amb el
detall però si que s’ha de decidir sobre la Permanent i hi ha aquestes maneres
de fer-ho que és així i així.
Sra. Laura Rojas. Existeix la possibilitat de saber si la reunió del 29 d’abril
tractarà de com s’organitza... els capítols que es tractaran a cadascuna de les
reunions? Estaria bé.
Sra. Mercè González. Dependrà del ritme de treball, organitzar tant les coses
va bé a vegades però potser hi ha un capítol que anem ràpid i podem avançar.
És una mica complicat dir el primer tractarem sobre això, el segon sobre allò,
perquè potser en un necessitem dues reunions perquè no avancem...
Sra. Laura Rojas. Ho deia per la preparació prèvia.
Sra. Mercè González. Abans de cada reunió sí.
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Sr. Daniel de Torres. El que no podem es dir-ho ara.
Sra. Laura Rojas. D’acord, abans de cada reunió. Per exemple si s’ha de
parlar del règim disciplinari...
Sra. Immaculada Moraleda No he vist cap paraula més i per tant tenim
acordada la metodologia per a les Normes Reguladores del Consell.
5. Tramitació de la targeta sanitària: gestions realitzades i
valoració resultats.
Sra. Immaculada Moraleda. Passem al punt cinquè sobre la tramitació de la
targeta sanitària i li donarem la paraula a la Sra. Romaní.
Sra. Empar Romaní. Com recordareu, en l’anterior Plenari, vam concloure
que encara hi havia alguns casos i incidències que encara no s’havien solucionat
en la tramitació de la targeta sanitària. El mes de febrer vam fer una reunió
entre la Direcció d’atenció al ciutadà del CatSalut, la Direcció d’Immigració (la
secretaria del Consell) i el SAIER. Es va veure que encara que les incidències
que s’havien presentat eren 71, en comparació de les 5000 o 4000 tramitacions
que es fan habitualment tampoc no eren tantes però tot i així s’havia de
resoldre-les. En aquella reunió es van adoptar una sèrie d’acords, un
procediment per resoldre les incidències per part de les entitats també.
En primer lloc vam acordar que quan una entitat sabés d’alguna incidència
podia presentar una mena de reclamació a un correu electrònic, el teniu a la
documentació de la carpeta, dac.rsb@catsalut.cat, llavors el CatSalut
internament resoldrà la incidència i us contestarà.
Si per qualsevol motiu la resposta no us arribés en temps, també hem establert
un punt de contacte directe entre el CatSalut i per una banda la secretaria del
Consell i per altra el SAIER, de manera que vosaltres us podríeu dirigir a la
secretaria del Consell per demanar que el Cat Salut us donés una resposta a
aquesta incidència.
A la reunió també es va aclarir aquell tema que quan una persona era de la
Unió Europea o dels països que tenen conveni bilateral amb Espanya, calia un
certificat d’aquell país o del consolat que assegurés que aquella persona no
estava coberta ja per una assegurança pública o privada del seu país. Es va
aclarir que aquest certificat no és necessari quan la persona que demana la
targeta no té recursos econòmics.
Per altra banda el CatSalut ofereix la possibilitat de fer xerrades informatives als
vostres associats o en general a les entitats per explicar o per atendre qualsevol
tipus de dubte. En principi ja hem acordat fer algunes sessions informatives al
personal de la Gerència i del SAIER i començarem per aquí.
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Des del dia de la reunió fins ara, ha passat mes o menys un mes i mig, en els
dos CAPs, els dos ambulatoris que presentaven la majoria de problemes, hem
vist que només s’ha presentat una incidència. En la resta de CAPs també ha
baixat, són testimonials, i la majoria segueix sent de persones sense domicili fix
i que tampoc no tenen recursos. Es tracta que el CatSalut insisteixi internament
que els criteris per atorgar la targeta són els que són i no els que interessi.
Aquest és el resum.
Sra. Lola Rodríguez. El que vull és felicitar a la direcció d’Immigració i en
aquest cas concretament a l’Empar i a la Mercè perquè han creat una dinàmica
participativa en la que hem format part totes les parts que estem implicades en
el tema i que més enllà de resoldre les incidències, sembla ser que el gruix s’ha
resolt, hem creat els vincles i canals per poder tenir via directa tant nosaltres
com les entitats. Trobo també molt interessant l’oferta de formació, com ha dit
l’Empar, ja que qualsevol entitat, vist la complexitat del tema, perquè les quatre
pinzellades que ens van fer del tràmit realment cal ser un expert, si més no es
poden tenir quatre coses clares per orientar bé als ciutadans que venen als
serveis o a les entitats.
Sra. Immaculada Moraleda. Esperem que siguin profitoses les xerrades i
que aquest treball més transversal pugui anar en benefici de ser més eficients.
6. Resum de les principals actuacions de la Direcció d’Immigració
Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem al punt sis que és un resum o una
petita valoració del que han estat les principals actuacions de la Direcció
d’Immigració i passaríem la paraula també a la Sra. Romaní.
Sra. Empar Romaní. He preparat un power que intentaria ser el més breu
possible perquè no tenim gaire temps.
La Direcció del Programa d’Immigració està adscrita a la Gerència d’Educació,
Cultura i Benestar i en principi som nosaltres els encarregats de portar a terme
les polítiques municipals en matèria d’immigració però hi ha altres àrees, com
que el tema de la immigració és tan transversal no s’esgota en el que fem
nosaltres. El que jo principalment faré és dir el que fem nosaltres a la Direcció
d’Immigració.
Tenim una sèrie de programes: el Programa d’acollida, aquí farem referència al
treball que fa el SAIER que com sabeu no pertany al nostre sector sinó al
d’Acció Social i Ciutadania però també fa tasques d’acollida i per això
l’esmentarem aquí; en segon lloc el Programa d’Acompanyament al
Reagrupament Familiar; els informes tant d’arrelament social com d’habitatge;
el Pla Barcelona Interculturalitat del qual després el Sr. Daniel de Torres en farà
una explicació més àmplia; el Consell Municipal d’Immigració, que no cal que us
presenti; i l’abordatge integral de la immigració que es refereix precisament a la
vessant transversal que té el tema.
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Comencem pel Programa d’Acollida, el Pla d’Acollida de Barcelona es
proposa promoure l’accés a la informació bàsica a totes les persones
nouvingudes i la seva orientació en els circuits d’acollida de la ciutat. Alhora es
planteja fomentar la implicació, la coresponsabilització i la coordinació dels
agents socials de la ciutat en l’acollida de la població nouvinguda.
En tots els programes faré el mateix, al principi una primera descripció, després
un balanç o resum de les actuacions del 2009 i al final els reptes del 2010.
Dintre del Programa d’acollida tenim la Coordinadora d’entitats de la llengua
que fa reunions bimestrals. Nosaltres col·laborem en l’edició i l’elaboració de
materials diversos com ara el d’aprenentatge de castellà ¿Hablamos?,
l’actualització del material de presentació de les entitats de la Coordinadora de
la llengua, com ara el Cofre del tresor, aquest material complementari per a
castellà i català.
Per altra part tenim la xarxa d’entitats d’assessorament jurídic, XESAJE, que
també fa reunions bimestrals amb la participació de representants de la
Subdelegació del Govern i del Servei Català per l’Ocupació. Els advocats de les
diferents entitats fan un llistat de preguntes de dubtes i venen aquestes
persones i resolen i contrasten el que ens interessa.
En tercer lloc l’aprenentatge del català a través del suport que fem al Centre de
Normalització lingüística, aquest curs 2009 s’han fet 1029 cursos, hi han assistit
28771 alumnes amb una mitjana de 28 alumnes per curs, estem parlant de
cursos bàsics dintre del programa d’acolliment que té el centre.
També col·laborem en l’edició de materials pels professors i materials per
exemple pels cursos bàsics per a xinesos.
Per altra part tenim l’elaboració i actualització d’altres materials com la Guia de
butxaca, el DVD d’acollida que es presenta en les Sessions d’acollida i altres
materials.
El manteniment del web Nova Ciutadania, teníem moltes ganes de tenir-la, per
fi l’any 2009 hem aconseguit implantar-la i la veritat té bastant èxit atès que
són unes 300 o 400 persones que cada dia la visiten.
La línia de subvencions per a les entitats, aquest any 2009 es van concedir a 69
entitats, i en total a través de vosaltres, de les entitats, es va atendre
aproximadament, segons les dades del 70% de les entitats, a 115033 persones.
Quant als reptes tenim aquest any la implantació de les Sessions d’acollida,
sessions informatives per a totes les persones que s’empadronin. Hem establert
un sistema, de manera que quan una persona immigrada o estrangera en
general, va a empadronar-se a una de les OACs, nosaltres aprofitem aquest
tràmit per oferir a aquestes persones una Sessió d’acollida on se li expliquen
temes com ara, la llengua, el coneixement de l’entorn, temes jurídics... I també
el manteniment de la línia de subvencions.
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Aquí fem referència al SAIER, que com us dèiem depèn d’Acció Social i
Ciutadania i és la porta d’entrada moltes vegades de les persones estrangeres o
que demanen asil. El balanç és que s’han atès 17889 persones, s’han fet un
total d’entrevistes de 49767, la ràtio d’entrevistes per usuari ha passat de 2,35
a 2,78 l’any 2009. En canvi el nombre d’usuaris ha baixat un 14% respecte
l’any anterior. Hi hagut un increment del 43% en la demanda d’atenció social.
El Servei de Mediació intercultural ha intervingut en 2341 vegades de manera
interpersonal i s’han fet 247 sessions de mediació comunitària. Per últim el
Servei de traduccions han fet 3451 interpretacions presencials, 139 traduccions
documentals i 697 traduccions telefòniques.
Això és un resum de tot el que es fa.
En segon lloc el Programa d’acompanyament al reagrupament familiar,
suposo que ja el coneixeu tots, es tracta que nosaltres sabem quan una família
vol tramitar el reagrupament familiar, ho sabem perquè tramitem els informes
d’habitatge, i ens posem en contacte amb ells per oferir-los una sessió
d’acompanyament en aquest procés. En primer lloc una sessió informativa i
després es fan una sèrie de tallers també per exemple per informar als pares i
mares del que es trobaran quan arribin els seus fills, els problemes que poden
plantejar-se, fins i tot de caràcter psicològic, etc. Aquest any s’ha contactat amb
2889 persones, s’han fet 52 espais inicials a tota la ciutat, hi han participat
quasi 1000 persones. S’ha fet una activitat, que ha estat bastant exitosa, A
l’estiu Barcelona t’acull, no sé si us sona, consisteix en què quan arriben
aquests nens ja reagrupats, l’últim trimestre de l’any que no poden entrar a
l’escola normal i han d’estar-se a casa fins que comença el següent curs, s’ha
fet ja en el 2009 un casal per a 69 nens, en la que se’ls posa ja en contacta
amb la llengua catalana, es fa una classe, se’ls ensenya la ciutat... ha estat
bastant bé. Entre els reptes pel 2010 hi ha la implantació del projecte a sis
Districtes i continuar amb aquesta activitat Barcelona t’acull però estenent
l’aplicació a més nens.
Els Informes municipals d’arrelament social, ja sabeu que es fan a les
persones que demanen el permís de residència per circumstàncies excepcionals.
Aquest any ha crescut en un 25% la sol·licitud d’informes perquè les persones
que el sol·liciten són persones que van arribar fa tres anys, es necessita tenir
tres anys d’estada a Espanya. El temps d’espera és encara una mica llarg, són 8
setmanes llavors entre els reptes d’aquest any estaria el reduir aquest termini
d’emissió a sis setmanes.
Quant als Informes municipals de disponibilitat d’habitatge per al
reagrupament familiar, com que aquests informes es demanen ara, són de
persones que volen reagrupar ara mateix, han disminuït en un 25%, suposo
que per la situació de crisi en què ens trobem, la gent ara reagrupa menys els
familiars. També triguem sis setmanes en tramitar-lo, el repte seria baixar
aquest termini a tres setmanes.
En següent lloc el Pla Barcelona Interculturalitat, com sabeu al llarg
d’aquest any 2009, s’han fet totes les sessions participatives, la veritat és que hi
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ha participat moltíssimes persones, unes 3000. S’ha posat també en marxa el
web Interculturalitat, a través del qual s’ha rebut també força participació pel
Pla, que com sabeu es va presentar el passat 17 de març.
Quant al impuls de la tasca del Consell Municipal d’Immigració no cal que
us digui gran cosa perquè la coneixeu perfectament. S’han fet 2 Comissions
d’opinió d’urgència, s’ha creat el Grup consultor en el disseny del Pla Municipal
d’Interculturalitat en el que hi ha participat força. El repte d’aquest any, com
comentava abans la Mercè, és l’elaboració d’un nou reglament de règim intern i
la relació de les entitats del Consell amb el teixit associatiu de la ciutat.
Per últim l’abordatge integral de la immigració, això és importantíssim, per
una banda la perspectiva territorial, és a dir la relació amb els Districtes, hi ha
sis Districtes de Barcelona amb els que des de la Direcció d’Immigració
s’impulsen projectes específics, tant reforçant el Pla d’acollida del Districte com
donant suport a petits projectes en aquells barris on la població immigrada és
més gran. Aquí estan relacionats però no us els diré perquè en són masses. Es
tracta d’aquest any de sistematitzar més la relació amb els Districtes.
Quant a la perspectiva transversal es tracta de fer el seguiment de totes les
mesures que conté el Pla Municipal del Pla de treball d’immigració 2008 – 2011
que es va aprovar per consens de tots els grups polítics. Aquest any s’ha reunit
dues vegades la Taula transversal d’immigració, presidida pel Primer Tinent
d’Alcalde i a la que assisteixen tots els Gerents dels Sectors implicats en
aquesta matèria i s’ha elaborat un estudi d’indicadors transversals en matèria
d’educació, cultura, salut, seguretat, etc. Per aquest any continuarem en el
seguiment de l’acompliment d’aquestes mesures que han d’estar ultimades de
manera completa al final del mandat i continuarem també impulsant la Taula
transversal de la immigració.
Sra. Immaculada Moraleda. Moltes gràcies, crec que a tots ens va bé fer un
seguiment de les coses que des de la Direcció es van fent al llarg de l’any i
també de posar força en les feines que farem al llarg d’aquest any 2010 i ara és
el moment de preguntar o aclarir coses.
Sra. Elsa Oblitas Preguntar sobre el tema de las clases de catalán. ¿Porqué
está habiendo listas de espera de entre 60 i 200 personas? Para aquellas
personas que tienen tiempo los fines de semana para hacer las clases de
catalán no encontramos sitio en ningún lado, aunque nos cambiemos de
Distrito y los compañeros, sobre todo los que van para arraigo social y
necesitan hacer estas clases, les están mandando una lista de espera hasta
septiembre porqué ahora ya no hay cupos. ¿Por qué existen esas listas de
espera? Si se pueden mover un poco los fondos... porqué los días laborables es
muy poca la gente que va a hacer catalán. ¿Qué propuesta hay para hacerlo
fines de semana? Esta es nuestra preocupación porque hay una lista entre 60,
dependiendo el centro donde vayas, hasta 200 personas de lista de espera.
Sra. Patricia (Dosmundosmil) Con respecto a los cursos de catalán que se
cobran, que son después del básico, hay compañeros que quieren hacerlo por
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diferentes razones, y el año pasado para hacer la reducción del 70% para las
personas que estaban en atur, nos pedían en la Normalització lingüística un
Certificado que solicitamos en la Servicio sanitario, se llama Certificado negativo
o también en Hacienda y se llama Certificado negativo de contribuyente. A
partir de enero de este año los compañeros fueron y les dijeron que por una
resolución del gobierno no les podían dar eso a menos que tuvieran un DNI o
un documento que los acreditara con permiso de Residencia en este país.
Hemos estado tratando de averiguar que se puede hacer porqué las personas
quieren seguir estudiando y a partir del intermedio cuesta 90€ y así va subiendo
y hay gente que quiere terminarlo porque está en proceso de arraigo y todo va
unido. Hemos estado preguntando a quién se debe recurrir para conseguir un
papel en la Normalització lingüística y dicen es que lo único que hay que hacer
es ir a los asistentes sociales de cada Distrito, según la dirección, y van y los
asistentes sociales dicen que ellos no saben nada. Entonces, ¿qué podemos
hacer?
Sr. Ousseynou Niang Volia preguntar sobre les xifres que has comentat, per
exemple el SAIER com s’ha fet perquè clar parlem de 28 mil intervencions o
com s’ha fet?
Sr. Daniel de Torres Jo contestaré les primeres i després tenim la sort de
tenir la Lola del SAIER aquí, que segur que millor que ningú de nosaltres podrà
explicar aquestes dades d’on surten, que se suma...
Elsa respecto a las clases somos conscientes de ello y yo aquí solo te puedo
transmitir un mensaje, el esfuerzo que se ha hecho durante unos años por
aumentar el presupuesto del Consorci por parte de la Generalitat y del
Ayuntamiento ha sido muy importante. El aumento de la demanda ha sido
también muy intenso en los últimos años, evidentemente no está vinculado al
arraigo social solo, pero es evidente que el arraigo social es una variable
importante en este tema. El hecho es que gracias a la inmigración el Consorci
se ha convertido en lo que es ahora, porqué antes el Consorci no era
precisamente con la potencia y con la capacidad de ofrecer que en ese sentido
ha sido gracias a la inmigración que se ha convertido y que el presupuesto se
ha ido multiplicando con los años. Es verdad que en el último año el
presupuesto no ha podido crecer más, sí que es verdad que además todo el
esfuerzo por adaptarse a los horarios y a los fines de semana que implicó un
cambio y una inversión muy fuerte, también es verdad que entre semana si que
hay mucha gente que asiste, no es que se concentre en el fin de semana solo,
de verdad que en Avinyó, cuando vamos a los centros, está a tope, no puedes
pedir una aula porqué está a tope siempre. Con lo cual evidentemente la gente
necesita y quiere asistir y hay una espera que antes no había. Simplemente
decir que esto no se va a solucionar ahora en los próximos meses y el
comentario es decir que precisamente gracias a esta hora tenemos esta oferta
impresionante y estos horarios y esta adaptación, y estos centros que han ido
contratando profesores por todos lados. De todas maneras es verdad que
estábamos acostumbrados a que no teníamos que esperar y ahora hay que
esperar. Es un problema pero también es verdad que hay entidades que están
haciendo esfuerzos y ofertas pero no es lo mismo la oficialidad de los títulos del
Consorci. El Primer tinent d’Alcalde y yo formo parte del Consejo y de la
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Permanente del Consorci como representantes del Ayuntamiento y de lo que si
os puedo informar que en la próxima reunión que tengamos en la que se hace
balance y se hacen las perspectivas de futuro, después de allí yo os puedo
trasladar cuales son estas perspectivas y que ideas o que inversiones se tienen
previstas hacer. Eso sí que me comprometo des de aquí a trasladaros esa
información para ver como el futuro va ir.
Respecto a la otra demanda, la del certificado, lo cogemos como un
compromiso claro de informarnos primero de que es esto, la verdad que me
has dejado estupefacto ante la complejidad de la cosa, pero si realmente se
diera el caso de que se está exigiendo un tipo de documentación vinculada a
unos permisos que en ningún sitio está escrito que sea necesario pues vamos a
mirar rápidamente de que se trata. Si se trata de un tema de falta de
información de alguien vamos a ver como los solucionamos y lo agilizamos
desde aquí, desde la Dirección. Empar, ens comprometem a mirar el tema el
més aviat possible i a fer-vos arribar el resultat d’aquesta consulta.
I Ousseynou, sobre el tema del SAIER, jo et demanaria Lola que li fessis tu la
resposta.
Sra. Lola Rodríguez. Si ho entès bé, vols saber d’on hem tret les dades que
hem donat?
Sr.Ousseynou Niang. El perfil
Sr. Daniel de Torres. Una mica la idea és dir, 2000 i pico què, que han anat,
que han preguntat, que els han fet un servei... el criteri pel qual es compte.
Sra. Lola Rodríguez. El que no sé, no em sé el perfil de memòria. Són dos o
tres dades significatives perquè la idea del que em van demanar era una
diapositiva i clar en un document d’aquest tipus no podem aprofundir massa en
cap dels serveis. De fet són més persones que 17 mil perquè hi ha hagut una
part que no hem enregistrat. Al SAIER ja fa temps que vam organitzar que
quan s’acumula molta gent a la porta, per evitar cues, fem xerrades de grup
dels temes que hi ha molta demanda. Aquest any ho hem hagut de fer i l’any
passat en diverses ocasions, i no tenim el dispositiu per poder enregistrar
aquestes xerrades de grup, per tant s’han atès més persones de les que
consten.
Aquestes persones són les que han entrevistat el conjunt d’entitats del SAIER,
que les teniu aquí dalt i ja les coneixeu, més el servei d’informació. Tota
persona que ha arribat al SAIER des d’1 de gener del 2009 fins al 31 de
desembre i després totes les entrevistes que s’han fet. Una mica la idea
d’aquest any que ha passat doncs com s’ha reflectit en altres serveis, ha vingut
una mica menys de gent perquè el 2008 van ser més de vint mil persones les
que van venir, però en canvi hi ha hagut més entrevistes i ha pujat més d’un
40% la demanda d’atenció social, només de SAIER, no parlo de Centres de
Serveis Socials. Una mica dóna la idea del impacte de la crisi, aquesta
necessitat. El perfil continua sent més homes que dones però es va equilibrant i
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pràcticament està quasi al 50%. Hi havia altres èpoques que potser estava 70 i
30 però en aquest moment és pràcticament 52 i 48, una cosa així.
Jo ho em puc comprometre a portar un perfil més complert, un informe, si hi ha
interès pel tema. I si hi ha algú que vol una dada concreta ara mateix doncs si
me’n recordo us la puc comentar.
Sra. Immaculada Moraleda. Ha quedat ben resposta la pregunta?
Sr. Ousseynou Niang. Si que ha quedat ben resposta però jo esperava
informació sobre les derivacions perquè a l’Associació de Residents Senegalesos
a vegades hi ha gent que ens fan derivacions, que treballem amb SAIER vull
dir. Per això volia saber com es feia però ja està.
Sra. Immaculada Moraleda. Si no hi ha cap qüestió més al respecte del
balanç de l’any 2009 i del pla de treball del 2010 passarem al següent punt.
7. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del Consell
Municipal d’Immigració.
Sra. Immaculada Moraleda. Perquè no se’ns faci massa tard, si us sembla
passarem al punt número set de propostes de baixes i entrades de noves
entitats al Consell Municipal d’Immigració, si la secretaria ens vol informar.
Sra. Mercè González. Tornem un altre cop a la documentació. Teniu una fitxa
de l’Associació Shur Rong Acadèmia Cultural que és una associació que ha
sol·licitat l’entrada en el Consell. Ha estat informada la Comissió Permanent i va
valorar positivament la sol·licitud per entrar com a entitat observadora donat
que es va constituir el maig del 2009. Ben és cert que porta més temps fent
activitats però la seva constitució és a partir del mes de maig del 2009. És una
associació vinculada a Bangladesh, la finalitat és bàsicament cultural, pretenen
difondre la cultura de Bangladesh a partir de la música, el ball tradicional, la
cuina. L’entitat participa a la Festa Major del Poble-sec però també en altres
activitats organitzades per la Casa Àsia o també han col·laborat amb
l’Associació Vincens Ferrer, amb l’ambaixada de Bangladesh, que hem
comprovat que tenen un conjunt d’activitats que fa més d’un any que les porten
a terme i fan un taller de música en el Centre Cívic del Sortidor. Mostren interès
de ser membre del Consell, aporten tota la documentació requerida i únicament
us afegim el comentari que el 2009 el nombre de persones empadronades a la
ciutat de Barcelona de Bangladesh són 2235 i que no hi ha cap entitat de
Bangladesh que formi part del Consell. Ben és cert, com es va apuntar en la
Permanent, que hi ha persones de Bangladesh que tenen nacionalitat
pakistanesa, es a dir segurament aquest nombre augmentaria molt més si
tinguéssim en compte aquestes altres.
En tot cas com sempre us donem la paraula per si alguna persona vol fer algun
comentari i sinó s’aprovaria la seva entrada com a observadora fins que portin
dos anys de la seva constitució.
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Sra. Immaculada Moraleda. Si no hi ha cap comentari, els donaríem, en
qualitat d’observadors, la capacitat d’incorporar-se al Consell i per tant que
comencin a treballar amb nosaltres.
8. Informacions:
Sra. Immaculada Moraleda. Doncs passaríem al punt següent que seria
d¡informacions diverses. No sé si vol començar el Sr. Daniel de Torres amb el
Pla Municipal Barcelona Interculturalitat.
Sr. Daniel de Torres. Seré molt breu. Com sabeu el dimecres passat va ser la
presentació al Saló de Cent, va anar molt bé, va venir moltíssima gent, sé que
molts de vosaltres hi hereu. Dir-vos que demà es presenta com a mesura de
Govern en el Plenari de l’Ajuntament i per tant se sotmetrà a debat entre
diferents partits, també que el Pla el presentarà el Primer Tinent d’Alcalde.
Sabeu que el Pla, com comentava abans l’Empar, ha estat el resultat d’un
procés complex d’elaboració durant el 2009 i que té dues potes, un procés
participatiu extern de ciutat, en el que hi ha participat, sumant tota la gent que
ha contestat totes les preguntes al web, o bé ha participat en un taller o bé li
han fet l’entrevista, etc., més de 3000 persones. També hi ha hagut un procés
molt intens i molt complex intern, dins de l’Ajuntament, sabeu que perquè
aquests plans i aquestes estratègies tinguin sentit i després, el que és més
important, es duguin a terme, és fonamental en aquests temes que són tan
transversals és que la gent dels Sectors implicats, d’Educació, Cultura i com a
novetat el Pla ha incorporat una perspectiva intercultural des de l’àmbit de
l’Urbanisme, el de la Promoció Econòmica, aquí hi ha hagut una feina interna
que surt però que no es comenta i realment molt important. Pensem que ja ha
estat el Pla de Treball d’Immigració del mandat va ser un primer exercici
important que d’alguna manera s’ha consolidat ara durant el procés del pla.
Que s’han creat unes complicitats dins de l’Ajuntament que d’alguna manera
són les que han de garantir que després realment aquests plans siguin
compartits per tothom i que la responsabilitat del seu desenvolupament sigui
d’una àrea concreta i que tothom se n’oblida després excepte uns, sinó que és
una cosa més percebuda com col·lectiva.
A part d’això, sabeu que vam posar la interacció al centre del resultat del
procés participatiu, vam elaborar el decàleg amb els deu eixos, amb trenta
objectius, noranta mesures, fèiem la conya que les mesures del pla són 10-3090. L’important realment comença ara, una cosa és el Pla que està allà escrit
però ara comença l’important, i de quina manera podíem reforçar i donar
continuïtat al que s’havia donat en el procés d’elaboració, era aquesta
complicitat, aquesta tensió de moltíssimes entitats que ho veien com la feina
que ja venen fent des de fa anys, es posava en xarxa i d’una manera
participada es definia una fulla de ruta dels propers anys.
Una eina aquí fonamental per garantir la transparència i aquest nivell de tensió
serà la reforma que farem del web. El web ha estat un instrument clau en
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aquest procés però volem redefinir-la, mantenir-la perquè el nivell de visites
està sent alt i per no perdre aquest actiu i convertir-lo en instrument de
desplegament del Pla. De manera que els objectius i les mesures estiguin
reflectides en el web i que el seu desplegament sigui periòdic i constant i
qualsevol persona pugui entrar i anar a veure aquell eix o aquella mesura, si
s’està fent, si no s’està fent, quins exemples, etc. El web també volem que es
converteixi en un centre de recursos en temes interculturals potent i referent.
Ens hem adonat que no hi és i que molta gent ha acabat no només participant
en el pla sinó consultant els documents que es penjaven, documents de
referència, documents més teòrics, altres més pràctics, pel que fa també a
bones pràctiques, gent inclús de diferents entitats que coneixen a través del pla
el que fan altres i en altre territori de la ciutat. Ha estat molt interessant veure
com barris de la ciutat, tant gent des de l’Ajuntament com des de les entitats
que estan fent un projecte, per exemple de famílies, vinculant a les AMPAs
descobreixen que en un altre barri hi ha una altra entitat o des de l’Ajuntament
s’està impulsant un projecte amb objectius similars i el fet de la connexió pot
aportar un valor afegit a la seva tasca.
A part del web, el compromís que li dóna una mica més d’envergadura a
l’ambició del Pla, el pla està molt bé però la manera d’avaluar els resultats
d’aquest Pla no serà només dir si la mesura 24 s’ha fet o no, perquè això és
important, però el que és important és veure quin impacte tenen aquestes
polítiques en la realitat. Per tant incorporar en el marc del pla uns indicadors de
resultats, una proposta que s’anirà treballant i ampliant més. Per exemple que
els Consells de barri siguin realment representatius de la diversitat d’aquell barri
de manera que si tens un barri en què hi ha el 30% d’immigrants i en el Consell
de barri hi ha un 1% malament la salut democràtica de la ciutat. Doncs tenim
un objectiu que aquests Consells de barri siguin representatius, potser nosaltres
tenim una mesura que vol dir fer estratègies per tal que aquests no sé què, de
difusió, de sensibilització, etc. Ara el que ens dirà si això ha funcionat o no és
veure si aquell Consell de barri quin percentatge hi ha de persones immigrants,
aquests és l’indicador que interessa i per tant pots dir que hem fet la mesura
collonuda, hem fet la campanya tal, si però l’indicador quin és? 3%, doncs
malament, potser hem de canviar d’estratègia i per tant aquest element dels
indicadors que hi ha al final , li dóna un plus de control i de monotorització que
és important. El Pla el teniu penjat al web, en les properes setmanes estem
refent el web i ja us anirem informant de com va, quines mesures específiques
s’imposaran en el més breu possible. El que si us puc dir és que un dels
objectius a curt termini és consolidar aquesta xarxa que s’ha creat, consolidar
els espais en el que han treballat les entitats i altres actors i que els ha permès
obtenir no només un coneixement del que fan altres sinó sentir que formaven
part d’un projecte col·lectiu.
També sabeu que hi ha la subvenció d’Interculturalitat, que és el segon any, i
que alguns de vosaltres heu presentat i que en breu se sabran els resultats.
Dir-vos que en el marc del Consell que volia agrair-vos a tots i especialment a
les entitats que van formar part del Grup Consultor del Consell, que van ser
unes sessions intenses i llargues, realment és un dels espais on s’ha participat
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més intensament. S’han fet moltes sessions a la ciutat, s’han fet sessions amb
gent gran de Sant Andreu, amb dones de Sant Martí, amb el Consell de Cultura
de Gràcia, amb les entitats de Sants, però les sessions que es van fer aquí van
ser molt intenses i per tant us ho volia agrair, a elles especialment i a tots
vosaltres per la complicitat, el seguiment. Dir-vos que evidentment estem a la
vostra disposició per qualsevol cosa, informació, propostes, que anirem seguint
i esperem que realment el Pla tingui la continuïtat i, l’ímpetu i l’esforç que
necessitem.
Sra. Immaculada Moraleda. Una altra informació a càrrec del Sr. Sanahuja
sobre la Participació a la Consulta de la Diagonal.
Sr.Ramon Sanahuja. Bona tarda, faig la intervenció en nom de Participació,
del Sr. Ramon Nicolau que havia de fer la intervenció però que avui està al
Consell de ciutat i em sembla que la reunió deu ser més llarga que la nostra i
no ha pogut venir.
Recordeu en el darrer Plenari el Sr. Nicolau va explicar aquesta oportunitat que
tenim que és la de poder participar i decidir en una consulta ciutadana sobre un
dels principals carrers de la ciutat que és la Diagonal. En aquest sentit sabeu
que aquesta consulta està oberta a tots els majors de setze anys que estiguin
empadronats a la ciutat de Barcelona, aquest és el requisit, majors de setze
anys que siguin residents a la ciutat de Barcelona. Vol dir que això inclou a les
persones amb nacionalitat estrangera, com sabeu un dels eixos del Pla
d’Interculturalitat és el de la participació política. És cert que aquí no estem
escollint a l’alcalde o al president del govern però si que estem decidint i tenim
l’oportunitat de posicionar-nos sobre una cosa tan important com és un dels
principals carrers de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, jo voldria aquí
recordar les paraules de l’alcalde, en l’acte de presentació del Pla
d’Interculturalitat, que va engrescar a fer protagonistes de la ciutat a tots els
immigrants, residents estrangers, i en aquest sentit de forma simbòlica i
efectiva engrescar a la seva participació en aquesta consulta.
Com sabeu la consulta es durà a terme entre el 10 de maig i el 16 de maig. Hi
haurà més de cent punts per tota la ciutat en els quals els residents podran
exercir aquest dret de vot de forma presencial, amb la tarja d’identificació, etc.
En aquest sentit és molt important, com que serà el primer cop que els
estrangers podran exercir aquest dret, és important saber molt clarament quina
és la documentació que identificarà a la persona, si és el passaport, si és la
targeta d’identificació de l’estranger, etc. Es farà una prova presencial aquí a la
OAC de Sant Miquel els dies 20 i 21 d’abril, serà una pregunta amb tres
opcions. Serà molt important que en aquesta prova presencial vinguin persones
immigrants, estrangeres, per aquests temes logístics que si el número de
passaport, que si és un NIE permanent, perquè podrem tastar si els sistema
funciona o no, veure les diferents casuístiques de passaports, de documents. Us
voldríem engrescar i que digueu als vostres col·lectius i associats que vinguin
els dies 20 i 21 a fer la prova per aquestes qüestions.
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Creiem que és una molt bona oportunitat per visualitzar la realitat de Barcelona,
aquest 18% de residents d’origen immigrant, més els nacionalitzats, i si en els
punts on es pugui escollir les dues opcions, bé les tres opcions, la A, la B o cap
de les dues, realment això es pot visualitzar i pot ser important.
Una altra cosa que el Ramon Nicolau m’ha dit que us transmetés és que en les
properes setmanes als jardinets de Gràcia s’instal·larà una carpa on hi haurà
una reproducció dels dos models propositius sobre la Diagonal, el model
Rambla o el model Boulevard, on s’explicarà qualsevol pregunta sobre qualsevol
aspecte tècnic, de disseny, etc. De les propostes sobre la Diagonal. També
engrescar-vos a què expliqueu això, que ho feu conèixer al conjunt de
membres de les vostres associacions que tenen aquesta oportunitat.
Finalment també, si ho desitgeu o ho creieu necessari, jo crec que és
interessant el tema de la visualització, de la participació, és una oportunitat
molt única perquè realment es pugui visualitzar això. La Direcció de
Participació, que és l’encarregada de dur a terme tot el procés participatiu de la
Diagonal, tindrà persones que poden fer una presentació als associats, a les
vostres associacions o qualsevol altra associació sobre quines són les dues
opcions i la tercera opció que és cap de les dues. Us poden explicar el procés
com funcionarà, us poden explicar els avantatges d’un model i de l’altre, quines
diferències hi ha... Ens podeu sol·licitar si voleu que algú faci una presentació a
les vostres associacions, ens ho podeu fer arribar, a la Mercè mateix, i nosaltres
passaríem la informació a la Direcció de Participació i aquests presentadors o
conferenciants vindrien a les vostres entitats a difondre les opcions que hi ha.
Hi haurà moltíssima difusió a nivell mediàtic, a nivell ciutadà, de les diferents
opcions, al ciutadà de peu li arribarà. Jo crec que si hi ha un interès especial,
per part d’alguna associació, digueu-nos-ho, manifesteu-ho a la secretària i des
de la Direcció de Participació es posaran en contacte amb vosaltres i es farà
una acció específica en la vostra associació.
Això és el que us havia de transmetre de part del Sr. Ramon Nicolau.
Sra. Immaculada Moraleda. Al web de l’Ajuntament de Barcelona,
www.bcn.cat/Diagonal, també trobareu informació sobre aquest projecte.
Només recalcar també que els joves és la primera vegada que a partir de 16
anys podran votar, és també un tema molt important i llargament reivindicat
per moltes associacions de joves, que també els ho expliqueu, que encara que
no tinguin aquesta majoria d’edat que al nostre país és necessària per votar, en
aquest cas per a aquesta consulta ciutadana serà possible per primera vegada
que ells i elles participin.
Teníem encara dues informacions més, una que ens farà la secretària sobre una
Xerrada informativa de la Direcció de Dona.
Sra. Mercè González. Us informo sobre els dos punts últims.
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Vam rebre la petició per part de la Direcció de Dona de venir explicar a les
entitats del Consell l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones. Els vam reconvertir la demanda perquè ens interessava no
només que vinguessin a explicar l’Acord, que com us explicaran elles comporta
que les entitats s’adhereixin a aquest acord i per tant hi hagi un compromís i
una sensibilització respecte el tema de la violència de gènere per part d’aquella
entitat, i això també comporta tota una sèrie de qüestions, sinó que també
vinguessin a explicar quins serveis es disposa a la ciutat sobre el tema de la
dona, sobretot en temes de violència. Farem una sessió informativa per les
entitats del Consell, hi podeu venir tant els referents com qualsevol persona de
les vostres entitats que treballi en aquests temes o que hi estigui interessats, el
dimarts 27 a les 18:30 al carrer Avinyó, farem una sessió informativa sobre
aquest tema.
Després com sempre, us afegim informació de totes les Mostres d’entitats de
Districte, pensem que és bo que participeu en els vostres territoris en totes
aquelles mostres que hi hagi. Intentem recavar informació de si aquest any hi
ha mostra d’entitats en cadascun dels Districtes, a vegades són bianuals i per
tant no n’hi ha, i a on us heu d’adreçar i a qui heu de demanar informació.
Per una altra banda, ja s’ha iniciat el termini per demanar formar part de la
Mostra d’Associacions de la Festa de la Mercè 2010. Us hem posat quatre
pinzellades, sobre tot que el termini és fins el 19 d’abril, que fins el 19 d’abril hi
ha la possibilitat de sol·licitar o demanar de participar en aquesta mostra, on
podeu fer les consultes i els telèfons de consulta, així com l’e-mail. Com sabeu
es pot participar a partir d’activitats culturals o festives o a partir d’una carpa o
estand. De totes maneres segons si s’és federació o s’és entitat, com que és un
tema complex us aconsellem que entreu al web i que si teniu qualsevol consulta
doncs en aquests telèfons us respondran.
9. Precs i preguntes.
Sra. Immaculada Moraleda. Moltes gràcies, estaríem ja en el punt de
diversos o de Precs i preguntes.
Sra. Meri Illich Yo quiero preguntar que el ser mujer inmigrante que tiene
más peso el inmigrante o ser mujer. Porqué llevamos dos meses con una lucha
tremenda con una mujer inmigrante Serbia que tenia asesoramiento del PIAD i
de asesoramiento de Dones de Barcelona, que su caso parecía tan claro, de un
marido español maltratador, drogadicto, con dos hijos pequeños, que cuarenta
y cinco días después de otro parto tenía último maltrato, más fuerte y que lo
denunció y está en proceso de separación. Todo esto está asesorado que es un
caso tan claro que Casa Eslava no tiene que para nada meterse. En juicio breve
tenía alejamiento el marido, en el siguiente juicio ha tenido suerte de tener un
juez muy interesante que hace dos años solamente con ayuda de los partidos
políticos y de mujeres muy conocidas han conseguido anular la sentencia
porque una mujer marroquí denegó su denuncia porque una mujer maltratada
no puede llevar maquillaje y pendientes.
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En nuestro caso, al anular la sentencia de juicio breve de alejamiento de mujer
de su marido. Niños no tienen derecho a documentación ninguna, y son
españoles porqué han nacido aquí de padre español. Ahora hay mucho peligro
que en juicio los niños pertenezcan al padre que es drogadicto. Encima el
primer juicio breve, la niña tenía solamente dos meses y la jueza ha dicho que
tiene que ir cada segundo sábado a ver al padre diez horas, le han quitado el
pecho, la niña no pudo mamar. Ahora tenemos mucho miedo por el siguiente
juicio, hemos contactado con el Consell de dones, hemos contactado con
Plataforma por dones, Mujeres juristas y de todos tenemos más teorías, más
manifestaciones, podemos ir a la plaza y decir que queremos derecho, pero una
ayuda práctica, concreta, no tenemos, aparte de Federación de Peruanos que
empezaron a ayudarnos prácticamente, que tienen dos casos y de sus propias
mujeres que han perdido los niños por unos jueces parecidos.
Estoy muy dolida, que muchas asociaciones no han respondido al mail que
mandaba, y una ha respondido así el mail ”Como no conocemos a esa mujer
serbia no podemos ayudarle”, y pensaba hay que conocer cada una que vive en
este país o ser inmigrante es mucho más importante que ser mujer. Encima allí
en el juicio, delante de este juez, el abogado de la otra parte ha dicho, ya
sabemos que estas rumanas y serbias vienen muertas de hambre y lo que
buscan aquí en España. Así que creo que es uno de los temas que tenemos que
trabajar, ser mujer o ser inmigrante que es más importante.
Sra. Elsa Oblitas. Demanaria uns minuts perquè vull llegir una reflexió que
hem llegit dins del Centro Boliviano Catalán que es diu Reflexió sobre els

Centres d’internament d’ Estrangers:

Cal no oblidar que la majoria de les persones que es tanquen als CIES han patit
nombroses privacions i penalitats per tal d’arribar a Europa tot cercant unes
millors condicions pels seu desenvolupament. El fet d’afegir un patiment
innecessari al drama humà de la immigració com a societat ens hauria
d’avergonyir i com a Estat ens deslegitima. L’internament es tracta d’una
mesura cautelar per la qual es pot privar de llibertat a persones que només
haurien comès una irregularitat administrativa sancionada amb la sortida del
territori Estatal o multa. S’estan detectant internaments per infraccions
administratives podrien ser sancionades amb una simple multa. Tot i que
teòricament es concep com una mesura cautelar d’una eventual sanció
administrativa, existeixen indicis per pensar que a la pràctica que l’internament
s’utilitza com una sanció encoberta amb la que es castiga la irregularitat
administrativa o que s’imposa per tal de dissuadir a l’estranger irregular de
venir a España o d’acovardir-lo i pressionar-lo perquè torni al seu país. Mentre
que en els centres penitenciaris les tasques de vigilància i tractament van a
càrrec dels funcionaris civils especialitzats, els funcionaris dels CIEs pertanyen
al cos nacional de policia. A diferència també del que ocorre en el règim
penitenciari no existeix una instància judicial amb la funció específica i regulada
de garantir el respecte dels drets dels ingressats en aquests centres i el
respecte a la legalitat. Les persones ingressades en aquests centres es troben
en una situació d’especial vulnerabilitat i indefensió. Immigrants que

Ajuntament

de Barcelona

Consell Municipal d’Immigració
Passeig Sant Joan 75, 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 93 256 46 28
consellimmigracio@bcn.cat

majoritàriament acaben d’arribar en el país, desconeixedors del funcionament i
en molts casos ni tan sols saben entendre’s o expressar-se en la llengua
catalana. En els últims mesos s’han massificat les batudes de la policia de
control de documentació i la posterior detenció de les o persones en situació
irregular en llocs públics i contínuament s’han denunciat maltractaments,
incomunicació, aïllament, racisme, en algunes de les seves manifestacions més
abjectes, indefensió legal, precarietat dels mecanismes de supervisió des de
l’exterior.
A les nostres preguntes, una detenció de seixanta dies es tradueix en mil
quatre-centes hores. Pregunto, quines activitats realitzen les persones
detingudes en els CIES? Existeixen biblioteques equipades en els CIES? Perquè
a les presons si que compten amb aquests equipaments. Per què no s’ocupa el
temps de les persones que tenen capacitant-les en tallers de teràpia
ocupacional com per exemple fontaneria, tractament de la fusta, aire
condicionat, informàtica, llengües, etc. Crec que no és gens positiu que la gent
estigui tot el dia amb la ment desocupada reflexionant a tota hora perquè estan
allí. Penso que aquests tallers serien importants per alleugerar la seva estància i
elevar la seva autoestima, consegüentment es tindrà una millor visió del que
representa estar en un CIES mentre aquests existeixen.
Des del Centro Boliviano Catalán exigim el tancament immediat dels CIES i prou
ja de batudes policials i de controls d’identitat.
Gràcies
Sra. Janette Vallejo. Solo hacer una propuesta al Consell. En los últimos días,
y hoy mismo se ha publicado una encuesta de El Periódico de Catalunya, donde
se está haciendo, de forma alarmante creo yo, el uso de la inmigración de una
manera indiscriminada, instrumental. En todo caso des del Consell, como
entidad que puede proponer, que puede vigilar, hacer un documento en donde
todos reflexionemos sobre la no utilización de la inmigración, que estemos
vigilantes, ya que tenemos pronto unas elecciones. Por tanto debemos de
actuar, no quedarnos sentados, no quedarnos a la espera de que continúen y
continúen haciendo una serie de declaraciones que solo provocan malestar
entre la población, entre los diferentes grupos. Es una propuesta que dejo
abierta. También comentar que des de la Secretaria per a la Immigració se ha
elaborado un documento que recoge la medida 42 sobre la no
instrumentalización por parte de los partidos políticos catalanes, y se nos ha
dicho que no todos los partidos han acordado, y eso nos lleva aún más a decir
que estemos a la espera de lo que pueda pasar y empecemos a reflexionar.
Sra. Carmen Bermúdez. Yo des de aquí quiero pedir también lo contrario,
me parece muy bien que los partidos políticos se hayan comprometido a la no
utilización de la inmigración de manera política, me parece perfecto, pero
también que nosotros los dirigentes hagamos lo mismo. Que los dirigentes no
nos sintamos inmersos en un proceso y mezclemos a nuestras asociaciones en
esa participación política, pero si yo digo que tenemos una gran oportunidad
nosotros los inmigrantes de hablar fuerte votando. Participando en las
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elecciones y votando, tenemos una oportunidad muy fuerte de hablar y de decir
aquí estamos y aquí somos. Participar en lo que están haciendo en la encuesta
de la Diagonal, y participar con nuestro voto, pero de manera independiente,
como personas y no como entidades.
Sr. Ousseynou Niang. Com que tenim un grup de reflexió urgent, jo crec que
estaria bé que el grup intenti fer un document, que sigui un document
transversal que passem també a la Secretaria per a la immigració, que el
passem a tothom, jo crec que és una bona reflexió. Pero lo que hacemos
nosotros como inmigrantes es nosotros mismos. Des d’aquí, com a Consell
Municipal, estaria bé fer un document com a proposta per això.
Sra. Janette Vallejo. Yo en todo caso no estoy haciendo ni propagandismo
electoral, ni estoy a favor de determinado partido político, lo que yo quiero
decir que como entidades debemos sí posicionarnos. Estamos aquí porqué
comprendemos el hecho migratorio y por lo tanto lo vemos de una manera
positiva. Aquí se están dando y haciendo aportaciones realmente muy positivas
pero que solo quedan aquí en este Consell. Y otra de las propuestas sería
porqué no participar algún miembro del gabinete de comunicación o del
departamento de cultura, invitar a algún medio als Consells para que le llegue
el mensaje positivo que aporta la inmigración.
Sra. Elsa Oblitas. Yo pediría que sobre todo los compañeros que lideramos y
representamos asociaciones tener cuidado en la campaña política porqué
hemos caído en una, era una encubierta de llevarnos a los CIES pero fue solo
fotos y fotos. Mucho cuidado, no se puede utilizar esto, sobre todo un tema tan
delicado como son los CIES usar en campañas políticas. La reflexión para mi es,
que la mayor parte de los compañeros en los CIEs son bolivianos. Esta situación
a nosotros nos preocupa y no hemos visto que se pueda hacer nada. Yo
pregunto que el Consell soliciten entrada y vayan a visitar como son los
centros, como nos atienden, como tú puedes entrevistarte con una persona que
tienes detenida, es peor que la cárcel, parece de alta seguridad. Te cachean, te
quitan todo y tienes que hablar a través de unas mamparas de vidrio con una
persona que está detenida, ni en la cárcel había visto estos tipos de visita. He
leído todo el texto pero si alguien quiere... Nosotros hemos reflexionado y
hemos hecho una charla con los compañeros que han sufrido dentro del CIE y
han vuelto a Bolivia y algunos han logrado quedarse pero ese trauma no se lo
quita nadie, no son culpables de nada. Están peor en los CIES que en la cárcel.
Por lo tanto pedir a todos los compañeros si mandamos un mail que no lo
encubran como tema asociativo, que sea más hidalgo y diga: ese partido
político te está invitando a esto y si quieres venir bien. Pero que no nos
manden cosas encubiertas para hacernos caer. Estamos muy delicados sobre
todo con el tema de los CIEs y de las redadas policiales. Es un tema que me
preocupa y siempre ha ido reclamando pero hasta hora no he visto ningún
efecto, no he visto que alguien del Consell, de arriba, haya ido a ver cómo
están estos compañeros, que les falta. Me he quejado que ahí todo está
racionado, todo está en situaciones críticas pero no he visto respuesta y sigue
igual el CIE y va a aumentar, será por la crisis o qué. Será desde arriba o que
se hagan cada día más redadas. Yo me pregunto: ¿Para qué estamos? ¿Solo
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para deliberar y hacer proyectos y elaborar un portafolios y dejarlo allí? Si no
puedo llegar a tener una medida que afecte y que beneficie al colectivo
inmigrante... no sé, es la tercera vez que pregunto lo mismo. Por lo tanto, yo
pido a los compañeros de las asociaciones que no nos manden invitaciones
encubiertas para ir a ningún acto político por favor.
Sra. Immaculada Moraleda. He visto aquí una palabra y con esto creo que
no nos hemos dejado a nadie más.
Sra. Solange Terceros. A través de la FEDEBOL y de las asociaciones hemos
estado de reuniones junto con Elsa y otras asociaciones más, estamos
preocupadas por la situación del colectivo boliviano. Saben todos, y es de
conocimiento que es un colectivo numeroso indocumentado que está siendo
perseguido por el tema de la documentación. Hay muchas redadas, nuestra
gente está pasándola realmente muy mal. Yo pido el apoyo y también
considero la aportación que ha dado Janette de poder hacer algo a través del
Consell y que nos puedan apoyar. A través del Consell de Immigració hemos
enviado también una carta al Sr. Joan Saura para podernos reunir, no tenemos
respuesta aún, la hemos enviado el martes y queremos reunirnos para ver
cómo podemos hablar un poco sobre este tema y dar alguna solución. Les
pediría el apoyo también sobre el tema de los medios de comunicación.
Yo recibí también el e-mail aquel, que realmente disgusta porque es algo
encubierto. Duele que utilicen a nuestro colectivo que están en esta misma
situación, con estos pretextos de hacer un poco de campaña política.
Sra. Immaculada Moraleda. Sí, quieres intervenir pero es la última, son las
nueve de la noche, venga la última palabra, que sea breve.
Sr. Manuel Colón. Sabemos que producto de la crisis, de la falta de trabajo,
nos vamos al paro. El paro se agota, no solo para españoles sino para todo el
que ha trabajado y agota el tiempo que tiene acumulado. Luego viene la
segunda oportunidad que es el tema subsidio. En los últimos tiempos como
están desbordados los consulados, con filas interminables de inmigrantes de
cada uno de los colectivos, que para poder justificar que tienen una familia,
independientemente que le entregue la documentación legalizada, presentada
como se tiene que presentar, lo obligan a que se vaya a los consulados a pedir
un documento, un certificado. Si ya se demuestra que la persona tiene su
documentación, sus hijos, en este caso es para que justifique su familia. Vemos
que el Consell se entere de esta situación y tal como pasó con el Cat Salut, mira
como se flexibilizó, y mira como tantas solicitudes... que también lo hagamos
hoy con esta información y que mediemos a ver de que manera se flexibiliza
esto. Porqué encima que se presenta todo legalizado no sé porqué hacen ir a
los consulados, ya que el consulado dice que esos son sus hijos, y es una
manera de decirle que no. Esos son unos derechos que ya se tienen y que la
gente va a seguir haciendo uso de ellos. Nosotros informamos y es bueno que
el Consell se haga eco y en la manera de lo posible se pueda flexibilizar esta
situación.
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Sra. Immaculada Moraleda. Per acabar jo diria que prenem nota del tema
dels CIEs, que li demanarem al Sr. De Torres informació que ens pugui ser útil
per veure que està passant i en aquest sentit poder-la transmetre en el proper
Consell igual que la informació al respecte d’aquests requisits que es demanen
per accedir a les prestacions després de l’atur. A veure si és un requisit legal
indispensable, potser sí, i per tant a seguir-ho com hem fet amb el tema de la
tarja sanitària. Jo crec que també correspon al Consell, conèixer petites o grans
disfuncions que puguin existir i per tant fer propostes de millora.
Respecte el que deia la companya de la Casa Eslava, ara prendrem nota i demà
mateix parlarem amb el nostre equip d’atenció a les dones per veure com
podem acompanyar aquesta dona víctima de maltracta i per tant posar-la en
mans d’un bon equip perquè la puguin acompanyar en aquest difícil moment
que està patint.
Si no hi ha res més moltes gràcies i fins la propera sessió. Perdó...
Sra. Lola Rodríguez. Complementar el tema pel cas. Al SAIER tenim un
servei d’advocats especialistes en estrangeria i a vegades també pot fer una
col·laboració entre els dos equips.
Sra. Immaculada Moraleda. Doncs ara ho parlarem.
A les 21:15 hores s’acaba la sessió Plenària.

