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Sessió del dia 5 de novembre de 2009, a les 19 hores 
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix:  Sr. CARLES MARTÍ I JUFRESA , Primer Tinent Alcalde 
 
Assistents:  
 
• 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) 

• Sr. Julián Fabián Contreras (Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya) 
• Sr. Ousseynou Niang (Ass. Catalana de Residents Senegalesos) 
• Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan) 
• Sra. Marina Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito) 
• Sr. Oswaldo del Castillo (ACATHI – Asociación catalana por la integración de 

homosexuales, bisexuales i transexuales inmigrantes) 
• Sra. Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors) 
• Sr. Aina Gutiérrez (Consell de la Joventut de Barcelona) 
• Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya) 
• Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 
• Sra. Maria Elena Rodríguez (Centro Peruano en Barcelona) 
• Sr. David Adell Esteban (ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya) 
• Sra. Jennifer Reyes (Asociaciación de Amistad de las Mujeres Filipinas) 
• Sra. Laura Rojas (FASAMCAT) 
• Sra. Feifei Chen (Asociación Mujeres Empresarias Chinas y Españolas) 
• Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
• Sr. Ali Hachem (Associació Catalunya-Líban) 
• Sra. Leticia Cruz (Col·lectiu Maloka Colombia) 
• Sra. Solange Terceros (Federación de Entidades Bolivianas - FEDEBOL) 
• Sr. Ahmed l’Hachemi (Associació Wafae) 
• Sr. Javed Illyas(Associació de Treballadors Pakistanesos) 
• Sra. Yuo Xing (Asociación Intercambio Cultural Chino – España) 
• Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 
• Sr. John Kuzimbikisa (Colectivo Tripartito, Angola-Congo-RD Congo) 
 
• Sra. Àngels Esteller i Ruedas, Grup Municipal PP 
• Sra. Mercè Homs i Molist, Grup Municipal CIU  
• Sra. Esther Capella i Farré, Grup Municipal ERC 

 
• Sra. Gloria Figuerola, Gerent d’Acció Social i ciutadania 
• Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social 
• Sr. Josep Maria Lahosa, Serveis de prevenció del sector de Seguretat i Mobilitat 
• Sr. Ramon Sanahuja, Director d’Immigració 
• Sra. Mercè González, Secretaria del Consell Municipal d’Immigració 
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S’excusen:  
 
• Sr. Ricard Gomà i Carmona, Grup Municipal ICV-EU i Alternativa 
 
 

1.  Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa. Pregunta als assistents si tothom ha rebut l’acta anterior, 
sessió del 31 de març, i com que no hi ha cap intervenció per a fer-ne esmenes es 
dona per aprovada.  
 
 

2.  Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa. El següent punt de l’ordre del  dia és el Premi Consell 
Municipal d’Immigració de Barcelona que és una de les novetats del Pla de Treball que 
vam  aprovar en sessions anteriors i tots vam coincidir en què era una bona manera de 
reconèixer la feina feta per alguna entitat, algun projecte o alguna persona. La Sra. 
González explica com tenim el procés pel Premi. 
 
Sra. Mercè González Esteve. Com sabeu aquest any era la primera convocatòria del 
Premi Consell Municipal d’Immigració. El 30 d’octubre era el termini de lliurament de 
les propostes. Es registraven i lliuraven a les Oficines d’Atenció al Ciutadà mitjançant el 
registre. A data d’avui són 39 les propostes que han arribat, és possible que n’arribi 
alguna més encara, 29 són propostes a premiar projectes, 9 a entitats i 1 a una 
persona.  
En referència als membres del jurat, durant aquest mes de novembre es reuniran per 
determinar quin és el premiat. La composició del jurat és en primer lloc la Sra. Huma 
Jamshed (Vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona), el Sr. Josep 
Maria Samaranch i Kirner (President del Club d’Amics de la Unesco), el Sr. Jordi 
Sánchez i Picanyol (Director de la Fundació Jaume Bofill), la Sra. Àngels Guiteras i 
Mestres (Presidenta de la Taula del Tercer Sector), el Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana  
(Advocat i membre dels serveis jurídics d’ACSAR), el Sr. Arcadi Oliveras i Boadella 
(President de Justícia i Pau) i la Sra. Gemma Pinyol i Giménez (coordinadora del 
programa Migraciones del CIDOB). Presidirà el jurat el Sr. Daniel de Torres i Barderi. 
 
D’altra banda informar-vos que finalment el lliurament del Premi serà el mateix dia 18, 
Dia Internacional del Migrant, a la tarda a les 18 hores. 
 
També comentar-vos que de les entitats que s’han presentat o han presentat 
projectes, n’hi ha unes quantes del Consell Municipal d’Immigració però també n’hi ha 
moltes que no són del Consell Municipal d’Immigració. Valorem que això vol dir que la 
feina que està fent el Consell és seguida per altres entitats que no són del Consell, i 
que també pot ser una bona eina per conèixer altres experiències i com a pont de 
contacte amb altres entitats que també treballen en l’àmbit de la Immigració. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa. Algun comentari per part d’alguna entitat o alguna 
persona del Consell de com s’està desenvolupant la tramitació d’aquest 1r Premi? No... 
Per tant conclourem aquest mes de novembre el fallo del jurat i després l’entrega el 
Dia del Migrant, que pot ser un moment important pel propi Consell. 
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3. Informe sobre la tramitació de la targeta sanitària 

 
El Sr. Carles Martí passa al punt tercer que tal i com es va demanar per part d’alguna 
entitat en la darrera sessió, informarem en profunditat sobre la tramitació de la targeta 
sanitària. Ho farà la Sra. Empar Romaní, a qui dona la benvinguda ja que és la primera 
sessió que assisteix d’aquest Consell i què és la nova Directora del Programa 
d’Immigració. 
 
Sra. Empar Romaní  Agraeix la benvinguda i explica que arrel d’aquella intervenció 
es va realitzar un informe amb les deficiències que s’havien observat. Aquest informe 
consta a les carpetes i també hi consta tot el que hem fet a continuació i les propostes 
que hem fet per aportar solucions. També hi consta un resum dels requisits que 
s’exigeixen ara mateix per obtenir la targeta individual, és informació que l’hem tret del 
CAT Salut. 
 
Amb les queixes que es van advertir, per exemple l’exigència de diferents criteris i 
requisits per obtenir la targeta en els diferents CAPs o la justificació documental de 
coses que en principi no s’haurien de justificar, es va fer aquest informe. Vam tenir una 
reunió el mes de juny amb el Servei Català de Salut i el Consorci Sanitari, també la 
Direcció de Salut de l’Ajuntament on vam aclarir alguns aspectes d’aquests requisits 
que s’exigeixen. També es va decidir que durant els mesos d’agost, setembre i octubre 
es recollirien les incidències que se segueixin produint. Al cap d’aquests mesos hem 
recollit un total de 40 incidències. La veritat és que han estat menys de les que ens 
pensàvem, probablement perquè arrel d’aquella reunió que vam tenir, ja internament 
es van reafirmar els criteris o es van aclarir els dubtes que tenien alguns CAPs, de fet 
les incidències han estat molt menors. 
 
A la vista d’això, les conclusions són que les deficiències detectades s’han corregit. Pel 
que fa a la justificació documental de no disposar d’ingressos suficients s’ha 
regularitzat. Quan una persona que no té recursos suficients demana una targeta 
sanitària en principi se li ha de donar prèvia la presentació d’una declaració de la 
Renda, com que els seus ingressos no accedeixen del Salari Mínim Interprofessional, i 
si no té aquesta declaració de la Renda en principi bastaria una declaració jurada. En 
alguns CAPs exigien altres menes de documents que en principi ja no serien exigibles. 
Això també s’ha normalitzat perquè no hi ha hagut cap incidència al respecte. 
 
Tanmateix el tema que continua donant algun problema és el dels usuaris que estan 
empadronats a l’Ajuntament però sense domicili fix perquè alguns CAPs diuen que si 
no tenen domicili no poden enviar-los allí la targeta, són més que res temes 
burocràtics, que si han de presentar l’alta de la llum, l’alta... Aquest és el tema que 
encara està una mica pendent. 
 
Per tant havíem proposat mantenir una altra reunió amb la Direcció de Salut de 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari per tractar aquests temes residuals, 
establir un punt de relació estable entre els Consorci Sanitari i els responsables del 
SAIER i de les entitats de la Xarxa d’Acollida de la Direcció del Programa d’Immigració i 
portar a terme l’actualització dels productes comunicatius, dels tríptics que havíem 
emès i que s’han d’actualitzar per ajustar-los a les exigències actuals. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Aquí, a més hi ha un full amb la síntesi de la informació de 
tramitació del CAT Salut. Per tant tenim aquest informe, que és un resum, i després 
l’informe sobre les gestions que s’han fet i que ara n’expressava les conclusions.  
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Per part de les entitats que van sol·licitar aquest treball o d’altres membres del Consell, 
hi hauria alguna apreciació a fer? Això efectivament hem contrastat en els CAPs que ha 
funcionat, que ha millorat? 
 
Sra. Lola Rodríguez treballo a l’Ajuntament, entre d’altres serveis porto el SAIER que 
ha col·laborat en aquesta recollida. Aclarir, si no recordo malament, que el mes 
d’octubre no és complert, falten dies, per tant la recollida real del mes d’octubre són 
més incidències. L’agost és un més que normalment, tot i que en el tema d’immigració 
es nota menys, hi ha menys incidència d’usuaris i que nosaltres continuem recollint i 
continuen havent-hi incidències. Evident el tema de les persones que no tenen domicili 
fix, la dificultat per tramitar la targeta, només matisar respecte la informació que s’ha 
donat que aquesta dificultat es concentra sobretot en dos CAPs que és les Hortes i 
Drassanes. La resta de CAPs i ambulatoris de la ciutat en principi no presenten 
problemes per tant, estaríem detectant una pràctica diferent en funció del CAP i això 
és un tema a treballar. Aquesta recollida ha servit per afinar molt a on està el 
problema per tant, en el moment de parlar amb l’ICS hauríem d’utilitzar aquesta 
informació. 
 
Després el tema dels Consolats, si m’ho podeu aclarir, s’ha dit que no hi ha més 
problemes, nosaltres la pràctica que estem vivint cada dia és que ens estan arribant. 
Nosaltres continuem recollint les incidències, però ho hem fet sempre. El que hem fet 
en aquest cas és emmotllar la recollida d’informació al tipus de fitxa que es va passar, 
però continuen arribant, desgraciadament, incidències, no hem notat, ho sento però ho 
he de dir així, que s’hagi arreglat en quan a l’arribada d’incidències. Potser alguna cosa 
concreta, algun cas concret segurament si però a nivell general continuen arribant-nos 
usuaris molt queixosos sobretot d’aquests dos CAPs en concret. Es veritat que 
possiblement hi ha més població immigrant en aquest territori però hi ha altres 
territoris de la ciutat que també tenen una població important i en canvi no hi ha 
queixes. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa El primer CAP que has dit?  
 
Sra. Lola Rodríguez  És el CAP les Hortes 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Està a Poble-sec, d’acord 
 
Sra. Lola Rodríguez  Està a Paral·lel, entre Poble-sec i Ciutat Vella. És el que més 
perquè a Drassanes hi ha unes quantes queixes però no tantes. 
 
L’altra matisació és que el temps de recollida d’incidències serveix com a mostra però 
tres mesos tenint en compte que pel mig hi ha l’agost..., potser ho hauríem de mirar 
amb una mica més de perspectiva. Si es creu convenient, nosaltres continuem 
recollint, i podem aportar aquestes dades en el moment que sigui necessari, perquè 
hem fet la rutina ja, a part d’altres temes, recollim aquest.  
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Està entès 
 
Sra. Lola Rodríguez M’agradaria que es clarifiqués això, més que res com podem 
informar als usuaris i que hem de fer. 
 
Sr. Jorge Irias Quería preguntar, que hay tres personas en nuestra entidad que 
todavía no tienen regularizado el tema de la tarjeta sanitaria. Tengo entendido que, la 
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última semana envié un correo sobre una de las personas, no ha podido hacerlo 
debido a qué ella no tiene el domicilio fijo, como se decía anteriormente. Ella en 
realidad si vive en un domicilio pero viven tres personas y no es titular del contrato. 
Por estas indicaciones le han dicho que no podía obtener la tarjeta. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Alguna qüestió més sobre aquest tema? 
 
Sra. Empar Romaní i Guanter Precisament el tema estrella de les queixes era el de 
les persones que no tenen domicili fix, llavors aquest serà el tema també que serà 
objecte de la reunió que mantindrem amb el CAT Salut i el Consorci, al que també 
vindran representants del SAIER o d’algun altre departament, si estan interessats. Ho 
discutirem perquè està clar que si és possible que les persones s’empadronin sense 
domicili fix doncs també han de tenir accés a la targeta sanitària pel fet d’estar 
empadronades. Aquesta és la postura nostra, ara el fet que siguin aquests dos CAPs 
potser és una mala entesa per part d’ells, hauríem de fer aquesta reunió per esbrinar-
ho. 
 
El tema dels consolats, el que diu la llei és que per a les persones sense recursos 
econòmics que ho acreditin poden tenir accés a la targeta sanitària individual ara bé, si 
són de la Comunitat Europea o són de països que tenen un conveni bilateral en 
matèria sanitària llavors han de presentar un certificat que no estan coberts per la 
sanitat pública del seu país o per la sanitat privada. Dels països que no són europeus 
són 4: Xile, Equador, Brasil i Perú, aquests quatre països són els que han de presentar 
aquest certificat. De fet hi ha alguns casos en què ho demanen i en alguns casos no el 
demanen però el problema és que aquest certificat els consolats no els emeten sinó 
que els han de demanar al país d’origen i aquí està una mica el problema. És una altre 
dels temes que hauríem de discutir en aquesta reunió o de veure com es pot 
solucionar. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Per tant la situació general està coneguda i encarrilada 
però tenim encara tres problemes, dos CAPs que presenten un nombre d’incidències 
massa elevat i per tant s’ha de treballar, el tema aquest dels sense domicili fix acabar 
de veure la correspondència i el tema amb els països aquests que acabes de citar. Per 
tant mandatem a la Direcció del Programa perquè continueu treballant amb això, 
aprofundim amb el tema i trobem una solució i ens ho expliqueu en la propera 
comissió. Tenim establert una sistemàtica que permet que la regla general funcioni bé 
però ens queden aquests tres punts per acabar de resoldre i com a mínim hem 
d’intentar explorar-los fins el final i anar fins el final i en tot cas identificar si hi hagués 
algun obstacle insalvable poder-lo identificar i comunicar-lo a tothom. Amb la 
col·laboració del SAIER que seguirà prenent nota de les incidències, que és el nostre 
termòmetre sobre el nivell de problemàtica. 
 
Avancem en aquesta qüestió però encara no acabem i ens queda un últim tram. 
 
 

4. Dia del Migrant. Estat de la qüestió 
 

Sr. Carles Martí i Jufresa El quart punt és el Dia del Migrant, l’estat de la qüestió i 
és la Mercè que ens posa al dia dels preparatius de com està aquesta nova edició. 
 
Sra. Mercè González Esteve Com sabeu, un any més, hem començat tots plegats a 
treballar per l’organització del Dia del Migrant. El grup de treball es va constituir el mes 
de setembre, són ja tres les reunions que hem mantingut, estan programades dues 
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més. A la carpeta teniu un resum de dades de la participació que es preveu aquest 
any. En total són trenta entitats les que participaran en aquesta festivitat, 6 de noves 
respecte a l’any passat. Després teniu un resum de les activitats, de la mostra 
gastronòmica, de les actuacions que hi haurà, que seran vuit, sis de les entitats del 
Consell Municipal d’Immigració i dos del DIVERSONS, hi haurà també tallers com l’any 
passat i l’activitat esportiva. De les novetats podem destacar que aquest any també hi 
ha un espai de jocs tradicionals, una activitat que s’anomena Biblioteca Vivent, que 
intenta treballar tot el tema de trencar els estereotips, i l’exposició que en la reunió del 
grup de treball del dimarts passat es va decidir que es faria I tu, on vius?, que tracta 
sobre tot el tema de l’habitatge i les dificultats afegides que té tota persona immigrant 
alhora d’accedir a un habitatge. És una exposició produïda per Comissions Obreres. 
 
Com sabeu també es va decidir que el sector convidat aquest any seria el sector 
associatiu veïnal, mitjançant el seu interlocutor que és la FAVB.  
 
No cal explicar-vos que és això de la Festa del Dia del Migrant perquè la majoria de 
vosaltres ja vàreu participar l’any passat. Com l’any passat, serà al Moll de la Fusta i en 
aquest cas com ja sabeu serà el diumenge 13 de desembre. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Això s’està preparant com sempre amb una comissió. Si 
algun altre membre de la Comissió vol afegir alguna cosa o algú té dubtes. 
 
Sr. Ousseynou Niang No he entès perquè aquí posa Red Solidaria – Fedelatina i 
Fedelatina també vol entrar al Consell Municipal d’Immigració, no ho acabo de 
entendre. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa El que tens curiositat és perquè Fedelatina està posat a la 
llista d’entitats participants a la Festa i al mateix temps demana d’entrar en el Consell. 
Això ens ho explicarà la secretària del Consell 
 
Sra. Mercè González Esteve Certament com ja sabeu únicament poden participar a 
la festa entitats del CMIB. En aquest cas Red Solidària Argentina pertany al Consell i 
com es dona la circunstància que el predident de Red Solidària Argentina també ho és 
de Fedelatina i a més aquesta entitat ha demanat l’entrada al Consell la van afegir al 
programa de la Festa del Dia del Migrant. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Per tant, en aquests moments Fedelatina no és entitat 
membre el Consell Municipal d’Immigració i tatxem aquesta entitat del programa. 
 
 

5. Balanç del CMIB d’ençà l’aprovació del Pla de treball 
 

Sr. Carles Martí i Jufresa Passem al punt cinquè en el que farem un balanç de la 
feina d’ençà de l’aprovació del Pla de Treball que ens presenta el Sr. de Torres. 
 
Sr. Daniel de Torres Simplement és un breu balanç amb la idea que ara fa una mica 
més d’un any que vam aprovar el Pla de Treball del Consell Municipal d’Immigració i 
sembla que és bo de tant en tant fer una mirada enrere i parar una mica i veure si 
anem en la direcció que ens havíem proposat i d’alguna manera veure quina percepció 
teníem de les coses que s’havien anat fent. Teniu un full molt sintètic. La idea és que 
el Consell ha de ser molt més que les reunions del Ple i de les Comissions Permanents. 
L’objectiu sempre és reforçar, diversificar el paper del Consell i aquest era una mica els 
objectius que ens havíem proposat en aquest Pla de treball. Aquí simplement, més 
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enllà de les dues sessions del Plenari, de les vuit sessions de la Comissió Permanent, 
penso que hi ha tres àmbits que són bastant destacables i que tenen un element 
innovador respecte la dinàmica del Consell anterior. La primera va ser l’aprovació i la 
posada en marxa de la Comissió d’Opinió d’Urgència. Penso que aquesta era una de les 
grans demandes històriques, que el Consell ha de tenir la capacitat, la veu en un 
moment donat per poder posicionar-se davant d’algun esdeveniment o qualsevol tema 
que vinculat al tema de la immigració es consideri rellevant l’opinió del Consell. En 
aquest context era evident que la dinàmica de trobar-se únicament en els Plenaris i en 
les Comissions Permanents impedia d’alguna manera aquesta agilitat a l’hora de poder 
reaccionar davant d’algun esdeveniment. Per tant aquesta era la filosofia darrera la 
Comissió d’opinió d’urgència, així es va aprovar. Recordem que ha actuat dues vegades 
arrel de dos fets diversos, que a més ara en el present adquireixen una certa 
rellevància. Recordeu que la primera vegada va ser en motiu d’aquells fets violents, 
racistes contra l’equip de futbol de Rosario Central i això va motivar la primera reunió, 
la primera convocatòria de la Comissió d’opinió d’urgència i el primer comunicat del 
Consell. Com sabeu, fa molts pocs dies, hem conegut la sentència, realment ha sigut 
una sentència bastant contundent. D’alguna manera en aquell moment, al igual que es 
van sentir veus des d’altres àmbits de la societat, també es va afegir el comunicat del 
Consell Municipal d’Immigració aportant d’aquesta manera la visualització del Consell i 
identificant també el compromís de les entitats davant de temes d’actualitat. 
 
El segon comunicat va ser en relació a l’avantprojecte de la reforma de la Llei 
d’Estrangeria que també a partir d’algunes de les notícies que anaven apareixent sobre 
algun dels punts que semblava que volien modificar doncs va sorgir la demanda de 
voler posicionar-se respecte a aquests canvis i així va ser amb el comunicat que es va 
aprovar. Aquest era un paquet que crec era important. 
 
L’altre era el de seguir aprofundint en el paper de les entitats respecte al seu paper de 
consultor respecte l’elaboració de les polítiques de l’Ajuntament. Com sabeu estem en 
el procés d’elaboració del Pla Barcelona Interculturalitat i aquí era evident que les 
entitats del Consell havien de tenir l’opció de tenir un paper important com un dels 
actors que participen en el procés d’elaboració d’aquest Pla. Així és com es va crear 
aquest Grup Consultor en el marc del Consell amb aquelles entitats que voluntàriament 
van voler participar i apuntar-s’hi. Es van fer diferents sessions de treball intenses, la 
mitja d’assistència de les entitats va ser d’unes 15, que la veritat no està gens 
malament. Realment van ser sessions intenses de les quals van haver-hi resultats en 
forma de documents que evidentment formen part dels imputs amb els que compte 
aquest Pla per anar definint-se. Precisament ara estem en la fase final d’aquest procés 
i de definició dels objectius i de les mesures. Aviat tindreu un feedback primer, abans 
de la definició del pla, evidentment no és només participar en unes sessions i després 
veure quin pla, sinó tenir un primer feedback, una mica per poder veure quin és el 
balanç de les aportacions a nivell global, a nivell de ciutat, de diversos actors i diversos 
canals participatius. La idea és poder dir que de l’anàlisi de la informació apuntem 
aquests temes i poder tenir una altra opinió, una altra feina de reflexió i d’aportacions 
al respecte abans no fem la definició ja més final. 
 
El tercer gran bloc que volia destacar, com abans comentàvem, és la reacció o la 
conseqüència en termes de treball que es deriva de les intervencions de les entitats 
que tenen lloc en els Plenaris. En aquest sentit hi ha hagut dues demandes clares, una 
aquella que tenia a veure amb la informació que es considerava confusa dels 
programes de retorn voluntari, de com estaven funcionant, de quins criteris tenien. 
Arrel d’això es va muntar una sessió de treball informativa on vam portar representants 
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de les administracions competents en aquests programes, en aquest cas de l’Estat i de 
la Generalitat. 
 
L’altre tema, una mica el resultat que estàvem veient ara aquí, el de les incidències en 
la tramitació de la Targeta sanitària que també va tenir la conseqüència d’aquestes 
feines col·laterals, reunions, etc., amb l’objectiu de resoldre aquestes incidències i 
aquests elements d’adquirir aquesta informació. 
 
També destacar les entitats que participen a la Permanent perquè a part de totes 
aquestes reunions, a part de tots aquests àmbits participatius, també hi ha hagut vuit 
sessions de la Comissió Permanent en les que s’han anat abordant diversos temes. 
Evidentment recordar que hi ha espais que es consoliden com el Grup de treball del 
Dia del Migrant. Mirant aquest any enrere, penso que podem està satisfets del ritme i 
dels nous canals que s’han obert. Tot i així dir que queda feina per fer i que són vàries 
les línies del Pla de Treball que hem d’anar obrint en el futur immediat per anar 
complint aquest Pla de Treball. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa. Gràcies. Ara obrim un torn perquè la resta de membres 
del Consell puguin fer un balanç. 
 
Sra. Laura Rojas Tinc una pregunta només de mecanisme, volíem saber diverses 
entitats del Consell Municipal d’Immigració què s’ha de fer per ser part d’aquesta 
Comissió Permanent, quins són els criteris de selecció? 
 
Sr. Daniel De Torres. Si aquesta és una de les qüestions que deia del futur immediat 
en termes de què una de les línees del Pla de treball, no sé si ho recordaràs, era 
precisament fer una actualització de la normativa reguladora del propi Consell. Una 
mica perquè les normes d’aquests consells sovint són poc concretes, en termes 
d’establir certs criteris, i ara ha arribat una situació en la què era necessari fer una 
actualització i una concreció respecte d’aquests i d’altres elements que tenen a veure 
amb el funcionament del Consell. Per tant aquesta és una de les línies de treball que, 
en el seu moment ja s’han començat a abordar, i que segurament ha de ser una de les 
potes importants. És veritat que quan obres aquest meló d’alguna manera són molts 
els temes que sorgeixen i molts els temes que s’han de mirar des de l’àmbit regulador, 
de normes, etc., que tenen a veure amb la Comissió Permanent i amb molts altres 
àmbits. Si ja ho vas a fer bé, diguéssim, en el sentit de buscar tots aquells elements 
que defineixin una metodologia ben estricta i detallada. Per tant aquest procés que 
obrim i que és compartit també per nosaltres i per diverses entitats, i que per això el 
Pla de Treball ho recollia com un dels temes a abordar en el futur immediat. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Per tant es planteja una reforma del reglament intern del 
Consell, en el qual es repensarà la forma de composar la Comissió Permanent? 
 
Sr. Daniel de Torres Si exacte. Hem de tenir en compte que no hi ha en les Normes 
reguladores una concreció respecte quins criteris seguir a l’hora d’incorporar o no 
incorporar, quins temps, etc. Això és una mica el que es va plantejar, des d’un principi 
per abordar, però el que dic és que no és un tema senzill perquè no és només aquest 
tema perquè un cop ho obres doncs és un procés que és intens. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa I a dia d’avui quina és la manera d’estar a la Comissió 
Permanent? 
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Sr. Daniel de Torres  A dia d’avui, no sé si la Mercè té un record més de les Normes 
Reguladores d’exactament quins són, però jo diria que pràcticament ni ho especifica, 
les Normes Reguladores, i aquest és un dels problemes. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa En el seu dia es va fer un nomenament, no? 
 
Sr. Daniel de Torres Si, això va ser l’any noranta i pico, la gent que va inaugurar, la 
que va configurar el Consell, es va crear la Comissió Permanent i les Normes 
Reguladores són molt poc específiques en aquest sentit. Per tant és important abordar-
ho. 
 
Sra. Laura Rojas Voldria saber si quan comenceu a fer aquesta modificació fareu 
participar les entitats del Consell Municipal, vull dir si seran totes sessions obertes? 
 
Sr. Daniel de Torres Evidentment 
 
Sra. Laura Rojas Perfecte 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Molt bé, alguna altra qüestió? 
 
Sr. Ousseynou Niang Volia fer una valoració positiva del treball del Consell. Queda 
molta feina a fer, això s’ha de dir, hem intentat fer coses amb el grup 
d’interculturalitat, hem intentat, jo crec, promoure coses que potser el Consell no feia 
res, estava una mica inamovible, estàtic. Crec també que queda molta feina per fer, 
per això la queixa que ha plantejat la Laura jo la vaig plantejar quan vaig entrar el 
primer cop. Per què i qui és de la Permanent i qui no, quins són els criteris encara no 
s’ha definit. Estarà bé definir-ho ara, com estem dins una dinàmica de canvi, amb el 
grup i amb el Pla de treball estaria bé definir-ho i tenir normes que són per a la gent 
que volen entrar. Però jo valoro positivament, des de juny de 2008 a novembre 2009 
que hi ha uns passos que hem fet, això s’ha de valorar. 
 
Sr. Laura Rojas Voldria afegir una cosa, la riquesa que el fet que aquest Consell 
Municipal d’Immigració sigui una plataforma de trobada per tots els col·lectius que 
estem a Barcelona, si no fóssim aquí no hauríem tingut la possibilitat, probablement, 
de treballar conjuntament i això s’ha de dir. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Moltes gràcies, jo també crec, sincerament, que aquest 
Consell està donant passos per ser molt més que un òrgan estrictament de 
representació i informació i pura presència, que ja és molt, per passar a ser aquestes 
dues coses que es deien, un espai on realment les entitats es van trobant i van fent 
projectes conjunts i després un espai on problemàtiques que afecten directament al 
món de la immigració, gràcies a la dinàmica que s’engega, s’aborden i es tracten molt 
més a fons del què es faria segurament si no existís. Crec que hem anat donant peu 
que les entitats que tenien ganes d’implicar-se a fons ho poguessin fer amb unes 
taules de treball sempre obertes. Entitats que s’han compromès en el dia a dia, entitats 
que han participat en algunes activitats però en general crec que tothom ha pogut 
trobar el seu ritme de treball en el si del Consell. I jo vull agrair, evidentment la feina 
de les persones que porten el Consell però també, la dedicació voluntària i molt intensa 
d’algunes entitats i d’alguns dels seus representants en la dinàmica de treball del 
consell, que és el que li dóna sentit i és el que la fa un instrument útil al servei dels 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
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6. Consulta Diagonal 
 

Sr. Carles Martí i Jufresa Dit això passem al punt sisè pel qual hem convidat el Sr. 
Nicolau, com a Comissionat de Participació de l’Ajuntament perquè faci una explicació 
més aprofundida o en tot cas més focalitzada sobre el que les entitats hagin pogut 
conèixer a partir del treball amb els mitjans o amb altres informacions. Creiem que era 
bo, ho estem fent a tots els consells de participació, però aquí, en aquest consell, hi ha 
alguns motius suplementaris per fer-ho. Abans de donar-li la paraula al Sr. Nicolau 
simplement voldria dir que la decisió de la consulta encara no està presa formalment 
perquè li correspon al Consell Plenari i per tant a l’acord entre els grups polítics per 
acabar-la de definir i de formalment aprovar-la, però si que hi ha una voluntat explícita 
o implícita del Consell Plenari de fer aquesta consulta i això és una novetat complerta, 
es a dir, això era una possibilitat que estableix la Carta Municipal i el Reglament de 
participació de l’Ajuntament de Barcelona però que fins a dia d’avui no s’havia fet, no 
s’havia fet, ara ho tenim plantejat i per tant anem a fer aquesta primera experiència 
amb tot el que això comporta de la il·lusió i de les ganes i doncs també del fet que 
sigui la primera vegada, d’algunes coses per anar treballant conjuntament i per 
aprendre. 
 
Sr. Ramon Nicolau Moltes gràcies per poder-los explicar això, al Consell Municipal 
d’Immigració, per mi també és un goig tornar al consell del qual havia format part fa 
uns anys. 
 
Bé, aquest procés participatiu per la Diagonal surt d’una reflexió del consell Plenari de 
l’Ajuntament que es va fer inicialment el setembre del 2008. El gener del 2009 ja es va 
concretar amb una mesura de govern que apuntava com havia de ser tot un procés  
participatiu. Els cinc grups polítics presents al Plenari de l’Ajuntament també s’hi van 
posiciona a favor i per tant estem en aquesta marxa. 
 
La primera etapa va ser de conèixer què és el que hi ha a la Diagonal, què és el que 
funciona i què és el que és millorable, això ho vam acabar el maig d’aquest any. Van 
haver-hi una sèrie de sessions informatives, debats, documents, es va obrir una web 
sobre el tema, etc. Tothom que va voler estudiar sobre la Diagonal  va tenir aquesta 
opció, encara està obert, de fet la web encara es pot seguir mirant i aprenent coses de 
la Diagonal. És un carrer que tots tenim a davant a Barcelona però que hi ha moltes 
coses del carrer que no coneixem i això ens ajuda a descobrir-ho. 
 
A partir del mes de juny vam començar una segona etapa en la que recollíem 
aportacions tant d’entitats, associacions, com d’escoles al voltant de la Diagonal però 
com sobretot de persones individuals que ens deien què en pensaven de la Diagonal, 
quines coses cal conservar i quines coses cal millorar. La veritat és que estem molt 
contents, hi ha participat molta gent, més de 30.000 persones que ens han dit la seva 
fins el 30 de setembre d’aquest any. Ara el que estem fent és ordenant, processant 
totes aquestes dades i preparant la possible resposta de les coses òbvies. Ho hem 
remès tot a una oficina d’arquitectes municipals, l’oficina Diagonal, que està estudiant 
precisament totes aquestes aportacions, totes aquestes idees. La oficina aquesta està 
oberta des de començament d’any i per tant ja porten molts mesos estudiant el subsòl, 
les clavegueres, les instal·lacions, les diferents qüestions que són importants per fer un 
projecte per la Diagonal, però ara a més tenen l’avantatge que saben el què en pensen 
30.000 persones de Barcelona, interessades per conservar i millorar la Diagonal. 
 
Sobretot això, l’oficina Diagonal, ens prepararà dos projectes al voltant de finals d’any, 
es dir que al voltant de finals de 2009 tindrem 2 projectes. En base a això, quan 
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tinguem els dos projectes, contestarem a les 30.000 persones que ens han fet 
aportacions, dient-los què és el que de la seva aportació té un projecte i què és el que 
té l’altre, i què és el que tenen tots dos, perquè afortunadament hi ha coses que les 
podran tenir tots dos. També hauran d’explicar i justificar què és el que no està en cap 
dels dos projectes i hauran d’explicar perquè. És a dir que les 30.000 persones que ens 
han dit les seves opinions volem que tinguin una resposta individualitzada de què se 
n’ha fet de les seves propostes o en un projecte o a l’altre, o a tots dos o a cap dels 
dos. Explicar perquè, perquè és massa car, perquè és incompatible amb altres idees o 
perquè tindria un temps massa llarg d’obres o pel motiu que sigui. Segur que hi haurà 
coses que no podran ser contemplades als dos projectes. Afortunadament la major 
part de les aportacions són mol semblats, molt congruents i per tant podran ser 
incorporades a un o a tots dos projectes, confiem. Això ho sabrem abans d’acabar 
l’any. 
 
El motiu de portar el tema aquest al Consell Municipal d’Immigració és sobretot per 
l’etapa darrera, la cinquena, la quarta serà la presentació dels dos projectes, 
l’explicació a tota la ciutadania de com poden ser aquests dos projectes, de quins són 
els seus pros i contres, els seus costos, els seus temps, els seus terminis, el dibuix de 
com seran, lògicament, però el tema important per nosaltres és la cinquena part, que 
com ha dit el tinent alcalde està pendent que decideixi el Plenari de l’Ajuntament, però 
que és una consulta ciutadana. Això és una cosa que preveuen les normes de 
participació ciutadana que ja va aprovar el Plenari de l’Ajuntament l’any 2002, però que 
no l’hem posat mai en pràctica, que és el cridar a tots els ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona, empadronats en una determinada data, que ens sembla que podria ser 
perfectament el 31 de desembre de 2009, a opinar quin dels projectes, que hagin 
preparat els arquitectes municipals, prefereix per la ciutat. 
 
Aquest és un tema que després tindrà un desenvolupament més llarg, lògicament un 
cop aprovat el projecte per la consulta ciutadana l’ha d’estudiar el Plenari de 
l’Ajuntament i aprovar-lo, és a dir que no és vinculant automàticament, però hi ha la 
voluntat de tots els grups polítics que aquest sigui el projecte que tiri endavant. 
Després d’això s’ha de fer un projecte executiu, s’ha de treure a concurs, a subhasta, 
es a dir que les obres en el millor dels casos no començaria fins el 2011 o 2012. El que 
està molt clar és que a la primavera del 2010, si el Plenari decideix fer aquesta 
consulta ciutadana, tots els ciutadans de Barcelona podran decidir quin és el millor 
projecte per la Diagonal i la voluntat dels grups polítics, si aproven fer la consulta, és 
fer-ne cas. Es a dir que aquesta consulta resulti vinculant, aprovant-ho l’òrgan 
competent que és el Plenari de l’Ajuntament. 
 
La característica especial d’aquesta consulta, és que, tal com diu la normativa de 
participació ciutadana aprovada pel Plenari i actualment vigent, és que la consulta són 
cridades totes les persones empadronades majors de 16 anys. Per tant és obvi que 
totes les persones empadronades majors de 16 anys, siguin de la nacionalitat que 
siguin, tinguin l’antiguitat que tinguin dins la seva domiciliació a Barcelona, si tenen 16 
tenen opció a poder votar. Això ens sembla que és una experiència interessant perquè 
ajudi a generar sentiment de ciutadania, sentiment de pertinença en aquesta ciutat, de 
totes les persones que realment hi viuen, i que usen la Diagonal i per tant poden dir 
com ha de ser aquesta Diagonal de cara al futur. Hi ha l’avantatge que també podran 
posicionar-se, que podran opinar-hi, els joves entre els 16 i 18 anys, és per tant també 
una escola d’aprenentatge democràtic. Evidentment és una consulta voluntària, però 
tothom que vulgui pugui opinar de com ha de ser la Diagonal del futur. 
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L’altra novetat és que serà amb un format de consulta electrònica. Podrà fer-se de 
manera presencial a tots els barris de Barcelona, hi haurà 110-115 punts de votació 
com a mínim a tots els barris de Barcelona, al llarg d’una setmana, o sigui que es 
pugui votar amb tranquil·litat. Hi haurà també la possibilitat de votació electrònica des 
de casa o des de la seu d’alguna associació i per tant també és una plataforma oberta 
a totes les entitats, les quatre mil associacions de Barcelona, també les cent 
associacions d’immigrants dins aquestes quatre mil, per poder votar des d’un ordinador 
a la seu de la pròpia associació, sempre i quan vagi la persona directament i pugui 
defensar-se davant un ordinador i contestar unes preguntes bàsiques per identificar-se 
i a partir d’aquí votar. Evidentment només podran votar les persones empadronades 
però també amb el sistema que es preveu podrien votar fins i tot des de fora de 
Barcelona si aquella setmana li coincideix que està de vacances o està de viatge en el 
seu país d’origen només que connectant-te a Internet però podries també votar. 
 
Ens sembla que és una experiència nova, també interessant i que ens pot ajudar a 
sentir-nos tots i totes més ciutadans i ciutadanes de Barcelona i per tant ens semblava 
que aquest Consell Municipal d’Immigració ho havia de conèixer i ens agradaria que 
fos còmplice actiu perquè aquesta consulta ciutadana tingui la màxima participació 
possible entre tota la ciutadania i per tant també entre els membres de totes les 
entitats que vostès representen. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Per tant la idea que Barcelona som tots, tots els qui hi 
vivim, tots els que dia a dia la formem i que un procés de transformació d’una de les 
vies, de les artèries principals, però sobretot més emblemàtiques, més simbòlicament 
representatives de la ciutat, hem volgut que tingués un procés de participació en què 
tothom s’ha hagut d’expressar però sobretot un procés final de decisió en el que 
tothom s’hi pogués sentir implicat. Donat que tots i totes viurem aquí per molts anys i 
tindrem la capacitat de pensar la ciutat i d’usar-la, doncs la idea aquesta que tots ens 
hi puguem implicar en el seu dibuix i en la seva definició. 
 
Com deia el Sr. Nicolau creiem que és un bon moment perquè persones que no poden 
votar en les eleccions o tenen vinculacions amb la ciutat que no permeten exercir 
altres dels drets aquesta vegada si que se sentin plenament copartícips de la resta de 
ciutadans i ciutadanes i amb peu d’igualtat puguin sumar-se en aquesta decisió, que 
no és una decisió petita sinó que és una decisió important sobre el futur de la ciutat. 
 
Obrim torn de preguntes sobre aquest tema. Creieu que pot ser una qüestió 
interessant? Que pot motivar a la participació? No... no votarà ningú, ningú li agrada la 
Diagonal? 
 
Sr. Mohamed Hilal Volia dir que és molt interessant que la ciutadania participi i 
comenci a tenir aquesta oportunitat per decidir coses a la ciutat. És una bona iniciativa 
i esperem que això triomfi i es practiqui en altres coses també. Crec que nosaltres 
també som copartícips d’aquesta ciutat i les entitats hem de dir la nostra. 

 
 

Sr. Roberto Mejía  de la Asociación Dominicana en Catalunya. He oído hablar mucho 
de la inmigración y del empadronamiento y yo querría saber que les pasaría a las 
personas que están sin empadronar o a los que llegan y no están empadronados, 
porque hay muchos sin empadronar. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Alguna altra consideració? 
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Sr. Ramon Nicolau El tema és que la participació en aquesta consulta només la 
podran fer les persones que estiguin empadronades a Barcelona, i a més 
empadronades a partir d’una determinada data. No és unes eleccions, és una consulta 
ciutadana, però volem que tingui el rigor en l’acreditació del votant igual que unes 
eleccions. És un procés democràtic seriós que està amb unes normes de participació 
ciutadana emanades de la Carta Municipal i que preveuen que les persones s’hagin 
d’acreditar per participar i hagin d’estar en un cens. Aquest cens és el de Barcelona, 
demanem permís a les autoritats censals espanyoles i catalanes perquè ens el deixin 
utilitzar en la consulta ciutadana i l’hem de demanar en una data concreta. Això ho 
decidirà el Plenari de l’Ajuntament però allò raonable és que es faci amb un temps 
d’antelació perquè aquest cens s’ha de posar a exposició pública i les persones, tan 
autòctons com nouvinguts, han de poder consultar si estan al cens o no amb un temps 
determinat. Per tant, organitzativament ens és més còmode tancar el 31 de desembre 
de 2009 i tothom que estigui empadronat abans del 31 de desembre de 2009 podrà 
votar i els que no estiguin empadronats en aquella data perquè s’empadronen més 
tard, doncs aquests en aquesta consulta del 2010 no podran votar. Així és com 
funcionen normalment els processos electorals. 
 
El mes de febrer o març aquest cens es posarà a exposició pública. Tota la ciutadania 
pot consultar el cens, veure si està inscrit o no i formular al·legacions i si considera que 
el dia 31 de desembre ja estava inscrit al cens i se n’han oblidat, doncs corregirem els 
errors de manera que el mes d’abril, maig o juny, quan es faci la consulta, la primavera 
del 2010, el cens aquest sigui vàlid i pugui votar. 
 
Hi ha un avantatge que no he dit abans, és que en unes eleccions a totes les persones 
empadronades ens diuen et toca votar en aquell col·legi electoral i només vas en 
aquell perquè allà hi ha la llista manual de les mil persones, més o menys, que poden 
votar en aquella taula. En aquest cas com és electrònic totes les taules, les cent i pico, 
totes tindran el milió quatre-centes mil persones del padró, per tant tu podràs triar la 
taula que vulguis, qualsevol de Barcelona però, és clar, has d’estar al padró. El tema 
del no empadronat no està dins de la consulta. Nosaltres volem que quedi clar que 
només podran votar les persones que estan donades d’alta al Padró de Barcelona, que 
per altra banda són les que ens consten com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona, 
que són les que d’alguna manera ens ajuden a organitzar la ciutat, a planificar serveis. 
Quan planifiquem escoles, centres de salut, etc., ho fem en funció de les persones 
empadronades. Val a dir que el cobrament d’impostos les ciutats en part també els fem 
en funció del nombre de persones que tenim empadronades. Per tant el Padró és 
d’alguna de manera l’element d’acord mutu sobre que aquella persona realment 
resideix a Barcelona. Això, repeteixo, vostès saben que només necessites una sèrie de 
condicions bàsiques com és el tenir una certa acreditació personal, una identificació 
personal amb un número de passaport, amb documentació pròpia, i una certa 
documentació domiciliària, que hi hagi un domicili que realment tingui dret a que hagi 
un domicili legal. Quan es creuen aquestes dues coses la persona està empadronada, 
si no hi ha unes dades personals o no hi ha unes dades de domicili aquella persona no 
pot ser empadronada i aquesta persona, lògicament, no podrà votar. 
 
Sra. Janette Vallejo ¿Supongo que se hará una campaña de comunicación? ¿Se va a 
enviar a las entidades información para que desde nuestros espacios podamos difundir 
lo máximo? Desde el sindicato UGT i desde AMIC estamos, desde hace tiempo, 
promoviendo la participación política de toda la población y en este caso nos interesa 
que los nuevos ciudadanos participen en estos procesos democráticos. Por tanto 
estamos en la posibilidad de difundir esta campaña y de dar información. 
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Sr.Ousseynou Niang Volia comentar el tema del padró, abans ha comentat el SAIER 
els del padró sense domicili fix. Si no tens domicili fix, pots votar també, això s’ha de 
contemplar. 
 
Sra. Elsa Oblitas ¿Dónde se pueden ver estos proyectos, solo por las páginas web o 
puede haber maquetas donde se pueda ir a apreciar con más calidad y hacer 
apreciación de estos proyectos y poder votar? Si existe esa posibilidad? 
 
Sr. Mohamed Hilal Només una apreciació, ja entenc que hi ha una norma de 
participació que està limitada al padró municipal, però com a proposta o una reflexió, 
Barcelona ciutat, més enllà de la gent que està empadronada, hi ha una gent que 
dorm fora de Barcelona i passa catorze hores a Barcelona. Són treballadors que estan 
a la nòmina d’empreses en tota la ciutat que d’una manera o una altra, mirant l’interès 
d’aquests treballadors per opinar també sobre una ciutat on passen la vida, aquesta 
gent també utilitzen els carrers, el transport públic, el pàrquing, etc. Entenc el 
plantejament però també s’ha de mirar a la ciutadania que està a la ciutat catorze 
hores al dia. 
 
Sr. Ramon Nicolau La primera qüestió, lògicament el vot és individual, tota persona 
té dret a votar per ell mateix i prou, però com pot votar per aquest format electrònic, 
pensem que totes les associacions de Barcelona, les quatre mil, ens poden ajudar molt 
en aquesta funció. Es pot votar des de casa qui tingui ordinador i connexió a Internet 
però el 50% dels ciutadans de Barcelona no tenen ordinador a casa ni connexió a 
Internet. En canvi la majoria d’associacions si que tenen ordinador i connexió a 
Internet per tant un dels serveis que pensem que una associació pot donar als seus 
associats o als amics dels seus associats, penso que no és una cosa restrictiva pels 
socis sinó oberta als amics dels associats, que també és una manera de fer associació, 
de cridar a més gent a traspassar la porta de l’associació i entrar. La idea és que a les 
4400 associacions de Barcelona els donarem informació i facilitats i fins i tot unes 
petites instruccions per fer de monitor/ajudant per votar. Seran unes pantalles molt 
fàcils però també cal aprendre’n una mica i molta gent, per desgràcia, encara és 
analfabeta en Internet. Per tant, la idea és que podríem a totes les associacions donar-
los la informació, l’adreça del web de contacte i oferir-los una sessió de formació, que 
amb vint minuts n’hi ha prou, perquè una, dos o vàries persones de l’associació puguin 
fer de monitors ajudant a les persones que vagin a votar a allà siguin socis o siguin 
convidats d’altres socis. És una de les coses que els demanem i els encoratgem a 
oferir. Lògicament des de la voluntarietat, això serà una cosa que cada associació 
decidir`pa com s’hi vol implicar. El període de votació serà una setmana i hi haurà 
associacions que només obriran el divendres a la tarda, hi haurà associacions que 
podran obrir cada dia per ajudar en això, que podran obrir dues hores a la tarda o 
dues hores a la nit. El vot per Internet estarà obert vint-i-quatre hores sis dies, és 
possible que el diumenge no doni per tant. 
 
El tema del padró, qualsevol persona empadronada, el padró té unes condicions molt 
determinades pel qual el domicili és un tema important però hi ha també algunes 
possibilitats legals d’empadronar-te sense domicili fix, etc., etc. Si estàs empadronat a 
Barcelona pots votar, sinó estàs empadronat a Barcelona no pots votar. Aquesta és la 
condició i no la canviarem, es a dir el Padró té una llei general per tot l’Estat que 
funciona i seguirem aquest sistema. Ens sembla que és el més clar i a més és el que 
dóna imatge de dret. El dret d’estar empadronat et dóna unes determinades opcions 
de targeta sanitària, de matriculació escolar, a d’altres coses i també a votar en les 
consultes ciutadanes perquè així està reconegut a la Carta Municipal. Seguirem 
aquesta normativa i ens sembla que és el més homogeni i el més clar per tothom. Si 
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algú no està empadronat no podrà votar, si algú està empadronat, independentment 
de les condicions en què estigui empadronat , si està a Barcelona, podrà votar. 
 
Els projectes volem explicar-los molt, els arquitectes tenen l’encàrrec d’acabar-los per fi 
d’any, el 31 de desembre, o una setmana abans o una setmana després, però per 
aquells dies acabaran els dos projectes. Ens marquem fins a la primavera, coma a 
mínim dos mesos i mig o probablement tres o quatre mesos per explicar-los, els volem 
explicar molt fons. Volem que estiguin en projeccions audiovisuals, ara ja hi ha 
audiovisuals en tres dimensions, per poder-ho veure. Però també volem saber els 
costos per decidir una cosa o una altra. Volem saber els terminis d’execució, no és el 
mateix un projecte que triga deu mesos que un que triga tres anys, perquè lògicament 
ens molesta diferent una obra que duri poc que una que duri molt. Es a dir totes 
aquestes coses han d’estar caracteritzades en els projectes, volem que tinguin algun 
tipus d’exposicions itinerants, etc.  
 
Tot i això qui vetlla perquè sigui suficientment difós és el Consell de Ciutat i Barcelona, 
a part del Consell Municipal d’Immigració, té vint Consells més de diferents àmbits 
sectorials i té deu Consells ciutadans de Districte, tots aquests es troben al Consell de 
ciutat que ha creat una Comissió de setze persones, amb presència dels cinc grups 
polítics i d’onze entitats representatives de tota la ciutat, la Federació d’Associacions de 
Veïns, etc., etc. Aquesta Comissió és la que vetlla perquè tot es faci correctament. Una 
de les coses que ara està treballant especialment és com s’ha de fer la difusió dels dos 
projectes a partir del mes de gener, de gener a abril o maig o juny, i l’altra cosa és 
quines condicions ha de tenir la consulta. Tot això, evidentment, ho aprovarà el Ple de 
l’Ajuntament, però volem que aquesta Comissió on hi ha són onze entitats 
representatives i cinc grups polítics, consensuï tots aquests temes que són les normes 
del joc.  
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Segur que hi haurà una exposició permanent que es podrà 
consultar físicament. 
 
Sr. Ramon Nicolau Els 115 llocs on podrem anar votar estem preveient que tots ells 
tinguin una pantalla gran de televisió amb una informació contínua de dos minuts o 
una cosa així, de cadascun dels dos projectes. De manera que quan vagis a votar, si 
no et recordes allà te’l refresquin al davant de la taula de votació, mentre fas els deu 
minuts de cua, acabes veient segur els dos projectes a última hora. Evidentment ens 
agradaria que la major part de ciutadans no prengués decisions d’última hora sinó que 
vingués ja amb la idea decidida des de casa. 
 
Finalment vam estar dubtant molt quin era l’abast d’aquesta consulta. La consulta 
ciutadana, la normativa preveu que sigui només d’un Districte, de dos o tres Districtes, 
la Diagonal, aquest tros com a mínim toca quatre districtes i podríem haver fet una 
consulta de només quatre districtes. Però és veritat que la Diagonal és un carrer que 
vertebra Barcelona i que per tant afecta poc o molt a tota la ciutat. El veí de la 
Diagonal pot queixar-se és que home el que viu lluny també opinarà, però és que tots 
la usem, poc o molt. En algun lloc havíem de fixar els límits i és clar nosaltres com 
Ajuntament de Barcelona el límit que ens és còmode és el municipi de Barcelona que 
és on tenim autoritat. La idea és qui està empadronat a Barcelona podrà votar, perquè 
és una cosa que organitza l’Ajuntament de Barcelona independentment del Districte. 
Podem trobar-nos alguna cosa rara com és que un veí d’Esplugues o de Badalona o de 
Santa Coloma, faci servir més la Diagonal que un de Nou Barris o que un de la zona 
Franca, mala sort. Però la idea és que el de la Zona Franca o de Nou Barris podrà votar 
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en la consulta i en canvi el de Santa Coloma o el de Badalona o el d’Esplugues, no 
podrà votar a la consulta. En algun lloc s’havia de fixar al límit.  
La consulta ciutadana és una cosa que està a la normativa de la Carta Municipal de 
Barcelona però d’altres ajuntaments no ho tenen encara. Hi ha una llei sobre aquest 
tema en el Parlament però encara no està aprovada i per tant si implicàvem altres 
ajuntaments hi posàvem problemes.  
Es veritat que Barcelona no té carrer major i quin és el carrer major de Barcelona? Fa 
uns anys deien que era el carrer Ferran, després que era el Portal de l’Àngel, després 
que és el passeig de Gràcia i ara diem que és la Diagonal i diem que serà el carrer 
major, no de Barcelona sinó de l’Àrea Metropolitana.  
Nosaltres ens és operatiu fer una consulta a Barcelona i pensem que aquest és el millor 
equilibri, podria ser als barris o a tota l’Àrea Metropolitana. Barcelona és l’equilibri 
entre els dos extrems, potser no deixem satisfets a cap dels dos extrems però és 
l’equilibri més raonable o més còmode, si vostès ho volen, per operar des de 
l’Ajuntament. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa I en tot cas la llista de les persones que usen Barcelona no 
existeix, és una llista que es fa i es desfà, que pot incorporar gent d’Esplugues o de 
Sant Adrià o pot incorporar gent de fins i tot que vingui amb el Pont Aeri o amb l’AVE. 
Per tant necessitem tenir un univers tancat i clar, perquè sigui una consulta rigorosa i 
no sigui qualsevol que pugui votar de manera indiscriminada i en aquest cas és el 
Padró. 
 
Sr. Ramon Nicolau M’he descuidat, ara hem fet una fase de recollida d’aportacions, 
de juny a setembre, on les persones, bàsicament, que usen la Diagonal, ho hem enviat 
a tots els ciutadans de Barcelona però a sobre hem tingut enquestadors sobre el carrer 
a la mateixa Diagonal i les persones que usen la Diagonal ens han pogut dir el que 
pensaven. N’hem recollit 30.000 i una part d’aquests, el 7,9%, vora el 8%, eren de 
fora de Barcelona. Aquests els hem estudiat igual perquè eren només aportacions i si 
algú té una bona idea els nostres arquitectes l’agafaran independentment que vingui 
de Sidney o de Montbassa. Però alhora de votar els projectes el Tinent d’Alcalde ho ha 
dit molt clar, és el que és. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa No sé si el Sr. Dani de Torres vol fer un comentari sobre la 
intervenció primera que no hem acabat de respondre i després ja passaríem al següent 
punt de l’ordre del dia... 
 
Sr. Daniel de Torres i Barderi En relació a la primera o la segona intervenció, el 
representant de l’associació de dominicans, ha semblat que plantejava una qüestió 
sobre el tema de l’empadronament. Què s’havia de fer si no es podia empadronar? 
També ha fet un comentari d’acollida. En aquest sentit, per no entrar ara en aquest 
tema, però si sap perfectament que les portes dels tècnics del Consell estan sempre 
obertes i que no tenim cap problema per atendre alguna demanda concreta 
d’informació, de fer una reunió amb els tècnics d’acollida de l’Ajuntament, per explicar i 
que pugui difondre entre els membres de la seva associació aquells elements que 
consideri que són importants per conèixer. Tenim també materials que expliquen 
temes d’empadronament i per tant el convido a què si té aquest interès, a través de la 
secretària del Consell, li podem muntar una reunió. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa  Moltes gràcies al Sr. Nicolau que ha tingut l’amabilitat de 
venir a explicar personalment aquest procés que espero que tots ens hi anem sentint 
més i més implicats a mida que vagin avançant. 
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7. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 

 
Sr. Carles Martí i HJufresa Passaríem al següent punt, el de propostes d’altes i 
baixes de membres del Consell. Vull fer esment de les entitats que en aquesta sessió 
participen per primera vegada fruit d’un procés com aquest de la vegada anterior. La 
Federació d’entitats bolivianes i el Colectivo Maloka, benvinguts de manera especial en 
aquesta sessió i té ara la paraula la senyora Mercè González per presentar-nos la 
sol·licitud d’entrada d’algunes entitats. 
 
Sra. Mercè González i Esteve Hi ha quatre entitats que han sol·licitat l’entrada al 
Consell Municipal d’Immigració, es tracta del Centro Cultural de Ucrania en Catalunya, 
l’associació Casal Colombiano - ASOCASCOL, Fedelatina (Federación de entidades 
latinoamericanas en Catalunya) i Federación de entidades peruanas en Catalunya 
(FEPERCAT). A la documentació que els hem lliurat, hi ha les fitxes informatives de 
cadascuna d’aquestes entitats o federacions. Informar que la Comissió permanent va 
valorar positivament l’entrada d’aquestes dues entitats i dues federacions. Com a 
secretària certifico que totes han presentat la documentació requerida segons el 
procediment, que si se’n recorden es va aprovar en aquest Plenari el novembre del 
2008. També comentar que totes disposen de més de dos anys d’experiència i de 
constitució i per tant, en el cas que en aquest Plenari s’aprovés l’entrada d’aquestes 
dues entitats i dues federacions, entrarien com a membres de ple dret. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa El procediment és automàtic? Si es compleixen els 
requisits es forma part o hi ha una votació del Consell? 
 
Sra. Mercè González i Esteve Normalment no fem votació però si que es dona torn 
de paraules per si hi ha alguna entitat que té alguna cosa a dir. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Doncs donem aquest torn de paraules abans de prendre 
una decisió. 
 
Sr. Joaquín Changuen  Las federaciones latinas agrupan asociaciones, estas 
asociaciones están metidas dentro del Consell? 
 
Sra. Clara Romero La pregunta creo que va en el mismo sentido, algunas de las 
organizaciones que están aquí pertenecen a estas federaciones. ¿Eso implica que una 
cosa anula la otra? ¿Que en el futuro esas asociaciones no podrán entrar directamente 
al Consell? 
 
Sra. Mercè González i Esteve Les normes reguladores, com deia abans el Dani, no 
recullen totes les casuístiques que es poden donar. En aquest moment no hi ha res 
normativitzat sobre aquest tema i en el Consell hi ha Federacions i hi n’hi ha que són 
entitats. De moment, tant a una federació com a una entitat, quan demana l’entrada 
se li demana tota una sèrie de documentació i requisits i si ho compleixen en principi 
estan entrant. Ben és cert, com ha dit el Dani, que està previst una actualització de les 
normes reguladores i segurament seria un altre tema a treballar o a pensar o a rumiar 
entre tots.  
 
Sr. Daniel de Torres i Barderi  Només apuntar, sempre hem partit de la base que 
era compatible, hi ha diversos casos i han entrat altres federacions en el que hi ha 
entitats membres del consell de fa temps. No pel fet que entri una veu representativa 
de la federació implica en cap cas la pèrdua de la representativitat d’aquella entitat. 
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Penso, ho dic per tranquil·litzar, després s’obrirà el procés tothom hi podrà dir la seva, 
però en cap cas en la filosofia de la reforma de les normes del reglament del Consell  
van en la línia de modificar-la en aquest sentit, en dir que només les federacions i que 
cap entitat pot participar en el Consell, mai s’ha plantejat això. Com sabeu també les 
federacions, les entitats es van modificant, van canviant el nivell de representativitat és 
diferent. Si que es veritat que hi ha federacions que tenen un nucli, que tenen una 
veu, la Fepercat, la Fedebol, que això no vol dir que hi hagi entitats de bolivians, de 
peruans amb la seva identitat pròpia. Quan obrim això serà un tema a abordar però en 
cap cas la filosofia mai ha estat per fer incompatible aquestes dues coses. 
 
Sr. Ousseynou Niang Jo ja vaig plantejar aquest tema per una qüestió de salut 
associativa. Crec jo que no podem tenir una federació, que aquesta té 52 associacions i 
aquestes estan dintre també del Consell. Per exemple la Coordinadora d’Associacions 
de Senegalesos no ha entrat perquè hi ha l’Associació de Senegalesos, per això no ha 
entrat. Hi ha la Coordinadora d’Associacions de Senegalesos i si hi ha tres o quatre o 
cinc associacions de senegalesos a Barcelona no té sentit, des de nosaltres, que una 
de la Coordinadora estigui dintre i que les altres vinguin també. Per això ho vaig 
plantejar jo en el Pla de Treball de com ho havíem de plantejar. 
 
Sr. Joaquin Changue  O se es Federación o se es Asociación, no acabo de encajarlo. 
Entonces nosotros tendríamos que plantearnos, francamente, vamos a montar una 
federación i vamos a entrar dentro del Consell. 
 
Sr. Ousseynou Niang Jo vaig plantejar que les associacions que no estan dins les 
federacions, per exemple a la Coordinadora d’Associacions poden entrar però les 
associacions de senegalesos com la de Sant Andreu no poden entrar perquè som 
nosaltres que estem aquí. El que no pot ser és que dins el Consell n’hi hagi una i la 
Federació també vingui, no sé si m’explico? 
 
Sra. Mercè González Esteve  Per aclarir un tema. Que jo sàpiga, la Coordinadora de 
Senegalesos no hi és al Consell, però en tot cas és una decisió interna vostra de no 
entrar en el Consell. Ho dic perquè quedi clar, que no és que ells hagin demanat entrar 
en el Consell i se’ls hagi denegat, sinó que ells internament han decidit que ja hi havia 
una associació de la seva Coordinadora que estava aquí i no calia més representació i 
per tant les altres no ho demanaven.És una decisió interna de la vostra Coordinadora, 
entitat, plataforma o com vulgueu. Que quedi clar que no és que s’hagi denegat. 
 
 
Sr. Daniel de Torres i Bardeir dues coses, la primera, constarà en acte que sobre 
aquest tema hi ha diferents opinions i que ho hem d’abordar, que cap problema i que 
estem absolutament oberts. Per altra banda hi ha diverses federacions en el Consell i 
hi ha entitats, no és una cosa nova d’ara. No tinc cap interès en argumentar en 
defensa d’un criteri o un altre, queda evident que hi ha disparitat d’opinions i ho 
traslladem en el debat, si de cas, de la reglamentació i de la concreció del reglament 
del Consell. El que a mi em sembla que si això vol ser una representació de la realitat 
associativa de la ciutat, seria una mica pobre que en aquell cas que hi ha federacions 
que com a tal tenen un perfil i fan activitats com a federacions que per culpa de tenir 
aquest perfil tota la riquesa del món associatiu que forma part d’aquella federació 
hagués de quedar-se al marge de poder tenir veu pròpia en un àmbit participatiu. No 
acabo d’entendre l’element d’incompatibilitat, però no estem imposant res. 
Simplement, hi ha diverses federacions, i per tant des d’un punt de vista retroactiu no 
podríem argumentar una cosa diferent a la realitat, però queda evident que ho 
traslladem en el debat del reglament del Consell. 
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Sr. Carles Martí i Jufresa El senyor Nicolau em demana de fer una excepció donat 
que el tema que s’aborda és de la seva competència com a Comissionat de participació 
i farem una excepció i li donarem la paraula. 
 
Sr. Ramon Nicolau Aquest és un tema que passa a tots els Consells de Barcelona, al 
de Benestar Social, al de Cooperació Internacional, al d’Associacions, etc. Cal tenir en 
compte que si en un Consell formen part només associacions de primer grau, ningú té 
interès en federar-se. Si d’un Consell només formen part federacions ningú té interès 
en federar-se també, perquè llavors un diu jo prefereixo quedar-me com associació de 
primer grau i podré formar part del consell. Per tant, el que passa en tots els Consells 
de Barcelona és que indistintament poden formar part federacions i associacions 
perquè així és la única manera que les federacions capten associacions que es federin. 
L’única manera de fer federacions a Barcelona, i això ho tenim molt experimentat, és 
donar igualtat d’oportunitats a participar de l’Ajuntament, associacions i federacions. Si 
som excloents en un sentit o un altre, matem les federacions. Aquesta és l’experiència 
de trenta anys de vida associativa, només això volia explicar. 
 
Sr. Ousseynou Niang Només volia aclarir que això ja ho vaig plantejar quan entrava 
FEDEBOL, quan hi havia una federació que entrava. Vaig dir que sigui una cosa que 
puguem contemplar en el Pla de treball. Ho vaig plantejar quan havia d’entrar la 
Federació de dones xineses o així. Plantejo dues coses, estic d’acord que sigui riquesa, 
jo dic que si dins per exemple d’una federació hem fet una línia de treball de 
participació i diem que volem treballar això i això, vull dir que si som cinc entitats i 
venen aquí són cinc vots, és com un lobby, això no té sentit. Si és una associació que 
no pertany a cap federació això si, jo crec, que la línia és treballar amb xarxa 
d’associacions no amb moltes associacions. Que hi hagi pluralitat molt bé però que 
sigui unificada, crec jo. 
 
Sra Laura Rojas Jo volia demanar a quantes entitats es pot representar una sola 
persona dins el Consell Municipal Immigració? 
 
Sra. Mercè González i Esteve Fins ara una persona representava una entitat. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa O sigui una persona, una entitat. 
  
Sra. Mercè González i Esteve Però de totes maneres no està tampoc normativitzat 
res en aquest sentit. 
 
Sra. Andreína Pietrini Al libre albadrío y lo que la capacidad de cada persona. Ya 
verà la persona si puede o no.  
 
Sr. Carles Martí i Jufresa El que queda molt clar que el reglament... Senyora Esteller 
si vol afegir al debat. 
 
Sra. Àngels Esteller Disculpi, sé que he demanat la paraula una mica tard, però el 
resultat de les preguntes jo crec que cal clarificar també el que fins ara s’ha 
substanciat en aquest debat. Si una entitat la representa una persona és normal que si 
s’incorpora una altra entitat se sàpiga qui la representarà. Perquè jo si que crec que al 
marge, és el que ha dit el Sr. Nicolau, que existeixi la Federació si també existeix 
l’associació i en uns altres consells existeix això hem de veure com s’organitza aquest 
consell per tal que es pugui compatibilitzar. Però en canvi si que es bo clarificar, com 
diu el senyor Martí, si una entitat la representa una persona, la federació, naturalment, 
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l’ha de representar una altra perquè el que no pot ser és que una mateixa persona 
representi una federació i una entitat, llavors aquí hi ha una confusió absoluta 
d’interessos. Això s’ha de clarificar abans d’admetre qualsevol situació. 
 
Sr.Joaquin Changue Yo creo que esto quizás habría que estudiarlo un poco más. El 
Consell cuando se montó no se montó para federaciones. Estoy de acuerdo que hay 
federaciones y todo esto. A mí personalmente me coge un poco frio, habría que 
analizarlo un poco porque entonces la federación, si entran cinco asociaciones, tendría 
que tener un voto, no tendrían que tener los cinco votos. 
 
Sra. Laura Rojas Jo volia afegir, FASAMCAT és una federació, i entenc que la gent 
dubti de la presència de les federacions en aquest Consell Municipal. El que és cert és 
que FASAMCAT és un vot i FASAMCAT representa els interessos de les entitats 
federades que són una cinquantena. No hi ha cap entitat de FASAMCAT que faci part 
del Consell Municipal d’Immigració. 
 
Sr. Ousseynou Niang Faig una proposició, aquestes entitats o federacions que volen 
entrar, esperem a definir-ho amb el Pla i després ho mirem, per no parlar més o sinó 
decidim i ja està. 
 
Sr. Jorge Irias  Simplemente decir que desde las asociaciones desde el principio que 
se comenzó con el Consell, las asociaciones han sido un soporte importante también 
para el Consell. En determinado momento se han creado varias federaciones y dejar 
apartado el tema de las asociaciones sería bastante grave, creo yo. Las asociaciones 
los que han sostenido siempre el tema del Consell desde el pasado. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa El que recull la normativa actualment, la que està en vigor 
i la que hem fet servir fins ara i la que ens hem d’acollir és que tant poden entrar 
associacions com federacions. No seria just que entitats, federacions en aquest cas, 
que es regeixen pel reglament actual, es quedessin fora. Dit això, sotmet a la 
consideració que les quatre propostes, dues associacions i dues federacions, 
s’incorporin al Consell. També queda clar, el debat que acabem de tenir, que s’ha de 
discutir i s’ha de prendre una determinació perquè hi ha punts de vista diferents. 
 
L’any que ve serà l’any en què debatrem aquest reglament de règim intern i el moment 
en el que haurem de prendre decisions sobre aquesta decisió. Si ens mantenim com 
estem ara, es a dir, en un règim mixt, obert, com la resta de Consells, tal com ens 
explicava el Sr. Nicolau, o no i considerem que en aquest Consell, pel que sigui, per les 
característiques pròpies, sobiranament com a Consell d’Immigració ens dotem d’una 
norma diferent que o bé vagi en una direcció o bé vagi en una altra. A dia d’avui això 
no ha passat, està bé haver fet el debat, és positiu, vol dir que aquest és un tema que 
està damunt de la taula i que s’ha d’abordar, però en tot cas el que no podríem, sobre 
la base d’aquesta discussió pendent, menystenir els drets d’entitats que s’acullen a un 
reglament que ha estat vigent. Per tant altres federacions han entrat fins ara, havent-
hi o no associacions que formaven part també membres del Consell i no seria just. Per 
tant proposo, donat que compleixen les normes, així ho certifica la secretària i així ho 
certifica la Comissió Permanent, donar-los l’entrada, i al mateix temps immediatament 
obrir el debat, tranquil·lament, com es demanava, reposadament, veure pros i contres 
que aquí ja s’han començat a expressar i comprometre’ns a què la nova normativa, el 
nou reglament de règim intern que hem d’elaborar durant l’any 2010 sigui explícit 
sobre aquesta qüestió. Digui explícitament què pensa, si una cosa o l’altra i per tant 
tothom puguem fer el debat i prenguem les conclusions col·lectivament. Semblaria 
correcte... molt bé. Punt setè acabat. 
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8. Informacions: 

 
- Les Mostres d’associacions i Festes Majors de ciutat i de Districte 

 
Sr. Carles Martí i Jufresa  Unes informacions sobre mostres d’entitats, festes 
majors, cavalcades de reis i comparses de barri... la secretària té la paraula. 

 
Sra. Mercè González i Esteve Com sabeu anem informant sobre les diferents 
possibilitats per poder participar en la dinàmica sociocultural dels Districtes i en el 
calendari festiu de la ciutat. Pensem que és una forma de tenir contacte amb els altres 
i de promoure el sentiment de pertinença en aquesta ciutat. En la carpeta trobareu 
informació en aquest sentit.  
 
En primer lloc hi ha un llistat amb el calendari de les festes majors dels barris de 
Barcelona, amb les dates aproximades en les quals se celebren. Després teniu 
informació sobre les mostres d’entitats de Districte, sabeu que alguns districtes és 
bianual i altres anuals, aquesta informació la teniu aquí i també on podeu demanar 
informació per participar.  

 
Per últim us hem afegit informació sobre les bases que regulen la crida per afavorir 
participació ciutadana a la Cavalcada de Reis 2010 que organitza o lidera l’ICUB i en la 
que poden participar totes les persones que tinguin vuit anys o més. També teniu aquí 
el període d’inscripció, les diferents modalitats per participar, com a patge de carrossa, 
com a patge anunciador, etc. Normalment a partir de les inscripcions hi ha un sorteig 
públic. També teniu on podeu trobar més informació. 
 
Per últim també comentar-vos que aquest any és el primer any que es convoca una 
nova línia de subvenció per entitats de Barcelona que vulguin realitzar carrosses i 
comparses per la Rua de Carnaval representant en el seu barri, aquí també podeu 
trobar informació. Se subvencionarà únicament una carrossa o comparsa per cada un 
dels barris, i això significa que s’ha de presentar la sol·licitud. Teniu aquí també què és 
el que es valorarà, segons les sol·licituds presentades, per determinar quina és la 
carrossa o comparsa que representarà al barri i si voleu més informació també el web 
on podeu trobar més informació. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Per tant, mostres d’entitats, festes majors, cavalcada de 
reis i carnaval oberts a totes les entitats de la ciutat i per tant també a les vostres. 
Totes aquelles que vulgueu anar-vos incorporant, estarà molt bé que ho feu. La Sra. 
Hamsed ha demanat la paraula... 
 
Sra. Huma Jamshed  Bona tarda a tothom. Quería agradecer la creación del Premi 
CMI, creo que esto animara mucho el funcionamiento de todas las entidades. Este año 
de crisis nos traerá un poquito de sonrisa i esperanza. Ya está anunciado el jurado, y 
yo soy una de ellos, nos vamos a reunir, voy en representación de este Consell. 
 
9. Precs i preguntes: 
 
Sra. Janette Vallejo Vull fer una invitació d’UGT i d’AMIC, estem organitzant una 
jornada en motiu de la reivindicació dels comicis estacionals dels treballadors i les 
seves famílies i amb l’objectiu de posar sobre la taula el pla d’acollida a les empreses. 
Creiem que nosaltres vivim molt temps de la nostra vida en aquests espais i s’ha de 
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gestionar millor per evitar aquestes situacions de discriminació. El 18 de desembre de 
10 a 12 hores a la sala d’UGT, enviarem la convocatòria. Los esperamos. 
 
Sra. Laura Rojas  Potser no m’ha quedat clar, torno enrere, ho sento... Queda clar 
l’admissió de les federacions però no m’ha quedat clar qui representarà a quina entitat. 
Vull dir, el Sr. Bonomi representa a Red Solidaria i Fedelatina? Doncs en una persona 
tindrem dos vots o com ho farem això? 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa Això segur que no. Una persona, una entitat, això és una 
regla màxima. Si hi ha dues entitats a la sala hi haurà d’haver dues persones i si 
només hi ha una persona només hi haurà una entitat. 
 
Sr.Ousseynou Niang Voldria convidar-vos a les jornades de Codesenvolupament que 
organitzem amb la Coordinadora d’Associacions senegaleses el dia 13 i 14 d’aquest 
mes. La gent que està interessada pot passar per allà i parlarem no sols de política 
sinó la nostra visió del codesenvolupament. 
 
Sr. Jorge Irias Primero felicitarles a todos los del Consell por todo el trabajo que se 
ha hecho que ha sido fenomenal este año, que se está trabajando muy bien. Decir 
también que el contexto… que sería muy importante tener presente que las 
asociaciones desde un punto de vista en el tema de locales estamos algunos 
careciendo de este tema y sería importante que también por parte del Consell se 
creará un tema directo por tema subvenciones o algo así o crear un espacio en el cual 
se pudiera compartir con diversas asociaciones y que pudiéramos estar un poco mas 
reunidos en diversos sitios en un espacio libre. 
 
Sr.Carles Martí No tant el Consell però si la Direcció d’Immigració pren nota i en tot 
cas quedem un dia amb vosaltres per veure exactament quina és la problemàtica veure 
no quina és la línia de treball podem emprendre per ajudar aquesta problemàtica que 
comparteixen les associacions del vostre camp i moltes associacions de la ciutat i per 
tant ja tenim fórmules per intentar donar sortida. 
 
Moltes gràcies a tothom per la seva assistència. Com sempre ha estat una reunió molt 
productiva i hem aconseguit acabar a l’hora. 

 
 
 

A les 21 hores s’acaba la sessió Plenària. 
 
 
 


