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ACTA DEL JURAT DEL PREMI CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE 
BARCELONA. CONVOCATÒRIA 2009. 
 
El dia 2 de desembre a les 14 hores, es reuneix el jurat del premi del Consell 
Municipal d’Immigració per atorgar el premi i la menció especial corresponent al 
Premi Consell Municipal d’Immigració, Convocatòria 2009. 
 
HI SÓN PRESENTS 
 
Com a president el Sr. Dani de Torres i Barderi, Comissionat d’Alcaldia per a la 
Immigració i el Diàleg Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Membres vocals: 

• Sra. Huma Jamshed (vicepresidenta del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona) 

• Sr. Josep Maria Samaranch i Kirner (president del Club d’amics de 
la Unesco) 

• Sra. Mónica Nadal Anmella en substitució per absència del Sr. 
Jordi Sánchez i Picanyol (director de la Fundació Jaume Bofill) que 
ha excusat la seva assistència 

• Sr. Manuel Lecha Legua en substitució per absència de la Sra. 
Àngels Guiteras i Mestres (Presidenta de la Taula del Tercer 
Sector) que ha excusat la seva assistència 

• Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana (advocat i membre dels serveis 
jurídics d’ACSAR) 

• Sr. Arcadi Oliveras i Boadella ( president de Justícia i Pau) 
• Sra. Gemma Pinyol i Jiménez, coordinadora del Programa 

Migraciones del CIDOB 
 

El jurat, com a resultat de les seves deliberacions ACORDA el veredicte 
següent: 
 

• ATORGAR LA MENCIÓ ESPECIAL a la persona Sra. Remei Sipi Mayo, per 
la trajectòria d’una persona que ha treballat intensament per la visibilitat 
i els drets de les dones subsaharianes, tot essent un referent pel que fa 
al moviment associatiu de dones immigrades. El seu treball respon als 
valors de la convivència, la interculturalitat i la igualtat a través de la 
participació associativa.  

 
• ATORGAR EL PREMI a l’entitat Coordinadora d’entitats del Poble sec, que 

porta 20 anys treballant per recolzar i potenciar el teixit associatiu del 
territori i que, amb la intenció d’adaptar-se als canvis socials esdevinguts 
al barri, va crear a partir de l’any 2001, un conjunt de projectes que 
pretenen aconseguir un millor coneixement de les realitats socials i 
culturals del barri, establir ponts de contacte i apropament, treballar per 
la igualtat d’oportunitats i la integració sociolaboral de la població 
immigrada, augmentar la capacitació de les persones i crear les xarxes 
necessàries per tal de tenir un barri cohesionat i participatiu. 


