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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 7 d’octubre  Hora: 17 hores 
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52) 
 
Presideix:  Sr. Daniel de Torres i Barderi 
  Comissionat d’Alcaldia per a la Immigració i Diàleg Intercultural 
 
Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració, 
(ACESOP); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN 
Batuta); Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos), i Sra. Mercè González 
(secretaria tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència:. Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària 
Argentina); Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració);Sr. Alí Hachem (A. Catalunya-
Liban);  Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana en Catalunya) i Sr. 
Joaquim Changue (A. Cultural Riebapua)   
 
 
Ordre del dia: 

 
 

1. Actualització del Pla d’Acollida. Proposta de participació al CMIB. 
 

2. Premi CMIB. Termini de presentació de propostes i metodologia per determinar 
la Menció Especial. 

 
3. Dia del Migrant. Estat de la qüestió. 

 
4. Normes Reguladores. Estat del procés. 
 
5. Altres informacions:  
 

- Xarxa antirumors. Debats ciutadans. 

- Proposta del Consorci de Biblioteques 
 
6. Precs i preguntes. 
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1. Actualització del Pla d’Acollida. Proposta de participació al CMIB. 

 
 

L’actual Pla d’Acollida es va elaborar al 2005-2006 amb les entitats. En aquests 
moments s’ha encetat un procés d’anàlisi de la seva validesa tenint en compte el 
canvi dels perfils dels usuaris/es, de la nova situació de crisis econòmica i de 
l’aprovació de la Llei d’acollida. S’informa de la metodologia de treball que 
s’aplicarà: grups de treball temàtics (llengua, inserció laboral, habitatge i recepció, 
derivació i tràmits) i d’altres espais de treball amb la Secretaria per a la 
Immigració (Generalitat de Catalunya), equip tècnic de la Direcció d’Immigració 
(Ajuntament de Barcelona) i amb el Consell Municipal d’Immigració. 
 
Aquest treball d’anàlisi es presentarà en unes Jornades que tindran lloc al gener 
de 2011 on es treballaran les propostes de futur d’actuació del Pla d’Acollida. 
 
La proposta és crear una sessió de treball amb les entitats del Consell per tal que 
aportin la seva experiència i coneixement a l’actualització del Pla d’Acollida. La 
sessió seria el dia 11 de novembre a les 18 hores.  
 
La Comissió Permanent aprova la sessió de treball i proposa de participar al grup 
de seguiment del procés que s’ha creat. 
 
D’altra banda s’informa que el dimarts 19 d’octubre tindrà lloc la Plenària del Pla 
d’Acollida al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
2. Premi CMIB. Termini de presentació de propostes i metodologia per 

determinar la Menció Especial. 
 

Es recorda que el termini per presentar propostes al Premi Consell Municipal 
d’Immigració és de l’1 al 30 d’octubre.  
 
S’acorda la metodologia de votació de la Menció Especial que es produirà en el 
Plenari del mes de desembre. Cada entitat disposarà d’una butlleta on apareixen 
totes les entitats membres del Consell. Donat que l’acord fou que cada entitat 
votarà a dues entitats i no es pot votar a sí mateixa, s’acorda que a cada butlleta 
hi haurà a dalt un espai en blanc on cada entitat votant s’identificarà.  
 
Alhora del recompte de vots la secretaria verificarà la validesa del vot i esborrarà 
el nom de l’entitat votant. A continuació es produirà el recompte amb el 
Comissionat d’Immigració i la Vicepresidenta del Consell. 
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La secretaria informa que ha rebut diferents demandes d’entitats que volen 
presentar-se al Premi però que no tenen la seu social a la ciutat de Barcelona. 
Argumenten que el projecte que volen presentar s’implementa a la ciutat. La 
Comissió Permanent determina que s’ha de mantenir el criteri que apareix a les 
Bases on s’indica com a requisit tenir la seu social a la ciutat de Barcelona. 
 
3.  Dia del Migrant. Estat de la qüestió. 

 
La Secretaria informa del nivell de participació de les entitats al Dia del Migrant. 
(Veure grup de treball). 
 
4. Normes Reguladores. Estat del procés 

 
S’informa que en aquests moments l’esborrany de Normes Reguladores es troba 
als Serveis jurídics. Un cop hagin fet les esmenes, si són necessàries, es 
convocarà al grup de treball per tal que doni el vist i plau.   
 
5. Xarxa antirumors. Debats ciutadans 
 
En el Pla Barcelona Interculturalitat s’ha creat la Xarxa antirumors. Es tracta 
d’establir estratègies per combatre els rumors, estereotips... També s’estan 
organitzant uns debats per districtes que pretenen ser una experiència pilot. Els 
temes que s’abordaran seran temes d’immigració, diversitat, convivència... i es 
realitzaran a Centres Cívics. A partir de l’experiència d’aquest any es planificaran 
els debats del 2011. Llavors serà el moment, segons l’experiència, de determinar 
quin paper o implicació pot tenir el CMIB. 
 
6. Proposta del Consorci de Biblioteques 
 
S’informa que el Consorci de Biblioteques ens ha fet la proposta de fer una visita 
guiada per tres biblioteques de la ciutat. La visita pretén informar als responsables 
o referents de les entitats d’immigrants que coneguin amb profunditat els serveis i 
recursos que tenen disponibles a les Biblioteques de Barcelona. S’aprova la 
proposta.  
 

 
 
 


