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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 17 de novembre  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. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural 
IBN Batuta); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); i Sra. Mercè González 
(secretaria tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal 
d’Immigració, (ACESOP); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sr. Joaquim Changue (A. Cultural 
Riebapua)  i Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració) 
 
 
Ordre del dia: 

 
 

1. Dia del Migrant: valoració 
 

2. Eleccions Municipals 2011. Estat de la qüestió i estratègies 
comunicatives 

 
3. Balanç del Consell Municipal d’Immigració 2010 
 
4. Premi Consell Municipal d’Immigració. Número de propostes 

presentades i vídeo divulgatiu 
 

5. AMPAs seguiment i supervisió de les accions realitzades  
 
6. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 
 
7. Aprovació de l’ordre del dia del proper Plenari  

 
8. Informacions: 

 
- Visita a biblioteques (dates i horari) 
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9. Precs i preguntes 

 
 
1. Dia del Migrant: valoració 

 
Es fa una valoració del Dia del Migrant que es presentarà al proper Plenari. A més 
s’acorda que el vídeo que recull la Festa serveixi per explicar que és el Consell 
Municipal d’Immigració. En tot cas pel proper Plenari es visualitzarà la part del 
vídeo de la Festa i posteriorment s’afegirà la part explicativa del Consell. 

 
2. Eleccions Municipals 2011. Estat de la qüestió i estratègies 

comunicatives  
 

L’Ajuntament vol fer una campanya informativa adreçada als diferents col·lectius 
que poden votar a les eleccions municipals 2011. Donat que cal complir un 
requisits ( ex. Portar cinc anys de residència legal) i que no és disposa de les 
dades personals dels residents que els compleixen s’està valorant de realitzar una 
carta informativa genèrica. El que si s’editarà és un díptic informatiu i es 
demanarà la col·laboració de les entitats per fer-ne la difusió. 
 
Es proposen altres alternatives per la difusió com la premsa especialitzada i la 
distribució per locutoris. 
 
3. Balanç del Consell Municipal d’Immigració 2010 

 
La secretària del Consell fa un balanç del treball realitzat al llarg del 2010 . La 
documentació es lliurarà al proper Plenari. 
 
4. Premi Consell Municipal d’Immigració. Número de propostes 

presentades i vídeo divulgatiu 

 
S’informa que s’han presentat 44 propostes en la convocatòria 2010 del Premi 
Consell Municipal d’Immigració. D’aquestes 44 propostes, tres no compleixen els 
requisits ( una entitat té la seu fora de Barcelona, un altre es proposa a una 
persona que no està empadronada a Barcelona i per últim una proposta 
presentada és per un projecte no executat). 
La menció especial serà escollida al proper Plenari. 
 
5.  AMPAs seguiment i supervisió de les accions realitzades  
 
La secretària informa del treball realitzat entorn a aquest sector. S’han marcat dos 
objectius: 
 
1. Informar a les famílies de persones immigrades sobre què és una AMPA 
2. Definir estratègies i accions per aconseguir AMPAs més diverses 
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L’objectiu informatiu ha estat el més treballat. Així pel Dia del Migrant es van fer 
7.000 díptics explicatius sobre que són les AMPAs. Aquests díptics es re-editaran 
i es traduiran a diferents idiomes, a més es farà un vídeo. (Per a més informació 
sobre el treball realitzat veure les actes del grup de treball de les AMPAs). 
Respecte al segon objectiu està prevista una reunió al desembre on es definiran 
estratègies, accions i recursos per fer les AMPAs més diverses.  
Donat el camí encetat es considera oportú seguir treballant aquest tema al llarg 
del 2011. L’any vinent s’escollirà el nou sector associatiu a convidar i es 
començarà a treballar a partir del Dia del Migrant. 
 
6. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 

 
S’aprova la proposta de baixes i entrades de noves entitats amb una excepció. Es 
consultarà als serveis jurídics i/o participació si existeix alguna incompatibilitat 
amb el fet que una entitat del Consell tingui la seu social, junta directiva... a una 
altra ciutat, que és el cas d’una de les entitats que ha sol·licitat l’entrada. En cas 
que no hi hagi incompatibilitat es farà la proposta d’entrada. 
 
7. Aprovació de l’ordre del dia del proper Plenari  

 
S’aprova l’ordre del dia del Proper Plenari. 
 
8. Visita a biblioteques 

 
S’informa que la visita a biblioteques serà el dia 16 de desembre. 
 
 


