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ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 17 de febrer de 2011, a les 19 hores 
Al Saló de Cròniques de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix:  Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, Regidora responsable de l’Àrea 
de Benestar i Cohesió Territorial 
 
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) 
 Sr. Fernando Yusti (Asociación Casal Colombiano) 

 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sr. Mahammad Istique Hossain (Associació Shur Rong Academia Cultural) 
 Sra. Fatima Ahmed (Associació Sociocultural IBN BATUTA) 
 Sr. Kamal Ben Brahim (ATIMCA – Asoc.de trabajadores inmigrantes marroquís en 

Catalunya) 

 Sr. Carles Arbós (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. Bárbara Souza (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes a 

Catalunya) 

 Sr. Javier Bonomi (Red Solidaria Argentina en Barcelona) 
 Sra. Raluca Florea (ASOCROM) 

 
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 

 
 Sra. Empar Romaní, Cap de la Direcció del Programa d’Immigració 
 Sr. Ramon Sanahuja, Director del Servei de Cooperació Internacional i Immigració 
 Sra. Gloria Figuerola, Gerent d’Acció Social i Ciutadania 
 Sr. Josep M. Lahosa, Serveis de prevenció del Sector de Seguretat i Mobilitat 

 Sra. Mercè González, Secretària del Consell Municipal d’Immigració 
 
S’excusen:  
 Sr. Ricard Gomà i Carmona, Grup Municipal ICV-EU i Alternativa 
 Sra. Àngels Esteller i Ruedas, Grup Municipal PP 

 

 Sra. Marleny Colmenares, Institut Municipal d’Educació – IMEB 
 Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social 

 

 Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 
 Sr. Ousseynou Niang (Associació Catalana de Residents Senegalesos) 
 Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya) 

http://c10.ajuntament.bcn/APPS/rhuwiwWeb/respWorkPlace.do?orgId=6112018&peId=5518&act=resp
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 Sra. Laura Rojas (FASAMCAT) 
 Raquel Caizapanta (TEAC – Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 

 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. (pàg. 2) 
 
2. Proposta d’aprovació del Reglament de Funcionament Intern del Consell 

Municipal d’Immigració (pàg. 2) 
 

3. Accions previstes en el projecte d’interacció amb les AMPAs.(pàg. 6) 
 

4. Informacions: 
 
- Visita a les biblioteques (pàg. 8) 
- Reunió per a la valoració del Pla de treball del CMIB (pàg.9) 

 
5.  Precs i preguntes. (pàg. 9) 

 
 

 
1.  Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
Sra. Immaculada Moraleda. Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts a 
aquesta sessió extraordinària del Consell Municipal d’Immigració. Volíem dona la 
benvinguda més especial a dues entitats que avui s’incorporen, Taller Ecuatoriano de 
Arte y Cultura  y ACULCO, si més no constarà en acta la nostra benvinguda en aquest 
consell, i desitjar-los que tinguin bona feina que també serà bona per a nosaltres.  
 
Passaríem al primer punt que és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, l’acta s’ha 
enviat per e-mail i també està disponible a la web de Nova Ciutadania, no sé si hi ha 
alguna esmena o alguna qüestió que s’hagi de corregir? Doncs la donaríem per 
aprovada. 
 
 

2. Reglament de Funcionament Intern del Consell Municipal 
d’Immigració. Proposta d’aprovació. 

 
Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem al segon punt que és el punt fort d’aquesta 
tarda que és l’aprovació, si s’escau, del Reglament de Funcionament Intern del nostre 
Consell i crec que es bo recordar que, ja en el Pla de Treball del propi Consell que es 
va aprovar en un dels Plenaris, ens vam marcar com a objectiu actualitzar i consensuar 
les Normes Reguladores del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Ja en el 
Plenari del 5 de novembre del 2009, el aleshores tinent d’alcalde el Sr. Carles Martí, ja 
va donar instruccions als serveis de la casa per tal d’iniciar el procés d’elaboració. 
 
Les Normes Reguladores o el Reglament de Funcionament Intern són o seran a partir 
d’avui, a partir que sigui vigent, el marc de referència que ens informarà de la finalitat, 
de qui forma part i de com funciona aquest consell municipal. 
 
Voldria destacar que al llarg de tot l’any 2010 han fet un esforç totes les entitats del 
Consell, també els nostres serveis de la Direcció d’Immigració i els serveis jurídics de 
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l’Ajuntament de Barcelona, per tal de consensuar un nou reglament que és el que avui 
ja teniu a les mans. Espero i desitjo que tothom ja conegui, perquè ha estat tot un any 
de treball per tal d’acabar d’ajustar doncs aquelles qüestions fent que tothom si pugui 
sentir còmode. 
 
Si us sembla, passaré la paraula a la secretària del Consell i després al Comissionat, en 
Daniel de Torres, per tal de comentar amb una mica més de detall el Nou Reglament. 
 
Sra. Mercè González. Bona tarda. En tot cas la proposta metodològica per a 
l’elaboració del Reglament de Funcionament Intern va ser aprovada en Comissió 
Permanent en primer lloc, i, després va ser també aprovada en el Plenari d’aquest 
Consell Municipal d’Immigració, que va tenir lloc el dia 25 de març del 2010. La 
proposta bàsicament consistia en la creació d’un grup de treball en el qual es podien 
inscriure totes les entitats del Consell. A partir d’aquest grup de treball s’elaborava un 
esborrany. Aquest esborrany després s’enviava a totes les entitats del Consell que 
tenien vint dies per poder fer les esmenes que consideressin. Posteriorment es tornava 
a reunir el grup de treball per considerar si s’incorporaven aquestes esmenes, i 
finalment s’enviaven al serveis jurídics de l’Ajuntament.  
 
Respecte a tot aquest procediment, dir-vos que el grup de treball es va reunir en cinc 
sessions, van participar 16 entitats del Consell. A cada sessió es treballaven temes 
diferents, com els membres del Consell o funcionament o funcions del Consell Plenari o 
la Comissió Permanent, etc. Després d’aquestes 5 sessions i que ja teníem l’esborrany 
fet, es va enviar,  a totes les entitats del Consell perquè poguessin fer esmenes. No es 
va rebre cap esmena; i per tant no va ser necessari convocar una altra vegada el grup 
de treball perquè determinés si incorporava les esmenes rebudes. Posteriorment es va 
enviar a Serveis jurídics per què veiessin que el Reglament s’ajusta al marc normatiu i 
legislatiu d’aquest país. Ells van fer algunes esmenes de forma i també van aconsellar 
que en l’exposició de motius posés una referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i a la Carta Municipal i així ho hem fet. Per tant, tenim ja un informe positiu dels 
serveis jurídics i d’aquí que haguem convocat aquest plenari extraordinari per la seva 
aprovació. En tot cas li passo la paraula al Sr. Daniel de Torres que us explicarà les 
diferències fonamentals entre aquest Reglament que avui aprovem i el que teníem 
abans, que li dèiem Normes Reguladores. 
 
Sr. Daniel de Torres. Moltes gràcies Mercè. Jo esmentaré només tres elements de 
canvi, el primer potser no és molt rellevant en quan a la conseqüència però si simbòlic. 
Van ser els debats i discussions sobre quina era la finalitat del Consell.  Penso que hi 
ha una novetat potser més simbòlica que és que d’alguna manera es posa l’accent en 
què l’objectiu del Consell reforça la idea de pont entre el col·lectiu de les persones 
immigrades i l’Ajuntament de Barcelona per crear aquest espai de participació, de 
col·laboració, de diàleg, etc. El treballar per a la igualtat de drets de les persones, això 
d’alguna manera ja hi era, però amb l’objectiu de construir una ciutat més cohesionada 
i justa. Aquesta referència a la construcció de ciutat és un matís però, simbòlicament, 
tenia a veure amb la idea que no només es treballava amb l’objectiu d’afavorir la 
igualtat i les oportunitats de les persones immigrades sinó que aquesta feina també es 
plantejava en visió global de ciutat. És a dir que la feina que es fa aquí també està 
pensada en clau de ciutat, perquè l’objectiu de ciutat cohesionada i justa també és una 
responsabilitat de les persones immigrants, evidentment, i de la feina d’aquest Consell. 
Per tant s’obria a què no estem aquí només per defensar única i exclusivament drets i 
oportunitats dels immigrants sinó per participar plenament i activament en la 
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construcció de la ciutat. Era un matís que es va debatre però que si li donava un 
element important de canvi en el que era l’objectiu del Consell. 
 
Després, un canvi amb un impacte en el que és la constitució del Consell. Per primera 
vegada, s’ha decidit obrir el Consell a altres entitats que no són només d’immigrants 
sinó a altres entitats que formin part de la Xarxa d’Acollida de la ciutat i també de les 
entitats que treballen per les persones refugiades. Aquest va ser també un debat 
interessant perquè s’havia de veure com els objectius del Consell es combinen amb la 
idea de si s’havia d’obrir o no. Incorporar altres actors en el Consell, d’alguna manera, 
podia tenir una riquesa però al mateix temps podia desvirtuar algun dels elements 
fonamentals del Consell que és donar veu a les persones immigrants. Es valorava 
positivament la possibilitat d’obrir-lo però al mateix temps que aquesta obertura no 
desvirtués el fons fonamental del Consell. Per tant es va posar un límit del 25%, el 
nombre d’entitats de la Xarxa d’Acollida o de Refugi no podia superar aquest 25% de 
manera que es mantingués la majoria clara d’entitats d’immigrants en el Consell. En 
qualsevol cas la valoració de l’obertura es va valorar com un reconeixement a altres 
entitats de la ciutat que treballen a favor dels objectius que diu el Consell: afavorir la 
igualtat d’oportunitats, el reconeixement de drets, de treballar per a la diversitat. Per 
tant tenia sentit que també s’afavorís, en el marc del Consell, aquest diàleg, aquesta 
col·laboració i aquesta participació d’altres entitats. Aquest és un dels canvis, penso, 
substancials però que aportaran una riquesa al Consell interessant. 
 
Finalment el tercer, penso que també és un element important, que és l’acord per a 
què la Comissió Permanent del Consell democratitzi el seu funcionament, no perquè 
abans no fos democràtic, sinó perquè s’obrís la possibilitat que totes les entitats 
poguessin formar part de la Comissió Permanent, establint una metodologia per 
possibilitar que les entitats poguessin formar part d’aquesta Comissió Permanent. Això 
finalment es va decidir que fos mitjançant votació de les pròpies entitats del Consell, 
que votarien a quines els sembla que, pels mèrits, per les característiques, per les 
variables que es consideri, han de formar part d’aquesta Comissió Permanent. Això, 
una vegada s’aprovi formalment el Reglament pel Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona, en el següent Plenari del Consell Municipal d’Immigració, es duria a terme 
aquesta votació per constituir aquesta nova Comissió Permanent del Consell Municipal 
d’Immigració. També és un avenç cap aquesta dinamització i vitalització que 
segurament faltava i havíem d’actualitzar. 
 
Aquests són uns dels canvis més substancials, hi ha aspectes menors, hi ha aspectes 
de detall, hi ha aspectes també formals... El reglament antic o actual és un reglament 
clarament amb poca concreció, amb poc detall, i heu fet un esforç enorme per anar 
punt per punt, reflexionant. Penso que, a vegades, en el Consell és diu que es fan 
moltes reunions, però realment, jo que he pogut assistir a algunes d’aquestes, penso 
que han tingut un interès molt important. D’entrada l’afluència ha sigut molt important 
i la implicació de les entitats també, això demostra que el Consell està viu, que la gent 
li troba sentit. Que val la pena estar-se estona debatent sobre qui ha de formar part 
d’això, qui ha de formar part d’allò, i això si no hi hagués una altra feina paral·lela no 
tindria cap sentit. Jo ho he vist com un termòmetre de la salut vital i dinàmica d’aquest 
Consell i això us ho voldria agrair, felicitar-nos una mica tots plegats perquè com deia 
és una senyal d’aquesta bona salut del Consell. Dit això, la majoria dels que esteu aquí 
heu participat en aquestes reunions, us ho coneixeu millor que jo, per tant ara si que 
donaríem pas si hi ha torns de paraules i després a la posterior aprovació si s’escau de 
les Normes. 
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Sra. Immaculada Moraleda  Hi ha alguna paraula? 
 
Sr. Javier Bonomi Bona nit. En principi saludar als companys del Consell Municipal 
d’Immigració per la seva tasca respecte al nou Reglament de Funcionament Intern, em 
sembla que és un bon exemple de treball en conjunt. Sincerament, jo formo part 
d’altres consells, com en el Consell de Ciutat, i la necessitat de reforma dels 
Reglaments de Funcionament Intern. Penso que en el Consell Municipal d’Immigració, 
hem donat un pas endavant, em sembla que alguns punts que ha mencionat el Dani 
de Torres són molt importants. El fet de poder treballar de la mà amb entitats, i també 
que hi hagi una proporcionalitat és molt important. Nosaltres, des de la Taula del 
Tercer Sector Social de Catalunya, també treballem de la mà amb les entitats de suport 
a la immigració, que també estan aquí, el Consell de la Joventut i altres entitats. Penso 
que el fet que, una cosa que el Dani no ha mencionat, puguin participar personalitats 
de reconeguda vàlua en el món de la immigració, això obre també la porta a les 
universitats, a catedràtics, a gent que realment té molt a dir en l’àmbit de la 
immigració i que moltes vegades estan molt lluny de les entitats socials. Per això penso 
que és un avenç.  
Després també la possibilitat de poder elegir democràticament, també amb 
proporcionalitat als diferents continents i a les diferents entitats, que pugui haver-hi 
una renovació de la Permanent, em sembla molt important.  
També que pugui haver-hi unes normes de permanència i de sortida, perquè molts 
consells tenen una entrada i després no tenen una avaluació del treball fet ni tampoc 
de la continuïtat en la participació.  
Aquesta és una petita reflexió, jo felicito als membres del Consell Municipal 
d’Immigració i realment estem molt contents amb el nou reglament, que em sembla 
també una bona pràctica també poder-lo donar als diferents Consells per què puguin 
també aprofitar el treball fet. Gràcies. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Molt bé, hi ha alguna altra paraula? 
 
Sr. Mohamed Hilal. Bona tarda a tothom, als membres de la mesa. En la línia, jo 
crec que el Dani ha argumentat de manera suficient una mica el perquè, el com 
d’aquesta aposta per un Consell Municipal d’Immigració que dóna resposta a la realitat 
actual, que dona resposta al canvi que ha conegut la ciutat, el teixit associatiu i també 
el ritme que ha agafat el Consell, aquest nostre. El que hem fet únicament és una 
resposta a una realitat i una demanda del conjunt de les entitats que tenen una 
intenció, moltes ganes, i ho han demostrat, de tirar endavant un projecte de 
participació en la construcció d’aquesta ciutat. Es una aposta, ja veurem com sortirà, 
però és necessària per cohesionar el conjunt del Consell i també per adaptar el consell 
a aquestes realitats que ja he dit. Jo crec que ens anirà molt bé, és una feina que han 
fet unes 17 o 18 entitats al llarg d’un any, reunions i un debat molt ric i interessant, 
amb una participació que té com a objectiu que hi hagi una major participació 
d’entrada del Consell també. És un instrument només, el Reglament, però és, com s’ha 
dit, un pas més endavant i jo crec que ens anirà molt bé. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Molt bé. La Fàtima... 
 
Sra. Fátima Ahmed. Bona tarda. Jo sumar-me a les paraules dels companys però 
també dir que, com a entitat que estem des del començament d’aquest Consell, per la 
nostra experiència, és una etapa nova de maduració del Consell. L’aprovació d’aquest 
reglament és un pas endavant i crec que aquest espai de participació superarà també 
molts altres grups de treball que poden sorgir. Penso que realment és una bona 
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reflexió que hem fet i amb aquest Ple i aquesta aprovació del Reglament sortirà un pas 
endavant. Jo penso que el Consell ha madurat i és una etapa molt important. I ja amb 
les paraules que han dit els companys, per no repetir-nos, que tots els que hem 
treballat estem aquí. És un repte per aquesta eina que farà sorgir altres grups de 
treball i aquesta maduració del Consell implica ser proactius i penso que amb 
l’aprovació d’aquest Reglament començarà una etapa nova. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna altra persona que 
vulgui intervenir? Bé, donat que ha estat un any de treball llarg, que hi han participat 
moltíssimes entitats, que ha estat un debat enriquidor i sens dubte, com ara deia la 
Fàtima, efectivament això demostra que el Consell ha passat per una etapa i que en 
aquests moments encara la següent etapa d’una altra manera. Crec que no val la pena 
votar, sinó hi ha cap paraula en contra entenem que tothom està d’acord en què s’iniciï 
la tramitació que encara serà una mica llarga, donat que l’aprovarem avui aquí i 
després ha de seguir tota una sèrie de tràmits administratius. S’ha d’aprovar a la 
Comissió d’Educació, Cultura i Benestar i més tard ha d’anar al Consell plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona per tal que després sigui vigent, un cop estigui publicat al 
Butlletí Oficial de la Província. Per tant encara ens queda un tràmit que és més formal 
però indispensable per garantir que tots els que han d’opinar puguin fer-ho en el tram 
que ens queda. 
 
Si us sembla el donaríem per aprovat. 
(no hi ha cap paraula en contra) 
 
 

3. Accions previstes en el projecte d’interacció amb les AMPAs  
 
Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem doncs al tercer punt de l’ordre del dia, un 
altre projecte interessant que té a veure amb les accions que tenim previstes en el 
projecte d’interacció amb les associacions de pares i mares, que com sabeu també 
forma part del treball d’aquest Consell. Té la paraula el Sr. de Torres. 
 
Sr. Daniel de Torres. Moltes gràcies. Aquesta és una altra activitat del Consell. Jo 
penso que està molt bé perquè es visualitza dos tipus de feina, les reunions internes 
intenses per modificar el Reglament del Consell però després no oblidem que també el 
Consell actua i té accions cara en fora i que van a la pràctica, que és una de les 
demandes que tenim en l’àmbit del Consell. Està molt bé que ens reunim però hem de 
ser capaços de tenir iniciatives i accions que incideixin en la realitat. Sabeu que en el 
marc del Dia del Migrant, que celebrem cada any, portàvem uns anys que es convidava 
a un sector associatiu de la ciutat, van passar la Federació d’Associacions de Veïns, el 
Consell de la Joventut, quan vaig començar, i aquest any les Associacions de Mares i 
Pares. Va ser interessant perquè es va decidir que més enllà de convidar, en aquest 
cas les AMPA, la FAPAC, en el Dia del Migrant anem més enllà, fem que el Consell 
tingui una actitud de donar un pas més i de tenir uns objectius una mica més 
ambiciosos amb la relació amb aquest sector associatiu de la ciutat. A partir d’aquí es 
va encarregar a la Secretària del Consell que treballés, coordinés unes accions, un pla 
de treball. Va haver-hi més reunions, grups de treball, però en aquest cas amb 
l’al·licient que l’objectiu es traduís en accions concretes i que tant des del col·lectiu de 
persones immigrants es conegués millor què són això de les AMPA, per a què 
serveixen, quines motivacions tenen realment les persones per participar-hi, facilitar 
aquesta informació, incentivar la seva participació i el mateix de l’altra banda. Això és 
bidireccional i ens hem de fixar amb totes bandes i igual que demanem que les 
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persones que arriben s’informin i s’incorporin al teixit associatiu de la ciutat, també 
hem de demanar al teixit associatiu de la ciutat existent que s’obri, que tingui una 
actitud proactiva d’anar a buscar els nous residents a la ciutat per tal que s’incorporin 
en aquest teixit associatiu i això, moltes vegades, requereix canvis de perspectives, de 
canals d’informació, de la manera de donar-se a conèixer, etc. Per tant aquestes 
reunions es van traduir en una sèrie de propostes, una sèrie d’accions. Li passem la 
paraula a la secretària perquè ens les expliqui. 
 
Sra. Mercè González. A la carpeta disposeu de les accions, del treball que s’ha fet en 
aquesta línia que deia el Dani. Tots els grups de treball han donat com a resultat, 
sintèticament, aquest document que teniu aquí a la carpeta. També hi trobareu en 
aquest document tots els agents que han participat en aquests grups de treball, que hi 
han estat entitats del Consell, que hi ha estat la FAPAC, que hi han estat diverses 
AMPA de la ciutat i també l’IMEB. Com a resultat d’aquests grups de treball vam veure 
que s’havia de treballar en dues línees bàsiques, una era informar a les persones 
immigrades què són les AMPA ja que va ser una evidència que hi ha moltes persones 
immigrades que no saben que són les associacions de mares i pares. Per tant s’havia 
de fer un esforç en aquest sentit, en informar sobre què són les AMPA i la seva 
incorporació. Una altra era treballar en instruments i estratègies per donar a les AMPA 
per què incorporessin aquesta diversitat que hi ha a la ciutat i per què la gestionessin. 
Era en aquestes dues línies que s’havia de treballar. 
Arrel d’això, des de la Secretaria i amb el suport de la Direcció d’Immigració, hem 
decidit tota una sèrie d’accions que són les que trobeu en aquest document. Esperem 
la vostra participació i col·laboració, perquè ara veureu que hem de treballar tots 
plegats. 
 
Per una banda, recordeu aquell tríptic que es va lliurar el Dia del Migrant i que en vam 
fer una tirada curta, on explicàvem què són les AMPA, d’aquest tríptic se n’han fet 
60.000 exemplars. Pròximament ens posarem en contacte amb vosaltres per veure 
quants exemplars en voleu per a cadascuna de les vostres entitats, perquè pugueu 
treballar amb la vostra gent què és això de les AMPA. També el repartirem a les AMPA 
de la ciutat per tal que sigui un instrument per ells, per a què puguin informar sobre 
què són. Es farà també, ja està en marxa, un vídeo que explica més visualment què 
són les AMPA, hi haurà dos capítols, un que explicarà què són les AMPA i un altre que 
explicarà per què les AMPA han de fer accions positives per incorporar les persones 
nouvingudes, han de fer un sobreesforç, diguéssim, d’acollida a les persones 
immigrades. Estem ja elaborant i editant aquest vídeo. També hem pensat en sessions 
informatives, i aquí vosaltres hi teniu molt a dir, en espais que tingueu vosaltres de 
pares i mares on aniríem a explicar presencialment què és una AMPA. Hi aniríem 
nosaltres però també podem o podeu utilitzar el vídeo aquest que estem editant. 
 
Per altra banda, una altra idea que va sortir d’aquests grups de treball va ser que 
estaria bé fer un dossier informatiu per als mitjans de comunicació especialitzats, 
sobretot en determinats col·lectius. Si d’una forma sintètica i clara explicàvem que és 
això de les AMPA i els ho fem arribar a diferents ràdios de diferents col·lectius doncs, 
segurament aquella persona que porta aquell programa un dia podria dedicar-lo a 
l’explicació per ràdio de què són les AMPA. O un article de premsa que es pogués 
editar en diferents diaris en diferents idiomes. Estem elaborant tot un dossier 
informatiu per a mitjans de comunicació. 
 
Ja per últim seria que tots aquests instruments que estem elaborant i treballant els 
presentaríem, us convidaríem a tots per a què els conegueu, però també sobretot 
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convidarem a les AMPA perquè volem que sigui un instrument també per a ells i que 
d’alguna manera es sensibilitzin de la necessitat d’incorporar aquesta diversitat a les 
AMPA de la ciutat. 
 
Aquest seria el conjunt d’accions que es tenen previstes d’aquí a l’estiu, més o menys. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Moltes gràcies, no sé si hi ha alguna persona que 
vulgui aportar alguna cosa o aclarir alguna qüestió? 
 
Sra. Huma Jamshed. Bona tarda a tothom. Felicito a todo el grupo de diagnóstico 
sobre el tema de las AMPA que han trabajado muy bien.  Hay un desconocimiento total 
sobre las AMPA en comunidades de varios países.  Muchos inmigrantes, incluso los 
paquistanís han pasado muchos años bajo una dictadura y no había derecho de voz y 
derechos democráticos de participación. Nunca se puede hablar con profesores o con 
padres porqué no existen AMPA, ni tampoco se podía intervenir en problemáticas de 
estudios de los niños con los maestros. Además es un desconocimiento porqué hablar 
con los maestros está tan mal visto que es como si quisieran una propina, querían 
aprovechar, como si un beneficio para poner mejor nota, entonces es como 
vergonzoso. También para los padres no está bien visto compartir los problemas de 
sus hijos, también es vergonzoso. Por eso está muy bien trabajarlo e informar a los 
padres a través de las entidades que tienen un buen conocimiento y se pueden 
beneficiar de esto. Por esto felicito todo el grupo. 
 
Sra. Immaculada Moraleda.  Moltes gràcies Huma, allà hi ha una altra paraula... 
 
Sra. Janette Vallejo. Bona nit a tothom, sóc d’AMIC – UGT. Respecte a aquest 
projecte penso que pot ser un bon model  per a altres ajuntaments. Nosaltres estem a 
diversos territoris i no coneixem d’un projecte com aquest. Penso que cal fer una 
difusió molt important d’aquest treball que ha fet el Consell amb el suport i la 
col·laboració de l’Ajuntament i donar continuïtat a aquest treball. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Molt bé, si no hi ha cap altra qüestió ens hem de 
felicitar perquè aquest era un projecte molt interessant, és un projecte molt 
interessant, en el que s’ha fet una bona feina amb la col·laboració de les entitats de 
pares i mares. Nosaltres sabem que, a través dels nens i nenes i de la presència a 
l’escola durant uns quants anys, tenim una oportunitat molt important per fer conèixer 
els drets que les persones que viuen a casa nostra tenim, també respecte l’educació de 
fills i filles. Per tant és una manera d’acompanyar aquest procés de coneixement de les 
oportunitats, de les possibilitats que tenim en aquesta ciutat i per tant de col·laborar 
amb altres tipus d’entitats que, com FAPAC i d’altres, segur que tenen interès en 
arribar al màxim de famílies possibles. 
 
 

4. Informacions 
 
Sra. Immaculada Moraleda.  Passaríem al punt quart que és el d’informacions i 
passaré la paraula a la secretària que té vàries informacions i després al Comissionat 
que també prendrà la paraula. 
 
Sra. Mercè González. Informar-vos ràpidament de tres o quatre coses. Una, com 
sabeu ja es va fer la sortida a les biblioteques, com es va comentar en la sessió 
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plenària anterior. Va ser el dia 3 de febrer i simplement informar-vos que van participar 
13 entitats i 19 persones. 
 
L’altre punt és la valoració del Pla de treball 2008 – 2010, com sabeu, tenim un pla de 
treball que era pel 2008 – 2010, per tant ens tocaria ara que estem en el 2011 fer-ne 
l’avaluació. L’altra dia vam tenir Comissió Permanent i vam aprovar la metodologia i 
com s’havia de fer aquesta valoració. Vam quedar que en primer lloc la secretaria faria 
una valoració interna del grau d’acompliment de les diferents accions que inclouen 
aquest pla de treball. Posteriorment, com teniu aquí una fitxa, ja ho veureu, tindrem 
una reunió de treball amb totes les entitats del Consell per fer una valoració més 
qualitativa, en la que us informarem de la valoració que nosaltres hem fet però on 
també recollirem la vostra valoració. Posteriorment hi haurà una valoració amb la 
Comissió Permanent i la valoració de tot aquest treball s’exposarà en el proper Plenari 
d’abril. Ja ho teniu a les carpetes però és el dia 10 de març a les 18 hores farem 
aquesta sessió de treball de valoració. 
 
Per altra banda també que, arrel d’aquella sessió que vam fer d’aportacions del Consell 
a l’Actualització del Pla d’Acollida, vam veure que entitats del Consell, que no estan a la 
Xarxa d’acollida, que es dediquen a actes més culturals, a celebracions, més amb els 
seus socis, etc., i que en aquests moments de crisi aquestes entitats estan rebent 
moltes demandes i preguntes, que tampoc saben ben bé com respondre, quins 
recursos i serveis d’acollida hi ha a la ciutat. Hem pensat, especialment adreçat a les 
entitats que no formeu part de la Xarxa d’Acollida, encara que també hi podeu 
participar les que en formeu part, una sessió informativa per explicar els serveis i 
recursos que hi ha a la ciutat i per a què puguin derivar amb més raonament i amb 
més informació. Això serà el dia 17 de març. 
 
Ja per últim informar-vos que el 2008 es va aprovar la Llei 4/2008 que regula a les 
persones jurídiques és a dir a les associacions, federacions i fundacions. Aquesta llei 
donava un termini de 3 anys perquè totes les entitats adaptessin els estatuts a aquesta 
nova llei. El termini s’acaba ara, a l’agost. Torre Jussana està fent tota una sèrie de 
sessions informatives, us anirem passant la informació, com sempre via e-mail, però a 
banda d’això, que sapigueu que hi ha un servei d’assessorament jurídic gratuït a Torre 
Jussana, també ho teniu a la carpeta. Us aconsellem que truqueu i us donaran dia i 
hora de visita i amb un advocat us miraran si els vostres estatuts estan actualitzats o 
adaptats a aquesta llei. Perquè s’han d’adaptar i s’ha de notificar al Registre d’entitats 
de la Generalitat perquè sinó us donaran de baixa i això us pot provocar alguns 
problemes. Teniu aquí el número de telèfon, truqueu i en tot cas si teniu qualsevol 
problema, dificultat o dubte podeu també trucar a la Secretaria del Consell i mirarem a 
veure el que. 
 
 

5. Precs i preguntes 
 
Sr. Daniel de Torres. Comentar una cosa que havíem comentat en el darrer Plenari. 
No sé fins a quin punt sabeu, en general, les dades a Barcelona ciutat sobre les 
inscripcions en el Cens Electoral dels estrangers. Fins fa uns dies sabíem una mica més 
a nivell de província, finalment el nombre de Barcelona ciutat de altes registrades per a 
estrangers extracomunitaris ha estat de 4.038 sobre un total potencial de 22.177 
persones. És un percentatge d’un 18,2%, si ho comparem amb la mitjana de l’Estat 
que és del 16%, estem lleugerament per sobre. Aquí teniu informació de com anat 
aquest procés, hi ha 16.00 persones inscrites de comunitaris, és una dada acumulada, 
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no vol dir que s’hagin inscrit 16.000 aquest any, sinó que, com sabeu, en el cas dels 
comunitaris, no han de renovar a cada elecció la seva alta en el cens. Per tant ja 
venien una bona xifra inscrita i el que no ens han dit encara és quants s’han inscrit 
aquest any. Per tant serien en total 20.000 estrangers que s’han donat d’alta en el 
cens per poder participar en les properes eleccions municipals. Recordar, en sou 
conscients, que des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç important de difusió per poder 
donar conèixer i arribar al màxim nombre de persones estrangeres el coneixement 
d’aquest dret. Es va fer una campanya amb tríptics, a través de la web, en alguns 
mitjans, etc. Sé que des de moltes entitats també heu valorat el procés. Les dates eren 
complicades perquè agafaven les de vacances de Nadal i finalment per diverses 
pressions es va aconseguir augmentar, perllongar el període d’inscripció. Personalment 
penso que és una dada que ja des d’un principi sabíem que seria una dada baixa, 
alguns que després s’han sentit estranyats... També mirem la història, els mateixos 
comunitaris l’evolució que han tingut en el llarg, eren un 12% cada any d’inscrits del 
total. Una altra cosa és que, com a primera vegada que s’ha fet, el tràmit administratiu 
ha tingut les seves complexitats i esperem que en el futur es vagin simplificant per 
facilitar al màxim aquesta inscripció i, ja posats a demanar desitjos, ojalà no només 
aquells estrangers que tinguin convenis de reciprocitat sinó el conjunt poguessin 
participar. Això sabeu que és un tema de Constitució però que evidentment crea una 
mica ciutadans de dues categories; els que sou d’un país on hi ha una democràcia i es 
deixa participar als espanyols d’allà a les eleccions. Té aquest element de reciprocitat 
que, evidentment està a la Constitució, però si que des d’un punt de vista o un criteri 
de justícia és bastant dubtós. Era donar-vos aquesta dada i en aquest sentit no sé si 
voleu fer algun comentari al respecte. 
 
Sra Huma Jamshed. Ojalá que pudiésemos votar todos nosotros en esta elección, 
porqué el parámetro tendría que ser el trabajo social, asociativo, estudios y nivel de 
integración de los inmigrantes, en vez de país de origen. Porqué aquí los inmigrantes 
somos ciudadanos, tenemos que trabajar para hacer como estamos haciendo en 
AMPA, en bibliotecas y en otros asuntos, tenemos que trabajar duro para las próximas 
elecciones. 
 
Sr. Javier Bonomi. Jo també seré breu. Volia parlar una mica d’aquesta qüestió de 
l’empadronament en el Cens electoral, dir que no només els països que no són 
democràtics no poden afegir-s’hi sinó que molts llatinoamericans també. Penso, en la 
línia de l’Huma que hem de donar un pas endavant en el sentit que qualsevol persona 
que compleix les seves obligacions i que li demanem que participi a les AMPA, etc., no 
podem dir que aquesta persona pot participar de l’AMPA però no pot votar a les 
eleccions municipals. És una contradicció que ojalà els governs o la gent que pot ho 
solucioni. Després voldria dir també que aquest discurs que els immigrants no 
participem, que estem desmotivats per ser ciutadans i exercir la nostra ciutadania, 
penso que hi ha dues qüestions, per una banda que tampoc trobem a vegades un 
discurs que ens il·lusioni per a participar, necessitem també més aliances i més 
interlocució no només com a ciutadans passius sinó també com a ciutadans actius. Per 
altra banda voldria destacar la gran quantitat de persones de diferents orígens que ja 
tenen la ciutadania espanyola, ja que estem parlant sols d’un petit grup de gent que 
s’ha afegit però voldria saber si tenim el número de Barcelona de la gent d’origen 
estranger que té la ciutadania espanyola. També una altra qüestió que voldria 
preguntar és que si la gent que s’ha inscrit, el Dani ha dit que els comunitaris es van 
acumulant, saber si per les properes eleccions la gent que ja estigui censada i estigui 
d’alta en el Cens, se la donarà de baixa o aquesta mateixa continua d’alta. No sé si es 
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pot fer alguna cosa perquè no sigui així, perquè cada vegada és posar més problemes 
a la participació. 
 
Sr. Mohamed Hilal.  La nostra organització, CCOO, i altres hem fet una feina molt 
important, l’Ajuntament també. El tema de la participació és important, el dret de vot 
és important per a nosaltres. Jo crec que ara amb les dades que has donat Dani, es 
veu que hi ha un percentatge més que la resta de l’Estat, això és bo, però no és el que 
desitgem, que voldríem que la gent participi més. Més enllà de la reivindicació, que 
portem ja molts anys amb el tema del dret de vot de totes les persones que viuen en 
aquest país, més enllà dels acords que hi ha entre els governs, perquè per a nosaltres 
no és la fórmula, ara tenim unes eleccions i volem un suport a aquesta reivindicació. Si 
participa la gent nostra, la gent que tenen dret a votar ens donaran més arguments 
per a reivindicar aquest dret de vot. Si la participació és baixa no és bo, no ens fa forts 
en aquesta reivindicació i en aquesta lluita. Tenim temps d’aquí a allà, com s’ha dit, hi 
ha gent que s’ha inscrit i hem de continuar treballant per a què la gent vagi a votar. La 
gent que tenen ja la nacionalitat, que són molts, que són sobretot d’Amèrica Llatina, 
d’Àfrica del Nord i d’altres països, que ja són amb DNI espanyol i que poden votar en 
aquestes eleccions. Des de les entitats hem de continuar treballant per a sensibilitzar 
que la gent que pot ho faci en nom dels altres que no poden fer-ho. Si arribem a tenir 
una participació elevada això ens donarà més força per continuar reivindicant el dret 
de vot de totes les persones. 
 
Sra. Janete Vallejo. Per al sindicat aquesta és clarament una oportunitat més que 
hem perdut les persones i ho lamentem. Em sembla que és molt greu perquè en les 
primeres eleccions en les quals les persones podien participar, a través d’aquests 
acords, seran mínimes. No és precisament perquè les persones no tinguin aquest  
interès de participació política, han sigut molts els factors que han tingut a veure 
perquè aquestes persones no aconseguissin arribar a la data límit per inscriure’s. El 
que toca és un compromís polític, un compromís social per fer realitat que no quedi 
aquest compromís en paper sinó que es compleixi. Nosaltres demanàvem l’ampliació 
novament del període d’inscripció en el cens electoral, no ho veiem com a un 
impossible, simplement cal decisió i fermesa política. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Jo comparteixo amb el Comissionat que efectivament 
un 18% del total de persones que es podien inscriure que s’hagin inscrit no és poc, en 
un país en el que encara no té tradició de fer-ho. Per exemple als Estats Units 
d’Amèrica un s’ha d’inscriure cada vegada com a elector, en el nostre cas és una cosa 
que es fa automàticament en la majoria de les persones que vivim aquí a Catalunya i a 
Espanya. En el cas de les persones que aquesta vegada tenen dret a vot, perquè tenim 
convenis de reciprocitat amb altres països, és la primera vegada i hem d’estar contents 
de la campanya que hem fet, de l’esforç que han fet moltes organitzacions, perquè la 
gent s’assabentés d’aquest dret i l’exercís. Evidentment que hi ha coses que s’han 
d’acabar de polir perquè hi ha coses que són absurdes. Cada vegada haver 
d’inscriure’s, des del meu punt de vista, és fer perdre el temps i les ganes a moltes 
persones. L’obtenció de determinats certificats ha sigut molt ferragosa, són temes que 
s’han d’anar polint i millorant perquè la propera vegada, que no tornarà a ser fins a les 
properes eleccions municipals, perquè és només per a aquestes eleccions, es pugui fer. 
Per tant hem d’aprendre dels errors que aquesta vegada hem pogut cometre i per tant 
recomanar al legislador que es canviïn algunes coses. Que efectivament sigui el més 
ràpidament possible. 
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Si no hi ha cap qüestió més donaríem per acabada la sessió i us agraïm molt la vostra 
presència. 
 
 
A les 20:00 hores s’acaba la sessió Plenària. 


