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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 31 de maig  Hora: 17 hores 
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52) 
 
 
Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració, 
(ACESOP); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sr. Javed Ilyas 
(Assoc. de treballadors paquistanesos); Sr. Joaquin Changue (A. Cultural Riebapua); 
Sr. Darius Pallarès (A. Catalunya-Liban); Sr. Alex Amaro (Associació Comunidad 
Dominicana en Catalunya) i Sra. Mercè González (secretaria tècnica Consell Municipal 
d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència:. Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta) i 
Sra. Amparo Romaní (Directora d’Immigració) 
 
 
Ordre del dia: 
 
 

1. Grup de treball Dia del Migrant. Determinació de sector associatiu. Any 
Internacional dels Afrodescendents. 

 
2. Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2011. 

 
3. Proposta d’entrada d’entitats al Consell Municipal d’Immigració 

 
4. Informacions: 
 

- Carta informativa a entitats de la xarxa d’acollida i que treballen l’asil 
sobre la possibilitat de ser membres del CMIB 

- Dia Mundial de les Persones Refugiades 
- Distribució del vídeo del CMIB i del premi (convocatòria 2010) 

 
5. Precs i preguntes 
 
 

  
1. Grup de treball Dia del Migrant. Determinació de sector associatiu. 

Any Internacional dels Afrodescendents. 
 

 
El grup de treball del Dia del Migrant, per tal de decidir quin sector associatiu 
serà el convidat a la propera festa i amb el que s’iniciarà una línia de treball 
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durant el pròxim any, proposa a la Comissió Permanent quatre sectors 
associatius per triar-ne un. Es tracta de: Comunicació, Dona, Voluntariat i Salut. 
 
La Comissió Permanent després de debatre l’oportunitat de cada sector decideix 
el sector dona, com el sector escollit. Respecte a l’interlocutor d’aquest sector 
es considera que seria el Consell Municipal de Dones, encara que no es 
descarta tenir contactes amb altres institucions o plataformes que treballin el 
tema i sigui interessant que s’impliquin. 
 
S’informa a la Comissió Permanent que el grup de treball del Dia del Migrant ha 
confirmat la determinació de no convidar a Diversons i que l’espai de temps que 
ocupaven a l’escenari es dedicarà a grups afrodescendents, tenint en compte 
que és l’any Internacional dels Afrodescendents. La tria dels quatre grups es 
farà també per sorteig.  
 
 

 
2.  Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2011 

 
S’acorda que la convocatòria 2011 del Premi Consell Municipal d’Immigració 
s’adreci a reconèixer públicament la feina feta per una entitat, projecte o 
persona per tal d’assolir la integració de les persones immigrades en tots els 
àmbits de la vida quotidiana i aquest any des d’una perspectiva de dona. 
D’aquesta forma es profunditza sobre aquest tema en el Consell. La idea és que 
durant un any hi hagi una línia de treball en el Consell que sumi sinèrgies des 
de diferents perspectives. 

 
 
3. Proposta d’entrada d’entitats al Consell Municipal d’Immigració 

 
La secretària informa que hi ha dues entitats que han sol·licitat ser 
membres del Consell Municipal d’Immigració: 
 

- Associació Cultural Catalanopolonesa. Compleix tots els requisits i la seva 
constitució va ser al desembre de 2010. Per aquest motiu la Comissió 
Permanent proposa la seva entrada com a observadora. A partir de 
desembre de 2012, si mantenen la seva activitat a Barcelona, entraran 
com a membres de ple dret. 

- Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”. Compleixen els requisits 
legals, però donat que com a entitat tenen la seva experiència fora de 
Barcelona, la Comissió Permanent determina la seva entrada com a 
observador amb la particularitat que d’aquí dos anys es valorarà si han 
tingut en aquests temps una activitat regular a Barcelona, per tal que 
s’incorporin  com a entitat de ple dret o bé deixin el CMIB 

 
 
4. Informacions: 

 
- Carta informativa a entitats de la xarxa d’acollida i que treballen l’asil 

sobre la possibilitat de ser membres del CMIB 
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S’informa que aquest mes, tal i com es va aprovar al Plenari, s’enviarà un 
correu informatiu a les entitats que formen part de la Xarxa d’Acollida de 
Barcelona i a les que treballen el tema de l’asil per tal d’informar de la 
possibilitat de formar part del CMIB. 
 

- Dia Mundial de les Persones Refugiades 
S’informa de l’acte del Dia Mundial de les Persones Refugiades que tindrà 
lloc el 20 de juny a les 18hores a la Biblioteca Jaume Fuster. 
 

- Distribució del vídeo del CMIB i del premi (convocatòria 2010) 
 

S’informa que la distribució del vídeo sobre el CMIB i el premi han estat 
distribuïts a les entitats del Consell 

 
 

 


