Consell Municipal d’Immigració
Passeig Sant Joan 75, 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 93 256 46 28

ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA

Dia: 5 de febrer
Hora: 17 hores
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52)
Presideix: Sr. Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i
Diàleg Intercultural)
Assistents: Sra. Carmen Bermudez (Vicepresidenta); Sr. Hamid Hilal
(CCOO); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI);
Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Huma Jamshed (ACESOP); Sra. Laura
Rojas (FASAMCAT) i Sra. Mercè González (secretària tècnica Consell
Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència: Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina) i
Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).
Ordre del dia:
1. Presentació VAE. Voluntaris en assessoria empresarial
2. Salut: document i xerrada informativa per a les entitats
3. Pla d’assentaments
4. Determinació del sector associatiu a convidar
5. Determinació dels membres del jurat del Premi CMIB 2013
6. Reunió de valoració i de propostes per a la Trobada d’Entitats
7. Informacions:
- Grup consultor sobre estereotips
- Termini de presentació de les subvencions i xerrada
informativa
- Pla de formació per a entitats
8. Precs i preguntes

1. Presentació VAE. Voluntaris en assessoria empresarial
El Comissionat d’Immigració informa que l’Associació VAE la formen
un conjunt d’empresaris i gestors jubilats que de forma gratuïta
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assessoren en la creació de nous negocis i/o empreses. A més és una
associació que ha estat reconeguda com a bones pràctiques en
diferents contextos. VAE sol·licita poder presentar els seus serveis al
CMIB donat que tenen tota una línia de suport específica per a
persones immigrades. Es valora les diferents possibilitats de
presentació.
S’acorda: En el proper Plenari s’els concedirà 10 minuts per tal que
presentin la seva associació i els serveis que disposen.
2. Salut: document i xerrada informativa per a les entitats

S’informa del document informatiu que ha realitzat la Direcció
d’Immigració pel que fa a la Nova normativa per a l’accés al sistema
públic de salut. D’altra banda s’informa que està previst que a finals de
mes hi haurà una xerrada informativa on assistiran responsables del
Consorci.
Es demana un esforç a totes les entitats per a que informin sobre
quines persones han de fer algun tipus de tràmit per disposar de la
targeta sanitària. Alhora també de la importància de que tothom
comprovi que està empadronat, donat que és el requisit imprescindible
per disposar d’accés a la sanitat pública.
3. Pla d’assentaments
El Comissionat d’Immigració informa de les últimes novetats respecte
al Pla d’assentaments. En primer lloc recorda que és el responsable
polític d’aquest tema com a Comissionat d’Acció Comunitària. Respecte
al Pla d’assentaments explica que ha començat la segona fase. S’ha
realitzat un conveni amb Creu Roja per tal que s’actuï a l’assentament
de Puigcerdà . Hi ha un equip de cinc tècnics que tenen tres objectius
bàsics:
1. Explicar el Pla d’assentaments
2. Actuació humanitària
3. Anàlisis individual de cada persona
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Aquesta intervenció està adreçada a persones vulnerables que viuen
als assentaments però no els que van a treballar però viuen fora.
El Pla d’assentaments està treballant amb diferents institucions i
associacions acords que comportin recursos . Així amb el Programa
Incorpora’t de la Caixa, Fundació Formació i treball (pel tema de cursos
ocupacionals) i Trinijove. També s’està treballant la creació d’una
cooperativa d’horts urbans, on es treballaria l’agricultura de
proximitat. Per últim s’estudia i treballa en la cooperativa de ferralla,
encara que s’informa que és molt complexa i lent disposar dels
permisos necessaris per a la creació de qualsevol empresa o
cooperativa dedicada al reciclatge.
Per últim es vol afegir que tots aquests recursos que s’estan acordant o
aconseguint aniran adreçats a totes les persones vulnerables de la
ciutat, ja siguin dels assentaments o no.

4. Determinació del sector associatiu a convidar

La secretària informa que a la reunió de valoració de la Trobada
d’entitats es va proposar quatre temes com a eixos de treball del
Consell, un cop s’acabi de treballar amb el sector del comerç. La
Comissió Permanent ha d’escollir el tema que comportarà convidar al
sector associatiu a la Trobada, dedicar el premi CMIB i altres accions
que es considerin. Els temes són:
- Formació
- Salud
- Pobresa
- Habitatge
S’acorda: Un cop valorades les diferents possibilitats s’acorda que el
tema escollit és la formació.
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5. Determinació dels membres del jurat del Premi CMIB 2013

Es fa un repàs als membres del Jurat del premi CMIB 2012. Hi ha alguns
membres que es consideren persones amb coneixements sobre la
immigració i que caldria mantenir com a jurat; hi ha, però, un membre
que va ser escollit per la temàtica que l’any passat treballaven i que
caldria rellevar-lo i per altre banda hi ha un altre que ha marxat a viure
fora del país. A més s’ha de tenir en compte que aquest any s’ha triat
com a tema a treballar la formació laboral i ocupacional.
S’acorda: Proposar continuar essent membre de jurat del Premi CMIB
2013 a:
- Sr. Josep Maria Samaranch i Kirner
- Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana
- Sra. Remei Sipi Mayo
- Sr. Carles Solà i Serra
- Sr. Ricard Zapata i Barrero
A més aquest any i com a vicepresidenta del CMIB li correspon ser
membre del jurat a :
- Sra. Carme Bermudez
A més es proposarà ser membre a :
- Sr. Jaume Ferrer i Cortadellas
D’altra banda la Direcció d’Immigració proposarà una persona de
Barcelona Activa, com a departament expert en aquest tema.
6. Reunió de valoració i de propostes per a la Trobada d’Entitats

Es lliura l’acta de la reunió de valoració de la Trobada i es ressalta els
punts més importants acordats:
- Es mantindrà el format de l’any passat però cal seguir cercant
estratègies per tal que es visualitzi més les entitats que participen.
- Es mantindrà la imatge de la Trobada per tal de rendabilitzar costos.
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- Es fa la proposta de treballar un d’aquests quatre temes: formació
laboral, salut, pobresa o habitatge.
- Una part de les actuacions estarà reservada per a propostes
artístiques de joves de les entitats.
- La propera Trobada serà el dia 20 d’octubre de 2013 al Moll de la
Barceloneta.
7. Informacions:

- Grup consultor sobre estereotips
S’informa que el dimarts 19 s’ha convocat el grup consultor
per treballar els rumors i estereotips de la població estrangera
(veure annex)
- Termini de presentació de les subvencions i xerrada informativa
S’informa que el proper dimecres 13 es farà una xerrada
informativa sobre la convocatòria de subvencions 2013 (a les
17’30 al C/ València)
- Pla de formació per a entitats
S’informa que ja s’ha començat el pla de formació amb 11
entitats. En aquests moments s’iniciarà el taller
d’autodiagnòstic que es fa a cada entitat participant.
- S’informa sobre la xerrada de comerç que es farà coordinament
amb el projecte intercultural d’Avinyó. Es presenta la idea. La
Comissió Permanent fa algunes aportacions i finalment s’acorda que
l’acte constarà d’una taula amb tres ponents: l’Associació de
comerciants de Creu Coberta (exposarà la seva experiència per
incorporar els comerciants d’origen estranger a la seva associació),
un ponent acadèmic que ens presenti algun estudi sobre la temàtica
i per últim un comerciant d’origen estranger que exposi quina ha
estat la seva experiència per obrir i mantenir el seu comerç.
D’altra banda en Hamid de CCOO proposa exposar el mateix dia
l’exposició que van produir anomenada Demana tanda. S’estudiarà
la possibilitat.

