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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 30 de maig   Hora: 17 hores 
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52) 
 
Presideix: Sr. Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i 
Acció Comunitària) 
Assistents: Sra. Carmen Bermudez (Vicepresidenta); Sr. Ghassan Saliba 
(CCOO); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM); Sr. Rodrigo Araneda  (ACATHI); 
Sra. Huma Jamshed (ACESOP); Sra. Fátima Zouhra (A. Socio Cultural IBN 
Batuta); Sr. Javeh Ilyas ( Associació de Treballadors pakistanesos) i Sra. 
Mercè González (secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
També va assistir en qualitat de convidat el Sr. Alex Masllorenys (Assessor 
del Comissionat d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència: Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina), 
Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT), Sra. Laura Rojas (FASAMCAT) i  Sr. 
Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Trobada d’entitats. Estat de la qüestió. 
2.  Seguiment del Pla formatiu per entitats del CMIB.  
3.  Formació laboral: proposta de sector convidat  
4.  Tricentenari 1714. Participació del CMIB.  
5. Proposta d’espai de trobada entre Comissió Permanent i Comissió 

Directora de la Xarxa Intercultural  
6.  Informacions : 
- Associació de Comunitats Autofinançades. Presentació al CMIB 
- Acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les persones 
refugiades 
- OND i Fiscalia provincial de Barcelona: 2 de juliol de 2013 
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1. Trobada d’entitats. Estat de la qüestió  
 

Es lliura un document que exposa les dades generals de participació 

d’aquest any, les entitats inscrites segons les Carpes i l’acord respecte a 

les actuacions (veure document adjunt).  

 
2. Seguiment del Pla formatiu per entitats del CMIB    

 

S’informa del desenvolupament del Pla formatiu per entitats del 

Consell (veure document adjunt). 

 

3. Formació laboral: proposta de sector convidat     
 

Es comenta que no hi ha un interlocutor que aglutini el sector 

associatiu que treballa la formació laboral; d’altra banda hi ha les 

entitats que estan registrades a la Xarxa d’acollida que fan formació 

laboral.  

Acord: Es convidarà a les entitats d’acollida que fan formació laboral 

mitjançant una carta  de la secretaria. A més si hi ha entitats del 

Consell que vulguin estar en aquesta carpa tindran aquesta possibilitat 

(a banda que estiguin inscrita en una altra carpa). 

 
4. Tricentenari 1714. Participació del CMIB  

 

La commemoració de 1714 és una oportunitat per explicar la història 

nacional de la ciutat i alhora conèixer com ja en aquella època havia a 

la ciutat moltes persones estrangeres que van contribuir a construir-la. 

Aquests dos aspectes es volen treballar participant a la 

Commemoració. Ara per ara, s’està pensant en algun tipus de xerrada 

on s’expliquin els fets de 1714 i aprofundir en la diversitat de l’època; i 

d’altra banda s’està rumiant en quines accions es poden portar a terme 

per explicar a les persones immigrades la història nacional. En aquest 

sentit s’ha tingut reunió amb els organitzadors del Tricentenari i han 

mostrat interès i una total col·laboració alhora que ens conviden a fer 

propostes.  
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Acord: De moment s’intentarà gestionar la participació del Consell a 

l’ofrena floral de Rafel de Casanovas (tal i com estava previst en el Pla 

de treball del Consell 2012-2015) i s’anirà treballant amb la Comissió 

permanent propostes d’activitats o accions a desenvolupar al primer 

semestre de 2014.  

 
5.  Proposta d’espai de trobada entre Comissió Permanent i Comissió 

Directora de la Xarxa Intercultural   

 
Un dels temes pendents que es recull al Pla de treball del Consell 

Municipal d’Immigració 2012-2015 és el de “Crear un espai de trobada 

anual entre la CP i la Comissió Directora de la Xarxa Antirumors”.  

 

S’acorda: Que al juliol (o setembre) es farà un espai de trobada entre 

ambdues comissions per tal de conèixer que és el que estan fent i quin 

és el pla de treball. 

 
6. Informacions : 

 

- Associació de Comunitats Autofinançades. Presentació al CMIB 
L’associació ha demanat informar a les entitats del Consell en un 
plenari. 
 S’acorda: Que al proper plenari informaran i disposaran de 10 
minuts. 
 
- Acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les persones 
refugiades 
Es convida a totes les entitats del Consell a participar i fer la màxima 
difusió possible de l’acte institucional del Dia Mundial de les 
persones refugiades que tindrà lloc el proper 20 de juny a les 18 
hores a la Biblioteca Jaume Fuster  
 
- OND i Fiscalia provincial de Barcelona: 2 de juliol de 2013 
Es convida a assistir a la xerrada que tindrà lloc a l’Espai Avinyó a les 
18’30 on la responsable de l’Oficina per a la No discriminació i el 
fiscal provincial ens explicaran els instruments de denuncia en cas 
de discriminació, racisme i xenofòbia. 
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7. Torn de preguntes : 

 

El comissionat, Sr. Miquel Esteve, proposa aprovar a la Comissió 
Permanent iniciar les gestions per tal que es dediqui algun espai, 
sala, carrer, monument... públic al Padre Avelino Sapida. 
S’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Rodrigo, d’ACATHI, comenta que ja fa uns anys participen a 
una Jornada internacional de joves que es celebra a Suïssa. Son sis 
dies d’intercanvi d’experiències entre joves de 18 a 25 anys d’arreu 
del món. Aquest any han aconseguit finançament per part dels 
organitzadors i oferten cinc places a joves de entitats del Consell. 
L’aportació dels organitzadors és d’un 70% el que inclou viatge, 
allotjament i manutenció. Demanar col·laboració del Consell i de les 
entitats. 
S’acorda: Es valorarà la possible aportació del Consell i s’oferiran les 
places a les entitats del CMIB. 
 
L’Associació ACSAR demana el canvi com a membre del Consell 
Municipal d’Immigració de l’associació per la Fundació ACSAR. 
S’aprova per unanimitat fer el canvi. 
 


