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

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

Dia: 11 de juliol
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 Bermúdez (Vicepresidenta); Sr. Carles Bertran
(CCOO); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària
Argentina); Sra. Fátima Zouhra Hali (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sra.
Laura Rojas (FASAMCAT); Sra. Mª Elena Aguilar ( AMIC- UGT) i Sra. Mercè
González (secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència: Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM), Sra. Huma
Jamshed (ACESOP); Sr. Javeh Ilyas ( Associació de Treballadors
pakistanesos) i Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).

Ordre del dia:
1. Trobada d’entitats. Estat de la qüestió.
2. Comerç i emprenedoria de les persones immigrades. Memòria
d’accions realitzades
3. Pla d’assentaments. Estat de la qüestió
4. Informacions :
- Instrucció de la Generalitat per l’elaboració dels informes
d’estrangeria
- Premi CMIB. Difusió mes de setembre
- Viatge de joves del CMIB a Jornades Interculturals de Suïssa
- Xarxa antirumors
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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 les activitats
programades (veure document adjunt).
Respecte a aquest punt les entitats demanen que es faci un suport a
nivell de difusió com és fa per altres actes o esdeveniments. Així
banderoles o bé noticies a diaris. És una reclamació que es fa cada any.
Acord: La Direcció d’Immigració tramitarà aquesta petició als
departaments pertinents.
2. Comerç i emprenedoria de les persones immigrades. Memòria
d’accions realitzades.

La secretaria del Consell presenta la Memòria d’accions realitzades
respecte al tema treballat transversalment el curs passat: comerç i
emprenedoria (veure document adjunt).
En general es considera que aquesta metodologia de treball d’escollir
un tema i treballar-ho en els diferents projectes del Consell és
adequada ja que permet aprofundir o implementar diferents objectius
del Consell. Permet: la interrelació de sectors associatius diversos, el
coneixement dels projectes que s’estan implementant a la ciutat creant
un banc de bones pràctiques i , per últim, possibilitar un debat sobre el
tema.
Per altra banda s’indica que el tema escollit l’any passat: comerç i
emprenedoria de les persones immigrades no ha estat un tema que
comportés una gran implicació de les entitats del consell.
3. Pla d’assentaments. Estat de la qüestió
El Comissionat d’Immigració explica l’estat actual del Pla
d’assentaments: és un pla que pretén una actuació integral. Respecte a
l’assentament de Puigcerdà vol aclarir que fa tres anys que els amos de
les naus van interposar una denúncia reclamant el desallotjament, però
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és ara quan el jutge ha determinat que aquest es produirà entre el 24
al 31 de juliol. Els responsables d’això són els Mossos d’esquadra, no és
l’Ajuntament de Barcelona.
Per altra banda informa que representants dels afectats han estat
rebuts per l’alcalde Sr. Xavier Trias.
Respecte al Pla explica que s’està oferint allotjament a tota persona
que pernocti o visqui en l’assentament. Un cop allotjada la persona, en
quatre o cinc dies s’analitza el grau de vulnerabilitat i se li proposa un
itinerari d’inserció sociolaboral que s’ha de comprometre a seguir per
tal de seguir en el programa. Malgrat aquesta oportunitat hi ha
persones que no volen sortir de l’assentament, explica.
Les entitats opinen que els assentats tenen una falta de confiança
respecte a les institucions, i també respecte a l’Ajuntament de
Barcelona. I alguna entitat és molt crítica respecte a la intervenció de la
Guardia urbana en alguns escorcolls, el que comporta més
desconfiança.
4. Informacions :

- Instrucció de la Generalitat per l’elaboració dels informes
d’estrangeria
S’informa de la nova instrucció de la Generalitat; així com que la
Xesaje organitzarà una sessió informativa.
- Premi CMIB. Difusió mes de setembre
S’informa que les bases ja estan definitivament aprovades i que al
setembre es procedirà a la difusió.
- Viatge de joves del CMIB a Jornades Interculturals de Suïssa
Rodrigo, d’acathi, informa com ha estat la selecció de joves que
participaran en les Jornades de Suïssa.
- Xarxa antirumors
El comissionat indica que es detecta que a la Xarxa antirumors
participen poques entitats d’immigrants, el que segurament també
comporta un visió molt “autòctona”. Per aquest motiu convida tant
a la Xarxa antirumors com al Consell a treballar en el com podem
apropar i fer partícips a les entitats d’immigrants.
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Algunes entitats consideren que hi ha determinats factors que no
ajuden a l’apropament de les entitats, com és l’horari de reunions
(horari laboral donat que moltes entitats de la xarxa estan
professionalitzades) o com és la feblesa de les entitats en l’actual
situació de crisis.
També s’opina que s’hauria de fer un esforç per combatre els
estereotips de polítics i comandaments de les institucions.
De totes formes es recorda que al mes de 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.

