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: 1 d’octubre
Hora: 17 hores
Lloc: Passeig Sant Joan, 75 (9ªplanta)
Presideix: Sr. Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i
Acció Comunitària)
Assistents: Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr. Carles Bertran
(CCOO); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI);
Sra. Huma Jamshed (ACESOP); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT) i Sra.
Mercè González (secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència: Sra. Carmen Bermudez (Vicepresidenta); Sra.
Fátima Zouhra (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sra. Laura Rojas (FASAMCAT)
i Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).

Ordre del dia:
1. Trobada d’entitats. Estat de la qüestió.
2. Proposta d’acció amb el Consell de la Joventut de Barcelona
3. Informacions varies

1. Trobada d’entitats. Estat de la qüestió
Ja està el programa d’activitats i s’estan gestionant els últims detalls de
la Trobada d’entitats. No hi ha cap novetat, respecte a l’anterior reunió
(nombre d’entitats i activitats).
2. Proposta d’acció amb el Consell de la Joventut de Barcelona

El Consell de la Joventut de Barcelona fa una proposta d’acció conjunta
al Consell Municipal d’Immigració. Es lliura un document amb la
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cronologia dels fets i dels punts acordats entre CJB i la secretaria del
CMIB.
La idea és convocar als referents juvenils de les entitats del CMIB i del
CJB; també als referents de projectes juvenils que han estat
subvencionats per la Direcció d’Immigració o bé amb rebut suport
econòmic. La reunió tindrà com a objectiu organitzar unes accions que
tinguin per objectiu la visibilització dels joves immigrants trencant
estereotips i la interacció entre joves de diferents col·lectius. La reunió
tindrà lloc a finals de novembre a l’Espai Fontana.

3. Informacions varies

El Comissionat d’Immigració informa sobre les últimes actuacions
respecte al tema dels assentaments. Explica que l’Ajuntament està fent
tots els possibles per facilitar la regularització de les persones del
Carrer Puigcerdà , però que la última paraula la té Govern Civil. En
aquests moments hi ha més de 120 persones allotjades i amb
manutenció per part de l’Ajuntament de Barcelona.
A partir de les 17’45 h s’incorporen a la reunió la Comissió Directora de la
Xarxa Antirumors, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Benvinguda a càrrec del Comissionat d’Immigració
Presentació del Consell Municipal d’Immigració
Presentació de la Xarxa Antirumors
Intercanvi d’idees

Aquesta reunió serveix per presentar el Consell Municipal d’Immigració i la
Xarxa antirumors; també per a compartir algunes idees. De la conversa es
desprèn les ganes de treballar conjuntament i es plantegen dos objectius a
treballar:
• Aconseguir que la Xarxa antirumors sigui més intercultural ( més
presència d’entitats d’immigrants)
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• Treballar per combatre els rumors entre col·lectius
Amb aquests objectius s’acorda crear una comissió de treball formada per
dues entitats de la Comissió Directora de la Xarxa, dues de la Comissió
Permanent del CMIB i un tècnic de la Xarxa i un del Consell. La primera
reunió tindrà lloc a la primera quinzena de novembre.

