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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 20 de novembre   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: 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); Sra Laura 
Rojas (FASAMCAT), Fátima Zouhra (A. Socio Cultural IBN Batuta), Sr Javed 
Ilyas  i Sra. Mercè González (secretària tècnica Consell Municipal 
d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència: Sra. Carmen Bermudez (Vicepresidenta); Sra. 
Laura Rojas (FASAMCAT) i  Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Avaluació de la Trobada d’entitats. 
  
2. Nou SAIER (Servei d’atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) 
  
3. Determinació dels membres del grup de treball : CMIB i Xarxa 

antirumors  
 
4. Proposta de recursos de la Trobada i de xerrades sobre el 1714 
 
5. Aprovació d’ordre del Plenari 
 
6. Propostes d’altes i baixes de membres del CMIB 
 
7. Informacions varies:  
 

- Grup de treball de joventut 
- Calendari per una xerrada sobre justificació de subvencions 
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1. Avaluació de la Trobada d’entitats   
 

El Sr. Miquel Esteve felicita a totes les entitats i a la secretaria pel  

resultat de la Trobada. Alguns temes que van sortir: 

 Hi ha diferents posicions sobre el què ha de ser la trobada encara 

que una majoria considera que s’ha de preservar l’aspecte social 

per sobre del folklòric o cultural.  

 Es valora molt positivament la possibilitat d’interrelació que 

provoca la trobada entre les entitats. 

 Es considera que l’estratègia comunicativa no ha estat la més 

adequada que la bustiada era més efectiva, aquest fet ha 

provocat menys visites (especialment de població autòctona). En 

aquest sentit també cal pensar en com arribem sobretot als 

autòctons. 

 El sector associatiu convidat té menys presència i implicació que 

les entitats del Consell. Cal repensar com aconseguim la 

interacció amb les entitats del Consell.    

 Una entitat pensa que s’hauria de recuperar la mostra 

gastronòmica i possibilitar la venta de productes. La majoria no 

estan d’acord. 

En general es valora molt positivament i que es va avançant 
adequadament. 
 
2. Nou SAIER (Servei d’atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats)    

 

El Comissionat explica que tan al PAM com al Pla d’Immigració es 

recollia la necessitat de adaptar el SAIER a les noves necessitats. En 

aquest sentit el nou SAIER respon a les necessitats derivades de la 

mobilitat de les persones immigrants, emigrants i refugiats. Així 

s’incorpora dos nous serveis d’informació, un sobre emigració i un altre 

sobre retorn voluntari al país d’origen. 

 

3. Determinació dels membres del grup de treball : CMIB i Xarxa 
antirumors  
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A partir de la determinació de crear un grup de treball entre la Xarxa 

Antirumors i la Comissió Permanent del CMIB es necessari determinar 

quins membres de la Comissió Permanent formaran part. Es presenten 

per aquest motiu en Javier Bonomi i el Florin Gaiseanu.  

 

4. Proposta de recursos de la Trobada i de xerrades sobre el 1714 

Es presentes dues propostes: 
 
1. Determinats recursos realitzats amb motiu de la Trobada com 

l’exposició sobre la situació del refugi i l’asil al 2012, la Declaració 

Universal de la UNESCO i la de Dones que construeixen la ciutat; així 

com les audicions de la vida des del locutori  es proposa que 

s’ofereixin a les entitats del Consell temporalment. S’aprova. 

2. Amb motiu de la commemoració de 1714 es proposa una trilogia de 

xerrades que expliquin el sentit de la commemoració del 

Tricentenari 1714-2014. Aquestes xerrades es faran en un espai 

públic com l’Espai Avinyó on es convidarà a totes les entitats del 

Consell però alhora es donarà la possibilitat de demanar fer alguna 

de les xerrades a la seu d’una entitat. S’aprova. 

5. Aprovació d’ordre del Plenari 
 
S’aprova la proposta d’ordre del dia del proper Plenari. 
 
6. Propostes d’altes i baixes de membres del CMIB 
 
La secretaria informa que hi ha dos propostes d’entrada: 
 

 Associació de dones Immigrants Subsaharianes.  

La Comissió Permanent decideix admetre l’entitat com membre del 

CMIB i farà la proposta al Plenari. 

 

 ACATHI i AMIC-UGT proposen l’entrada al Consell de la Fàtima 

Ahmed com a personalitat de reconeguda vàlua.  

La Comissió Permanent decideix admetre a Fàtima com a membre del 

Consell en concepte de personalitat de reconeguda vàlua i així ho 

proposarà al Plenari. 

 

7. Informacions varies:  
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- Grup de treball de joventut 

La secretària informa que a demanda del CJB la reunió amb joves 
es realitzarà a finals de gener i no de novembre com s’havia 
anunciat. 

- Calendari per una xerrada sobre justificació de subvencions 
Respecte a la proposta de quin seria el millor mes per fer-la  la 
majoria consideren que seria al desembre. 

 

 
 


