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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 13 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 
Acció Comunitària) 
Assistents: Sr. Rodrigo Araneda  (ACATHI); Sra. Huma Jamshed (ACESOP); 
Sr. Breogan Valcárcel (AMIC- UGT); Sra. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL), 
Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM); Sra. Fátima Zouhra (A. Socio Cultural IBN 
Batuta); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr.Carles Bertran 
(CCOO)  i Sr. Ramon Sanahuja (Director de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat). 
 
Disculpen la seva absència: Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors 
Pakistanesos) 
 
Ordre del dia: 

1. Escollir el sector associatiu a treballar el 2014 

2. Proposta de membres del jurat del premi 2014 

3. Trobada Entitats 2014: data i lloc 

4. Determinar la constitució del grup de treball jurídic: missió, funcions i 
membres. 

5. Proposta de col·laboració amb projecte europeu 

6. Establir criteris per la representació del Consell (Amics de la UNESCO) 

7. Pla formatiu per a entitats del CMIB 

8. CIE de la Zona Franca 

 

 
1. Escollir el sector associatiu a treballar el 2014 

La Direcció presenta un recull amb les temàtiques treballades en anys 
anteriors, les temàtiques descartades i les propostes realitzades per les 
entitats per aquest any. 
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Després de valorar les diferents propostes es determina que la temàtica 
sigui l’inclusió social. Es planteja treballar amb entitats del sector escollit. 
 
S’acorda treballar amb l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva. 
 
 

2. Proposta de membres del jurat del premi 2014 

Es planteja que s’han de canviar 3 persones del jurat de l’any anterior, una 
per decisió pròpia i les altres dues per què s’hauran de proposar referents 
vinculats a la temàtica que es treballarà (inclusió social). 
 
S’acorda donar continuïtat a: 

- Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana 

- Sra. Remei Sipi Mayo 

- Sr. Carles Solà i Serra 

- Sr. Ricard Zapata i Barrero 

Es manté la participació de la vicepresidència del Consell 
 
S’acorda proposar a una d’aquestes persones ser membre del jurat: 

- Teresa Crespo (presidenta d’ECAS) 

- Dolores Juliano (Antropòloga social, Doctora per la UB) 

- Juana Martín (Responsable d’Acció Social Barcelona de Càritas) 

- Marta Selva (Ex-directora de l’Observatori de la Dona i de l’Institut 

Català de les Dones) 

- Joan Subirats (Responsable del Programa de Doctorat en Polítiques 

Públiques de l’IGOP) 

Quan als 2 membres representants de la temàtica escollida l’Ajuntament 
farà la proposta a dues persones tenint en compte la possibilitat que 
formin part del Consell de govern de  l’Acord ciutadà per una Barcelona 
inclusiva. 
 
També quan al Premi del Consell s’acorda mantenir els criteris d’elecció de 
la Menció especial per part de les entitats membres del Consell. 
 
 

3. Trobada Entitats 2014: data i lloc 

El lloc serà el mateix per la seva centralitat.  
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Quan a la data la secretaria acabarà de definir si es fa el 3r o el 4rt 
diumenge d’octubre en funció de possibles coincidències amb altres 
activitats i de factors d’horari d’estiu. 
 
Tal com s’havia parlat amb anterioritat es proposa demanar un espai a la 
Mostra d’entitats de les Festes de la Mercè per fer difusió del Consell en 
general i de la Trobada en particular. 
El Comissionat farà les gestions oportunes per veure si hi ha aquesta 
possibilitat. 
 
 

4. Determinar la constitució del grup de treball jurídic: missió, 

funcions i membres. 

Previ a la definició de l’organització del Grup de treball jurídic el 
Comissionat menciona que està prevista una declaració institucional de 
l’Àrea de qualitat de Vida, Igualtat i Esports en la línia de denunciar les 
conseqüències d’exclusió per a les persones que provoca l’actual marc 
legal d’estrangeria. 
 
Seguidament es posen les bases per definir el Grup de treball: 
 
Missió 
Aportar solucions dins el marc legislatiu que facilitin la inclusió social de 
les persones afectades per l’actual Llei d’estrangeria. 
 
Funcions 
Analitzar l’actual marc legal des d’un punt de vista teòric (no polític) 
Formular propostes concretes que permetin resoldre o evitar situacions 
d’exclusió. 
Denunciar les situacions de discriminació que es produeixen. 
 
Qui n’ha de formar part? 
Ha de tractar-se d’un grup reduït d’experts, 7 o 8 persones màxim. 
En formarien part entitats membres del Consell i es proposa que hi hagi 
una representació de 2 membres de la XESAJE. 
 
Es proposen possibles entitats per formar-ne part: 

- CITE 

- AMIC 
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- FAVB 

- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

- SOS Racisme 

- Creu Roja 

- Càritas... 

La Direcció conjuntament amb l’entitat que va fer la proposta (CC.OO) 
definiran els aspectes pendents per a la constitució del Grup (contacte 
amb les possibles entitats i inici de l’activitat). 
 
La manera de canalitzar i visibilitzar el treball del grup es determinarà més 
endavant un cop el grup ja s’hagi constituït. 
 
 

5. Proposta de col·laboració amb projecte europeu 

Es presenta una proposta de col·laboració amb un projecte europeu de 
per a l’impuls de la participació de la població migrada des d’una 
perspectiva de gènere. La petició de la Fundació SURT (membre del 
Consell) és d’organitzar un grup de discussió entorn a la temàtica. 
 
S’aprova participar en el grup de discussió.  
 
 

7. Pla formatiu per a entitats del CMIB 

S’entrega un resum del moment en què es troba el pla i es planteja la 
necessitat d’una propera valoració i la definició de la seva continuïtat. 
 
 

8. CIE de la Zona Franca 

Previ a la presentació del tema per part del Comissionat es menciona la 
declaració de l’Alcalde en el Consell de Ciutat respecte a la presència del 
CIE a la ciutat. Es demana que això es pugui portar més enllà d’una 
declaració. 
 
El Comissionat comenta que ja s’estan fent accions en aquesta direcció. 
Que des d’alcaldia es vol demanar l’emissió d’un permís temporal de 
treball per aquelles persones en situació irregular sobre les quals no s’està 
executant l’ordre d’expulsió. 
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Que és intolerable les irregularitats que s’estan produint i que hi haurà 
una delegació del govern de la ciutat que anirà a visitar el CIE, on hi haurà 
2 regidors de cada grup municipal, el director del CIE i el representants de 
l’Estat. 
 
Es comenta la necessitat de fer esment a la temàtica d’evitar la 
irregularitat sobrevinguda. 
 
 
 
Altres 

El Comissionat exposa que des de l’Assemblea Nacional Catalana s’ha 
sol·licitat poder ser presents en un plenari del Consell per presentar els 
seus objectius. 
 
Es valora que no s’ha fet mai una presentació en cap sentit polític i que 
seria més adequat que fessin un acte obert i que en tot cas convidessin a 
les entitats del Consell. 


