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ACTA  D’ ACORDS  DE LA  REUNIÓ  DE  LA  COMISSIÓ   

PERMANENT  DEL  CONSELL  D’ IMMIGRACIÓ  DE  

BARCELONA 

 

 
Dia: 5 de novembre de 2014                                   Hora: 17.30h 

Lloc: Consorci de 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)Sra. Carmen Bermúdez (Vicepresidenta) , Sr. Javier Bonomi 

(Red Solidària Argentina), Sr. Carles Bertran (CC.OO), Sr. Nilo Robles 

(FASAMCAT),  Sra. Fátima Zouhra (IBN BATUTA) i   Sra. Sílvia Serra   

(secretària tècnica del Consell Municipal d’ Immigració). 

 

Disculpa la seva absència: Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors 

Pakistanesos). 

 
 

ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. Informe Jornada Immigració, formació i inserció laboral 

2. Informació sobre la difusió del document:  Les 67 propostes  del Consell  

Municipal  d’ Immigració  de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió 

de les persones immigrades dins del marc de la llei d’ estrangeria. 

3. Trobada d’ entitats. Resum de les primeres dades 

4. Elecció de Vicepresidència. Candidats/es presentats 

5. Ordre del dia del Plenari 

6. Informacions: 

- Premi del CIMB. Propostes presentades 

- Dades sobre el Pla d’ enfortiment 

7. Altes i baixes. 

 

Com a punt previ s’ aprova l’ acta de la reunió anterior per unanimitat dels 

assistents. 
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        1. Informe Jornada Immigració, formació i inserció laboral. 

 

S´ entrega el document  definitiu on es recullen les propostes elaborades 

pels diferents grups de treball ,  dinàmiques  i  metodologia  així com les 

conclussions i agents implicats en les diferents propostes.  A nivell de 

dades de participación  ja es van comentar a l' anterior reunió, a l' informe 

provissional. 

Destaquen el nombre de propostes  adreçades  a la millora dels circuits i 

coordinació dels recursos i projectes existents. I es valora traslladar les 

propostes a nivell institucional  als departaments de formació i /o 

d' ocupació de la Generalitat i també especialment a Barcelona Activa. 

 

2. Informació sobre la difusió del document Les 67 propostes del 

Consell Municipal d' Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la 

inclusió de les persones immigrades dins del marc de la llei d' 

estrangeria. 

 

El sr. Miquel Esteve informa de la Roda de Premsa realitzada a l'ICAB de 

Barcelona  el passat  27 d' octubre a les 13h.  Es va comptar amb la 

presència de l' degà de l 'Il·lustre Col·legi d' Advocats de Barcelona, el Sr.    

Oriol Rusca, la  Sra. Maite Fandos  4arta Tinent d' Alcalde , la Sra Camen 

Bermúdez  com a Vicepresidenta del Consell d' Immigració  i la Sra. Pepi 

Gutierrez com a coordinadora tècnica del document i coordinadora d' 

estrangeria de l' ICAB, que va fer la presentació del document. 

 

S' informa  també de la difusió realitzada a través dels mitjans de 

comunicació i de les reunions de presentació institucional  previstes: 

 

– Grups parlamentaris de l' Estat Espanyol 

– Subdelegació de Govern 

– Direcció General d' Immigració de la Generalitat de Catalunya) 

– Xesaje (Xarxa d’ Entitats d’ Atenció Jurídica d’ Estrangeria) 

– Xarxa de recursos per a persones sense llar. 

– XIC (Xarxa per a la Integració i Convivència de Terrassa) 

– Federació de Municipis 

 

Difusió del document adreçada a: 

 

– Defensor del Poble / Síndic de Greujes 

– Fiscalia d' Estrangeria 

– Càtedra del Dret del Treball de la UAB 
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– Càtedra d' Immigració de la Facultat de Dret de Girona 

_       Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València, 

entre d' altres àmbits universitaris i d' experts del món acadèmic 

_      Associació Catalana de Municipis. 

 

El document està traduït  al castellà en el web de la Direcció d' Immigració 

i Interculturalitat . 

 

S' obre el debat sobre aquest punt : es destaca la necessitat d' utilitzar altres 

vies de difusió de les notes de premsa i no limitar-se als mitjans de l 

'Ajuntament de Barcelona. Es demana una major visibilització del suport 

explicit de l' Ajuntament de Barcelona alhora que també altres aportacions 

ressalten l' efecte de la politització del document i aposten per cercar més la 

complicitat de grups polítics en un sentit més ampli i el suport universitari , 

elaborant un document d' adhesió que afavoreixi la seva repercussió com a 

document referent. 

 

El Sr. Carles Bertrán (CC.OO) planteja aprofitar el bon funcionament del 

grup jurídic per generar altres documents tècnics que generin debat i 

propostes de millora. 

 

Es comparteix  la valoració de  la importància del document i de la 

iniciativa del consell de portar-ho endavant com a un model a seguir en l' 

acció del consell i per tant , a partir de l' aportació del Sr. Rodrigo Araneda 

(ACATHI ),també ampliable a altres disciplines. Formar grups consultius d' 

incidència tècnica  en diferènts àrees. 

 

3. Trobada d' Entitats. Resum de les primeres dades 

 

S’ entrega un document amb la recollida de dades de participación i un breu 

resum de les valoracions recollides. 

  

Es comenta la coincidència d' actes i manifestacions a Barcelona que ha 

pogut incidir en el descens d' afuència de públic. També es fa referència a 

que a l' octubre cada any es produeix el mateix fenòmen i és difícil  trobar 

una data amb bon temps, sense excès de calor, que no s' aprofiti per 

diferens actes a la ciutat en cap de setmana. 

 

Es fa la reflexió de que la trobada sigui un espai d' interacció entre les 

entitats i no de buscar el protagonisme individual , potenciant també 

iniciatives col·lectives. 
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Algunes activitats pel format de tallers  i l' espai obert al carrer  van ser  

 

difícils de desenvolupar atès el problemes de sonoritat i atenció del públic., 

el que fa necessari un major  suport de megafonia  i/o repensar la fòrmula 

més adient a l' espai. 

 

4.Elecció de Vicepresidència. 

 

S' informa de les candidatures que estan formades per: 

 

– Sr. Rodrigo Araneda  (ACATHI) 

– Sra. Carmen Bermúdez  (ASOCASCOL) 

– Sr. Javier Bonomi  (Fedelatina ) 

 

S' acorda realitzar una explicació de les tasques i funcions de la 

Vicepresidència durant la sessió plenària on es realitzarà les votacions. 

 

5.Ordre del Dia de Plenari 

 

S' aprova l' ordre del dia amb els temes següents: 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de presidència 

3. Informe Jornada immigració, formació i inserció laboral 

4. Trobada entitats: Valoracions i document visual 

5. Elecció de la Vicepresidència del CMIB 

6. Elecció de la Menció especial del Premi CMIB 

7. Propostes d’entrades i baixes d’entitats membres del CMIB  

8. Informacions diverses: 

a. Premi: Resum de les propostes i Acte de lliurament 

b. Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per 

afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc 

de la llei d’estrangeria. 

c. Estat de la qüestió Pla d’enfortiment 

d. Jornada joves 

9. Precs i preguntes 
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6. Informacions. 

 

Premi del Consell Municipal d' Immigració . Propostes presentades. 

Amb data d' avui s' han rebut 30 projectes i tot i que el termini va acabar el 

30 d' octubre, els projectes registrats a les OACS estan arribant encara a la 

secretaria, per tant no podem saber el nombre exacte de projectes 

presentats. 

 

Pla d' Enfortiment d' Entitats 

 

S' informa de l' estat de les accions de diagnòstic de necessitats i propostes 

de formació. Hi ha diferents eixos de formació i acompanyament o tutories 

i algunes entitats volen participar en diferents formacions grupals durant 

aquesta edició.  Les formacions es faran en dissabte intentant adaptar-se al 

màxim a la disponibilitat dels membres de les entitats. 

 

Enguany es va iniciar el pla d' enfortiment amb una empresa diferent a l' 

actual i això ha motivat, entre d' altres raons, el retard en l ´inici i 

desenvolupament del plans d' acció. 

Es preveu poder donar continuïtat a aquest projecte durant el proper any i 

ajustar el calendari de les accions intensificant-les al llarg del primer 

semestre. 

 

7. Altes i baixes 

 

Es comunica  la demanda d' incorporació al CIMB per part de l' Associació 

Amigos Mira España. 

S' informa a la comissió permanent de la documentació rebuda i es 

llegeixen els estatuts i projectes de l' entitat. 

 

La Comissió Permanent acorda  per unanimitat  desestimar la demanda d' 

incorporació pel motiu següent: 

 

 L´Associació Amigos Mira España no reuneix els requisits d’ 

incorporació en el Consell d’Immigració Municipal de Barcelona, 

pel seu carácter cívic-polític, tal i com queda explicitat en els 

estatuts de l´ entitat. 

 

 

 


