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

 
Dia: 8 de juny de 2017   Hora: 17:30 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75,  9a planta 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i diversitat 
 
Assistents:  
Sr. Rodrigo Araneda ACATHI. Vice-president del Consell 

Sra. Norma Véliz Mujeres Pa’lante 
Sra. Elsa Oblitas FASAMCAT 

Sr. Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Sra. Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Sra. Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 

 
Disculpen la seva absència:  
Sra. Ana Camargo Fundació SURT 

Sr. Carles Bertran CCOO - CITE 

Sr Javier Bonomi Fedelatina 

 
 

Ordre del dia :  
 

1. Preparació Plenari de 5 de juliol 2017. 

Possibles temes per l’Ordre del dia del Plenari de 5 de juliol de 2017 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de presidència i vice-presidència 

 Inclou retorn sobre Comissió Permanent, comissions de participació i comunicació 

3. Concrecions i seguiment del Pla de treball del CMIB 2017 

 Dinàmica participativa per concretar actuacions 2017 (Nota 1) 

4. Presentació de la Mesura de govern per afavorir l'accés a la regularitat i prevenir la 

irregularitat sobrevinguda 

5. Grup de treball a la llar: previsions i calendari 

6. Premi CMIB 2017: jurat, criteris d’atorgament, actualització 

7. Proposta d’incorporació d’entitats al CMIB (FEDASCAT i KALIPI) 

8. Informacions diverses 

 Millores en l’accés a la targeta sanitària 

9. Precs i preguntes. 

 

2. Informacions: Comunicació de la Trobada Bcn Ciutat diversa 

3. Precs i preguntes.  
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----------------- 

(Nota 1) Proposta de Mesures a concretar en dinàmica participativa 

14. Donar més visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees i serveis de l’administració municipal i 

especialment en les institucions i agents educadors de proximitat. 

3. Fer propostes, a partir d’un grup de treball, de mesures d’acció positiva per millorar les oportunitats de les persones 

d’origen estranger (presència als mitjans de comunicació, representació política, accés al mercat laboral ...). Realitzar un 

grup de treball que generi propostes i estratègies que facilitin la implementació de la gestió de la diversitat a les 

empreses.  

 
1. Preparació Plenari de 5 de juliol 2017 

 
Es revisa la proposta de punts, d’escaleta i desenvolupament de la sessió i s’acorda segons 
segueix (taula adjunta en pdf per més fàcil lectura). 
 
 

 
 
2. Informacions. 

 
 Comunicació de la Trobada Bcn Ciutat diversa. 

La secretària del CMIB planteja que en preparar la comunicació de la trobada de Barcelona ciutat diversa, 

s’ha detectat que les sigles BCD corresponen a Barcelona Centre de Disseny, un centre de força 

anomenada, i que crearia confusió. Es proposa i s’acorda eliminar aquestes sigles.  

Proposta Plenari CMIB. 5/7/2017. 18h. 

Saló de cròniques.
Temps previst 

(minuts) Intervé Detall temps Acords Comissió Permanent 8/6/17

1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2
Tinent Alcalde - Sr. 

Jaume Asens
Disposició de les cadires similar al darrer Plenari.

2.    Informe de presidència i vice-presidència 25 Tinent Alcalde
10 pres. +7 

vice. + 8 interv.

S'acorda donar espai a les intervencions exercint una 

moderació, amb criteris clars, que garanteixi que són 

relacionades amb el punt tractat i que no s'allarguen.

     Inclou retorn sobre Comissió Permanent, avanç i previsions 

cara trobada entitats, altres comissions i aspectes rellevants…

Vice-pres. Sr. Rodrigo 

Araneda

3.    Concrecions i seguiment del Pla de treball del CMIB 2017

     Informe de seguiment 5 Secretària CMIB, NP

     Dinàmica participativa per concretar actuacions 2017 

(sobre objectius 3 i 14)
20 persones CMIB

3 prep. +7 

dinam. +10 

posta en comu

Es debaten diferents opcions per mantenir un espai de 

participació dinàmica i interrelació entre entitats. S'acorda: es 

demanara a les entitats del CMIB previament, per correu 

eletrònic, que proposin concrecions pels objectius. Es recolliran 

per part de la Secretaria, agrupant si s'escau. Es proposaran els 

llistats resultants el dia del Plenari per debat en petits grups (de 

4 o 5 persones, total uns 8 o 9 grups) per tal que es consensui 

l'ordre de prioritats. El resultat es lliurarà a Secretaria que 

avaluarà el resultat final i en farà retorn.

4.    Proposta d’incorporació d’entitats al CMIB (FEDASCAT i 

KALIPI)
3 Secretària CMIB, NP

Posteriorment es valora millor col.locar aquest punt a l'inici per 

donar ja la benvinguda a les noves entitats.

5.    Grup de treball a la llar: previsions i calendari 8 Sra. Elsa Oblitas
Resum sobre objectius, avenços fins el moment, calendari i 

resultats previstos.

6. Premi CMIB 2017: jurat, criteris d’atorgament, actualització 7 Sra. Lola Lopez (?)

S'acorda incloure-ho com a punt dins l'ordre del dia per donar-li 

valor, lligat a la presentació sobre el grup de treball de la llar i 

les cures

7.    Presentació de la Mesura de govern per afavorir l'accés a la 

regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda
20

Sra. Lola López

Sr. Ramon Sanahuja

Centrada en punts rellevants i procurant anticipar els interessos 

de les entitats assitents: Document veïnatge (utilitat), 

participació en formació de Barcelona activa…

S'havia plantejat l'opció d'incloure un apartat d'informacions 

diverses que incloia el punt "Millores en l’accés a la targeta 

sanitària". S'acorda no recollir-lo ja que la informació s'enviarà a 

tots el membres del CMIB i el moment actual en que es preveu 

un canvi de legislació no es valora oportú per presentar-ho. 

Tampoc com a punt de l'OD que requeriria més temps del 

disponible.

8.    Precs i preguntes. 30
Les intervencions en relació als punts 4, 5, 6 i 7 s'acumulen en 

els minuts finals de precs i preguntes

120

En hores 2,00
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Es planteja també incorporar un substantiu que defineixi en què consisteix l’acte, perquè sigui més 

entenedor cara la ciutadania de Barcelona, les opcions serien Diada o Trobada. Trobada és el nom més 

popular i habitual entre les entitats, si bé s’havia descartat ja que no es tracta únicament d’una trobada 

d’entitats sinó amb la ciutadania. No obstant, es proposa mantenir-ho però no com a trobada d’entitats 

sinó: “Trobada de BCN ciutat diversa”, que inclou a tota la ciutadania. S’acorda aquesta proposta. 

També s’incorporarà a la imatge del cartell el Consell Municipal d’Immigració, que no hi constava. 

 

 

3. Precs i preguntes. 

 
Sorgeix el tema de l’emergència de les problemàtiques de la gent gran immigrada. Cada cop hi ha més 

persones que o bé s’han fet grans a Catalunya (Marroc, Filipines...)  o  bé han estat reagrupades, o 

ambdós situacions (Bolívia, Equador...). El Centro Boliviano Catalan ha ingressat al Consell de gent gran a 

través del grup Libelulas. Han plantejat les problemàtiques relacionades amb la irregularitat sobrevinguda 

conseqüència de la dels familiars, dificultats en la jubilació i les pensions dels seus països, en disposar 

d’assegurança de salut, problemes de salut, soledat, etc. Està previst treballar-ho properament 

conjuntament entre CGGR i CMIB. Cal fer visible la seva existència, disposar de dades, analitzar les 

situacions... 

També es comenta la situació de Casals de gent gran on els diferents col.lectius no tenen interacció. 

 
 
 

Barcelona, 12 de juny de 2017 
 
 

 
 
 


