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

 
Dia: 7 de novembre de 2017   Hora: 18:00 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75,  planta baixa, sala 0.2 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i diversitat 
 
Assistents:  
Sr. Rodrigo Araneda ACATHI. Vice-president del Consell 

Sra. Mònica Barnola Fundació SURT 

Sra. Norma Véliz Mujeres Pa’lante 
Sr. Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 

Catalunya  

Sra. Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 

 
S‘excusen:  
Sr. Carles Bertran CCOO - CITE 

Sr. Nilo Robles FASAMCAT 

Sr. Florin Gaiseanu ASOCROM 
Sra. Janette Vallejo AMIC-UGT 
Sra. Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 
 
 

Ordre del dia :  
 

1. Valoració Plenari de 5/7/17 (participació, disposició, dinàmica, temes...).  

2. Retorn priorització objectius del Pla de treball i propostes 

3. Valoració inicial Trobada BCN Ciutat Diversa 2017 

4. Proposta Ordre del Dia proper Plenari 1 

5. Document Grup de Treball de la llar i la cura de les persones (previsió d’aprovació en Plenari) 

6. Previsió de noves incorporacions i baixes al CMIB 

7. Informacions 

8. Precs i preguntes. 

 

Punt previ: Es comunica una trista notícia, la defunció el mateix dia 7 d’Elsa Oblitas, del Centro 

Boliviano Catalan, grupo Libelulas, Ballet Tinkuna, i membre de la C. Permanent en nom de FASAMCAT 

en els darrers mesos. S’acorda enviar nota als membres del CMIB, destacant la seva dedicació, activisme, 

energia, compromís i coherència en les activitats i objectius de les entitats i grups de què formava part i 

en el Consell.  

                                                      
1 S’ha fet arribar prèviament proposta per correu electrònic 
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S’acorda dedicar-li un moment d’homenatge en el Plenari del dia 30. 

Ha estat una tasca de molts anys i fins al darrer moment ha participat plena i activament en el grup de 

treball per la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones, i en el manifest que es va llegir el 

dia 22, on va deixar la seva empremta.  

1. Valoració Plenari de 5/7/17 i propostes de millora pel proper  

 

La Secretària planteja algunes dades: Participació de prop del 50% en el darrer plenari, ha disminuït 

progressivament respecte 2016 (abans 65%, 60%...), però és més similar a 2015 (poc més del 50%). En 

el darrer plenari es va donar el cas que moltes persones havien confirmat i no van assistir.  

 

Disposició de l’espai i cadires: es va fer tipus més semblant a una rotllana; es valora adequada, si bé les 

persones tendien a situar-se en llocs de darrere, cal millorar de cara el proper.  

 

Es fa una reflexió sobre un cert descens de l’interès pel tema de la immigració, i un cert desànim i 

sensació de poc avanç, segurament influenciat pel context polític. Cal tenir en compte que enguany hi ha 

hagut moltes reunions extraordinàries de la Comissió Permanent, i crea un cert desgast. Lola López 

destaca que en l’enquesta municipal disminueix la preocupació per la immigració, se’n pot fer lectura 

positiva. En el context del recent atemptat, és important tenir cura de que no es vinculi terrorisme a 

immigració i continuar en l’esforç per tornar a la normalitat. El context de l’1 d’octubre també ha implicat 

efectes: no possibilitat de vot d’estrangers, moltes cancel·lacions. També ha suposat més obstacles per la 

interlocució amb subdelegació del govern espanyol en qüestions com cites prèvies, refugi... 

 

Cal tendir a plenaris més dinàmics i àgils, tot i que es veu positiu que el darrer no va ser molt llarg, abans 

duraven mes, amb moltes persones externes presentant temes. En el consell hi ha hagut renovació en els 

darrers anys, són entitats diferents, moltes de caire cultural, i potser no troben motivació pels plenaris. 

Cal cercar espais d’interacció però no jocs. Es planteja que el Consell ha de ser un element per 

empoderar les entitats, per opinar i reivindicar. Hi ha moltes entitats que se centren en temes culturals, i 

és important destacar el caràcter d’òrgan consultiu, si bé també es valora important incloure les entitats 

de caire cultural i apropar-les a la participació ciutadana i la visió intercultural, la trobada sembla una 

bona eina en aquest sentit. Es valora necessari aquest debat i fer un treball intern sobre el Consell i què 

vol ser. S’acorda programar aquest debat en l’ordre del dia d’una altra sessió. 

 

Es planteja cercar una major participació en els temes i continguts del Plenari, per garantir l’interès i la 

incidència en els temes que preocupen. No obstant, es destaca també que a nivell d’altres activitats com 

la Trobada, o xerrades o grups de treball, la participació és elevada (70% d’entitats en la trobada). 
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Es proposa i es debat l’opció de posar com a punt de l’ordre del dia en el plenari del 30N la proposta i 

votació del tema pel proper any, es planteja buscar temes que interessin a altres sectors del Consell, per 

ex.  el tema del Comerç. La Secretària explica que està previst enviar un correu resumint temes possibles 

que s’han plantejat en anys anteriors o recentment, i que estava previst iniciar el procés el desembre i 

recollir propostes per acordar-ho amb la Comissió Permanent a inicis d’any (s’adjunta llistat de temes).  

S’acorda fer-ho així donat que l’Ordre del dia del Plenari ja té molts punts i es necessita un temps per 

aquest procés. Es pot tenir en compte la proposta pel futur. 

 

2. Retorn priorització objectius del Pla de treball i propostes 

La Secretària presenta un resum dels resultats de la dinàmica participativa que es va realitzar en el darrer 

Plenari de 5 de juliol sobre alguns dels objectius que tenien poc acompliment i no tenien una definició 

clara. S’adjunta i s’enviarà per correu electrònic al consell, s’han marcat en verd les més prioritzades i 

que es proposa que donin lloc a accions des del CMIB. 

- Cal destriar propostes vinculades al CMIB i propostes que més aviat haurien sorgit d’un grup de 

treball i que es poden adreçar a d’altres instàncies, moltes al Pla d’Immigració.   

- Obj. 7/9. Propostes en GT per millorar oportunitats persones migrants: La més prioritzada ja s’està 

realitzant: GT llar i cures, les següents s’adreçaran a Pla Immigració o Bcn activa. Algunes poc 

prioritzades, com la 1 (ha quedat en 8e lloc) es poden plantejar en la comissió de comunicació. La 

més vinculada, la 2, fer GT amb altres entitats, bcn activa, no es va valorar prioritària, tot i que la 

Comissió Permanent la considera essencial. 

- Obj. 34.  Visibilitat entitats CMIB, especialment agents proximitat. Algunes propostes es poden 

adreçar a Pla Immigració i al Programa o MG de participació diversa. Es proposa i acorda:  

 fer des del CMIB accions i trobades a territoris per apropar les entitats a casals de barri i 

centres cívics, alhora que es treballa la interacció entre entitats (d’immigració, acollida...), el 

coneixement de models de treball d’altres entitats i altres territoris, i centrar-se en temes 

prioritzats com la inserció laboral (punt 9). 

 Diversificar la participació en òrgans i espais: altres consells i també consells de barri i espais 

comunitaris (punt 4 i 1). Es treballarà en la comissió de participació.  

 Punt 7: catàleg ja actualitzat, virtual, disponible al web. Es procurarà potenciar el seu 

coneixement perquè les entitats l’usin i donar a conèixer dins l’Ajuntament. 

 

3. Valoració inicial Trobada BCN Ciutat Diversa 2017 

 

Es presenten les dades de participació adjuntes. La valoració global és molt positiva. A destacar: 

- Assistència: 11.000 persones, increment 16% (9.500 any 16) 

- Han participat 38 entitats, un 70% del total (únicament va fallar una entitat) 
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- Es valora positivament el funcionament de: carpes, activitats, manifest, auditori, activitats molt 

elaborades, escenari, comunicació, etc. Actuacions: es van incrementar a 14, de manera que no hi 

van haver buits a l’escenari i es va mantenir el públic constant. 

- Hi va haver més activitat reivindicativa i denúncia, aspecte que s’havia valorat per millorar el 2016. 

- Menjador: ha millorat, menys cues, el repartiment en 3 torns ha estat positiu, es van servir moltes 

racions 

- Temes a millorar:  

 en el menjador, no obstant, cal millorar el control de les racions, no es van discriminar bé els 

menús.  

 cançó masclista a l’escenari: es plantejar avisar prèviament als grups, per part de les entitats, del 

necessari respecte en temes com sexisme, racisme, sostenibilitat, etc. 

 cites ràpides: no era el dia apropiat, les entitats estaven massa ocupades. No obstant, cal cercar 

altres moments perquè hi havia interès 

 infraestructura: malgrat algunes dificultats (globus tallat nit abans, pluja...) va funcionar tot bé 

 manca de puntualitat entitats 

 exposició i algun material una mica deteriorada degut al vent 

Previsió calendari: s’enviarà el qüestionari de valoració dijous, i els resultats es presentaran en el Plenari 

junt amb el vídeo (novetat d’enguany). La reunió del GT per valorar serà el dia 11/12. 

 

4. Proposta Ordre del Dia proper Plenari 2 

 

Es presenta una proposta d’OD. Es planteja si es vol aportar algun altre punt d’interès, tenint en compte 

que els temes plantejats són bastant intrínsecs i necessaris, però que és important cercar la màxima 

participació i interès dels membres del Consell. Es valora que ja inclou molts temes i es descarta el tema 

ja comentat en el punt 1. S’aprova, per tant, la proposta d’ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Informe de presidència i vicepresidència. 

3. Elecció de la Menció Especial del Premi del CMIB. 

4. Trobada BCN Ciutat diversa 2017: valoració i presentació document visual. 

5. Document de propostes elaborat pel Grup de Treball per la dignificació del Treball de la llar i la 
cura de les persones: presentació i aprovació 

6. Proposta de noves incorporacions i de baixes d’entitats membres del CMIB.  

7. Informacions diverses:  

- Retorn sobre els temes prioritzats del Pla de treball en el darrer plenari de 5 de juliol.  
- Aprovació de les noves Normes de participació ciutadana  

                                                      
2 Farem arribar prèviament proposta per correu electrònic 
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- Mesura de Govern sobre l’Oficina per la No-Discriminació - OND  

- 9è Premi del CMIB: propostes i acte de lliurament. 

8. Precs i preguntes. 

Es realitzarà a la sala de plens del districte de Sants ja que a darrera hora van comunicar que al Saló de 

cròniques hi havia un altre acte. S’ha cercat un lloc institucional i també la opció de descentralitzar. 

 

5. Document Grup de Treball de la llar i la cura de les persones (previsió 

d’aprovació en Plenari) 

 

La Secretària presenta i explica el guió, el procés de treball, i algunes propostes prioritàries vinculades al 

manifest ja llegit el dia 22, i que es proposa a aprovació del plenari. Es valora la important tasca 

realitzada en el grup. Es preveu tancar en breu el document, composat amb diverses aportacions, s’està 

treballant la coherència d’estil i de propostes, així com la seva integració. Es farà arribar properament al 

grup i als membres del Consell. 

S’adjunta previsió de calendari. Posteriorment es continuarà amb les previsions d’implementació. 

Es preveu editar el document, i també fer una versió en lectura fàcil perquè arribi al màxim a tots els 

públics, és important adreçar a dones treballadores de la llar (incloent glossari). 

 

6. Previsió de noves incorporacions i baixes al CMIB 

Altes: s’aprova incorporar al consell a l’entitat  FAHONCAT, (Federació d’entitats hondurenyes) que ha 

sol·licitat la incorporació al CMIB (s’adjunta fitxa). S’ha valorat la documentació requerida. Es constata 

que l’entitat reuneix els requisits com entitat d’immigrants, amb seu a Bcn, amb més de 2 anys 

d’existència i amb projectes en actiu a Bcn. Com a Federació inclou 4 entitats una de les quals ja forma 

part del CMIB.  

Han presentat demanda dos entitats mes:  Asoc. Santo Espíritu de la Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 

denegada per no tenir seu a Barcelona, i FAEC, Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en Cataluña, 

que es troba pendent de presentar  documentació que se li ha sol·licitat.  

Baixes: s’aprova la baixa de Dosmundosmil, que porta més de dos anys sense cap activitat ni presència 

al consell. Es comunicarà al plenari la proposta i si després de contactar amb elles, en el termini de dos 

mesos, no hi ha resposta es procedirà a la seva baixa del CMIB. 

 

7. Informacions 

 

 S’informa de que ha acabat els seus serveis de suport Alexia Ballabriga, era un contracte de suport 

que no podia continuar ja que es tracta de tasques d’estructura. Es valora la tasca que ha realitzat i 

el coneixement i vinculació amb membres del Consell, i la necessitat d’un suport a jornada completa 
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donada l’activitat del CMIB. S’ha incorporat a donar suport una persona tècnica de la Direcció, Ferran 

Castillo, que es complementarà amb d’altres suports de la direcció.  

 S’informa de les propostes presentades al Premi del CMIB i del calendari. 

 Aprovació definitiva de les normes de participació ciutadana: el 30 d’octubre. Hi ha reunions previstes 

amb altres Consells per estudiar el possible impacte en el funcionament dels Consells. 
 

Barcelona, 13 de novembre de 2017 


