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

 
Dia: 13 de febrer de 2018   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 

Sr. Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents Senegalesos 

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

Catalunya  

Sr. Carles Bertran CCOO - CITE 

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

 
S‘excusen:  
Sra. Janette Vallejo AMIC-UGT 
Sra. Mònica Barnola Fundació SURT 

 

Ordre del dia :  
 

1. Determinació àmbit temàtic 2018 i propostes de jurat del Premi 

2. Renovació de la representació del CMIB al Consell de ciutat 

3. Implementació de propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures 

4. Calendari anual i actes o previsions destacades en el Pla de treball (trobada, comissions de 

treball, premi...) 

5. Breu valoració de la sessió plenària de 30 de novembre i Premi 2017 

6. Informacions 

 Mesura de Govern Participació diversa 

 Avanç Memòria 2017 

7. Precs i preguntes. 

 

S’acorda modificar l’ordre dels punts per garantir un màxim d’assistència en punts bàsics. 

5. Breu valoració de la sessió plenària de 30 de novembre i Premi 2017 

 

- Plenari 30N. Es valora positivament, especialment la posta en escena i que se celebrés de 

forma descentralitzada a la sala de Plens del districte de Sants. S’acorda mantenir-ho de 

manera que dels dos Plenaris anuals un sigui en localització central pel simbolisme 



 
 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
 

2 
 

institucional -com pot ser el Saló de Cròniques- i un altre descentralitzat en algun 

districte, serà també una manera d’impulsar la participació diversa apropant al territori. Es 

proposa que alguna persona del districte doni la benvinguda i exposi el seu treball en 

interculturalitat i diversitat, les entitats diverses existents... També convidar com observadores a 

entitats del districte. 

- Premi CMIB. Es valora positivament, va suposar colofó a feina important en treball de la llar, 

que ha tingut impacte fins i tot amb reportatge a TV3. Es planteja millorar donant més visibilitat 

a l’acte del premi a MCM com la televisió, revisar el format donant més rellevància al dia del 

Migrant (conferència o actuació), potenciar més participació de membres del CMIB i es proposa 

un canvi d’ubicació a un espai més institucional com pot ser el Saló de cròniques o Museu 

Picasso.  

 

 

1. Determinació àmbit temàtic 2018  

 

La secretària presenta el resultat de la consulta a membres del CMIB (desembre-febrer 2018, 

mitjançant correu electrònic i whatsapp), en la que han participat 12 entitats, que han prioritzat més 

d’una proposta en diversos casos:  

 
Temes prioritzats, nombre de mencions (en diferent ordre de prioritat) 

 
 Gent gran          5 

 Persones immigrades vulnerables: prostitució, població immigrada reclusa...  5 

 Habitatge          3 

 Menors           2 

 Comerç           2 

 Salut / Salut Mental         2 

 

Es produeix un debat intens entorn les opcions situades en els tres primers llocs. Es recull 

l’argumentació bàsica sobre el contingut i sentit de cada tema i sobre pros i contres: 

- Gent gran i vellesa: Nova realitat que emergeix i que ja està afectant,  
 tant en els cas de persones que han envellit aquí,  

 com de persones reagrupades ja grans (persones d’Amèrica llatina, Filipines, Marroc, 
Senegal..).  

 Dificultats en tant que població no activa: manca de recursos en jubilar-se, cotització 

baixa (salaris mínims) i altres dificultats amb les pensions... Segons dades disponibles és 
una problemàtica que pot esclatar aviat i afecta a la Renda garantida. 

 Ascendents de comunitaris que no es poden regularitzar.  
 Persones soles amb poc coneixement de l’entorn i la llengua, aïllament i dificultats de 

convivència, salut...  Hi ha un percentatge rellevant de persones grans soles en habitatge 

social o en serveis sociosanitaris amb problemes greus de salut 

 Es va desenvolupar la necessitat en les aportacions al Pla d’immigració (veure acta CP de 

14/09/2017). És una problemàtica de futur que convindria anticipar, tot i que també 
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s’argumenta que pot esperar. Es valora com un tema molt necessari, però molt nou i 

amb poca informació de base, caldria potser dos anys per treballar-ho.  
 

- Persones immigrades vulnerables: prostitució, població immigrada reclusa...  És un tema 

ampli, caldria acotar bé, potser incloure menors no acompanyats i tenir en compte la Renda 

garantida. Molts aspectes ja es treballen des d’altres àrees municipals (prostitució...) i en força 

aspectes no hi té competència l’Ajuntament, com el cas de menors. Tot i que es valora 

convenient:  

 fer visible la problemàtica de la prostitució  

 tenir en compte el volum de persones recluses immigrades que no han demanat altres 

mesures i la conveniència de preveure recursos de suport a la sortida (moltes persones 

han estat detingudes a l’aeroport i desconeixen els recursos a la ciutat), si bé no justifica 

ser tema anual i cal vigilar el risc d’estigmatització. 

 Es planteja la necessitat de treballar joves a partir de 18 i les dificultats de les 

generacions joves: inserció laboral i doble atur, desarrelament, nous grups...  

 

- Habitatge: Tot i que es tracta d’un problema o dèficit greu i transversal que no només afecta a 

la immigració (vinculat a pobresa, elevats preus, manca general d’habitatge, expulsió fora de 

Barcelona...), es valora que 

 
 la problemàtica afecta de forma rellevant a persones migrants de manera quotidiana i en 

els seus drets o oportunitats:  

 dificultats d’accés no només pel cost i les mancances, sinó per la discriminació per 

l’origen, la religió (hijab...), per a persones en situació irregular o d’altres factors 

 Limita drets en tant que dificulta l’empadronament i els drets que s’hi vinculen, 

impossibilita l’accés al reagrupament, la regularització de menors que ja estan a 

Espanya...  

 Igualment, és elevat el percentatge de població immigrada a albergs o recursos per a 

persones sense llar  

 Afecta a persones demandants de refugi en la segona fase 

 Afecta especialment a l’expulsió de determinats barris alimentant el risc de concentració 

en d’altres 

 Afecta no només a l’accés (demanda de molts requisits: tenir papers, contracte fix o 

d’un any, ingressos mínims, empadronament...) sinó al manteniment (desnonaments, 

persecució per alliberar edificis, ocupacions...).  

 Ja s’està realitzant una tasca important com Ajuntament en temes d’habitatge 

S’ha valorat també el grau de competència i possibilitat d’incidència municipal, tot i que també cal 

tenir en compte la necessitat de d’analitzar i fer visibles les problemàtiques. També s’han recordat els 

temes ja treballats anteriorment: inclusió social, 2014 i joventut, 2009. 

 

Acord final: es descarta el tema persones vulnerables i es produeix igualtat entre gent gran i 

habitatge. S’acorda una solució que tingui en compte ambdues realitats: 
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 dedicar l’any 2018 a l’ Habitatge, participant com a CMIB en les tasques i projectes per 

afavorir l’accés i manteniment de l’habitatge, incidint en la discriminació envers la població 

immigrada.  

 iniciar un treball de dos anys amb l’ estudi i diagnòstic de la problemàtica de la gent 

gran immigrada d’origen divers, en tant que tema pel 2019, si així es ratifica. Caldrà 

estudi sociodemogràfic tenint en compte el Padró. 

 

2. Renovació de la representació del CMIB al Consell de ciutat 

Es planteja a demanda del Consell de Ciutat per incompatibilitat ja que la representació al CC 

correspon a la vicepresidència dels Consells, i es dona la circumstància de que actualment 

Rodrigo Araneda és Vicepresident tant del CMIB com del Consell LGBTI. Es planteja que el CMIB 

el representi una de les entitats de la Comissió Permanent i un cop valorat que algunes  entitats 

ja hi són representades, es proposa Mujeres Pa’lante. L’entitat ho valorarà i s’acabarà de 

concretar en una propera reunió de la CP o bé en la Comissió de Participació. 

 

3. Implementació de propostes per a la dignificació del treball de la llar i les 

cures 

Núria Pàmies presenta una proposta, que s’adjunta. Es treballarà a partir d’una comissió de 

seguiment, tal com es recull al document, que aprovarà i participarà en el Pla: tramesa de les 

propostes als organismes responsables, així com visites o reunions; difusió de la documentació i 

vídeos; traducció al castellà i adaptació a lectura fàcil de forma que faciliti informació a persones 

treballadores de la llar; campanya adhesions al manifest; coordinació amb MG democratització 

cures i amb MG Irregularitat; coordinació amb Barcelona Activa i altres departaments municipals 

implicats com Atenció i acollida a immigrants. 

 

4. Calendari anual i actes o previsions destacades en el Pla de treball (trobada, 

comissions de treball, premi...) 

La Secretària presenta i s’acorden les previsions en base al Pla de treball del CMIB. Inclou  un 

apartat en relació a òrgans de govern, Trobada CMIB i Premi i  un apartat referit a Grups de 

treball i comissions. 

Plenaris, CP i actes principals 

 

SESSIÓ DATA HORA 

Comissió Permanent 
 
13.02.18 

18:00h. 

Comissió Permanent 

 

15.05.18 
(dimarts) 

18:00 h 
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Plenari  

 

14.06.2018  

(dijous) 

18:00 h 

DMPR (Refugi) 1 

 

20.06.17  

(dimecres) 

16:00 h 

Comissió Permanent 

 

18.09.18 
(dimarts) 

18:00 h 

Trobada BCN ciutat diversa 

 

21.10.17 
(diumenge) 

11-19h 

Comissió Permanent 

 

30.10.18 
(dimarts) 

 

18:00 h 

Jurat Premi, Deliberació 
 
22.11.18 

(dijous) 

14:00 h 

Plenari  
 
29.11.18 

(dijous) 

18:00 h 

Lliurament Premi 
 
18.12.18  

(dimarts) 

18:00 h 

 

Grups de treball, Comissions i sessions informatives o formatives. CMIB 2018 

 

Previsió / proposta 

inicial DATA TEMES / OBJECTIUS 

Grups treball trobada BCN 

div. 

Abril-novembre 

Unes 10 reunions. 

 

Preparació trobada 

Comissió seguiment 

Propostes TREBALL LLAR 

 Març / juny / nov. Acords implementació i seguiment 
 

Comissió Participació  Març / maig / oct. 

 

- Participació diversa 
- Participació en consells / territoris / 

espais comunitaris... 
- Noves normes Partic. i possible 

modificació reglament 
 

Comissió Formació / 

 

Sessions formació 

 Abril / Desembre 

 Maig / Juliol / Nov. 

- Pla enfortiment 
- Formació oberta a totes les entitats i 

entre entitats 
- Temes d’interès (qüestionari previ) 
 

Trobades entitats territori 

o tema: coneixement / 
interacció / Tr. Xarxa 

 Abril / jul. / nov. Objectius 7_9 i 34:  
Pot fer-se compatible amb objectius 
formatius 

Comissió Comunicació  Maig / Set. / Des.  Valorar temes interès i estratègies per 
donar a conèixer CMIB / MCM diversos 

                                                      
1
 Col·laboració. Gestió des de Ciutat Refugi. 
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Donat que suposa molta activitat i dedicació per les entitats i la secretaria, es planteja la 

necessitat de prioritzar i s’acorda donar prioritat a la Trobada, la Comissió de Participació, la 
implementació de les propostes de treball de la llar, així com accions de pla d’enfortiment i 

formació, coneixement entre entitats, equipaments i treball en xarxa 

 

6. Informacions 

 Mesura de Govern Participació diversa 

La Comissionada informa de que el dia 14 de febrer es presenta a la Comissió de Govern 

i posteriorment a Plenari municipal la MG de Participació diversa, en la que el CMIB ja ha 

participat: en el seu inici amb un grup de treball sobre PD a finals de 2016 i en la 

convocatòria a una reunió de presentació i recollida d’aportacions el gener de 2017. Es 

farà arribar la documentació final i es preveu treballar per la seva implementació amb la 

col.laboració de la Comissió de Participació i la Comissió Permanent. 

 

 Avanç Memòria 2017 

La secretària lliura un document (adjunt) amb un avanç de memòria breu del CMIB any 

2017 i destaca alguns aspectes. Més endavant es presentarà Memòria més completa, que 

es farà arribar als membres i estarà disponible també al web. 

 

7. Precs i preguntes. 

 Breu debat sobre les característiques de les entitats del consell, en funció de l’origen 

haurien de ser més representatives de la població immigrant a Barcelona - ha crescut 

immigració europea, per ex -, si bé la Comissionada recorda que cal tenir en compte la 

població migrant més vulnerable. Sí que hi ha infrarepresentació d’entitats de l’Asia o 

Africa, inclòs Magrib. En aquest sentit es planteja la conveniència de fer un treball de 

prospecció, difusió i ampliació d’entitats al CMIB, atenent a representativitat. 

 Javier Bonomi exposa novament la problemàtica amb les cites prèvies a estrangeria, 

s’està fent venda a 15€ la cita amb sistemes que no deixen rastre. En la darrera reunió 

amb l’oficina es va explicar que no és possible fer-ho, ja que consta el nom. No obstant, 

sembla ser que entren de matinada i donen de baixa cites reservades prèviament i 

s’ocupen amb nous noms. Caldria fer denúncia i frenar aquestes pràctiques. També 

exposa les dificultats en la gestió d’estrangeria, ja que es preveu que tot sigui digital i 

per tant caldrà un gestor i un cost ja que moltes persones no hi tenen accés ni 

coneixements. El SAIER està té una llista d’espera de 1 a 2 mesos, depenent dels tipus 

de demanda. Hi ha molta demanda de Refugi. 

Barcelona, març de 2018 


