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ACTA DE LA SESSIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 11 de juliol de 2012, a les 19 hores 
Al Saló de Cent de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix:  Sra. Maite Fandos i Payà, Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports 
 
 
Assistents:  
 Sr. Miquel Esteve i Brignardelli, Comissionat d’ Immigració i Interculturalitat 

 
 Sr. Oswaldo del Castillo (ACATHI – Asociación catalana por la integración de 

homosexuales, bisexuales i transexuales inmigrantes) 

 Sra. Mercedes Fuenzalida (ACSAR, Associació Catalana de solidaritat i ajuda als 
refugiats) 

 Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sr. Josep Pascual (APROPEM-NOS) 
 Sra. Cármen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sra. Anabel Intriago (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Luís Villacrés (Asociación de Jóvenes Ecuatorianos – JOVECU) 
 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 
 Sra. Yuo Xing Yang (Asociación Intercambio Cultural Chino-España) 
 Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 
 Sr. Adalberto Bentancor (Asociación –uruguayo Catalana “Los Botijas”) 

 Sr. Florín Gaisseanu (ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya) 
 Sra. Montserrat Feu (Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat) 
 Sr. Pauline Diouf (Associació Catalana de Residents Senegalesos) 
 Sr. Darius Pallarès (Associació Catalunya-Líban) 
 Sr. Dariusz Wilk (Associació Cultural Catalanopolonesa) 
 Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa de 

Dones Pakistaneses) 

 Sr. César Cárdenas (Associació Cultural Mexicanocatalana MEXCAT) 
 Sr. Joaquin Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya) 
 Sr. Dai Hua Dong (Associació de Paisans de Zheijang a Catalunya) 
 Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 
 Sr. Rossend Fernández (Associació Salut i Família) 
 Sra. Fatima Ahmed (Associació Sociocultural IBN BATUTA) 
 Sr. Ahmed El Hachemi (Associació Wafae) 
 Sra. Isabel Mas Serra (Cáritas Dioscesana de Barcelona) 
 Sr. Carlos Arbós (Casa Eslava) 

 Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 
 Sra. Marina Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito) 
 Sra. Pina Quiñones (Centro Peruanao de Barcelona) 
 Sra. Clara Romero (Colectivo Maloka Colombia – Mujeres Pa’lante) 
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 Sr. Osama Alkhatib Baradi (Confederació de Comerç de Catalunya) 
 Sra. Verònica Tomàs (Creu Roja) 

 Sra. Laura Rojas (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya) 
 Sr. Javier García Bonomi (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes a 

Catalunya) 
 Sra. Amanda Lozano (Fundació FICAT) 
 Sr. José Guzmán (Fundación Juan Pablo II) 

 Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 
 Sra. Raquel Caizapanta (TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 
 Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris Acull) 

 
Representants Grups Polítics 
 

 Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, Grup Municipal PSC 
 Sra. Belén Pajares Ribas, Grup Municipal PP (per delegació) 
 Sr. Ricard Gomà i Carmona, Grup Municipal ICV - EUiA 

 
Personal de l’Ajuntament 
 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 
 Sr. Josep M. Lahosa, Director de Serveis de Prevenció 
 Sr. José Cano, en nom de la Sra. Marleny Colmenares de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
Observadors 
 Sra. Montserrat Torres, en nom del Sr. Jordi Portabella del Grup Municipal Unitat 

per Barcelona 
 

Secretària  
 Sra. Mercè González, Secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
S’excusen:  
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 
 Sr. Àngel Miret, Gerent de l’Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports 
 Sra. Gloria Figuerola, Directora executiva de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 

Esports 

 Sra. Sandra Enríquez (Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras) 
 Sr. Bernat Aviñoa (Centre Exil) 
 Sra. María Elena Rodríguez (FEPERCAT Federació d’entitats peruanes a Catalunya) 

 
 
 

 
Ordre del dia:  
 

0. Benvinguda de la presidenta del Consell municipal d’Immigració (pàg.3) 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (pàg. 3) 
 
2. Acció de govern (pàg. 3) 

 
3. Proposta d’aprovació del Pla de treball 2012-2015 del CMIB (pàg. 8) 
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4. Informe de resultats de la Sessió de treball Dones i Immigració (pàg. 10) 
 
5. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB (pàg. 16) 

 
6. Informacions: 
 
- Pla de treball d’Immigració (pàg. 17) 
- Pla de retorn voluntari al Senegal (pàg. 18) 
- Trobada d’entitats (pàg. 19) 
- Proposta de Bases del premi Consell Municipal d’Immigració (pàg. 27) 

 
7. Precs i preguntes. (pàg. 20) 

 
 

 
0. Benvinguda de la presidenta del Consell municipal d’Immigració  

 
Sra. Maite Fandos. Passaríem, si els hi sembla, en primer lloc a donar la benvinguda 
a tots els membres del Consell però vull donar la benvinguda a les tres entitats que 
s’incorporen avui per primera vegada, que les anomenaré i si esteu a la sala doncs 
dieu qui sou i així també us veiem físicament. Per una banda tenim a l’Associació 
Cultural Catalanopolonesa, amb el senyor Dariusz Wilk, benvingut al Consell Dariusz. 
L’Asociación de Uruguayos en Catalunya “Los Botijas”, amb el senyor Adalberto 
Betancor, bienvenido Adalberto. Després l’Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana 
Sin Fronteres, que ens diuen que la senyora Sandra Enríquez no ha pogut arribar, però 
tant els hi donem igualment la benvinguda i que vostès sàpiguen que també s’han 
incorporat en aquest Consell Municipal d’Immigració (a partir d’ara CMIB). 
 
Evidentment no he donat la benvinguda perquè vostès els coneixen de sobres, al 
Miquel Esteve i al Ramon Sanahuja, igual que la Mercè, evidentment ja saben vostès 
que són les persones que porten tot aquest tema.  
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sra. Maite Fandos. Passaríem al següent punt que és l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior. Els hi recordo que l’acta es va enviar per correu electrònic i l’esborrany 
està disponible a la pàgina web de Novaciutadania. No sé si ha hagut alguna esmena? 
(pregunta a la secretària). No? No sé si hi ha alguna esmena que vulguin fer ara? Si no 
la donaríem per aprovada a no ser que hi hagi algú que no estigui d’acord... doncs la 
donem per aprovada. 
 
 

2. Acció de govern 
 

Sra. Maite Fandos. Passaríem ara al següent punt que és l’Acció de govern, que jo 
els hi miraré de fer de manera breu. També els hi comento que jo faré la meva 
intervenció però si després vostès tenen alguna pregunta, aquí estan tant el Miquel 
com el Ramon que també podrien respondre.  
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Dir-los que fa un any que el nou govern varem assumir el govern de la ciutat i per això 
hem cregut que era oportú fer avui una mica un balanç d’aquest primer any d’acció de 
govern. 
 
Com saben hem parlat que la situació del context d’avui hi ha un canvi de paradigma. 
En primer lloc voldria compartir amb vosaltres que aquesta nova situació, context pel 
que fa a la immigració de Barcelona que condiciona i explica els canvis i les prioritats 
que hem volgut fer. 
 
Com vostès saben, ho hem comentat alguns cops, la situació de la ciutat és diferent 
que la de principis de l’anterior dècada, quan desenes de milers de persones varen 
arribar a Barcelona en un període de temps molt curt. Evidentment la durada d’aquests 
processos migratoris importants que hem tingut a la ciutat, ens situa davant d’un canvi 
d’escenari també exigeix un nou enfocament sobre quines han de ser les nostres 
polítiques d’immigració. Tot assumint les mesures aplicades fins ara com a molt bon 
punt de partida i que evidentment es continuaran fent però ara li donarem un nou 
reforç, i hi estem donant un nou reforç, una nova perspectiva. 
 
Des d’aquesta nova situació, el nou equip de govern, volem que els esforços ja no es 
centrin sempre o especialment en l’acollida sinó també en l’encaix i la integració de 
totes aquelles persones que han optat per fer de Barcelona la seva ciutat, persones 
que ja són de Barcelona. Però el canvi de paradigma encara ens ha de portar més 
enllà. Aquest canvi poblacional es caracteritza per un augment important dels 
matrimonis mixtes i de les famílies que comparteixen diverses cultures, llengües i 
orígens transnacionals. Així com per un protagonisme creixent de la nova generació de 
joves que són fills i filles de la immigració i que ja han nascut a Catalunya. Per tant no 
estem davant d’una ciutat conformada només per diversos col·lectius segons la seva 
procedència, sinó per una ciutat en la que les persones són cada vegada més el 
resultat d’una cruïlla cultural, que enriqueix necessàriament la seva mirada i les seves 
aptituds per afrontar la vida. Aquesta interculturalitat ja és una realitat per a moltes 
persones, ho ha de ser també pel model de ciutat integradora que volem. Barcelona no 
ha de ser una suma de cultura sinó una suma de persones que interactuen a partir 
d’una diversitat de llengües, cultures, creences, ideologies però que es troben en un 
marc comú de referència que parteix d’una tradició que s’ha conformat al llarg dels 
temps, la pròpia de Catalunya, per abraçar noves aportacions, i on el català, en tant 
que llengua comuna, també ha de jugar un paper aglutinador. 
 
D’aquestes noves actuacions, que ja dic evidentment es valora molt la tasca que s’ha 
fet fins ara i que moltes d’elles continuen, destaquem deu aspectes que són les més 
importants que hem treballat aquest any. Evidentment hem fet més coses però per no 
cansar-los hem fet les deu fites d’aquest primer any. 
 
La primera, una d’elles, va ser una important decisió que vàrem perdre que va ser un 
canvi organitzatiu important per a nosaltres, que va ser que el SAIER, que vostès 
coneixen bé, el Servei d’atenció a l’immigrant estranger i refugiat, va passar de la 
Direcció d’Acció Social a la Direcció d’Immigració i Interculturalitat. Això també els hi 
vam explicar que va ser més senzill perquè vàrem ajuntar en una Tinència dos àrees, 
aquestes dos direccions que estaven separades. Això ara està ubicat al costat de la 
resta de programes d’immigració i acollida creant moltes sinèrgies i aprofitant millor els 
recursos. El mateix vàrem fer amb el servei de mediació i traducció. 
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Segona fita o segon punt que hem treballat. En relació al propi SAIER i en coherència 
amb el nou paradigma migratori,  hem endegat tot un procés per posar al dia el SAIER 
i adaptar-lo a la nova situació migratòria de la ciutat. Això, evidentment, ho hem fet 
amb les entitats amb les que estem treballant al SAIER. 
 
En tercer lloc, un dels pilars bàsics de l’acció de govern, és promoure l’equitat entre 
tots els ciutadans de Barcelona i facilitar la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit 
l’accés a l’educació en igualtat de condicions és fonamental per permetre que les 
persones puguin capacitar-se per garantir el seu futur. Per aquesta raó hem reforçat el 
Programa de noves famílies pel reagrupament familiar, amb la incorporació de dos 
psicopedagogs que tenen l’encàrrec de treballar tots els aspectes per millorar l’encaix 
dels nois i noies que arriben per la reagrupació familiar, en aquest cas, en l’àmbit 
educatiu. 
 
En relació a les subvencions, la veritat és que, així com en altres llocs hem hagut de 
reduir, en aquesta línea el que hem fet és mantenir l’import de les mateixes, aquests 
sis cents mil euros que donem de subvencions. Les hem mantingut en la línia d’acollida 
i interculturalitat i s’han creat dos línees noves de subvencions. La línia de voluntariat 
per promoure la incorporació dels immigrants a les associacions de la ciutat i facilitar la 
interacció en el món associatiu així com promoure la visualització dels nous ciutadans 
com a persones que contribueixen positivament a la construcció de la ciutat. I s’ha 
creat una altra línea de subvenció que és la d’educació que té com a objectiu treballar 
per l’equitat i facilitar les igualtats d’oportunitats en l’àmbit educatiu i de la formació.  
 
Vull ressaltar que en un moment on s’està reduint, evidentment, l’arribada de noves 
persones, i per tant això algú podria pensar que hauria de significar reduir el que és 
l’import, el cost de les subvencions en aquesta partida, nosaltres el que vàrem decidir 
és no reduir-ho, mantenir-ho, però si donar-li aquest nou enfoc amb aquestes dos 
noves línees de subvenció. 
 
Per altra banda, el cinquè, un dels grans reptes de les polítiques que promouen la 
convivència i la interculturalitat i el treball amb el conjunt de la població, especialment 
la població autòctona, i si em permeteu aquesta expressió que potser no és la més.... 
Però el que si que volíem és fer polítiques amb la població autòctona, per dir-ho 
d’alguna forma. 
 
Actualment la major part dels dos cents vuitanta mil residents amb nacionalitat 
estrangera a Barcelona ja porten bastants anys residint a Catalunya. A més, més de 
quaranta cinc mil residents han adquirit la nacionalitat espanyola. El nombre de 
parelles mixtes creix any rere any, i els nostres nens i nenes nascuts a Barcelona amb 
un dels dos pares estranger i l’altre nacional també. Jo els he de dir que jo sóc una 
d’aquestes persones, jo estic casada amb un italià, per tant formo part també, no ho 
havia pensat, formo part també d’aquestes parelles mixtes, i el meu fill és nascut aquí, 
en aquest cas fill d’un pare estranger i una mare d’aquí. 
 
La diversitat és un fet estructural el qual no hi ha volta enrere però encara hi ha una 
part important de la societat que a vegades ens costa que entengui que això no hi ha 
volta enrere i que al revés, això és el futur.  
 
A vegades, la profunda crisi econòmica empitjora aquest context, i per això l’equip de 
govern hem decidit potenciar i ampliar l’estratègia de lluita contra els rumors en 
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col·laboració amb les entitats. Una feina interessant que s’havia portat en l’anterior 
equip i que nosaltres hem volgut potenciar. En aquest sentit hem fet vàries coses, jo 
els hi destacaré algunes. Un aspecte fonamental, el que volem nosaltres és arribar al 
ciutadà de peu de carrer i no només als que ja esteu o estem conscienciats. Per això 
vàrem fer, vàrem signar un conveni interadministratiu amb la generalitat i la Diputació 
de Barcelona, per aprofitar els recursos que tenim totes les administracions, medis de 
comunicació, i així poder ampliar l’estratègia a tota Catalunya, i també a Barcelona 
poder aprofitar l’experiència de documents i materials que poguessin tenir les altres 
administracions.  
 
Però després l’altre dia, crec que vostès hi eren, van poder ser testimonis d’un acord, 
que segur que serà un abans i un després, l’acord amb Televisió de Catalunya perquè 
la propera temporada, el programa Tot un món, realitzi setanta programes per tal de 
desmentir els falsos rumors. Aquest és un programa que s’emet tots els caps de 
setmana abans del Telenotícies migdia, vol dir que és en una franja d’audiència 
importantíssima de dos centes cinquanta mil persones.  
 
Creiem que tota aquesta estratègia de desmentir aquests falsos rumors és 
absolutament bàsic, per tot el que estem comentant. Sempre m’agrada explicar una 
anècdota que és molt visual i es la típica cosa que quan fas una reunió amb 
comerciants d’aquesta ciutat sempre et pregunten ¿Com pot ser que els immigrants 
tinguin uns drets diferents? Això no és veritat, és un fals rumor, però aquest s’ha 
estès, és un rumor, una llegenda urbana que córrer per totes bandes. Creiem que 
rumors com aquest com també l’accés a beques, l’accés a tot el que és la salut... tot 
això són rumors que no ajuden just al que dèiem abans, al que nosaltres necessitem 
ara, tota aquesta feina, ja no només de l’acollida que també se segueix fent sinó el que 
és tota aquesta feina d’interrelació i integració. 
 
Per tant, jo crec, perquè és veritat que nosaltres ho podem dir però la televisió arriba 
al menjador de moltes cases, en aquest cas de dues-centes cinquanta mil persones, 
que són moltíssimes. Per tant el fet que cada setmana, durant moltes setmanes, 
setanta setmanes, hi hagi un desmentit i ho diguin des de la televisió, que sempre 
sembla que se l’escoltin més que quan ho diem nosaltres, creiem que això pot ajudar 
molt. Jo li vull agrair, evidentment, la feina que han fet el Miquel i el Ramon però 
també molt especialment a Televisió de Catalunya, per aquesta feina i per l’equip de 
Tot un món doncs que han volgut sumar-se, i evidentment no només sumar-se si no 
encapçalar amb nosaltres aquesta iniciativa. 
 
En sisè lloc, dir que en relació a tots els programes d’interculturalitat que tenen per 
objectiu la interacció de totes les persones independentment del seu origen, volia 
explicar-vos que hem pogut crear un equip estable d’interculturalitat pels propers anys, 
en aquest cas de cinc persones. En aquest programa s’inclou també la gestió de l’Espai 
Avinyó – Llengua i cultura que durant el primer any de funcionament ha organitzat 
activitats per als alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística i per persones 
que han participat en activitats organitzades en el propi espai del carrer Avinyó. En 
aquest cas han sigut mil trenta tres persones més mil cent seixanta sis persones, per 
tant moltes persones per un any. 
 
Setè, la Direcció d’Immigració ha desenvolupat projectes conjuntament amb els 
Districtes.  Aquesta ha sigut també una feina important amb la relació amb els 
Districtes, que evidentment ja es feia, però el que hem fet ha sigut ampliar els 
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projectes als districtes, hem passat de sis a nou districtes, hem incorporat Sarrià, 
Eixample i Sant Martí. Recordo, si se’n recorden vostès, crec que tots recordem quan 
vam començar iniciatives a Horta – Guinardó, que començaven casi com a cosa 
innovadora fa molts anys, ara ja només ens en queda un, ara només falta Les Corts. 
Esperem també que dins del 2013 també desenvolupem Districtes i per tant jo crec 
que ens a sumem a la feina iniciada i l’ampliem en aquest cas en un any a tres 
districtes més. 
 
Vuitè, volia destacar una mesura que no és específica només de la Direcció 
d’Immigració, que s’ha pres des de tot el que és l’Àrea i de tot l’Ajuntament en general, 
que evidentment, pel que deia abans, no és un tema que afecti només a les persones 
nouvingudes o que afecta només a les persones que estem avui aquí doncs comentant, 
però que també és important tenir-ho present. S’ha reforçat d’una manera important el 
que és les beques menjador, en més de dos milions d’euros. Aquesta és una partida 
que li correspondria a la Generalitat però que l’Ajuntament vàrem entendre que era 
absolutament important que les beques menjador no quedessin descobertes. En 
aquest moment la ciutadania, el més important de tot, és que la gent tingui accés a 
menjar i més els nens, no? I per tant, des de l’Àrea, des de l’Ajuntament s’ha cobert 
amb dos milions aquestes beques menjador. Això si que ho volia deixar clar, aquests 
dos milions són per tots els nens i nenes, però en tot cas si que era important que aquí 
també us ho volíem explicar. 
 
La proba pilot del Retorn voluntari al Senegal, que va ser una mica controvertida 
perquè entre d’altres coses jo crec que nosaltres vàrem voler innovar, vàrem dir 
escolta hem de fer coses noves. Després en l’ordre del dia us ho explicaran una mica 
més però jo si que ho volia destacar com un element important que hem posat en 
marxa aquest any, i després se us explicarà aquesta prova de Retorn voluntari al 
Senegal com ha funcionat. La veritat és que jo vull dir, tot i que segurament tot 
sempre és millorable, veureu que els resultats, per ser una proba pilot, com a mínim 
nosaltres creiem que podem destacar-los com a positius. Després en tot cas us ho 
comentarem. 
 
Com a desena mesura, per no allargar-me més, voldria finalitzar destacant les mesures 
i canvis que hem fet en el propi Consell Municipal d’Immigració. Els darrers mesos hem 
estat treballant conjuntament amb vosaltres el Pla de Treball del CMIB per a tot el 
mandat que presentarem posteriorment. I per acabar el nou enfocament que volem 
donar a la Trobada d’entitats del Consell, que celebrarem a l’octubre, per tal que 
reflecteixi millor la idea d’interculturalitat, en la qual també heu estat treballant els 
darrers mesos. 
 
Després aquests punts els comentarem. 
 
Aquests serien els deu punts que hem volgut ressaltar. No cal dir també, que estem 
treballant, després se us comentarà tot el que és el Pla. El Pla d’Immigració que estem 
treballant amb els diferents grups municipals, que estem a la recta final, esperem 
poder-lo tancar abans del mes d’agost, no dic abans de vacances, perquè com que jo 
sóc la Regidora de Gràcia això de les vacances a mi em queda molt lluny, vull dir abans 
de marxar. En tot cas jo si que crec que estem a la recta final, esprem poder-ho fer 
abans de l’agost i en tot cas després us ho comentarem. 
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Aquests eren els punts que us volíem destacar, per fer una mica de resum, valoració, 
que evidentment després si voleu...Jo no sé si ara hi ha paraules? Si? Doncs si algú vol 
fer alguna intervenció en aquesta línia, tot i que ja us hem dit que hi ha varios temes 
que els teniu en l’ordre del dia, que es parlarà després. Després parlarem del Pla de 
Treball d’Immigració, parlarem del Retorn voluntari al Senegal, de la Trobada 
d’entitats, això se’n parlarà posteriorment. Si dels altres temes voleu fer ara alguna 
intervenció, amb molt de gust jo mateixa o els companys que m’acompanyen us 
respondrien. Moltes gràcies. 
 
Hi ha alguna intervenció? Pot ser per donar noves idees també. Hi ha alguna 
intervenció, no? Doncs moltes gràcies 
 
 

3. Proposta d’aprovació del Pla de treball 2012-2015 del CMIB 
 
Si els hi sembla continuaríem en el següent punt, que és la proposta d’aprovació del 
Pla de Treball 2001 – 2015 del Consell. Aquest Pla de Treball, que a continuació ens ho 
presentarà la Mercè, la secretària, ha estat un esforç per consensuar quins són els 
objectius d’aquest Consell, les fites que es volen aconseguir en aquesta legislatura. Ara 
la secretària del Consell, la Mercè González, ens informarà com ha anat el procediment 
per la seva elaboració. Mercè quan vulguis. 
 
Sra. Mercè González. Bona tarda a tothom. Com sabeu a la sessió de la Comissió 
Permanent del 31 de gener d’aquest any 2012, es va aprovar la proposta metodològica 
per l’elaboració del Pla de Treball que ens ha de marcar el treball que hem de fer 
durant tota aquesta legislatura. En primer lloc es va fer una diagnosi de la situació de 
partida, identificació de fortaleses i debilitats a partir d’entrevistes personalitzades que 
va fer la secretaria a tots els membres de la Comissió Permanent. Seguidament es va 
convocar a totes les entitats del Consell per crear un grup de treball per l’elaboració del 
Pla de Treball. Aquestes entrevistes amb la Comissió Permanent ens va donar un 
primer esborrany que és el que vam començar a treballar en aquest grup de treball. En 
total es van realitzar dues sessions de treball en les que van participar en la primera 
sessió 13 entitats i en la segona sessió 17 entitats. 
 
L’esborrany que es va elaborar va ser tramès posteriorment a totes les entitats per 
correu electrònic, al conjunt d’entitats membres del CMIB, el dia onze de juny. El 
termini per fer aportacions o esmenes es va acabar el dia vint-i-sis de juny. En total 
cinc entitats van fer esmenes, una d’elles fora de termini. Les entitats que van fer 
esmenes són  Càritas, Salut i Família, Comissions Obreres, Nou Barris Acull i Creu Roja. 
 
Tal com s’havia aprovat, les esmenes van ser valorades conjuntament amb els 
membres de la Comissió Permanent. Moltes de les esmenes realitzades són de forma i 
per tant es van incorporar automàticament, donat que milloraven el redactat d’aquest 
Pla de Treball elaborat entre tots. Altres esmenes més de contingut van ser debatudes 
per la Comissió i s’acorda aprovar quatre esmenes i desestimar-ne tres. Les quatre 
aprovades ja estan incorporades en el Pla de Treball i únicament els nomenaré les tres 
que van ser desestimades. 
 
Les tres esmenes desestimades són, l’esborrany establia que la Direcció d’Immigració 
presentarà en el primer Plenari de l’any una memòria la qual s’ha d’enviar als membres 
tres dies abans de la sessió, i se sol·licitava que aquest termini s’ampliés a una 
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setmana. Aquesta esmena no s’aprova ja que el nou reglament de règim intern 
estableix que seran tres dies hàbils. 
 
Per altra banda es sol·licita incorporar que la web del Consell sigui la web de referència 
en matèria d’immigració i que a més difongui les activitats de les entitats. La web de 
referència de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’Immigració, com sabeu, és la de 
Novaciutadania, no la del Consell, i hi ha la voluntat que segueixi essent així. 
 
Respecte a l’actualització contínua, agenda d’activitats, notícies, etc, del que seria la 
web del Consell, en aquests moments resulta impossible disposar, com podeu 
imaginar, dels recursos necessaris, per aquesta funció es necessitaria una persona que 
constantment estigués actualitzant totes les activitats, etc, etc. És inabarcable ara. 
 
Per altra banda la web del Consell també es decideix que únicament recollirà 
informació sobre les entitats membres del consell que no pot assumir més enllà d’altres 
entitats. 
 
Un cop decidides l’aprovació i desestimació d’esmenes presentades s’aprova el Pla de 
Treball per part de la Comissió Permanent. 
 
A les carpetes teniu el nou Pla de Treball 2012 – 2015 elaborat segons el procediment 
acordat i aprovat per tots nosaltres. 
 
En total estem parlant de quatre eixos de treball, onze objectius i quaranta accions. 
Dels quatre eixos, dos són les columnes bàsiques del Consell, ja ho sabeu, que és la 
Plena ciutadania i la Interculturalitat. Els altres dos el Suport a l’associacionisme i el  
Funcionament intern, són absolutament complementaris, no vol dir que no siguin 
importants però si són complementaris. 
 
Us nomenaré els objectius dels eixos principals, que penso que encara que la majoria 
de vosaltres d’una o una altra manera heu participat o en el grup de treball o heu fet 
esmenes, però que són importants i que són les fites que ens hem proposat per tota 
aquesta legislatura.  
 
Respecte a la Plena ciutadania seria:  La incorporació de les persones immigrades en el 
procés de construcció polític del nostre país; un altre objectiu Promoure la participació 
de les persones immigrades a la nostra ciutat, un altre Crear la base d’un discurs 
col·lectiu respecte la immigració davant de l’opinió pública; un altre Combatre el 
racisme social i institucional, la discriminació i la xenofòbia; i per últim Mantenir 
informada a les persones immigrades en tot allò que els afecti. 
 
Respecte l’altre eix fonamental del Pla de Treball que és la Interculturalitat els 
objectius serien: Crear espais d’interacció entre entitats del Consell i diferents àmbits 
temàtics o sectorials o amb les pròpies entitats i la ciutadania; Promoure i facilitar que 
les entitats del Consell participin en els projectes interculturals de la Direcció 
d’Immigració; per últim Visualitzar i promoure la riquesa social, cultural i econòmica de 
les persones de la nostra ciutat. 
 
Com els deia, la documentació disposen del contingut del Pla de Treball i una graella 
síntesi dels objectius i accions. Per tant sol·licitem l’aprovació d’aquest Plenari per tal 
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d’iniciar aquest nou full de ruta que ens marca les fites a aconseguir i a treballar durant 
tota aquesta legislatura. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, moltes gràcies Mercè. Ara m’agradaria demanar si hi ha 
alguna persona que vulgui intervenir, o tingui algun tema a plantejar en aquest punt. 
Entenc que ja ho heu treballat abans però ara teniu l’oportunitat d’afegir alguna cosa i 
si no si us sembla, si no hi ha res afegir o a qüestionar donaríem per aprovat aquest 
Pla de Treball del Consell 2012 – 2015, us sembla bé? Si? El donaríem per aprovat. 
Gràcies Mercè, no només pel que has fet avui si no per tota la feina feta. 
 
  

4. Informe de resultats de la Sessió de treball Dones i Immigració  
 

Sra. Maite Fandos. Ara passaríem al següent punt que és l’informe de resultats de la 
sessió de treball de Dones i Immigració. Com sabeu al llarg d’aquest últim any hem 
treballat amb el tema de la dona que com saben, jo precisament hi tinc un especial 
interès, com amb consta que tenen moltes de les persones que esteu avui aquí. Això 
ho hem fet especialment per crear ponts en el sector associatiu immigrant i les 
associacions de dones de la nostra ciutat. Per identificar les necessitats i interessos de 
les dones immigrades a la ciutat de Barcelona, per la necessitat de promoure la 
implicació de les dones nouvingudes en les estructures associatives que treballen el 
tema de gènere existents a Barcelona, per visibilitzar les aportacions, la funció de la 
dona immigrada a la nostra ciutat. Per aquest motiu vàrem convidar al Consell 
Municipal de les Dones a participar a la Trobada d’entitats del mes d’octubre, el Premi 
CMIB també es va dedicar al tema de les dones i per últim s’ha fet una sessió de 
treball de Dones i Immigració, el resultat del qual avui ens presenten. 
 
Ara li passo també la paraula, primer a la Mercè i després hi haurà la Laura i la Irene 
que també intervindran, Mercè quan vulguis. 
 

Sra. Mercè González. Com sabeu la Sessió de treball que vam fer sobre Dones i 
Immigració es va convidar a totes les entitats membre del Consell Municipal 
d’Immigració i també del Consell Municipal de les Dones. En total hi van participar 
trenta quatre dones, de les quals 21 convidades pel CMIB i 13 pel Consell Municipal 
de les Dones. La sessió va tenir lloc un divendres, 1 de juny de quatre a vuit del vespre 
a l’Espai Francesca Bonnemaison. La metodologia de treball que vam utilitzar va ser 
consensuada entre el Consell Municipal de les Dones i el CMIB i també hi van 
participar el CIRD, Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. 
 
En total es van fer tres grups de treball els quals van debatre de cada eix els elements 
positius, les oportunitats i els possibles beneficis de la integració de les dones 
immigrades, els elements que dificulten, els aspectes a millorar i les possibles 
amenaces i propostes i alternatives. 
 
El resultat d’aquesta Sessió de treball és l’informe que trobareu a les carpetes. La 
fotografia que hi ha de les dones, són totes les dones que des de les quatre de la tarda 
fins a les vuit del vespre van estar treballant, o sigui aquesta foto està feta a les vuit i 
pico de la tarda del dia 1 de juny. Dic això perquè penso que també té vàlua el que 
podem presentar trenta dones que durant quatre hores, per la seva pròpia voluntat i 
iniciativa, es tanquen per parlar, per millorar la situació de la dona a la nostra ciutat. 
 
Resultat de tot el que es va treballar en cada grup de treball ho teniu aquí, l’informe és 
molt ampli. Ara no podem llegir-lo tot doncs seria cansat, però si que hem pensat que 



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 

es podria llegir cada una de les propostes i alternatives de cada grup que es va 
treballar. I qui millor que fer-ho que una de les dones que van participar en cada un 
d’aquests eixos. Si us sembla en l’eix Participació política i ciutadana presenta les 
propostes i alternatives la senyora Laura Rojas. 
 
Sra. Laura Rojas Si, hola, bona tarda, a més a més dir-vos que ha estat un plaer 
participar en aquesta trobada de dones i crec que és molt fructífer, molt productiu per 
la ciutat. Doncs començo per l’eix 1 Participació política i ciutadana, propostes i 
alternatives: 
 
Mantenir els drets constitucionals i aconseguir la ciutadania plena  
Hi ha un gran acord en el fet que és necessari evitar la retallada de drets 
constitucionals i aconseguir la ciutadania plena per a les persones immigrades. En 
aquest sentit, s’observa que no només cal evitar el retrocés en els drets adquirits, sinó 
que cal reivindicar i assolir tots els drets de la ciutadania plena.  
 
Normalitzar la diversitat de manera constructiva 
Es considera fonamental normalitzar la diversitat fent-ne una visualització constructiva 
des dels mitjans de comunicació i promovent espais de trobada entre les associacions 
autòctones i les d’immigrants. La diversitat és una realitat i un valor, però és 
fonamental no estigmatitzar les diferències culturals, sinó fer una difusió constructiva 
de les diferents realitats culturals per promoure un enriquiment mutu. 
 
Potenciar la dimensió comunitària 
Hi ha acord sobre la importància de recuperar la dimensió comunitària per reconèixer 
diverses maneres de participar en la comunitat i fomentar un gir ideològic a partir del 
foment del diàleg amb la ciutadania. Aquest treball comunitari permet incidir en les 
relacions quotidianes i establir vincles entre les persones i entre les persones i les 
institucions. Es considera bàsic facilitar espais per reunir-se, escoltar les persones en 
espais de trobada informals i promoure la seva organització social en la mesura del 
possible, per així donar millor resposta i interlocució. En aquest sentit, es considera 
bàsic el paper de les associacions. Per tot això, és clau recuperar el treball comunitari 
des de la base i des de les administracions i entitats per promoure espais de reflexió i 
trobada per tal de facilitar l’organització de les bases. 
 
Planificar els espais de trobada en funció de l’agenda de la dona immigrada 
 S’observa que per facilitar la participació política i social és molt necessari tenir 
presents les disponibilitats de temps de les dones immigrades. És fonamental 
reconèixer l’agenda de la dona immigrada per valorar quin és el millor moment per 
reunir-se o convocar. En aquest sentit, s’assenyala que la millor hora és entre setmana 
de 19 a 21 hores, o en cap de setmana. De fet, s’apunta com escenari ideal oferir 
diferents moments i alternatives per participar. 
 
Comptar amb l’experiència i el coneixement de les dones immigrades 
Quan es fan cursos sobre temes vinculats a les dones, a les persones immigrades o a 
les dones immigrades, és convenient portar-hi persones amb una experiència personal 
viscuda, més enllà dels especialistes del tema que pugui haver-hi, perquè s’observa 
que a vegades s’han desenvolupat cursos on han intervingut força ponents per parlar 
de les dones immigrades però cap ho era. 
 
Potenciar les associacions que treballen amb i per a les dones immigrades 
Es considera bàsic promoure, reforçar i estimular les associacions, reconeixent la seva 
tasca, empoderant-les, facilitant la seva expressió i promovent la seva interconnexió. 
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Treballar per la unitat de les dones per lluitar contra una visió patriarcal de la 
societat 
Necessitat d’unir la força de les dones per lluitar contra el patriarcat. Per aconseguir-ho 
és necessari anar més enllà de l’agrupació per “comunitats” i unir-se per temes i 
interessos concrets. 
 
Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
Finalment, és clau facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal per 
facilitar la participació política i ciutadana de les dones immigrades, perquè si no es 
facilita aquesta conciliació és molt difícil la participació política i social de les dones. 
 
Sra. Mercè González. Gràcies Laura. En tot cas el segon eix era Factors que faciliten 
la integració i la igualtat d’oportunitats, presenta la senyora Irene Yamba. 
 
Sra. Irene Yamba. Gràcies Mercè y buenas tardes.  
 
Propostes i alternatives  
 
Definició del model de societat  
Hi ha un acord majoritari sobre la necessitat d’aclarir i definir quin model de societat es 
vol i de quina manera encaixa la immigració en aquest model. S’observa que en els 
darrers temps s’han anat utilitzant diferents conceptes com ara integració, inclusió o 
fins i tot, més recentment, acomodació, per parlar de la immigració. Cadascun 
d’aquests conceptes no són neutres, sinó que dibuixen una manera d’entendre la 
immigració d’una manera o altra i caldria definir per quin concepte s’aposta. 
D’altra banda, es valora que l’existència del racisme i els seus derivats (discriminació, 
sexisme, classisme) són una realitat avui dia. Per tant, el primer que hem de fer és 
acceptar-ho obertament i començar a prendre mesures. 
També es reconeix que l’actitud de la societat d’acollida és paternalista (sobretot pel 
que fa a l’Administració) i que caldria treballar en la línia de l’empoderament de les 
persones immigrades.  
 
Desenvolupar una proposta formativa més ajustada a les necessitats de les 
dones 
Hi ha acord en el fet que caldria impulsar programes de formació que estiguin més 
adequats a les necessitats de les dones, com ara la llengua. En aquest sentit, les 
associacions poden crear propostes d’aprenentatge amb experiències positives i 
bones pràctiques. 
 
Impulsar mesures en l’àmbit del treball 
Totes les participants coincideixen que el treball és la màxima prioritat de la dona 
immigrada. En aquest sentit, es valora que el govern hauria d’impulsar mesures per 
promoure la feina entre les dones immigrants, que pateixen una doble discriminació 
(per ser dona i per ser immigrant). Des de les entitats es podrien fer campanyes per 
reivindicar els drets laborals, com ara els drets de les treballadores del servei 
domèstic, i també es podrien potenciar iniciatives com ara facilitar microcrèdits que 
permetin crear empreses i negocis. 
 
Fomentar espais de trobada 
Hi ha consens en el fet que una de les accions més efectives i necessàries és 
promoure espais de trobada i interacció entre dones d’origen i acollida que permeti el 
coneixement mutu i reforçar lligams entre les dones. En aquesta línia, es valora que 
més enllà de les diferències d’origen, en tant que dones, totes tenen moltes coses en 



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 

comú. El coneixement de l’altra és el punt de partida per poder respectar les altres 
cultures i pot ajudar a trencar les barreres existents.  
El paper de les associacions de dones en aquest sentit és fonamental. Caldria 
promoure un treball conjunt més sòlid, que permetés defensar els drets i la promoció 
de la dona i promoure intercanvis entre col·lectius, per exemple per aprendre llengües 
(castellà, català, anglès). Cal també visibilitzar les dones líders comunitàries de 
manera formal o informal i el treball que desenvolupen. 
 
Promoure la llengua pròpia 
Més enllà de l’aprenentatge del català i el castellà, es proposa impulsar mesures que 
permetin a les dones facilitar informació o ensenyar les llengües pròpies d’origen. 
També hi ha qui valora que caldria habilitar espais i serveis a les persones immigrades 
que vulguin ensenyar la llengua pròpia als seus fills i filles. 
 
Mitjans de comunicació 
Hi ha acord que els mitjans de comunicació desenvolupen un paper important i que 
caldria treballar perquè fomentin les relacions humanes sense estereotipar ningú quan 
succeeix algun fet negatiu. Per exemple, quan es produeix un fet delictiu, no fer 
referència a l’origen de la persona, atès que aquella actuació delictiva no és atribuïble 
al fet que provingui d’una cultura o col·lectiu, sinó a la mateixa persona. 
També hi ha acord en la necessitat de potenciar les campanyes institucionals sobre la 
immigració a través de mitjans oficials per trencar tòpics i rumors. Tot i que es valora 
positivament la iniciativa Xarxa Antirumors, es considera que caldria fer el salt als 
mitjans de comunicació, perquè sinó la seva tasca no arriba a la majoria de la 
població. 
 
Promoure la participació de les dones 
Davant el context actual, es valora que la participació de les dones és més necessària 
que mai. Es podrien promoure diferents accions i experiències de participació 
ciutadana i aprofitar el moment per iniciar i participar en el debat públic. En aquesta 
participació, la proposta d’establir quotes de participació política no genera consens 
entre les participants. 
 
Continuar amb el suport econòmic 
Hi ha acord a continuar donant suport social i econòmic i ajudant les entitats de l’àmbit. 
En aquest sentit, cal exigir a l’Administració subvencions per fer efectiva la integració i 
la igualtat d’oportunitats, i “que no quedi com una frase bonica”. Ara bé, es considera 
que aquestes subvencions s’haurien d’orientar a les necessitats detectades des de les 
entitats, que són qui coneix millor les prioritats que han d’atendre.  
 
Potenciar la mediació 
Hi ha acord en la necessitat de reconèixer i promoure la feina que fan i poden fer els 
mediadors/es comunitaris interculturals; amb joves, als espais públics, en l’àmbit de 
salut (CAP, hospital), etc. La tasca dels mediadors pot ser molt important en alguns 
col·lectius o en certs conflictes. Per exemple, es comenta el cas de dones 
pakistaneses en situació de violència domèstica. En aquesta cultura, els matrimonis 
normalment són dins de la mateixa família. Quan s’atén un cas és necessari informar 
bé i donar un temps perquè es puguin pensar què volen fer, ja que sovint perden el 
control de la denúncia, després es fan enrere i la situació a les famílies és molt 
complexa. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, gràcies. Ara el tercer eix la Mercedes Fuenzalida. 
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Sra. Mercedes Fuenzalida. Hola bona tarda. Em toca a mi l’eix 3 que és Identificació 
dels factors d’exclusió i vulnerabilitat, propostes i alternatives que s’han 
desenvolupat en aquesta jornada de Dona i Immigració: 
 
Treballar amb les dones i els homes 
Tothom coincideix que actualment es du a terme un treball intens amb les dones sobre 
els seus drets en la societat d’acollida, però aquest treball no es realitza de manera 
similar amb els homes. Aquest fet pot comportar un desequilibri de mirades, vivències i 
posicionaments a l’hora de desenvolupar-s’hi com a persona en la societat d’acollida. 
Per tant, és necessari treballar amb els homes per tal que els canvis i la integració en 
la societat d’acollida i la mobilització de rols es produeixin amb i en un cert equilibri. 
Així, la informació entorn els drets, les normes, l’accés als recursos i al mercat de 
treball, els aspectes culturals de la societat d’acollida, etc. han de ser treballats també 
amb els homes, per facilitar una bona entesa entre homes i dones.  
 
Treballar contra la violència de gènere  
En primer lloc, aquest tema focalitza la seva proposta en millorar l’accés a la 
informació. Es valora que moltes dones desconeixen els recursos existents i/o no hi 
tenen accés. Es tracta d’arribar a aquelles dones que no tenen una xarxa o un accés 
als canals d’informació utilitzats generalment, i per tant, s’han de buscar i 
desenvolupar altres estratègies i canals per fer arribar la informació. En segon lloc, una 
situació de violència domèstica requereix un acompanyament adient, ja que hi ha 
diversitat de dones i cultures. En aquest tema, aquest acompanyament és clau, ja que 
es comenta que la llei permet al maltractador tornar a residir en la casa, cosa que 
provoca situacions de fragilitat i desemparament de la dona.  
Per tant, es proposa millorar la informació i buscar canals millors per fer-la arribar a 
totes les dones, i garantir l’acompanyament adient a les dones en cas de violència de 
gènere.  
 
Potenciar la unió d’entitats, la creació i l’assoliment d’una xarxa  
Tothom coincideix en la necessitat d’unir-se per tenir més força davant les 
reivindicacions comunes. Les entitats de la ciutat de Barcelona són fortes i diverses, 
però s’observa que malgrat el context econòmic, les entitats no han estat capaces, de 
moment, d’unir-se en una sola veu per la reivindicació dels drets. Aquesta coordinació 
en la manera de funcionar i organitzar-s’hi donaria més força davant una denúncia que 
si una entitat ho fes de manera individual.  
En aquesta línia, una de les participants també suggereix la utilització del Síndic de 
Greuges, ja que és un recurs que existeix, està a l’abast i s’utilitza poc.  
 
Fomentar la participació en les polítiques públiques  
Hi ha acord entorn de la proposta d’integrar dones immigrades en els diferents 
sectors i àmbits de la societat. En concret, es proposa comptar amb dones 
immigrades com a especialistes en els consells, en l’assessorament de polítiques 
públiques, en la xarxa d’immigració, etc. Sorgeix el debat entorn si una dona ha 
d’haver experimentat una situació per poder treballar o assessorar sobre aquesta: un 
sector de les participants opina que és millor, i algunes participants no ho consideren 
necessari. Tot i aquesta doble visió, sí que hi ha coincidència en la proposta inicial que 
les dones immigrades han de formar part de tots els àmbits i nivells de la vida pública, 
econòmica, social, etc. 
En aquest sentit, també sorgeix la reflexió sobre la necessitat de treballar per la 
conscienciació de la dona respecte al seu paper en la societat d’acollida i la 
visualització d’aquestes en els diferents àmbits socials. Es considera que algunes 
dones ja hi participen i poden tenir un paper rellevant, però en alguns casos no es 
visibilitza aquesta participació.  
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Col·laborar amb entitats autòctones i d’immigrants  
Hi ha acord que el treball col·laboratiu s’hauria de donar entre tot tipus d’entitats, 
creant espais conjunts i de representació conjunta.  
 
Formar els i les professionals dels diferents serveis i recursos  
També genera acord la necessitat de formar els professionals dels diferents serveis i 
recursos sobre les diferents cultures i maneres de fer. És necessari que les persones 
que treballen en els diferents serveis coneguin les diferents cultures i sàpiguen com 
gestionar la diversitat.  
També preocupa que des dels serveis municipals i des de les persones immigrades es 
posi tota l’atenció en els requisits per aconseguir el permís de residència, i no en la 
seva renovació. En aquest sentit, es proposa que els serveis socials millorin la 
informació en l’atenció directa, transmetent-ne la importància, així com buscar 
mecanismes i canals que aconsegueixin el que es va anomenar “fidelitzar” l’atenció. 
Per exemple, es proposa transmetre a les dones usuàries dels serveis socials la 
possibilitat d’acudir i demanar informació sempre; i transmetre la importància d’aquest 
segon pas.  
 
Combatre els discursos discriminatoris i tendenciosos  
Davant certs discursos i informacions dels mitjans de comunicació, es coincideix en la 
necessitat d’establir mecanismes de col·laboració amb els mitjans de comunicació. 
Aquest punt proposa tenir una línia estable de treball amb els mitjans de comunicació 
que proporcioni informació veraç sobre els rumors i la situació de les persones 
immigrades, l’accés als recursos, etc. Es valora que en alguns casos únicament es 
donen dades i informació objectiva quan hi ha un cas concret o una situació crítica 
específica. Però no únicament quan hi ha una crisi és quan s’ha de proporcionar 
aquesta informació, sempre s’ha de crear un escenari que transmeti una informació 
veraç i real.  
A més, es proposa utilitzar nous canals de comunicació (xarxes socials, TIC), que ja 
existeixen però que a vegades no s’utilitzen; i buscar canals i col·laboracions dels 
mitjans alternatius, aprofitant xarxes naturals i llocs de trobada de les dones. En 
aquest sentit, la informació en llocs de trobada natural sovint és més efectiva que a 
través dels mitjans de comunicació.  
 
Facilitar l’accés a l’habitatge  
Es proposa buscar fórmules perquè les administracions avalin l’accés al lloguer, atesa 
la situació actual i les condicions que imposa el mercat de l’habitatge per accedir-hi. 
Malgrat que es reconeix que és una problemàtica que afecta tota la població, 
s’especifica que també afecta les dones immigrades.  
Una altra proposta acordada gira entorn del concepte d’habitatge d’ús unifamiliar que 
existeix en la societat d’acollida. Es valora que cal avançar en aquest concepte i 
acceptar que diverses unitats familiars o persones poden compartir un pis, i acceptar 
aquesta alternativa en els processos públics d’accés a l’habitatge. En aquest sentit, 
aquest canvi també podria afavorir el treball necessari per aconseguir el reagrupament 
familiar, per exemple. Avui dia en molts casos és impossible complir les condicions 
establertes per al reagrupament, i per tant, si es permetés el cas de compartir pisos, 
seria més accessible.  
 
Garantir l’educació i la formació de les dones immigrades 
En un escenari de retallades pressupostàries i de dificultats d’accés al mercat de 
treball per a tothom, un sector de les participants proposen no deixar de fer, i fins i tot 
reforçar, la formació i l’educació a les dones immigrades. Es parteix de la importància, 
sempre, de donar formació i educació a les dones immigrades que els faciliti l’accés al 
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mercat de treball. Aquesta formació no se’ls pot retallar, ja que és fonamental com a 
eina d’inclusió i integració.  
 
Garantir l’accés a la sanitat pública 
En aquesta línia, i seguint les aportacions a la diagnosi de la situació, es proposa que 
es converteixi en realitat el que fins ara és un compromís polític verbal del Govern 
català: l’atenció sanitària a les persones immigrades, independentment del que digui el 
Govern de l’Estat espanyol. És necessari aquest compromís amb la continuïtat de 
l’atenció sanitària a tothom, més enllà de les urgències, especialment per a les dones 
(per exemple, en prevenció de ginecologia).  
 
Potenciar el finançament i el reconeixement de les entitats  
Des d’algunes entitats es proposa la necessitat de reconèixer la tasca que les entitats 
estan desenvolupant en l’atenció a la població immigrada, gestionant serveis, etc. 
Aquest reconeixement hauria de comportar un finançament adient per desenvolupar el 
rol que actualment tenen a la ciutat.  
El posicionament d’algunes de les entitats és de cert malestar perquè no se senten 
recolzades per les administracions, ni financerament ni econòmicament, i afirmen que 
participen en la trobada pel tema tractat i per les dones. Es valora que les entitats duen 
a terme una atenció de primera línia de les dones immigrades i altres  persones, i els 
recursos són cada vegada menors. En aquest sentit, també es reafirma la proposta 
d’unificació de les entitats per tal de demanar recursos, finançament i reconeixement.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Sra. Maite Fandos. Moltes gràcies, evidentment a la Mercè i també a la Laura a la 
Irene i a la Mercedes. La veritat és que ho té tothom a les carpetes i per tant llegirem 
amb molta atenció aquesta anàlisi que heu fet així com les propostes que heu fet. 
Aquesta és una de les funcions d’aquest propi Consell, assessorar, recomanar i 
cooperar en les polítiques, els plans i els programes municipals. Per tant us vull agrair 
l’esforç i la dedicació desinteressada de totes les participants en aquesta feina que heu 
fet i felicitar-vos i donar-vos les gràcies. 
 
 

5. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 
 

Sra. Maite Fandos. Passaríem, si els hi sembla, al següent punt que és la proposta de 
baixes i entades de membres del Consell que li passo la paraula un altre cop a la 
Mercè. 
 
Sra. Mercè González. Respecte les propostes rebudes d’entrada la Comissió 
Permanent ha pres la següent decisió. Aprovar la sol·licitud d’entrada de la PIMEC 
Comerç, Patronal de petites i mitjanes empreses. A la documentació, a la carpeta, 
disposeu de la fitxa corresponent que informa sobre aquest punt. 
 
Per altra banda desestimar la sol·licitud d’entrada de l’USOC, Unió sindical obrera de 
Catalunya. En aquest cas es considera que l’entitat no compleix cap dels requisits 
establerts en el reglament per poder ser vocal en el CMIB. 
 
Respecte a l’apartat de propostes de baixes, la secretaria informa que hi ha tres 
entitats que no han participat en cap acció del Consell en els dos últims anys. Com 
sabeu, quan passa això s’envia una carta a l’entitat corresponent on se l’indica que si 
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no mostra interès se la donarà de baixa. Una d’aquestes entitats ja se li havia enviat 
una carta i en aquell moment va dir que si que estava interessada.  
 
La Comissió Permanent acorda per unanimitat que si alguna de les associacions 
membres està dos anys sense participar, s’acorda enviar-los una carta de baixa. Si 
responen dient que volen participar però durant l’any següent segueixen sense venir, 
se les dona automàticament de baixa del Consell. 
 
La Comissió Permanent proposa, donat la no participació des de fa més de tres anys 
del Colectivo Tripartito Angola – Congo – RD Congo  es proposa la baixa automàtica. I 
respecte l’Asociación de Mujeres Empresarias Chinas y Españolas i l’Associació 
d’Immigrants Saharauis, donat que no han participat a cap acció els dos últims anys, 
se’ls enviarà una carta per tal que decideixin si volen continuar al Consell amb un cert 
compromís de participació. Això seria l’apartat de propostes de baixes. 
 
Per últim els he d’informar que el vicepresident del CMIB, el senyor Kamal Ben Brahim 
ha dimitit per motius personals. Per tant queda vacant aquesta funció com a 
vicepresident primer. Informada la Comissió Permanent s’acorda el següent: durant el 
mes de novembre podran vostès presentar les candidatures mitjançant una carta a la 
secretaria al CMIB; la secretaria informarà dels candidats a totes les entitats membres 
la primera setmana de desembre; i en el Plenari de desembre procedirem a la votació 
per a l’elecció del vicepresident/a primer/a. 
 
Això seria tot aquest apartat. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, moltes gràcies Mercè. Hi ha alguna paraula? Alguna 
intervenció en aquest punt? No? Doncs bé, quedaria així com ha comentat la Mercè, 
les altes i baixes i també les cartes que enviarem a les dos entitats que no han 
participat en els darrers dos anys. 
 
 

6.  Informacions: 
 
Sra. Maite Fandos. Passaríem al següent punt d’informacions i li passo la paraula, en 
aquest cas, al Miquel Esteve. 
 

- Pla de treball d’Immigració 
 
Sr. Miquel Esteve. Gràcies Tinent d’alcalde, regidors, regidores. En tot cas seré molt 
breu perquè informar ja ha explicat una mica la Tinent d’alcalde, que en aquests 
moments estem a la recta final del que seria el Pacte per la Immigració, el Pla de 
treball per la Immigració 2012 – 2015 amb el conjunt de forces polítiques del consistori. 
 
Només informar que quan aquest pacte sigui ja efectiu, sigui una realitat, que 
segurament serà a finals d’aquest mes, serà exposat conjuntament per totes les forces 
que li donin suport en aquest CMIB per posar-lo a consideració. En tot cas era informar 
d’això, que conjuntament, un cop estigui ja concretat el Pacte, el presentarem 
conjuntament a tots vostès per posar-lo a consideració. 
 
Alguna qüestió al respecte? Alguna informació que vulguin? 
 
Sra. Maite Fandos. Hi ha alguna pregunta? En tot cas, no cal dir, que qualsevol 
informació que vulgueu també podeu trucar al Miquel directament, o al Ramon. 
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- Pla de retorn voluntari al Senegal 
 
Sra. Maite Fandos. Passaríem al Ramon Sanahuja que ens informarà sobre el Pla de 
Retorn voluntari al Senegal. 
 
Sr. Ramon Sanahuja  Moltes gràcies tinenta d’alcalde, regidors, regidores, senyors, 
senyores. 
 
Jo els informaré molt breument de com ha funcionat la prova pilot de Retorn Voluntari 
al Senegal. Es va iniciar com a conseqüència d’una mesura de govern que va adoptar 
el govern de la ciutat de Barcelona i que com a prova pilot, ja ho estic dient, prova 
pilot, ens estàvem introduint en un món que l’Ajuntament no tenia experiència. Durant 
uns mesos, des del mes de novembre del 2011 fins al mes de maig hi hem estat 
treballant.  
 
Recordeu que en l’anterior Plenari vàrem explicar una mica aquesta prova pilot que té 
com a objecte fonamental intentar solucionar una part del problema que hi ha a una 
part de la ciutat, sobretot al Districte de Sant Martí, amb persones en situació 
d’extrema vulnerabilitat, majoritàriament subsaharianes i majoritàriament de 
nacionalitat senegalesa, que estan residint en assentaments irregulars. Es tracta d’un 
conjunt de persones bastant important. 
 
Aquesta prova pilot formava part de tota una sèrie d’accions, que l’Alcalde ha 
encarregat un Pla a la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme per tal de trobar solucions 
estructurals a aquesta situació, situacions que passen per molt tipus d’accions. Una 
d’aquestes accions possibles és oferir a aquelles persones que ho desitgen, de forma 
absolutament voluntària, la possibilitat de fer un retorn voluntari productiu al Senegal. 
 
Durant el procés d’aquesta prova pilot, finalment es varen contactar amb moltíssimes 
persones, es va informar a les associacions. Es varen entrevistar a més de cinquanta 
possibles candidats però a l’hora de la veritat, amb el compromís d’aquest retorn 
voluntari, es van aconseguir sis persones que varen fer el retorn voluntari al Senegal. 
 
Pot semblar una xifra modesta però coneixent la experiència per exemple del projecte 
de retorn estatal del Ministeri de Treball o d’altres projectes de retorn, creiem que és 
un nombre important. 
 
D’aquestes sis persones, quatre persones varen optar per un projecte d’emprenedoria 
a país d’origen i es va treballar tot el tema del projecte d’emprenedoria, de com fer-lo, 
amb un assessorament. També es va treballar molt el tema de la preparació al retorn, 
no és un tema fàcil explicar a l’entorn familiar la decisió important de retornar al país 
d’origen. 
 
Com us deia quatre persones es varen acollir a la possibilitat d’un projecte 
d’emprenedoria. Aquest projecte d’emprenedoria va ser finançat parcialment per la 
Fundació La Caixa, que vàrem aconseguir uns fons per finançar projectes 
d’emprenedoria. Dos en canvi, atesa la seva situació d’extrema vulnerabilitat van voler 
retornar immediatament i se’ls va facilitar el retorn. 
 
Dir-vos també que en el país d’origen tenim un acord amb l’OIT i amb una associació 
que fa un procés de recepció de l’aeroport, un petit procés d’acollida, i després de 
seguiment de com estan anant aquests processos d’emprenedoria. Dels quals tenim 
notícies de tres que estan anant força bé, segons expliquen els propis protagonistes 
que estan contents i animats. 
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Això va ser la prova pilot, hem de dir-vos que és extremadament difícil casar els perfils 
de les persones que expressen la voluntat de retornar amb les possibilitats d’ocupació 
en el país d’origen. Perquè en el país d’origen hi ha ofertes de treball però tenen uns 
perfils determinats que és molt difícil a vegades casar les condicions de la persona 
aquí amb el que es demana al país d’origen, és extremadament difícil i més des d’una 
administració local. Això és una realitat que hem d’acceptar. 
 
Un cop avaluada aquesta prova pilot, el Programa s’ofereix d’una forma més estable ja 
no tant com a prova pilot sinó d’una forma més normalitzada. A partir del 15 de juny, la 
porta d’entrada, atès que són persones que estan en situació vulnerable, vivint al 
carrer, moltes d’elles són persones sense sostre, la porta d’entrada és l’equipament 
que té l’Ajuntament per treballar les persones sense sostre que és el SIS, que ha 
contractat una persona especialitzada per atendre els possibles candidats que anem 
detectant. I s’oferirà tres possibilitats: el retorn immediat a aquelles persones que la 
seva situació és desesperada i vulguin retornar; una segona possibilitat seria el retorn 
amb un possible projecte d’emprenedoria, aquí es faria també un procés de formació 
durant un mes i un mes i mig i es faria el retorn; i el tercer, si es pot, perquè aquest és 
l’altre tema la disponibilitat, seria propiciar un procés de formació en algun tipus de 
treball professional que la persona pogués utilitzar al país d’origen. Això està subjecte 
a la disponibilitat de cursos, que hi hagi cursos als quals les persones puguin assistir. 
N’hi ha, hi ha entitats com Càritas, que aquí tenim present, que fan cursos per tot tipus 
de persona independentment del seu estatus legal.  Però hi ha altres cursos en els 
quals una persona en situació irregular no s’hi poden acollir, per tant dependrà de la 
disponibilitat en el moment en què detectem aquesta persona, és difícil però és 
possible. 
 
Aquesta porta queda oberta i diguem que és una de les mesures que quedarà i serà 
absolutament complementària de tot un reguitzell de mesures que, crec que és al mes 
de setembre o octubre, que la Tinença d’alcaldia d’urbanisme, d’Hàbitat Urbà, haurà 
de presentar al conjunt de la ciutat. 
 
Sra. Maite Fandos. Moltes gràcies Ramon.  
 

- Trobada d’entitats 
 
Sra. Maite Fandos. Passaríem al següent punt dins d’aquest apartat d’informacions i 
després obriríem un torn de paraules. La Trobada d’entitats que el Miquel... també ho 
informes tu? 
 
Sr. Miquel Esteve. Si, jo abans de passar-li la paraula a la Mercè perquè expliqui els 
detalls, si que volia agrair especialment i personalment el treball i l’esforç que s’ha fet. 
Els que veu començar aquest any a preparar la Trobada d’entitats, les primeres 
sessions amb mi mateix, sabeu que jo em vaig entestar molt en canviar una mica el 
format i això ha portat segurament més treball, més esforç i a lo millor més dificultats. 
Però jo crec que el resultat final serà bo. Independentment d’aquest bon resultat, si 
que volia agrair aquest esforç que s’ha hagut de fer.  
 
El canvi de format venia sobretot amb la idea que el dia que sortim, que ens mostrem 
a la ciutadania ho hem de fer amb allò que prediquem que és la interculturalitat, la 
interacció i la interactuació. Per tant la meva proposta anava lligada a mostrar-nos així, 
treballant colze a colze, treballant conjuntament, treballant interactuant. Per això hem 
substituït la presència de cadascuna de les entitats per cinc gran àrees d’interactuació 
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on les pròpies entitats estaran allà barrejades treballant conjuntament i visualitzant 
aquesta interacció i aquesta interculturalitat. 
 
En tot cas li passo la paraula a la Mercè, però insisteixo, ser que aquest canvi ha 
comportat més esforços, més treball, i per tant no només com a equip de govern, si no 
també personalment, perquè era una dèria meva, agrair aquest esforç i aquesta 
planificació que realment ara fa molta patxoca. Mercè... 
 
Sra. Mercè González.  Respecte a la Trobada d’entitats, també trobareu aquí a la 
documentació un document amb les dades més significatives al principi de la quantitat 
d’entitats que participaran, que estan inscrites, que són quaranta vuit, més l’entitat 
convidada, la PIMEC Comerç. 
 
Vint entitats fan propostes d’actuacions musicals o de dansa, com sabeu hi haurà el 
sorteig en la reunió que tenim el setembre. Després vint-i-sis entitats fan propostes de 
tallers i vint-i-una de jocs tradicionals. 
 
La programació d’actuacions, tallers i jocs s’està acabant de lligar però si que ja tenim 
més lligada, sabeu que això, com deia el Miquel, han estat moltes reunions, però 
finalment hem volgut que tingueu a les mans el que seria el programa de les diferents 
carpes temàtiques, de les entitats que participen en aquestes carpes, i les activitats 
que es portaran a terme. En total, ja ho veieu, com us deia sou quaranta vuit entitats 
les que participeu en les diferents carpes temàtiques, aquí teniu les diferents activitats. 
 
Res més, en aquest sentit jo també volia agrair, perquè ser que heu fet un gran esforç, 
que els canvis a vegades costen però que al final entre tots hem pogut construir i aquí 
ho teniu a les mans que fa goig, la veritat. 
 
Gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos.  Molt bé, gràcies. Hi ha algunes paraules? Algú que vulgui 
intervenir? Passem a l’apartat de Precs i preguntes. 
 
 
Sr. Javier Bonomi. Moltíssimes gràcies. Jo en primer lloc agrair al Consell la tasca 
feta, el treball fet i ben fet. 
 
Jo simplement voldria parlar de dues qüestions. Per una banda el tema retorn, 
preguntarle al Ramon respecte aquesta nova fase del projecte, si està lligat 
directament al col·lectiu de senagalesos? Si està obert a altres col·lectius? A mi em 
sembla que és molt important el retorno voluntario sostenible. Jo voldria que amb 
FEDELATINA la Federació latinoamericana hem començat un projecte amb suport de 
la Comissió Europea que va en la mateixa línea que es diu Retorno sostenible a seis 
països llatinoamericans que és Colòmbia, Perú Equador, Brasil, Paraguai i Bolívia. El 
que és interessant és que aquests sis països han signat també el recolzament al 
projecte de retorn i em sembla que és molt important la complicitat positiva dels països 
de retorn. Perquè en aquest cas per les trenta cinc persones que podran tornar en 
aquests sis països, es farà una formación de tres mesos a Catalunya i otra formación 
de dos mesos per acabar-ho a país d’origen. També hi estan involucrats els serveis 
públics d’empleo dels països de retorn i el Ministerio de Educación també en el 
reconeixement de la titulació que obtengan a nivell iberoamericà. Per això em sembla 
important aquesta línia de treball, no solo pel recolzament i la línia que viene marcant 
Europa si no també porque nuestros países entiendan que una persona que torna al 
seu país d’Europa té un valor afegit. Es faran sis itineraris d’educació lligats a les 
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noves tecnologies, tecnologías renovables, a diferentes aspectes que hi ha en els 
nostres mercats laborals. Hay que dir també que latinoamèrica és una economia 
emergent en aquests moments i és más fácil tal vez, tornar gent a latinoamérica que a 
otros países, a nivel de África. Volia simplement remarcar això. El projecte el 
començarem ara al juliol, ja farem la comunicació. Treballem de la mà de les entitats 
de referència dels diferents col·lectius dels sis països mencionats. También amb la 
xarxa d’entitats de retorno, Càritas, Creu Roja i altres que venen treballant en aquesta 
línea. Finalment dir que el proceso comença ara al juliol i acaba finalment el viatge 
d’aquesta gent formada a principis de l’any vinent. 
 
Sol·licitem també a l’Ajuntament poder comptar amb la xarxa d’entitats i també la xarxa 
social de l’Ajuntament per poder rebre també possibles beneficiaris. 
 
Finalment volia mencionar una qüestió que per nosaltres és molt important, és el tema 
de la joventut. S’ha parlat aquí de la dona, em sembla molt especialment vulnerable la 
dona jove també. Dir que la nostra preocupació, perquè ha acabat un projecte de 
Barcelona Activa, que no era solo pels immigrants, que era Joves amb futur. Era molt 
interessant perquè estos jóvenes, no solo acabaven el cicle escolar quan no l’havien 
acabat, quan l’havien abandonat, si no també se’ls donava la possibilitat d’una primera 
feina. Yo entiendo que estem parlant de fons a nivel estatales, estem parlant tal vez 
d’altres competències però si que és veritat que estem preocupats per l’àmbit laboral 
dels jóvenes i pel creixement que hi ha a nivell de violència juvenil. Nosaltres hem 
treballat muchísimo amb l’Ajuntament de Barcelona en la prevenció.  
 
Sra. Mercedes Fuenzalida. 
 
Crec que es podria millorar la difusió del programa, i potser no tindríem aquesta 
estadística que és una qüestió piloto. Per exemple aquí diu: S’adjuntarà un full de 
derivació. Totes les entitats, qualsevol de nosaltres podem derivar al SIS, perquè 
veiem aquest problema. Jo crec que això, hauríem de donar un pas més endavant o 
igual ja està donat, però que tots podem fer això. 
 
Pregunto això perquè jo m’he trobat amb colombians que han, vingut a veure a 
ACSAR, perquè nosaltres treballem amb refugiats, i m’explicaven que s’han enterat 
que a Madrid hi ha un programa de retorn vinculat a l’ambaixada. Jo he trucat al 
consolat... clar si es fa un programa de retorn voluntari de diferent nacionalitat també 
que nosaltres puguem derivar, puguem estar informats, perquè la gent clar a lo primer 
que va és a la proximitat que té. Només és això, gràcies. 
 
Sra.Maite Fandos. Moltes gràcies. Verònica... 
 
Sra. Verònica Tomàs. Jo també en relació al  tema de retorns al Senegal, fer una 
observació, no sé si massa tècnica per comentar-la aquí, però com que esteu tots aquí 
la comento. 
 
Un dels sis casos de la prova pilot va ser derivat per Creu Roja SAIER, sabem que 
podem enviar gent, derivar, l’única observació és que el telèfon que hi ha aquí a la fitxa 
és molt complicat contactar. Sembla potser una tonteria però parlant del perfil que 
estem parlant a vegades és complicat contactar amb aquesta gent, i un cop que el 
tenim al despatx i valorem potser que pot ser objecte d’aquest retorn, és més adient 
que marxi amb una cita a la mà, havent parlat amb el tècnic que no “espera que ja et 
trucaré” potser després no contactes... Simplement volia comentar aquesta qüestió 
que és molt tècnica i molt micro però que és real també. Gràcies 
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Sra. Maite Fandos. Moltes gràcies, alguna altra intervenció? Dos més, dieu els noms 
si-us-plau. 
 
Sra. Elsa Oblitas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Elsa Oblitas, soy del Centro 
Boliviano Catalán. Mi pregunta era en cuestión a los retornos voluntarios también. Yo 
quería preguntar si tenemos información del programa PREVICAT que tenia la 
Generalitat de Catalunya ¿Sigue funcionando con los retornos voluntarios o es que ha 
cambiado? ¿Hay recursos? Es que tenemos mucha gente que ha solicitado el retorno 
justamente a la Dirección General de Inmigración y están en espera. Nosotros 
queremos saber si realmente esto está funcionando o no para contestar a los 
compañeros que se personan a preguntar sobre estos retornos voluntarios y decirles 
la verdad a lo que tienen que atenerse. Sabemos que la crisis ha recortado muchos 
programas y quisiéramos una información clara sobre este programa. 
 
Segundo, quería un poquito saber qué resultados hay de las asociaciones que 
trabajan con jóvenes, donde podríamos derivar y tocar el tema de nuestros jóvenes. 
Ahora por la crisis también se han recortado algunos programas o actividades, los 
jóvenes se están quedando en la calle después de los colegios. Nuestra preocupación 
es que está creciendo un poco la violencia entre los jóvenes, sobretodo 
latinoamericanos. Yo quisiera que nos informaran si existen programas o esas 
asociaciones culturales que existían de esas exbandas latinas, no estoy ahora tanto al 
corriente, quisiera saber de esta información para poder redirigir a nuestros 
muchachos que tenemos de la asociación. O de las madres que vienen a la asociación 
que están preocupadas porque no saben donde enviar a los jóvenes para ocupar su 
tiempo.  
 
Quisiera que me informen de como está funcionando, qué resultados ha habido sobre 
las asociaciones culturales y sobre el programa PREVICAT de retorno voluntario de la 
Generalitat. Gracias. 
 
Sra. Maite Fandos. Hi havia una altra paraula. 
 
Sr. Mohamed Hilal. Hola, bona tarda a tothom. Sóc Hamid, de CCOO del Barcelonès, 
sóc membre d’aquest Consell, i orgullós una mica, no bastant, del treball fet per part 
de tot el conjunt del Consell, de la gent que ha treballat a les comissions, de la gent 
implicada. Jo crec que tenim un munt de propostes i de línies de treball per aquests 
pròxims anys. Felicitar també a l’equip tècnic de la Direcció d’Immigració per la feina 
feta. Especialment volia felicitar a les dones d’aquest Consell que han fet una feina 
molt important. Jo crec que l’informe aquest que han presentat aquestes compañeras, 
no únicament reflexa la preocupación i la problemàtica que tenen les dones, y esto és 
cert, que hi ha unes dificultats especifiques de la dona, però també recull moltes 
situacions i moltes reivindicacions i moltes problemàtiques que té el conjunt de la 
immigració, els homes també, i els nens i els joves. Jo crec que com s’ha dit aquí, que 
no únicament hem de comptar amb els professionals i amb els científics de les 
universitats per parlar de l’immigrant, de la dona, hem de comptar també amb les 
persones que han viscut i han sofert una mica el fet de ser immigrant i tenir que 
trasladar-se a un país, a una altra cultura i aquesta gent jo crec ho han demostrat amb 
aquest informe que són capaços de transmetre i de plantejar unes línies de treball molt 
importants. Jo animo també als membres d’aquests Consell perquè facin circular 
aquest material perquè és molt important. Res més, endavant i a treballar. 
 
Sra. Janette Vallejo. Hola, bona tarda a tothom, bona tarda a les autoritats. Comentar 
que si que es verdad que s’ha fet un treball excel·lent per part de les dones, de tot 
aquest treball que s’ha presentat, però a mi em preocupa també que, sempre deia que 
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serà un treball d’aquí a no sé quants anys. Aquest mateix tema, és una qüestió que es 
s’havia plantejat fa molts i molts anys. Llavors hem de reflexionar l’efectivitat que tenim 
a l’hora de donar resposta, ser concrets, propostes realmente viables, factibles, i anar 
fent també aquesta mesura de que se concreten perquè si no anirem com altres anys 
anant fent aquesta mateixa tarea, d’analitzar i reflexionar sobre els nostres problemes 
però no tenim respostes. 
 
Per altra banda, també penso que en aquest context de crisi, sí que és veritat que 
s’han diversificat serveis, s’ha anat avançant en aquesta sinèrgia entre les 
administracions per tal de donar resposta contundent, per exemple el tema 
d’antirumors. Però també penso que hay un vacío en quan al que és a la mobilitat 
social. Sí estem parlant d’aquelles persones que han arribat i tenen necessitats 
d’acollida, però després estan totes aquestes persones que porten cinc, deu anys i que 
es troben en la mateixa situació de treball, en la mateixa situació de sector laboral 
precari, encara tenint estudis està en la mateixa situació de Servei Domèstic o altres 
serveis poc qualificats. Llavors en quin moment aquestes persones podran 
precisament tenir aquest ascensor social. Penso que pot ser una oportunitat per la 
població i es podrà visualitzar realment aquesta igualtat entre la població autòctona i la 
població estrangera. Deixo aquesta reflexió de què ens plantegem també una proposta 
de hacia dónde va la immigració?. Y muchas gracias por la explicación que nos ha 
dado la regidora de tota aquesta tasca. Gràcies. 
 
Sra. Pauline Diouf. Bona tarda, yo soy Pauline, de la Asociación senegalesa. De 
hecho voy a abordar un poco todo el tema de retorno este de Senegal. Es un proyecto 
que nosotros, a nivel de la asociación, hace poco que estamos metidos para intentar 
ver cómo podemos colaborar con el Consejo Municipal y aportar soluciones. Pero lo 
que observamos, igual que vosotros, es que es un proyecto un poco complejo. Es 
verdad que está dedicado a un tipo de público que está visto como vulnerable por el 
hecho de donde están viviendo, por ejemplo. Pero vemos también que este colectivo 
se dedican a algunas faenas como las chatarras y con este trabajo podríamos decir 
que si que ganan algo y con lo que ganan envían a sus familias. Nosotros lo que 
hemos observado es que no es este colectivo que está dispuesto o está preparado 
para el retorno voluntario. Si es verdad que están viviendo en condiciones difíciles 
pero trabajan y ganan la vida. Nosotros a nivel de la asociación estamos intentando 
también concienzarles un poquito para formar agrupaciones o cooperativas, para ir a 
alquilar habitaciones o casas en común porque es lo que falta. Es verdad que viven allí 
en condiciones difíciles pero si se organizan sí que pueden alquilar viviendas y vivir 
allí. Pero lo que observamos es que la mayoría no están dispuestos al retorno 
voluntario del que habla el proyecto. A mí personalmente, me gustaría saber si con 
este proyecto, el Consejo Municipal está trabajando con las autoridades locales del 
Senegal, porqué por mis informaciones creo que no. Y también si que está bien hacer 
una formación para estas personas, tener emprenedoria, pero por lo que veo aquí un 
mes y medio de formación para mí no es suficiente para que esta persona tenga lo 
que necesita para emprender un proyecto cuando vuelva a su país. 
 
Y también me gustaría saber, sí que es muy bonito tener un proyecto pero si no tienes 
la financiación, si no tienes subvención, si no tienes la capacidad económica para 
realizar este proyecto, ya no te va servir tampoco mucho. Porque aparte de estas 
personas hay muchos inmigrantes senegaleses también que tienen sus proyectos de 
cooperación social, pero si  no tienes financiación no puedes realizar tu proyecto. Hay 
muchos que están disponibles, muchos, diría, que viven en condiciones regulares que 
han estudiado o que han estado aquí trabajando y ahora no tienen trabajo y tienen 
esta voluntad. Estas personas sí que quieren volver porqué igual ya saben cómo ha 
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funcionado y si tuvieran la oportunidad ahora o financiación, sí que pueden realizar los 
proyectos que tienen. 
 
Nada más, una pequeña aportación que tenía para esto. Gracias 
 
Sra. Maite Fandos.  Alguna altra intervenció. Si? Digues. 
 
Sra. Laura Rojas. És només una pregunta i potser una observació. Parlem que el nou 
Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona serà focalitzat 
bàsicament sobre la integració i la relació, la integració del col·lectiu immigrant a 
Barcelona. 
 
Volia saber quines polítiques o quines mesures prendrà aquest Consell per facilitar o 
promoure els espais de trobada del col·lectiu immigrant amb les entitats del país, que 
no sigui només la Trobada entitats si no que sigui un treball conjunt al llarg de l’any. 
 
És només això, gràcies 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, hi ha alguna altra... diguem. 
 
Sr. Jospe Mª Lahosa.  Si regidora. Per donar una resposta a la intervenció. Sóc 
Josep Mª Lahosa, director dels Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona.  Hi 
ha hagut dues intervencions en relació a la qüestió de la violència juvenil. Quin havia 
estat l’èxit de les associacions que en un moment determinat es van constituir? La 
situació avui és bastant diferent a la del 2004 quan vàrem iniciar la feina. Ara, si que 
els hi tinc que dir estem treballant en intentar definir respostes que s’ajustin a la nova 
realitat. Y també els hi tinc que dir, i per tant això si que els hi ofereixo, la vocació de la 
pròpia Direcció de Serveis i de l’Ajuntament de poder treballar conjuntament amb les 
entitats d’immigració, si parlem de Llatinoamèrica amb les entitats llatinoamericanes en 
aquest tema, perquè és fonamental. No podem treballar amb els seus fills sense 
vostès. D’alguna manera, des d’aquesta perspectiva, el que si els hi ofereixo és trobar 
un espai de debat, de poder articular algun tipus de resposta on hi hagi la implicació 
del moviment llatinoamericà perquè és fonamental per poder treballar amb els seus 
fills. També haig de dir que aquestes agrupacions que hi puguin haver-hi en aquest 
moment cada vegada són menys llatinoamericanes, són més transnacionals, per lo 
tant no estem parlant d’un col·lectiu concret si no de col·lectius juvenils, grups juvenils 
que tenen en l’estada en l’espai públic i en la confrontació amb altres grups, però si 
que més majoritàriament són d’origen llatinoamericà. Y sobretot a nivell mediàtic si que 
se’ls identifica com d’origen llatinoamericà. Per tant, per sintetitzar, oberts a treballar 
amb vostès, a identificar espais on puguem interlocutar, on puguem treballar i a partir 
d’aquí veure quines alternatives entre tots construïm. Moltes gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos. I ara, si us sembla, passaria la paraula. Respons tu Miquel a tot? 
 
Sr. Mique Esteve. Si, si hi ha algo més que ho completi el Ramon. 
 
Sra. Maite Fandos. Jo agrair molt les paraules que han dit algunes persones que no 
eren tant preguntes si no per donar la vostra opinió també. 
 
Sr. Miquel Esteve. Una mica per respondre a la preocupació, que a més a més és 
real, de la situació de la dona i de la situació de l’adolescència i la joventut, que han 
sortit per diverses intervencions. Dir-vos que aquest és un dels eixos principals del Pla 
de treball d’immigració que estem ara consensuant les diferents forces polítiques, es a 
dir que els diferents grups i el propi govern hem insistit en reflectir-ho. Hi ha unes 
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mesures concretes pel que fa al tema de la dona i sobretot pel que fa al tema de la 
joventut i de l’adolescència, vull dir que és una preocupació que compartim. En tot cas, 
quan fem aquesta exposició conjunta del Pla de treball podem aprofundir més i podem 
mirar les mesures. No deixa de ser un Pla obert i per tant no és una cosa tancada i 
que podem anar perfilant. Però en tot cas sapigueu que el tema de la dona i el tema de 
l’adolescència i la joventut és important dintre del Pla de treball, a més a més és 
estratègicament important. També, a part, concretament pel que fa al resultat de les 
Jornades, que jo penso que és una molt bona experiència, fer aquestes jornades entre 
el CMIB i el consell Municipal de la Dona, és una manera de transversalitat real, no 
només teòrica, si no real. Jo ja he donat instruccions a la Direcció d’immigració per 
recollir totes aquelles propostes que puguem impulsar i que puguem tirar endavant. 
Perquè aquest tema és un tema que preocupa no només al govern si no a tot el 
consistori. Puc donar fe que el conjunt de forces polítiques han fet sempre esment, 
quan hem anat fent el treball, han insistit més en el tema de dona i han insistit més en 
el tema de joventut. Per tant això és una preocupació compartida.  
 
Mercedes, allò que comentaves de amb qui treballàvem en el Pla de retorn. Ja 
treballem amb les entitats. Perquè una de les entitats amb la que més treballem, que 
més ens ha donat suport i que col·laborem és ACISI, que és una de les entitats que 
més presència té històricament en el tema dels assentaments del Poble nou. També 
les associacions de senegalesos i encara ara estem treballant. ACISI ha participat en 
la formació. Si que és veritat que mai és prou i segurament es pot fer millor, ja ho hem 
dit, i intentarem millorar les informacions i els canals de derivació.  
 
Amb això aprofito per dir, després parlaré més concret del que ha dit la Pauline, però si 
que aprofito per dir del retorn en general. El retorn ara, nosaltres si que vam començar 
com a prova pilot però s’ha posat a l’agenda de tota Europa i de tots els països. Però 
clar són coses diferents, una cosa és el retorn a països que no estan en aquests 
moments en creixement i que són dificultosos i que les persones estan en més risc 
d’exclusió social a la nostra ciutat, com pot ser el cas del Senegal, que el retorn que 
s’està articulant ara en els països de Sud-Amèrica. És un retorn molt més productiu, 
amb moltes més expectatives d’èxit i a on els governs estan molt més compromesos. 
En aquest sentit, a part que el Javier Bonomi em va passar ja fa dies el tema de l’acord 
aquest iberoamericà amb aquests diferents països. Avui mateix se m’ha ajornat per 
una qüestió d’agenda del cònsol però tenia una reunió amb el cònsol de Colòmbia per 
parlar justament perquè em sembla que demà fan la presentació del Pla de retorn.  
 
Per tant, des de l’Ajuntament ja comencem a explorar aquesta via com un via real i 
que tindrà lloc. Per suposat des de l’Ajuntament hi donarem ple suport, donant difusió, 
amb l’acompanyament que sigui necessari, tot i que hem de ser conscients que això 
és una competència estatal i que per tant quedem limitats. Però que l’Ajuntament, no 
només pels senegalesos, si no tota aquella persona que vulgui retornar d’una manera 
digne si l’Ajuntament el pot ajudar l’ajudarà, col·laborant amb la mesura que es pugui. 
Però vull dir que nosaltres absolutament a favor i absolutament sensibles a donar 
suport a tots processos de retorn a aquelles persones que vulguin millorar les seves 
expectatives vitals fora de Catalunya, fora de Barcelona, en aquest sentit. 
 
Per tant sapigueu que seguirem amb atenció i amb voluntat de participar en tots els 
processos de retorn, que són una mica diferents als del Senegal aquests. Són 
diferents però els hem d’acompanyar, des de l’ajuntament els acompanyarem i ens 
interessarem de la mateixa manera. 
 
El Pla PREVICAT, ara em passava el Ramon, si que es un tema que encara està 
obert. El pressupost que hi ha no sé exactament quin és. El que passa és que aquí hi 
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comença a haver una mica de lio perquè hi ha el Pla de Retorn Estatal i aquest de la 
Generalitat, hi ha una mica de lio. Però si que ens consta que fa poc, vàrem fer la 
gestió i continuava obert el tema de PREVICAT.  
 
El telèfon si que és veritat que es veu que hi ha problemes, ara també m’ho deia el 
Ramon. Tenim algun problema amb el telèfon que s’ha de millorar?  
 
Sr. Ramon Sanahuja. Si que és un problema greu. Nosaltres estem treballant amb els 
responsables però és un tema de la centraleta, de línies, a veure si se soluciona 
ràpidament perquè la comunicació és fonamental. 
 
Sr. Miquel Esteve.  Compartim evidentment amb el Hamid aquesta felicitació i aquest 
accent que posem en el treball de la dona que sempre és difícil. Nosaltres sempre 
comentem que ser dona ja és una mica complexa en el sentit de relacionar-se 
socialment, jo no dic difícil, dic complexa, penso que és una paraula que s’ajusta més. 
Però es clar, la dona immigrant és doblement complexa i per tant aquesta és una 
càrrega que hem de ser sensibles amb aquests temes. Per tant estem en una 
intersecció, diguem, doblement complexa.  
 
Janette, el tema de l’efectivitat de les propostes, una mica et contestava amb el fet 
aquest del Pla de treball i amb la voluntat de la Direcció d’Immigració d’entomar-ho. Jo 
tu torno a dir, hi insisteixo perquè és un tema que si alguna cosa s’ha insistit més dels 
diferents grups municipals, en matisar més, en afegir més i en controlar més és el 
tema de joventut i de dona. Per tant, ja acabarem de veure el resultat, però queda prou 
recollit en el pla de treball. El mateix fet ja de fer aquestes jornades entre el Consell 
Municipal de la Dona i el CMIB ja és una mostra de voluntat de posar aquesta temàtica 
a primera línia. 
 
Amb el tema de la Pauline que parlava més en concret del tema del retorn. És veritat 
que els programes de retorn no són la solució, és una solució per un determinat 
col·lectiu amb unes característiques molt concretes. Evidentment en el Pla aquest que 
es presentarà, que presentarà l’equip de govern ara al setembre o l’octubre hi ha un 
seguit de propostes molt més àmplies que les del retorn i que jo aquí ara no avançaré 
perquè no està tancat el Pla. Passen per explorar possibilitats de com gestionar la 
ferralla d’aquestes persones, de com les puguem encabir. És un Pla que recollirà 
propostes d’habitatge, d’educació, d’inserció laboral. Però clar el Pla de retorn aquest 
estava pensat per aquelles persones que tenen dificultats en tenir papers i que a lo 
millor aquí no els podran tenir mai, i no per culpa de l’Ajuntament sinó per culpa de la 
normativa estatal. Aleshores era una no la proposta, si no era una proposta. El que sí 
que et puc garantir és que les autoritats del Senegal estan, perfecte, perfecte, 
perfectament informades, personalment per mi i pel Ramon. Vam anar a Madrid a 
entrevistar-nos amb l’ambaixadora del Senegal, ells han vingut aquí dues vegades, 
hem tingut tres reunions. Però a més a més en aquests moments, no ser si s’ha fet o 
està apunt de fer-se, crec que s’ha de fer un viatge al Senegal del govern català a on 
el Director general de Cooperació va amb un mandat especial d’intentar treure algun 
acord molt més sòlid amb les autoritats del Senegal. Perquè és molt difícil fer aquests 
programes de retorn, segurament serà més fàcil amb la comunitat sud-americana 
perquè s’implica directament el govern, i amb el Senegal, ja dic, si que hem parlat amb 
l’ambaixada, ens van prometre que vindrien i han vingut aquí dos vegades. Em 
deixava que també amb les autoritats regionals de Koldra, varem tenir una reunió, amb 
el seu màxim responsable, alguna cosa es va poder gestionar, van venir també 
personalment amb nosaltres a parlar. Si que tenim contacte amb les autoritats del 
Senegal, però allà a Senegal els interlocutors passen més per les entitats que 
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col·laboren amb nosaltres, per l’OIT, per alguna entitat que fa el seguiment i no tant 
per les autoritats del Senegal, però no perquè no estiguin informades. 
 
I els espais de trobada, Laura, un altre dels eixos, no només de les mesures de govern 
si no dels eixos teòrics del Pla de treball, és el reformular la visibilització de la persona 
immigrant no només com a receptora serveis si no com a responsable del seu futur, 
corresponsable també del seu propi futur juntament amb la resta de societat, però 
sobretot com a responsable i corresponsable de la construcció de la ciutat. La persona 
immigrant, immigrants, abans ho dèiem, n’hi ha dos cents vuitanta mil a la ciutat. Si 
que és veritat que una part d’aquests dos cents vuitanta mil que estan en risc 
d’exclusió social però hi ha una gran part que no. Per tant hem d’aconseguir que 
aquesta gran part, ens ajudi i s’ajudi ell mateix i ajudi a la ciutat en aquesta 
construcció. Per això són imprescindibles aquests espais de trobada i aquest treball 
colze a colze i de corresponsabilitat en la construcció de la ciutat.  Però evidentment 
això no li demanarem a una persona immigrant que estigui en risc d’exclusió social 
igual que no li reclamarem a un autòcton, entre cometes aquesta paraula, que faci 
segons quines coses perquè diguem que prou feina té en tirar endavant i prou ajut 
necessita, però si que hi ha persones que aquesta coresponsabilitat l’han d’exercir 
conjuntament amb els que han nascut aquí. Per tant això és un eix molt important del 
pla de treball i també és un eix molt compartit, o sigui visibilitzar que la persona 
immigrant ja no és pacient si no que pot ser metge, per fer un símil amb aquest 
exemple. 
 
Jo no sé si us he contestat a tots i a totes, si no m’ho dieu, perquè heu fet moltes 
preguntes i  a vegades em puc deixar alguna cosa. 
 
Sra. Maite Fandos. Bé, gràcies Miquel.  
 

- Proposta de Bases del premi Consell Municipal d’Immigració 
 
Sra. Maite Fandos. Tenim alguna altra informació. Jo m’he deixat abans que ens 
faltava un punt que és la proposta de bases del Premi CMIB. Mercè, m’ho he saltat, si 
vols informar-ho. 
 
Sra. Mercè González. Simplement, com sabeu es va triar com a tema a treballar 
durant tot l’any el tema del comerç i ja teniu aprovades les bases específiques del 
Premi CMIB. Falta tota la tramitació administrativa però avui ja us volíem fer a les 
mans el que es va aprovar a la Comissió Permanent per dedicar el premi CMIB el 
tema del comerç i l’emprenedoria de les persones immigrades. Ho teniu a les carpetes 
per si voleu ja començar a rumiar quins projectes o entitats penseu que treballen 
aquest tema o us voleu presentar. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, moltes gràcies. Escolteu, si no hi ha cap altra intervenció, 
agrair-vos molt la feina, aquestes quasi dos hores de treball que hem fet. Desitjar-vos, 
els que pugueu fer vacances que descanseu, i ens tornem a veure a la tornada, moltes 
gràcies a tots i a totes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


