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ACTA DE LA SESSIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 12 de desembre 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 Acció Comunitària  

 

 Sr. Oswaldo del Castillo (ACATHI – Asociación catalana por la integración de 
homosexuales, bisexuales i transexuales inmigrantes) 

 Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa de 
Dones Pakistaneses) 

 Sr.Enric Royo (ACSAR, Associació Catalana de solidaritat i ajuda als refugiats) 
 Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sra. Cármen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 

 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sra. Natasha Males (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Luís Villacrés (Asociación de Jóvenes Ecuatorianos – JOVECU) 
 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 
 Sra. Yessenia Enríquez (Asoc.Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras) 
 Sra. Yuo Xing Yang (Asociación Intercambio Cultural Chino-España) 
 Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 
 Sr. Florín Gaisseanu (ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya) 
 Sra. Montserrat Feu (Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat) 
 Sr. Ousseynou Niang (Associació Catalana de Residents Senegalesos) 
 Sr. César Cárdenas (Associació Cultural Mexicanocatalana MEXCAT) 

 Sra. Marta Trujillo (Asoc.comunidad Dominicana en Catalunya) 
 Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 
 Sr. Rossend Fernández (Associació Salut i Família) 
 Sra. Jamila El-Mzouri (Associació Sociocultural IBN BATUTA) 
 Sra. Isabel Mas (Cáritas Dioscesana de Barcelona) 
 Sra. Meri Illic (Casa Eslava) 
 Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 
 Sra. Lourdes Marino (Centro Boliviano Catalán) 
 Sra.Mariana Kolomiyets Centro Cultural de Ucrania) 
 Sra. Rosa Irasusta (Centre Filipino Tuluyan San Benito) 
 Sra. Olga Zapata (Centro Peruanao de Barcelona) 

 Sra. Clara Romero (Colectivo Maloka Colombia – Mujeres Pa’lante) 
 Sr. Osama Alkhatib (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) 
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 Sr. Carlos Ucañán (FEPERCAT Federació d’entitats peruanes a Catalunya)  
 Sra. Raquel Prado (Fundació FICAT) 
 Sra. Jara Esbert (Red Solidaria Argentina en Barcelona) 
 Sr. Carlos Galve (PIMEC Comerç) 
 Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 
 Sra. Raquel Caizapanta (TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 
 
Representants Grups Polítics 

 Sr. Ricard Gomà i Carmona, Grup Municipal ICV - EUiA 
 
Personal de l’Ajuntament 
 Sra. Emilia Pallàs, de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 Sr. José Cano, en nom de la Sra. Marleny Colmenares de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
Observadors 
 Sra. Núria Pei en nom de la Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, Grup Municipal PSC 

 
Secretària  
 Sra. Mercè González, Secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
 
S’excusen:  
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 
 Sra. Gloria Figuerola, Directora executiva de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 

Esports 

 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 
 Sr. Josep M. Lahosa, Director de Serveis de Prevenció 
 Sr. Bernat Aviñoa (Centre Exil) 
 
 
 
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. Informe de Presidència (pàg.3) 

3. Commemoració a Barcelona del 300 aniversari dels fets de 1714 (pàg.7)   

4. Presentació de DINCAT (pàg.10) 

5. Pla de treball d'Immigració (pàg.12) 

6. Trobada d'entitats: resultats dels qüestionaris de valoració i document visual 

(pàg.18)   

7. Elecció del Vicepresident/a del Consell Municipal d'Immigració (pàg.19 i 26) 
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8. Elecció de la Menció Especial del Premi CMIB (pàg.19 i 27) 

9. Altres informacions (pàg.25 i 27) 

10. Precs i preguntes (pàg.25) 

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

 
Sra. Maite Fandos. Avui s’incorpora una nova entitat que és en aquest cas PIMEC 
Comerç. Hi és el Sr. Carles Galve? Si? Carles benvingut. És un honor comptar també 
aquí amb vosaltres PIMEC Comerç. 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sra. Maite Fandos. En primer lloc recordar que tenim l’acta de la sessió anterior que 
es va enviar per correu electrònic, l’esborrany que també està disponible a la pàgina 
web de Novaciutadania. No sé si hi ha alguna esmena? Ens ha vingut alguna esmena? 
Si no, si us sembla passaríem a la seva aprovació. 
 
 

2. Informe de presidència 
 

Sra. Maite Fandos. A continuació, d’una manera breu, passaria a fer un Informe de 
presidència, després el Miquel Esteve ja explicarà altres coses. A més a més avui, 
suposo que ho heu vist, ens acompanya el Toni Soler, després explicarem exactament 
perquè ens acompanya aquí però en tot cas és un plaer també comptar amb ell avui 
aquí. 
 
Deixeu-me que us expliqui una mica breument el treball que s’ha fet des de la Direcció 
d’Immigració i Interculturalitat els darrers mesos. Que el coneixeu però jo crec que 
està bé que ho repassem una mica com fem sempre en aquest Consell Municipal 
d’Immigració. 
 
En primer lloc dir-vos que el 30 de juliol es va aprovar el Pla de treball 
d’Immigració, que coneixeu que s’estava treballant feia temps. Ha estat el consens 
dels grups polítics municipals i el treball de realment de cinc mesos. La veritat és que 
aquest Pla va ser molt ben acollit i molt treballat per la majoria de tots els grups 
municipals. Sabeu que també hi van donar suport, com sabeu a part del nostre grup 
Convergència i Unió, el Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya i Unitat per Barcelona. 
El Partit Popular, tot i que si que és veritat que hi va participar i va implicar-se, al final 
va preferir no signar el pacte, cosa que nosaltres respectem, però en tot cas si que vull 
agrair-los que durant tot aquest procés també van participar i van fer aportacions. 
Després hi ha un punt específic sobre el Pla que ens l’explicarà el Miquel Esteve, el 
Comissionat, tot i que us l’han repartit, el teniu imprès. En tot cas és important que ja 
ens hem dotat d’aquest element que és el que ens permetrà marcar el que és la 
política d’immigració durant aquest mandat, i jo vull agrair, evidentment, als grups que 
van donar suport, i no només el suport si no totes les aportacions que van fer. 
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Un altre tema que vosaltres coneixeu bé i que jo crec que és un dels programes que 
funcionen molt bé i jo vull agrair la feina que es fa des de la Direcció d’Immigració, és 
tot el tema del programa de Reagrupament familiar. Els mesos de juliol i agost, a 
set biblioteques, s’ha dut a terme aquest programa, que com coneixeu és el programa 
A l’estiu, Barcelona t’acull, on han participat 140 nois i noies entre dotze i divuit anys. 
Que sabeu que han après el català i han adquirit coneixements de la ciutat per facilitar 
la seva arribada a l’escola el setembre. El mes d’octubre, en aquest mateix Saló, vam 
tenir la cerimònia de lliurament dels diplomes d’assistència d’aquests 140 nois i noies. 
També el mes d’octubre s’ha posat en marxa el projecte Punt de trobada que és 
aquest espai de servei d’orientació educativa de joves reagrupats de la franja d’edat 
entre 15 i 18 anys en el qual estan participant 27 persones, vint-i-set nois i noies. 
El novembre s’ha iniciat una prova pilot de reforç educatiu a un grup de joves, arribats 
també per reagrupament familiar, que volen accedir a la Universitat. Aquesta és una 
prova pilot però que jo espero que al final sigui d’aquelles proves que acaben formant 
part d’un programa. Es tracta d’un grup de 15 joves que reben reforç específic durant 
dos tardes a la setmana per preparar les proves d’accés a la Universitat. L’objectiu és 
intentar superar el desavantatge que els hi pot suposar, de la qual parteixen de cara a 
les proves, ja que fa poc que han arribat a Catalunya. Com deia, esperem que això 
sigui un èxit, que tots hi puguin accedir i a partir d’aquí sigui un programa que tots 
tinguem com un programa més dins el programa de Reagrupament Familiar. 
 
Altres temes que fem i que coneixeu són els Informes d’habitatge i arrelament. 
Com sabeu, he de dir que aquí hi havia un tema de dies que castigava i s’està reduint 
els terminis d’emissió de les propostes d’informes d’habitatge per assolir un objectiu 
que tenim que és que sigui un màxim de 30 dies. Sabeu que això ha sigut una feina 
difícil i el novembre estem reduint força aquest termini de realització de les 
inspeccions. 
 
Altres temes importants que us volíem comentar, perquè sabeu que alguns també els 
fem en els Districtes. Des de la Direcció d’Immigració s’han iniciat nous projectes en 
col·laboració amb els Districtes i s’han posat en marxa nous projectes impulsats 
conjuntament, en aquest cas amb l’Eixample i amb Sarrià. Ha sigut Mediació en l’àmbit 
del comerç xinès al barri de Fort Pienc i Treball de la diversitat en l’àmbit educatiu en 
tres escoles del Districte de Sarrià. Si voleu més informació la podeu preguntar i 
evidentment el Miquel o jo mateixa us la diríem. 
 
En l’àmbit de la Interculturalitat s’han fet dos cursos de dotze hores d’agents 
antirumors amb participació de 50 persones. S’estan duent a terme més de 25 
activitats antirumors d’aquell catàleg d’activitats antirumors, que coneixeu i que vam 
oferir a la ciutat i a les entitats el passat mes de juny. 
A més s’ha fet un acord amb TV3, la Diputació i la Generalitat i s’està col·laborant amb 
el programa Tot un món perquè la temporada 12-13 es treballi el tema antirumors. 
Coneixeu bé la importància que té per nosaltres acallar aquests rumors que difonen, el 
que diem nosaltres, llegendes urbanes sobre la immigració que no són veritat i per tant 
és importantíssim que seguim treballant amb tot aquest tema de les activitats 
antirumors. 
 
En quan al tema de subvencions  dir-vos que s’ha dut a terme una reunió amb totes 
les entitats que han rebut subvenció, i l’objectiu era fer el seguiment de les 
subvencions i sobretot informar del procés de justificació per fer més fàcils aquests 
tràmits que a vegades són una mica ferragosos. 
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En l’àmbit internacional he de dir que s’ha fet un treball important, i s’està fent, i 
aquí ho està fent molt especialment el Miquel Esteve. Com sabeu Barcelona presideix 
el Grup de treball d’Immigració i Integració d’Eurocities. Eurocities és l’organització 
que representa les principals ciutats d’Europa i actua com a grup de pressió i defensa 
comuna dels interessos de les ciutats davant la Unió Europea. En aquest sentit, hem de 
dir que l’alcalde Xavier Trias, en tant que president d’aquest grup de treball, ha escrit a 
la Comissària Cecilia Malstrom, de la qual depenen els temes d’immigració, que de cara 
al nou esquema dels Fons europeus d’integració pels anys 14-20 es tinguin en 
compte els municipis com a entitats destinatàries dels fons. Sabeu la importància que 
té aquest tema, perquè sabeu que moltes vegades els Fons europeus d’integració 
arriben a l’Estat però després l’Estat no els traspassa com està passant ara. La Unió 
Europea ha posat els diners a l’Estat i l’Estat no els està traspassant ni a la Generalitat 
ni, evidentment tampoc directament als municipis. Per tant creiem que els municipis, 
que som la gent que realment estem treballant en aquests temes d’integració i 
d’acollida, hauríem de poder ser també destinataris directes d’aquests Fons Europeus 
d’Integració. Això significarà, ja ens ha respòs la Comissària, que faran una trobada 
amb l’alcalde de cara a la primavera del 2013 per parlar d’aquest tema. Nosaltres 
tenim esperances que això sigui un nou camí realment per aconseguir-ho. 
 
En el tema del SAIER, que coneixeu que és el Servei d’atenció a l’immigrant Estranger 
i Refugiat, estem treballant en una proposta d’actualització i posada al dia del catàleg 
de serveis que s’oferiran i que esperem poder fer públic durant el primer trimestre del 
2013. I de moment us vull informar que enguany el nombre d’usuaris és semblant al 
del 2011, més o menys anem en la mateixa línia. 
Des del SAIER també s’ha col·laborat amb l’Oficina d’assentaments per tal de donar 
sortida d’habitatge a persones o grups de persones que vulguin abandonar els 
assentaments. En aquest sentit s’han atès 17 persones, a deu  se’ls ha trobat solucions 
temporals, generalment en habitatge de lloguer, i a les altres set ja està també en vies 
de solució. Sabeu que és un tema difícil el tema dels assentaments que tenim a la 
nostra ciutat però en tot cas sapigueu que hi estem treballant. 
 
En aquest sentit, recordeu que vam posar en marxar el Programa de retorn 
voluntari, concretament en aquest cas amb el Senegal, i d’aquest tema també us en 
voldria parlar. Vam dir que era un programa pilot, que començàvem amb la voluntat de 
posar nous projectes a sobre la taula i la veritat és que ara ja són 11 persones les que 
han dut a terme aquest retorn voluntari. Cinc ho han fet en caràcter de projectes 
d’emprenedoria i altres amb un retorn més de tipus social. 
A més tenim un acord amb l’Associació Catalana de Residents Senegalesos per tal de 
tractar casos individuals d’exclusió i vulnerabilitat per tal de derivar-los cap els serveis 
normalitzats de la ciutat. És un tema que sabeu que és complicat però que hi estem 
treballant. 
 
Des de l’àmbit d’aquí del propi Consell Municipal d’Immigració, hi ha hagut la 
Trobada d’Entitats a l’octubre, posteriorment la secretaria us informarà dels resultats 
dels qüestionaris d’avaluació que es van omplir i com sabeu també es farà una reunió 
valorativa i de propostes de cara el gener. De totes formes cal assenyalar que malgrat 
tota la setmana va haver-hi una previsió meteorològica de pluges finalment es va 
poder celebrar la Trobada amb un èxit i sense cap problema remarcable. Volem agrair 
de manera molt especial que el 80% de les entitats d’aquest Consell han participat en 
aquesta diada, i molt especialment vull agrair i volem agrair el treball de les persones 
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voluntàries que ho fan possible. Aquesta ha sigut una festa realment important. D’altra 
banda era el primer any que s’organitzaven les carpes temàtiques i estic segura que 
podem avançar en la millor coordinació i organització d’aquests espais però cal dir que 
la imatge d’interconnexió i interculturalitat ha sigut un esforç important i molt bo per la 
nostra ciutat. De cara al gener hi haurà aquesta reunió per mirar com sempre d’anar 
avançant i anar fent noves propostes. 
Un altra tema que s’ha treballat en el Consell, com coneixeu, en aquests quatre mesos 
és el dels canvis per accedir a la targeta sanitària. Com sabeu l’Estat Espanyol va 
aprovar un Real Decret que limita l’accés a l’assistència sanitària, però també sabeu 
que posteriorment la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
una Instrucció per regular l’assistència sanitària de les persones estrangeres 
empadronades a qualsevol municipi de Catalunya. Per tant hi ha la voluntat política 
que tota persona que visqui en el nostre país i porti un mínim de tres mesos 
d’empadronament pugui ser atès en el nostre sistema de salut. Malgrat aquesta 
voluntat es van detectar alguns problemes per tramitar les noves targetes i per aquest 
motiu vam crear un Grup Consultor sobre aquesta matèria. El recull d’aquest grup va 
ser un informe que recull les incidències detectades així com també propostes. El 
passat 3 de desembre es van reunir entitats de la comissió Permanent i del Grup de 
treball de Salut, que es va constituir amb aquest motiu, que es va reunir amb la 
Regidora i la Delegada de Salut, que sabeu que és la Cristina Iniesta, així com amb 
altres autoritats de l’Ajuntament per tal de parlar d’aquest tema. Rebran un resum dels 
punts més importants de la reunió.  
Però deixeu-me que us digui que volíem reforçar la idea que la Generalitat de 
Catalunya i també aquesta ciutat tenim la voluntat i estem treballant perquè tota 
persona que porti un mínim de 3 mesos al nostre país tingui aquesta targeta. 
Respecte a la tramitació de la nova targeta, aquelles persones que ja tenen targeta, en 
situació administrativa regular o no, no tindran que fer cap gestió addicional. 
Així sabeu que en aquest tema hi estem treballant, hi estem a sobre. 
 
Per darrer punt que us vull informar, bé darrer no quasi darrer, vull dir-vos que el 
Premi Consell Municipal d’Immigració d’aquest any s’ha adreçat a entitats o 
projectes que hagin treballat per l’assoliment de la integració real de les persones 
immigrades en l’àmbit del comerç i l’emprenedoria. Avui que tenim una nova entitat 
que treballa precisament en l’àmbit del comerç que és PIMEC, doncs lliga amb això que 
ara estem dient. En total s’han presentat 12 propostes i, pel que se m’ha informat, els 
membres del jurat ho van tenir molt difícil alhora de triar una de les propostes. La 
proposta escollida, com sabeu el dissabte al Museu Marítim, es dirà qui ha estat, 
tindrem la oportunitat de conèixer-la, però vull agrair molt especialment a totes les 
propostes que es van presentar, per la seva vàlua i les seves aportacions. 
 
Per altra banda, abans d’acabar la meva informació, voldria comunicar-vos un canvi 
que hem fet, no us afecta directament però us ho vull dir perquè si que afecta al 
Miquel Esteve, que des d’ahir a part de ser Comissionat d’Immigració és també 
Comissionat d’Acció comunitària. Així a partir d’ara el Miquel, com ell diu ben bé, amb 
el mateix sou tindrà més feina i a partir d’ara també coordinarà tots els Plans 
comunitaris de la ciutat. Aquesta és una feina important, nosaltres i l’anterior govern hi 
creia, i nosaltres hi continuem creient amb l’acció comunitària. Era un tema que 
depenia directament de mi, jo no puc portar tantes coses i em va semblar que el 
Miquel és una persona que pot fer-ho molt bé. A més a més, és veritat que molts 
d’aquests plans comunitaris també es treballen temes d’immigració. Per tant a partir 
d’ara el Miquel portarà tots els Plans Comunitaris, tota l’acció comunitària de la ciutat. 
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També, com no tenia prou feina, portarà tot el Pla d’assentaments, un nou pla que 
amb més calma un altre dia ja us explicarem. Per tant ara el Miquel té més 
responsabilitats polítiques i és el Comissionat d'Immigració i Acció Comunitària, 
en el títol no hi és però forma part de les seves competències coordinar tota la feina de 
l’Oficina del Pla d’assentaments.  
Ho dic perquè ho sapigueu, ara l’haureu de compartir, evidentment amb ell hi ha més 
gent que s’incorpora en el seu equip i per tant sota la seva responsabilitat ara tindrà 
més competències que estic convençuda que les farà tant bé com les que està fent des 
d’aquest Consell d’Immigració. 
 
Jo dins del meu informe no volia dir res més. No sé si hi ha alguna pregunta? Em 
permeto que les pugui contestar el miquel si són temes...Està el Sanahuja, avui que no 
el veig? Ah està a Brussel·les el Sanahuja. Doncs en tot cas seria el Miquel avui qui us 
respondria. Hi ha alguna pregunta? Avui tenim un ordre del dia molt llarg, tampoc és 
obligatori... hi ha alguna pregunta? No? 
 
 

3. Commemoració a Barcelona del 300 aniversari dels fets de 1714  
 
Doncs moltes gràcies, i ara, si em permeteu, com us comentava abans, avui tenim la 
sort que ens acompanya el Toni Soler. Evidentment el coneixeu de la tele però avui no 
ve perquè surt a la tele si no perquè a més a més hi ha coses que la gent no sap. Ell 
ve a parlar-nos del 300 aniversari dels fets que van passar el 1714. Barcelona en motiu 
del 1714, es a dir quan faci 300 anys, el setembre del 1714, farà tota una sèrie de 
programacions d’actes oberts a tota la ciutadania i que vol transmetre el què va 
comportar pels barcelonins i també per tot Catalunya aquestes dates que sabeu i que 
coneixeu. Barcelona volem evidenciar que és una ciutat que no té por d’exercir la 
llibertat en totes les seves expressions i sobretot voldrem commemorar el que van 
significar aquells dies. 
Per això tenim aquí el Toni soler, ell és historiador i en aquest cas el Comissari de 
l’Ajuntament pel 1714 i per tant tot el que farem està sota la seva responsabilitat i avui 
hem volgut que vingui aquí i ens expliqui el que està fent i serà un goig per a tots. Jo 
no t’he escoltat encara, per tant també estic molt interessada en veure què ens 
expliques i per tant moltes gràcies Toni per estar aquí.  
 
Sr. Toni Soler. Ho faré tant bé com sàpiga. Moltes gràcies a tots per escoltar-me. Jo 
efectivament he acceptat l’encàrrec que m’ha fet l’Ajuntament d’ajudar a preparar els 
actes amb què Barcelona celebrarà els 300 anys dels fets de l’11 de setembre. Com 
sabeu és la Diada Nacional de Catalunya, i en què commemorem una terrible derrota, 
cosa que és un fet bastant original que no sempre és entès des de fora, on 
normalment les diades nacionals commemoren victòries o èxits. En el nostre cas el que 
celebrem, el que commemorem més ben dit, és el dia en què la ciutat de Barcelona, 
després d’un setge molt llarg i molt sagnant, va caure en poder de les tropes franceses 
i castellanes en el que era l’últim episodi de la Guerra de Successió a la Corona 
d’Espanya. Com a conseqüència d’aquesta derrota Catalunya va perdre les seves 
institucions Nacionals, d’autogovern, la Generalitat, el Consell de Cent, que es reunia 
en aquesta sala precisament, les Corts, i va ser sotmesa a una dura repressió des de 
tots els àmbits. A més la ciutat de Barcelona va patir doblement perquè va patir una 
fortíssima destrucció que va ser empitjorada amb la decisió dels ocupants de destruir 
un vint per cent de la ciutat per edificar una gran fortalesa militar, una ciutadella, que 
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com sabeu ara dóna nom a un parc, el Parc de la Ciutadella. Però en aquell moment, 
no cal dir que va ser una operació molt traumàtica. 
 
El fet que espontàniament a Catalunya és commemorés l’11 de setembre com a Diada 
Nacional, ara és una festa oficial però va ser una festa sorgida des de baix al llarg del 
segle XIX i del segle XX, es deu a què no commemorem una derrota, no ens llepem les 
ferides, no ens lamentem de la derrota, si no que celebrem per una banda que encara 
continuem aquí malgrat aquella derrota, les anteriors i les posteriors, que n’hi ha hagut 
moltes. Que Catalunya continua existint, renovant-se i reinventant-se cada vegada 
amb saba nova, amb aportacions de tota mena, però continua aquí que representant el 
que representa. I commemorem també la pervivència dels valors els quals els 
barcelonins van lluitar aquell 11 de setembre, són els valors que nosaltres sintetitzem 
amb el concepte de les llibertats individuals i col·lectives. Barcelona i Catalunya 
presumien de ser territoris on l’autoritat del rei estava condicionada per un sistema 
parlamentari secular i molt estricte en què les decisions es prenien de forma 
col·lectiva, en què la llei estava per damunt del rei, i en el què tots els ciutadans, des 
del pagès més humil fins al propi rei estaven sotmesos a l’imperi de la llei. Aquest és 
un valor que nosaltres volem reivindicar. El valor de les llibertats serà el  leitmotiv 
central d’aquesta celebració. 
 
Un tercer leitmotiv important de la commemoració serà intentar reflexionar sobre què 
significava ser català el 1714 i què significa avui. Per tant tenir una mirada molt sincera 
sobre el present de la ciutat i del país, i també sobre el futur de la ciutat i del país 
perquè ens trobem en un moment, com en el 1714, tota Europa estava en conflicte, 
intentant definir el seu futur, avui també ho està. I avui com aleshores Catalunya vol 
participar en aquest debat de com ha de ser Europa. Sobre què vol dir la sobirania. 
Sobre què vol dir la diversitat. Sobre què vol dir els Drets Humans i la Democràcia i fer-
ho  amb la seva pròpia veu. 
 
Aquests són alguns dels missatges centrals que volem explicar al llarg d’aquesta 
celebració que començarà el setembre del 2013 i acabarà el setembre del 2014. 
Abarcarà actes de tota mena, no només actes pensats per historiadors o fanàtics de la 
història, que també hi haurà actes acadèmics i exposicions i conferències, etc. Però 
també tindrà un gran component cultural, cívic, festiu i de tota mena. El programa 
l’estem confeccionant en aquestes setmanes o mesos. No hi entraré en detall, només 
us volia dir que és un programa que està obert, que s’està fent, i que està obert a les 
aportacions de tothom. 
 
Si que és molt important per mi explicar-vos que una prioritat d’aquest comissari, del 
seu equip i de l’Ajuntament de Barcelona, és fer el possible perquè aquesta celebració 
arribi a tots els racons de la ciutat i arribi i impliqui a tots i cadascun dels ciutadans de 
Barcelona. Per això era tant important per mi ser avui aquí, com també ho és la meva 
presència en altres fòrums on diversos sectors de la ciutat hi són representats. Per 
nosaltres és important que fem una festa inclusiva, que generi empatia entre els 
barcelonins d’avui i els barcelonins d’ahir. Que reivindiqui valors que siguin actuals i 
universals com són els valors de la llibertat, la democràcia, de la identitat, de la 
diversitat i del diàleg, tot això. I també és per nosaltres molt important que tots els 
ciutadans si sentin representats, no com a testimonis, no només implica els que tenen 
avantpassats que van participar en la gran batalla de 1714, si no que tots plegats, com 
a mínim, ens en podem sentir hereus dels valors que defensaven els barcelonins en 
aquell 1714. Per tant us prego que ens serviu d’eina i de vehicle i de canal de 
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comunicació perquè el programa d’actes d’aquesta commemoració impliqui i interessi a 
com més ciutadans de Barcelona millor. Des de la seva pluralitat i des de la seva 
aportació singular cadascun, en aquesta realitat col·lectiva que és la ciutat de 
Barcelona. 
 
M’han dit que fos breu, estic obert de tota manera si voleu preguntar alguna cosa. 
M’han dit que havia de resumir i tampoc tinc ganes d’avançar-vos molta cosa respecte 
el programa d’actes, que com he dit s’està fent. Si que us he de dir que tindrà un 
epicentre molt clar en el nou equipament cultural de la ciutat, el Born Centre Cultural. 
Com sabeu és un edifici que era un mercat el segle XIX, però que té un jaciment 
arqueològic del segle XVIII però que tindrà dintre seu dues sales d’exposicions, una 
sala d’actes. Serà un dels epicentres de la celebració però esperem que n’hi hagi molts 
més i no tots ells situats a Ciutat Vella, que prou carregada està sempre d’activitats de 
tota mena. Encara que és evident que és l’escenari dels fets, realment molt sagnants i 
molt èpics. Justament ara parlava amb un company aficionat a la història que em deia 
que això era l’Stalingrad del segle XVIII, la Batalla d’Stalingrad del segle XVIII una 
mica va ser això. Però per nosaltres és molt més, veient els documents de l’època 
veiem uns ciutadans molt empenyats en defensar la seva manera d’organitzar-se 
políticament i els seus drets com a ciutadans davant de les arbitrarietats de la 
monarquia absoluta, que era el règim de moda en aquell moment a Europa. Això és el 
què ens interessa ressaltar perquè creiem que és el que més pot generar identificació 
en els barcelonins d’avui. 
 
Moltes gràcies per escoltar-me i espero sincerament la col·laboració de tots vostès. 
 
Sra. Maite Fandos. Moltes gràcies Toni. Hi ha alguna pregunta que volguéssiu fer 
ara? Si? Perquè el Toni us conegui digueu el nom i de quina entitat sou. 
 
Sr. Hamid Hilal de CCOO. Moltes gràcies per la seva visita i per l’explicació que ens 
ha donat i l’interès que ha aportat a aquest Consell també pot formar part d’aquest 
puzle d’aquesta ciutat i d’aquesta societat. Una pregunta, si hi ha possibilitat que 
aquest Consell pugui participar, ens pot donar alguna pista? I si no es pot ara en un 
futur? Per veure com podem nosaltres també formar part d’aquest acte tant important 
per Catalunya. 
 
Sr. Toni Soler. Pistes... és tot un any i hi cap tot, no hi ha límits, no hi ha uns 
paràmetres estrictes sobre els quals treballar. Jo si que els pregaria que si les entitats 
que vostès representen tenen interès a conèixer més detalls del programa ens ho facin 
saber, sense cap mena de problema estarem encantats d’informar-los. Si tenen ganes, 
vostès mateixos d’impulsar algun tipus d’activitat, els ajudarem en tot allò que sigui 
possible. També els he de dir que hi ha activitats previstes de gran format, centrals, 
però hi ha també activitats més micro, per dir-ho així, que seran fàcilment itinerants, 
sobretot activitats de caràcter divulgatiu que estic segur que es podrien ajustar a les 
dimensions de les entitats que vostès representen, també a mesura que es detallin 
estic segur que els poden resultar interessants. Em sap greu no poder entrar amb més 
detall ara, perquè el programa en les seves línies bàsiques es presentarà el primer 
trimestre del 2013. 
 
Sra. Maite Fandos. Toni si et sembla, una cosa que també podem oferir és que dins 
el Pla de Treball del Consell això ho posessin com una línia, que es fes una sessió 
concreta amb el Miquel amb aquest tema, i on sigui, amb tu o alguna persona del teu 
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equip pot venir, quan tinguem més informació, quan ja s’hagin presentat les activitats 
o el programa. Llavors podem treballar de quina forma com a Consell es pot participar i 
després si cada entitat individualment vol fer coses, evidentment també, però que 
tingueu també un lloc on tingueu tots plegats la informació. Si vols ens oferim a fer-ho 
des d’aquí el Consell. Amb el Miquel, quan tingueu això dins del primer trimestre o 
quan ho presenteu, a partir que ja sapiguem més coses ho treballem una mica. Crec jo 
que és el que tu també suggeries de fer així, no? Us sembla que ho fem així? Si, 
digues. 
 
Sra. Janette Vallejo d’AMIC – UGT. Em sumo a la intervenció del meu company, 
però penso que també és important anar més enllà del Consell. Fer una aportació com 
a ciutadans que estem plenament integrats a Catalunya, estem aportant a la 
construcció de la història d’aquest país i per tant hem de sumar-nos, sigui des del 
Consell, sigui des dels barris, des de la ciutat, des de tots els llocs. Moltes gràcies per 
aquesta iniciativa de la Regidora. 
 
Sra. Maite Fandos. Nosaltres ho oferíem perquè coneguéssiu la informació, després 
ja cadascú ho faci com vulgui. Perquè és evident, com ha comentat el Toni, després hi 
haurà activitats als barris i amb les entitats, cadascú està al seu espai. Però perquè 
tingueu una informació, pugueu saber que fer, i després perquè cada entitat faci el que 
vulgui o se sumi a les activitats més globals. Digues. 
 
Sr. Javier Bonomi de FEDELATINA (Federación latinoamericana). Jo voldria dir 
també, poder aprofitar aquesta commemoració, perquè és interessant, els immigrants 
construïm la història a partir de quan arribem, no tenim aquestes eines de catalanidad 
histórica. Y entonces seria molt interessant que podamos gaudir d’aquest material o 
d’un material informatiu a través del Consell d’Immigració, no tanto per a les nostres 
entitats si no també para poder hacer la difusió. Perquè la gent tingui coneixement de 
què se trata l’ aniversari d’aquest 1714. Gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos. Alguna paraula? No? Doncs si us sembla faríem això, quan 
tinguem la informació més avançada, a través del Miquel us reuniria, i a partir d’aquí ja 
cadascú que ho plasmi, o que participi com vulgui.  
 
Moltes gràcies Toni. Crec que serà molt important aquest 2014 tindre aquesta 
celebració. Crec que serà un moment important per tots i totes els que estem aquí. 
Moltes gràcies per la teva aportació. Si has de marxar no hi ha cap problema, 
t’excusem i estarem en contacte. Gràcies Toni. 
 
 

4. Presentació DINCAT 
 

Sra. Maite Fandos. Bé seguim, si us sembla. Avui tenim una entitat que ens vol 
explicar un treball que començaran a fer a partir d’ara. Avui ens acompanya l’Alba 
Pascual de DINCAT. Sabeu que DINCAT és una federació d’entitats que treballen amb 
persones amb discapacitat intel·lectual i que han començat a treballar fa un temps en 
temes d’immigració. L’Alba ens ho volia explicar, Alba quan tu vulguis. 
 
Sra. Alba Pascual Bona tarda a tots i totes. En primer lloc des de DINCAT volíem 
agrair la invitació a aquesta Plenària del Consell d’Immigració. L’objectiu de la meva 
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exposició avui és que puguin conèixer qui som, què fem i quina és la situació del 
col·lectiu amb el que treballem.  
 
DINCAT, com ha dit la senyora Fandos, és una federació d’entitats sense ànim de lucre 
que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual a Catalunya. Actualment som 
més de 300 entitats associades que presten diversos serveis: escoles, centres 
ocupacionals, residències, serveis de lleure, etc. La nostra missió principal és 
promoure, coordinar, potenciar i atendre a aquestes entitats sòcies, tot defensant els 
seus interessos i prestant els serveis. Però a més la nostra missió inclou contribuir a la 
millora de la qualitat de vida, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats de les 
famílies i persones amb discapacitat intel·lectual. Treballar per la promoció personal i 
social de les persones amb discapacitat intel·lectual, la seva inclusió social i laboral així 
com la seva qualitat de vida i independència. I defensar el dret de les persones amb 
discapacitat intel·lectual per davant de qualsevol altre prioritat o interès.  
 
L’activitat de DINCAT té dos objectius primordials, d’una banda la defensa i 
representació de les entitats associades, contribuint a fer les organitzacions fortes, 
sostenibles, que puguin desenvolupar els seus objectius. I d’altra banda la 
representació de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, 
aglutinant el col·lectiu per defensar els seus drets davant les administracions, la 
societat, i millorar la seva qualitat de vida personal i familiar. 
 
DINCAT ha posat al centre de la seva tasca el projecte de vida de cadascuna de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. Al voltant d’aquest eix s’articulen entre d’altres 
serveis, els programes d’atenció a persones i famílies, un dels quals és el programa 
d’immigrants. El Programa d’immigrants de la federació DINCAT donem suport 
especialitzat a persones immigrants i fills d’immigrants amb discapacitat intel·lectual i a 
les seves famílies quan presenten necessitats no cobertes. És a dir quan el fet 
migratori els situa en una posició de desavantatge o condiciona l’accés als recursos i 
serveis adreçats a discapacitats o a familiars. Però de què parlem quan diem que el fet 
de ser immigrant pot condicionar l’accés a uns recursos i serveis? Quina diferència hi 
ha entre una família immigrant amb un membre amb discapacitat i una altra que no ho 
tingui? Per exemple, qualsevol família nouvinguda pot necessitar orientació sobre el 
procés d’escolarització d’un fill però i si aquest fill té necessitats educatives especials la 
intervenció ha d’anar per un altre lloc. Qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual 
que vulgui i pugui treballar pot necessitar un servei de suport a la integració o laboral o 
rebre formació professional. Però si aquesta persona no disposa del permís de 
residència o de treball, o parla un altre idioma, o no ha rebut estimulació precoç i té un 
baix nivell educatiu... O podem fixar-nos també en aspectes econòmics, les famílies 
amb un membre amb discapacitat intel·lectual suporten un sobreesforç econòmic 
segons el grau de discapacitat o de dependència d’entre 10 mil i 30 mil euros l’any. Si 
a més és una família nouvinguda, monoparental i que viu sola al país d’acollida és una 
mica diferent. Aquesta tipologia de casos, entre d’altres és la que ens trobem al 
programa d’immigrants. Sovint són persones que per raó de la seva procedència ho 
tenen més difícil per gaudir dels seus drets com a persones amb discapacitat, com a 
famílies o fins i tot com a ciutadans. Només hem de pensar en les darreres restriccions 
en l’accés a la sanitat pública que parlava abans, tot i que des de la Generalitat i des 
de l’Ajuntament s’estan prenent mesures en aquest aspecte.  
 
Aquest col·lectiu, és un col·lectiu petit però té molta necessitat de suport i amb molt 
risc de patir situacions de desemparament i d’invisibilitat. Per això és molt important 
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que des de les administracions, les entitats i la societat es tingui en compte la seva 
situació i es treballi per a la seva inclusió atenent a les seves particulars 
característiques i prenent mesures de discriminació positiva per tal d’evitar 
vulneracions de drets.  
 
Com que el temps que tinc és limitat i ja m’han dit que havia de ser breu jo només vull 
emplaçar-vos a contactar amb  nosaltres si el vostre projecte us ha semblat interessant 
o aprofitar ara per fer les preguntes que vulguin fer i restem a la vostra disposició per 
qualsevol consulta, aclariment, col·laboració...tant des de DINCAT com des del 
Programa d’immigrants. Moltes gràcies per la vostra atenció. 
 
Sra. Maite Fandos. Moltes gràcies Alba. Hi ha alguna pregunta?  
 

5. Pla de treball d'Immigració  

Sra. Maite Fandos. Passaríem ara al següent punt que, com us he comentat abans, 
també d’una manera breu, el Miquel Esteve us informarà sobre el Pla de Treball 
d’Immigració. 
 
Sr. Miquel Esteve.  Jo mateix també m’he dit que sigui breu. Teniu l’exemplar 
definitiu del Pla. Jo abans, ja ho ha dit la tinent d’alcalde, però agrair la col·laboració 
de tots els grups municipals que realment va ser una feina llarga de cinc mesos però 
alhora fàcil. En tot cas si que vull ressaltar que la sintonia va ser molt alta, les 
aportacions també, no va ser un acord que fos dificultós i això penso que és un actiu 
de la ciutat que s’ha de posar en valor. 
 
Aquest és el tercer pla de treball que s’assoleix aquests darrers anys a l’Ajuntament de 
Barcelona i per tant és significatiu que ja portem un seguit d’anys on la major part de 
les forces polítiques presenten unes propostes d’actuació en l’àmbit estrictament polític 
de manera conjunta. Això és important perquè denota que les qüestions relacionades 
amb la immigració preocupen fins al punt d’arribar a aquest consens i preocupen en el 
punt de no utilitzar les qüestions que podem relacionar amb la immigració, que a 
vegades poden ser fàcilment manipulables, de no utilitzar les qüestions que emanen de 
la complexitat de la immigració políticament. Penso que això és un valor de ciutat que 
fa set anys que va començar i que s’està mantenint i que tant de bo tingui continuïtat 
en el temps. Us hem preparat un breu power point per explicar una mica quines són 
les línies principals.  
 
El context d’aquest nou Pla de treball d’immigració està basat en un canvi d’accent, 
sobretot un canvi de paradigma migratori, no tant de canvi en el paradigma de la 
interculturalitat, que per sort ens mantenim en aquesta línia continuista. Això ho 
havíem parlat amb el Ricard Gomà, que quan parlàvem de canvi de paradigma no ens 
referíem a canviar la filosofia intercultural de la ciutat si no que era en base els canvis 
en els fluxes migratoris. Aquí, com tots sabeu, hi ha hagut una disminució en l’arribada 
de noves persones, evidentment hi ha un impacte de la crisi econòmica. Això genera 
nous perfils d’irregularitat administrativa i situacions d’exclusió. Tot això són elements 
que configuren el pla, el context.  
Per altra banda una consolidació de la diversitat, Barcelona és una ciutat diversa i 
això no és una opció política és una realitat. No és perquè els que presentem aquest 
acord polític ha de ser diversa si no que és diversa Barcelona, i torno a dir, això no és 
una opció política. Apareixen nous actors, joves d’orígen divers, dones emprenedors 
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a nivell de comerç. I finalment es consolida, a finals d’aquesta dècada, una xarxa 
d’entitats i alhora una xarxa d’entitats participatives. 
 
El Pla es fonamenta en tres idees força. La primera és que la diversitat no és una 
opció política, és una realitat irreversible, Barcelona serà diversa per molts anys. 
Dos, de l’acollida a la convivència i la cohesió social. Ara hem de posar 
precisament l’accent en la cohesió i la convivència i no tant en l’acollida, que no la 
podem deixar de banda perquè continua arribant gent, sobretot amb els programes de 
reagrupament familiar,  ja hi posem l’accent en això però ara hem d’implementar 
propostes i polítiques que vagin més en la línia de la convivència i la cohesió social 
amb totes aquelles persones que han decidit que Barcelona ha de ser la ciutat dels 
seus projectes vitals i on han de néixer i créixer els seus fills i les seves filles. 
La tercera idea força és que l’objecte de les polítiques ja no són les persones 
immigrants si no que són tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat. Si volem 
treballar per la cohesió i la convivència no ha de recaure només a les esquenes de les 
persones immigrants. El repte d’aquesta cohesió i d’aquesta convivència recau en les 
persones nouvingudes si no també en els autòctons. Entre tots i totes hem de treballar 
i aconseguir aquesta convivència i aquesta cohesió social. 
La quarta idea força és que aquests nous ciutadans i ciutadanes han d’assumir 
un rol actiu en la construcció col·lectiva de la ciutat. Es a dir que sigui quin sigui 
l’origen de les persones han de ser responsables i corresponsables no només del seu 
futur si no del futur de la ciutat. Per tant s’ha de participar en la construcció d’aquesta 
ciutat que a partir d’ara ja és de tots i de totes, no només dels que tenim orígens a la 
ciutat. 
El cinquè, és que apostem clarament sense dubtes i sense fissures per un model 
intercultural, amb un marc de referència. 
El sisè és que apostem per una ciutat inclusiva d’oportunitats, una ciutat plural. 
I finalment que apostem per polítiques d’equitat, diversitat i interacció. 
 
Tenim uns quants àmbits de treball, ara els anirem desgranant. El primer, tot i com 
hem dit han disminuït els fluxes d’arribada, no podem deixar de banda l’acollida, 
perquè continuen arribant persones. En aquest moment hi ha un equilibri en el Cens 
de la ciutat, però es produeix perquè estan marxant persones però també estan 
arribant persones, no en el nivell d’arribades que es produïen aquesta darrera dècada 
però si que és veritat que continuen arribant, sobretot per reagrupament familiar. 
Que estan arribant persones de manera positiva perquè la millor manera d’arrelar 
persones és a través de la seva xarxa familiar, per tant des de l’Ajuntament apostem 
clarament pel reagrupament familiar perquè és la manera de consolidar no només un 
individu que ha vingut aquí per feina si no consolidar tota la família, a més a més 
donar-li aquest suport de xarxa familiar. Per tant apostem clarament des de 
l’administració per enfortir tots els programes de reagrupament familiar. 
Un altre àmbit de treball molt important és la transversalitat. La immigració ha 
d’impregnar tota la ciutat de dalt a baix, i per tant la transversalitat, des del consens 
polític com és important que ja he ressaltat, diguem que totes les forces polítiques o l 
major part de forces polítiques anem a una, que també es visibilitzi la transversalitat a 
totes les àrees de l’Ajuntament. La immigració no és una qüestió que afecti 
exclusivament a la Direcció d’Immigració o a l’Àrea de Qualitat de Vida ha d’afectar a 
totes les instàncies de l’Ajuntament. També a nivell territorial hem de de ser capaços 
de fer arribar les propostes, les polítiques, les inquietuds als Districtes i als barris. És 
molt important dins d’aquesta transversalitat treballar coordinadament amb les 
entitats, és importantíssim. Dels aspectes bàsics d’aquest pla és el treball conjunt entre 
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institució i entitats perquè és la única manera que podem arribar a treballar realment 
la cohesió i la convivència. L’Administració sola segur que no ho podrà fer i les entitats 
si ho feu amb les administracions la tasca serà molt més fàcil. Finalment, en l’àmbit de 
la transversalitat, és treballar coordinadament amb la resta d’administracions 
catalanes, ja sigui Àrea Metropolitana, ajuntaments propers, Diputació i Generalitat. En 
aquest sentit la transversalitat anava a recollir aquests àmbits. 
 
Un altre eix estratègic, com he dit abans, com a idea força és l’equitat. És molt 
important no perdre de vista aquest concepte, és bàsic fomentar la igualtat 
d’oportunitats, especialment de les dones i de les persones joves que de fet són el 
futur. En aquest sentit també és important incorporar la diversitat en els serveis 
públics. Si Barcelona és diversa és diversa en tots els seus àmbits, per tant també ha 
de ser diversa pel que fa als serveis públics. En aquests moments tenim la dificultat 
que la crisi i els Decrets que venen de Madrid no permeten que des de l’ajuntament se 
sigui generós pel que fa a les contractacions i a les plantilles, ja sabeu que està molt 
limitat aquest tema. Però si que s’ha de tenir present que qualsevol possibilitat que hi 
hagi, si realment ens creiem que Barcelona és diversa, ha de ser diversa en tota la 
seva extensió i això ha d’afectar també als serveis públics. 
També és important pel que fa a l’equitat capacitar a les persones pel que fa a l’èxit 
educatiu i laboral aprofitant el talent que emergeix de la diversitat. Tot va circulant al 
voltant de la Barcelona diversa, el fet que la diversitat sigui ja una realitat la nostra 
responsabilitat és extreure tot allò de bo que té aquesta diversitat. De fet no podem 
veure la diversitat, ja sé que és una feina que hem de fer perquè encara hi ha sectors 
de la societat que ho veuen així, com un aspecte negatiu, però la diversitat té molts i 
molts aspectes positius que hem de saber aprofitar i en aquest sentit un dels reptes és 
quest. 
Promoure la salut i el benestar de les persones. En això crec que el compromís de 
l’Ajuntament és clar i ho hem pogut comprovar ara amb el treball que hem fet en tot 
l’àmbit sanitari. 
Hem de també apostar per combatre situacions d’exclusió, d’irregularitat i 
d’infrahabitatge. Això si que em toca a mi directament per l’altre barret que em toca 
posar-me en l’àmbit d’infrahabitatge.  
 
Aquí, si em permeteu, si que m’agradaria fer un parèntesi, perquè abans la Tinenta 
d’alcalde ha explicat això del meu nou nomenament. Hi ha una cosa que penso que és 
positiva i és que si jo havia, dins de les responsabilitats, d’entomar el tema dels 
assentaments irregulars i de l’infrahabitatge ni la Tinent d’alcalde ni jo mateix ho 
volíem fer des de la responsabilitat d’immigració perquè si no era assimilar 
infrahabitatge i immigració i era tornar posar una càrrega negativa en el tema 
d’immigració. Per tant preferim posar-ho dins l’àmbit d’Acció Comunitària perquè si no 
era tornar a posar una etiqueta d’infrahabitatge i immigració. Això jo penso que és una 
bona estratègia perquè tornàvem a estigmatitzar la paraula immigració acompanyant-
la de temes d’infrahabitatge. 
 
Finalment lluitar contra la discriminació, les desigualtats i les barreres socials.  
 
El següent eix estratègic, parlàvem de diversitat, visibilitzar la diversitat i 
promoure’n el reconeixement, una llengua comuna moltes llengües que aporten 
riquesa. Hem de ser conscients que la llengua catalana cohesiona i en aquest sentit no 
podem, i menys amb el debat que hi ha ara amb el tema de la immigració, no podem 
fer ciutadans de primera i de segona, després cadascú que utilitzi la llengua que 
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vulgui, però tothom hem de tenir les eines i els recursos per poder compatir amb 
igualtat de condicions. Això passa per saber català, castellà i contra més idiomes millor, 
després que cadascú parli la llengua que vulgui, però aprenguem bé el català, 
aprenguem bé el castellà, i si podem aprendre l’anglès, l’alemany o el francès molt 
millor, però no entrem en debats excloents perquè això l’únic que fa és descohesionar 
la societat i generar justament això ciutadans de primera i de segona. 
També potenciar el coneixement de les diferents expressions culturals. Aquí també 
m’agradaria incidir en el tema que hem de procurar tots plegats, les administracions i 
també les entitats, situar les expressions culturals en clau de qualitat. No ens deixem 
arrossegar per la cultura fàcil, sigui autòctona o sigui nouvinguda perquè això a 
vegades és molt recurrent. No em vull referir només a les festes que es puguin fer 
llatines perquè quan es fan festes majors a vegades, en els nostres barris i en les 
nostres ciutats, també és fàcil caure en expressions culturals fàcils. Per tant no és 
només una crítica a una part de la població si no una reflexió en general. Hem de ser 
capaços d’entendre la cultura amb tota la seva riquesa i amb tota la seva extensió i a 
vegades hi ha expressions culturals que pel fet de ser minoritàries no deixen de ser 
també de molta qualitat i per tant les hem de preservar. 
Finalment crear espais de trobada i interculturalitat perquè la interacció i la 
interactuació es fan a partir d’aquests espais de trobada. El proper eix estratègic és 
aquest, interacció, convivència, encaix i sentiment de pertinença. En aquest sentit 
tornàvem a dir, el que dèiem abans, la importància que tenen les polítiques que van 
adreçades a les persones nouvingudes si no al conjunt de la població. La interacció 
pertoca a tota la ciutadania de Barcelona, no només és responsabilitat de les persones 
immigrants perquè fan falta les dues parts per interaccionar, aleshores les polítiques 
han d’anar adreçades a tot el col·lectiu de la ciutat. El paper rellevant que jo vull 
destacar i que destaquem en aquesta proposta de política del consell Municipal 
d’Immigració, com a organisme de participació però també de relació, de trobada i 
d’intercanvi. 
La implicació de les entitats en un marc intercultural i de participació d’àmbit ciutadà, 
l’impuls de projectes comuns i espais de trobada i la millora de la convivència als 
barris. Us estem parlant en aquest sentit d’interacció de tot allò que ens apropa uns als 
altres perquè del apropament surt el coneixement i del coneixement surt la confiança. 
Anem a treballar allò que ens uneix, perquè si treballem allò que ens uneix segurament 
serà més fàcil després abordar allò que ens separa, perquè ja s’hauran creat uns 
vincles de confiança importants.  
 
Un altre àmbit de treball és el lideratge. En aquest sentit, abans ho deia que el 
Ramon estava a Brussel·les. Barcelona ha estat tots aquests anys, i per tant això 
també vull agrair-ho als anteriors governs, però continua sent un referent a Europa i al 
món en qüestions d’interculturalitat i això és molt important. 
Avui em trucava el Ramon desesperat perquè diu “he estat en una reunió on el 
tractament sanitari de països molt avançats com Suècia, fins i tot amb dones 
embarassades immigrants és penós, és zero”. Vull dir que aquí sent un país del sud 
d’Europa, amb totes les connotacions que això està portant, diu que el Ramon ha 
vingut orgullós però alhora espantat de veure els esforços que s’estan fent aquí per 
atendre a nivell de riscos, tot l’esforç que s’està fent aquí a la ciutat i al nostre país, i 
com es tracten a països que en teoria sota la bandera que són països del nord i molt 
més avançats i amb una societat del benestar molt avançada diguem el contrast que hi 
ha. Però en aquest sentit Barcelona lidera moltes bones pràctiques, els anitrumors, les 
pròpies polítiques de reagrupament, tot el tema aquest d’atenció sociosanitària. Aquest 
és un aspecte que Barcelona lidera, ha liderat i jo confio que continuem liderant. 
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També som abanderats a tot Europa de propostes interculturals, la interculturalitat no 
està gaire de moda, les propostes són més multiculturals que no pas interculturals. 
Però Barcelona juntament amb el Quebec mantenim una mica la bandera de la 
interculturalitat, Rotterdam ara si està apuntant una mica, i convençuts que aquesta és 
l’aposta que ens pot portar a l’objectiu final que és la cohesió de tots i totes. 
En aquest sentit també apostem per generar una identitat compartida, Barcelona com 
a unitat de ciutadans. El repte és que a Barcelona tota la població siguin ciutadans i 
ciutadanes, que no hi hagi aquest salt, aquest decalaix. Això és un treball que encara 
no està fet, que estem en la línia però que hem de saber quina és la meta. 
Finalment en aquest sentit de lideratge compartir les polítiques d’integració amb altres 
ciutats, abans explicàvem el tema d’Eurocities, però nosaltres apostem per exportar el 
model de Barcelona amb orgull a tot Europa i si pot ser més enllà. 
 
El següent àmbit de treball són els nous actors. En aquest sentit apostem per 
facilitar la participació de la nova ciutadania, el tema del Cens electoral, 
l’associacionisme. Donar visibilitat a les persones joves de les segones generacions, 
donant-los veu i implicant-los en projectes. És el futur del país, les persones joves, 
sigui quin sigui el seu origen, a partir d’ara si viuen a Barcelona poc importa que 
vinguin d’un origen o vinguin d’un altre, ells han de construir el futur i no el construiran 
en base a qui són els seus avantpassats si no en base a quin és el seu projecte vital de 
futur. 
Potenciar l’apoderament de les dones immigrades a través de la participació. Això 
encara, i sobretot a través d’algunes comunitats és una assignatura que no està ben 
resolta del tot i per tant aquí hem d’apostar clarament per remarcar la importància no 
de les dones si no dels ciutadans i ciutadanes, de tots igual i per tant no entrem a 
vegades o no afavorim aquelles situacions que poden discriminar per gènere les 
mateixes persones que no volen que es discrimini per origen. En això hem de mantenir 
una certa coherència. La no discriminació no afecta només a l’origen, afecta a diferents 
àmbits de la vida, sexual, de gènere i evidentment d’origen. 
Donar veu a la nova ciutadania a través dels mitjans de comunicació, sabeu que 
aquest és un tema que intentem treballar però que tampoc està ben resolt. A vegades 
la immigració és notícia sensacionalista per l’alarma social que crea a vegades la 
connotació de la paraula immigrant. Però hem de treballar, i en aquest sentit en el Pla 
apostem clarament perquè la nova ciutadania es pugui expressar en els mitjans de 
comunicació amb normalitat, no només en clau d’alarma social. 
Finalment renovar els Consells de Ciutat i de Districte perquè aquesta diversitat 
de la qual parlàvem es pugui expressar també en els organismes de participació de 
l’Ajuntament.  
 
Per acabar dir-vos que aquest Pla tindrà una avaluació i un seguiment. Ara estem 
concretant i acabant les fitxes de seguiment de cada un d’aquests àmbits de treball, 
perquè després això s’ha de traduir en propostes concretes, que veureu en el Pla. Això 
són les línies de treball i ho anirem traduint amb propostes concretes. Després 
s’avaluarà si realment el compliment d’aquestes propostes s’adiuen amb l’assoliment 
dels àmbits de treball. Aquí hi haurà unes mesures, unes accions concretes a dur a 
terme, en aquest sentit, cada àmbit tindrà una fitxa i al final avaluarem, com s’ha fet 
en els altres plans, quin és l’assoliment de cada un dels objectius o de les accions 
concretes que s’han dut a terme. 
 
No sé si he sigut molt ràpid, però com que teniu el document, us el mireu amb calma i 
en el proper Consell voleu algun aclariment, ara en el torn de paraules evidentment 
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també, però si amb calma us el mireu a casa i hi ha algun aclariment o em truqueu a 
mi directament per telèfon o si voleu fer-ho col·lectivament ho fem aquí en una altre 
sessió, cap problema en donar-vos totes les explicacions. 
 
No sé Ricard si tu vols ampliar alguna cosa? Ho dic perquè si que és important, ho 
torno a remarcar, no és un pla de l’equip de govern és un pla de l’Ajuntament de 
Barcelona amb tota la seva força. 
 
Si algú té algun aclariment o alguna qüestió ara immediata? 
  
Sra. Janette Vallejo. Jo tinc una preocupació. Si que és veritat que nosaltres 
detectem que està arribant gent via reagrupació  familiar però també estem detectant 
una problemàtica, que la gent que ja està aquí, que va venir via reagrupació  familiar 
ara té moltes dificultats per renovar la seva targeta. Per la crisi van perdre el seu 
treball, no tenien contracte, no van cotitzar el que demana la llei. Si que tenim 
verdaderament un problema. D’aquestes persones que ja estan aquí amb autorització 
de residència per reagrupació familiar i que ara toca renovar però també d’aquelles 
persones que quieren traer a su familia y que no cumplen con los requisitos. Per tant 
estem plantejant un problema que s’està negant un dret de viure en família. Penso que 
cal continuar treballant molt en aquest tema. És una competència del govern de l’Estat 
però no sé de quina manera des d’aquesta comunitat es pot fer alguna cosa, alguna 
reivindicació, algun... 
 
Sr. Miquel Esteve. Si, tens raó en ressaltar que aquesta és una situació que s’està 
generant darrerament. Nosaltres hem encetat una via, no et diré encara de 
col·laboració però si d’apropament amb la Delegació del Govern, arrel també de la 
situació amb els assentaments. Amb la Tinent d’alcalde vam demanar una reunió amb 
la Delegada del Govern i el Subdelegat de Barcelona, amb la nova directora de l’Oficina 
d’Estrangeria per plantejar-li algunes qüestions, aquesta també està a la recàmara.  
A veure, les competències ja sabeu que són estatals i aquí l’Ajuntament l’única cosa 
que pot fer és pedagogia en el sentit que s’entengui que aquestes situacions acaba 
generant un problema de convivència a la ciutat i un problema real a les persones 
afectades, que són dos problemes. Un que és el personal, de la persona individual que 
pateix aquesta situació, però també genera un problema de ciutat perquè tota la feina 
que fem de cohesió es trenca a vegades per aquestes qüestions. Aleshores aquí 
intentarem fer aquest apropament i veure si podem començar a treballar. amb totes 
les dificultats que pot comportar, a veure si podem generar alguna sinèrgia positiva 
amb la Delegació del Govern fent molta pedagogia i intentant explicar que aquestes 
situacions ens perjudiquen i que hem d’intentar trobar solucions. Això val per aquestes 
persones i per aquelles que es belluguen pels assentaments. No podem tenir a la ciutat 
persones que no puguin assolir la condició de ciutadans o ciutadanes almenys amb 
aquests motius. Això ho hem de treballar i hem de fer pressió. Però l’única cosa que 
podem fer nosaltres és això, pressionar però en positiu. Quan dic pressionar, al revés, 
intentar fer pedagogia amb la Delegació del Govern per trobar situacions que es 
puguin acomodar. 
 
La Delegació del Govern fa uns mesos era més dúctil i més tolerant amb els temes 
aquests i em sembla que ara s’està posant més rígida. Però hem d’intentar reprendre 
possibilitats, sense que sigui una confrontació, perquè si intentem exigir ens tanquen la 
porta, ho hem de fer d’una manera sibil·lina. 
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Sr. Ousseynou Niang. Jo volia un tema de terminologia. El terme de segona 
generació, jo cada cop que vinc aquí reivindico, jo crec que si volem parlar de joves 
parlem de joves. Ja des del Pla diu joves i llavors començarem per treballar la 
normalitat. No sé si m’he explicat. 
 
Sr. Miquel Esteve. Si alguna de les coses vam coincidir els grups i de les aportacions 
que van fer més els grups i hi van posar més l’accent era en l’àmbit jove i en l’àmbit 
dona i en l’àmbit territori. Hi havia tres elements que es va fer molt d’èmfasi va ser 
treballar amb les segones generacions, preocupa molt tot el tema educatiu. Amb això 
ja estem fent mesures. Amb el tema de reagrupament s’ha reforçat molt l’àmbit 
educatiu i les passarel·les educatives i allò de l’acompanyament a la Universitat. 
L’àmbit dona també és un àmbit que s’ha de treballar molt i recordo tot l’àmbit 
territorial. 
 
Sr. Ousseynou Niang. Jo parlo més de la terminologia, de ficar segona generació, no 
sé si m’explico, és millor ficar jove en lloc de ficar segona generació de joves. 
 
Sr: Miquel Esteve. Ah, parlar només de joves? Jo ara exactament no et puc dir com 
ho recollim. El que si que és veritat, i això ja ho recull en la introducció del Pla, que fins 
quan les persones immigrants continuen sent immigrants? Això és evident, però aquest 
treball, quan parlem de Barcelona una comunitat de ciutadans i ciutadanes, el que 
volem evitar és això, per això està enfocat en aquest àmbit. Un dels eixos importants 
d’aquest Pla és Barcelona una comunitat de ciutadans i ciutadanes, on l’origen no sigui 
diferenciador. Vull dir que aquí al parlar potser hem expressat això però en això el Pla 
és curós. En el sentit que les persones aquí mirem el futur i no el passat. Però en això 
tens raó. 
 
 

6. Trobada d'entitats: resultats dels qüestionaris de valoració i 
document visual 
 

Sra. Maite Fandos. Ara si que si us sembla passaríem al següent punt. En aquest cas 
seria, com us he dit al principi, parlar un moment sobre la Trobada d’entitats, sobre el 
resultat del Qüestionari de valoració i també podrem visionar un vídeo. Li passo la 
paraula a la Mercè que ens ho explicarà. 
 
Sra. Mercè González. Bona nit a tothom. A les carpetes disposeu d’una graella 
resum de la participació a la Trobada i també un resum dels qüestionaris de valoració 
que heu omplert. Dir-vos, com deia la senyora Maite Fandos, al gener tindrem una 
reunió per acabar de valorar entre tots la Trobada però sobretot per fer les propostes 
pel 2013. En tot cas al gener en parlarem més tranquil·lament. De totes maneres si 
que voldria fer algun comentari. Dir-vos que la valoració general ha estat d’una mitja 
d’un 4,24. Tenint en compte que la nota màxima és un 5, podem dir que ha estat una 
valoració, en termes generals, alta, i crec que és just que ho compartim entre tots 
Perquè han estat moltes reunions i hores dedicades a l’organització d’aquesta festa. 
Respecte a les carpes temàtiques cal cercar la fórmula per tal que la visibilització i 
l’espai de trobada de les entitats es reforci però mantenint aquest format. Per altra 
banda l’organització i activitats de les carpes cal millorar-la. Hem de tenir en compte 
que era el primer any però estic segura que amb aquesta experiència per l’any vinent 
tindrem moltes més idees i eines per poder organitzar-les una mica millor. 
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En definitiva sabeu que durant tota la setmana les previsions meteorològiques eren de 
pluges intenses i no sabíem si ho podríem celebrar o no. Finalment ho vam poder fer i 
l’empresa que ens ajuda a muntar la infraestructura i que té més elements per saber la 
quantitat de gent que passa en aquest tipus d’events, ens deien que ells calculen que 
van passar unes 11 mil persones, o sigui que deu ni do la quantitat de gent que va 
passar durant tot el dia.  
Ja per últim ara visualitzarem un vídeo que intenta recollir quin és l’esperit i l’ànima 
d’aquesta festa i també un àlbum fotogràfic. Aquest vídeo i aquest àlbum els tindreu a 
la web, el podreu baixar i posar a les vostres webs i utilitzar-lo de la manera que 
vulgueu. El que vol ser és això, un document visual del què va ser la Trobada. 
 
Es visualitza el vídeo. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, realment felicitar-vos perquè és un vídeo molt bonic. 
Com us ha comentat la Mercè, estarà disponible a la web. Ho dic perquè sobretot 
perquè jo portava les ulleres de lluny però els que estàveu aquí però ho vèieu allà l’heu 
pogut veure però el podreu veure més a prop quan el tingueu i segurament us podreu 
trobar les fotos que aquí en alguns casos, estic segura que quan us el baixeu a 
l’ordinador o el pugueu veure a la televisió... La veritat és que d’entrada està molt bé, 
per tant felicitar-vos, és un vídeo molt bonic, un record que jo crec que a tothom us 
agradarà. 
 
Moltes gràcies. Ara passaríem al següent punt. No sé si hi havia alguna intervenció 
aquí? 
 
 

7. Elecció del Vicepresident/a del Consell Municipal d'Immigració 
8. Elecció de la Menció Especial del Premi CMIB 

  
Sra. Maite Fandos. Passem al següent punt si us sembla. Com sabeu és l’elecció del 
vicepresident o vicepresidenta del Consell Municipal i també de la Menció especial del 
Premi.  
Per fer tot aquest procés jo li passaré la paraula a la Mercè i jo amb el vostre permís 
m’excusaré perquè me n’he d’anar en un altre lloc i que els deixo el Miquel presidint la 
reunió. I ara passo la paraula a la Mercè que farà la presentació. Jo em quedo una 
estona però després marxaré i us passo a vosaltres la paraula. Gràcies. 
 
Sra. Mercè González. Com sabeu, ja es va parlar en l’anterior Plenari de com es faria 
l’elecció del vicepresident/vicepresidenta. Es va informar a totes les entitats per 
correu electrònic. S’han presentat vuit candidats o candidates.  
A la carpeta teniu dos butlletes, una que és blanca que és per l’elecció del 
vicepresident o vicepresidenta, únicament és un vot per entitat. Després teniu una 
altra butlleta verda que és per la Menció especial del Premi Consell Municipal 
d’Immigració. En aquest cas són dos vots, podeu votar a dos entitats. Com sabeu amb 
aquesta Menció especial es vol reconèixer la tasca duta a terme per una entitat del 
Consell al llarg de tot l’any, per la seva participació en els grups de treball, per la seva 
col·laboració en crear un bon clima dintre del Consell, etc.  
Els resultats d’aquestes votacions, pel que fa al vicepresident/vicepresidenta, se sabran 
avui, és a dir, després farem, el més ràpid que puguem, el recompte de vots. El tema 
de la Menció especial se sabrà el dissabte que es fa el lliurament del Premi en el Museu 
Marítim, com sabeu, a les cinc de la tarda. 
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A continuació procediré a anar cridant a cadascuna de les persones de les entitats i 
llavors veniu aquí a l’urna i poseu la vostra butlleta, com ho vam fer l’altra vegada. 
Perdó, abans de cridar entitat per entitat, cada candidat té dos minuts per poder 
presentar-se i explicar perquè vol ser vicepresident o vicepresidenta. Per ordre 
alfabètic aniré cridant a cadascun dels candidats. Us demano que més de dos minuts 
no utilitzeu. 
 
En primer lloc convidarè al Sr. Oswaldo del Castillo que faci la presentació del Sr. 
Rodrigo Araneda que es troba de viatge i ha delegat el seu discurs al Oswaldo. 
 
Sr. Oswaldo del Castillo Sóc l’Oswaldo del Castillo, administratiu d’ACATHI, però no 
estic a nom meu, si no a nom del El Rodrigo Araneda, President de l’Associació 
Catalana per l’Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants, 
ACATHI, Rodrigo Araneda, espero us recordeu. 
En Rodrigo fa molt de temps que viu aquí a Barcelona i coneix perfectament la 
problemàtica que els immigrants viuen, i al mateix l’ha viscut en carn pròpia. Però no 
només l’ha viscut si no que ha trobat sortida a aquests problemes i això es el que hem 
de fer, trobar solucions, i en Rodrigo Araneda, sap com fer ho. 
En Rodrigo coneix perfectament el funcionament del Consell Municipal d’Immigració ja 
que  ha treballat en diversas ocasiones diferents projectes en conjunt amb el Consell,  i 
això es una eina molt important per desenvolupar els diferents projectes que volem fer  
dins del Consell. 
Per altre banda, en Rodrigo a més de moltes altres qualitats, és una persona que sap 
escoltar, i això, en l’època que vivim és molt important, ja que encara que aquí, tots 
nosaltres busquem el mateix objectiu, tots pensem diferent i opinem diferent. Doncs, el 
Rodrigo sabrà escoltar a cadascú de vosaltres, a cadascú de les entitats del Consell, 
cadascuna de les necessites de vosaltres i així, orientar en una mateixa línea, les 
idees de tots nosaltres però per portar-nos a un mateix objectiu, una Barcelona 
integrada, una Barcelona Intercultural. 
 
Per això, us demano considereu a en Rodrigo Araneda com una persona responsable i 
eficaç per desenvolupar el lloc de Vicepresident del Consell Municipal d’Immigració. 
Graciés. Bona nit i Bones festes. 
 
Sra. Mercè González. Molt bé ara a continuació la Carmen Bermúdez, si us plau. 
 
Sra. Carmen Bermúdez. Buenas noches, mi nombre es Carmen Bermúdez. La 
verdad es que para mi es muy importante presentarme aquí esta noche. Siempre he 
respetado los protocolos, siempre he estado en un segundo plano. Mi Trabajo es de 
más de ocho años en el mundo asociativo. Me he preparado psicológicamente y 
personalmente para defender el mundo inmigrante. He estado en todas las luchas y en 
todos los logros que hemos conseguido en el mundo de la inmigración. He contribuido 
con mi Trabajo desde un segundo plano a logros como el derecho al voto, la igualdad 
entre hombres y mujeres. Hemos luchado hombro a hombro, mano a mano sin tener 
en cuenta de donde es y de como somos sino del mundo del inmigrante en general 
ayudando a la formación de redes, ayudando a todos los eventos donde un inmigrante 
esté en peligro, donde un inmigrante estuviera. Los que me conocen saben que para 
mi es muy difícil pedir el voto. He estado en un partido y nunca le pedí el voto a nadie 
durante cinco años. Siempre respeto, pero es algo que hoy quiero pedirles el voto. 
Quiero empezar a estar en primer lugar, quiero empezar a tener esa representatividad 
dentro del Consell. Creo que lo puedo hacer como mujer, como persona con ganas de 
luchar y de seguir luchando por los derechos de los inmigrantes, por la igualdad, por la 
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inclusión y porqué no se pierda lo que hemos logrado sino que se continúe y se 
mejore. Yo creo que todo lo bueno se puede mejorar, todo, absolutamente todo. Si no 
se pudiera mejorar lo Bueno no sería un mundo equitativo. Siempre y cuando haya 
voluntad y la voluntad la tengo, ganas de trabajar la tengo. De verdad les pido que si 
pueden voten por mi. Muchas gracias. 
 
Sra. Mercè González. Muy bien. Siguiente Javier Bonomi por favor. 
 
Sr. Javier Bonomi. Bona tarda. Para mi es muy interesante poder estar aquí. Poder 
hablar también de una cuestión que me parece interesante poder ser parte del Consell 
de inmigración como uno más. Como tantos años vinimos trabajando con personas 
que para mi perder un minuto, perder los dos minutos hablando de estas personas es 
fundamental. Hoy quería recordar a un compañero, Alejandro Erazo. ¿Por qué lo 
quería recordar? Porqué la invisibilidad que tenemos los inmigrantes a veces se da por 
cuestiones como esta. Perdemos un compañero, un compañero que no está más 
como tantos inmigrantes que afrontan dificultades, y parece que no tenemos tiempo 
tampoco para repensar y poner nuestras energías en ello. ¿Por qué lo pongo como 
símbolo? Lo pongo como símbolo porque esto me lo encontraba hoy justamente del 
año 2005 cuando tantos de nosotros que hoy estamos aquí, Carmen Bermúdez, tanta 
gente que está aquí, peleamos por el derecho al voto. El derecho al voto se logró para 
distintos colectivos en parte, evidentemente queda mucho por luchar. Yo estoy 
totalmente convencido de que primero reconocer a las personas que están aquí, a los 
que son candidatos también, evidentemente todos tienen sus cualidades. Yo no voy a 
pedir directamente el voto porque no lo veo como una campaña, unos contra otros, si 
no que cualquiera que gane va ser absolutamente bienvenido.  
Simplemente para acabar decir que tenemos que trabajar desde este Consell de 
Inmigración en temas tan concretos como es la irregularidad sobrevenida, que decía 
Janette. Todo el tema de salud, se estuvo diciendo que a nivel de salud es verdad que 
Catalunya ha dado un paso a delante pero también es verdad que tardarán un año en 
acceder a los especialistas, solo podemos acceder a las urgencias. Es verdad también 
que las tarjetas es muy difícil obtenerlas y a nivel de certificaciones o de documentos 
que piden no estamos logrando obtenerlas. Me parece fundamental que este Consell 
de Inmigración le ponga presión a la Administración local y también presión a través 
de la Administración local a la Administración central. Tenemos que luchar porque los 
jóvenes se están quedando marginales, y si son inmigrantes y si son de países árabes 
o países más lejanos mucho peor todavía. Tenemos que trabajar todos juntos, esta es 
a lo que estamos convocados hoy. Bueno, temas tan importantes como el paro, temas 
tan importantes como los derechos de la dona, la violencia o tantas otras cuestiones, 
creo que tenemos que estar más fuertes que nunca.  
Por eso digo que cualquiera de los candidatos que gane simplemente le pondremos la 
misma presión y tendremos que estar trabajando en este sentido. Me parece 
importante temas que dimos la espalda hasta ahora que son los Centros de 
Internamiento, que tenemos uno aquí al lado... No lo hemos trabajado, creo que 
tenemos que ir más allá. Hoy es doce del doce del dos mil doce, parece que se abre 
una puerta de cambio de un ciclo. A ver si realmente nos lo tomamos en serio y 
podemos generar más cambios en un momento tan complicado. No seguiré hablando 
demasiado, simplemente decirles que es un placer estar aquí, va ser un placer que 
cualquiera de los candidatos pueda liderar o pueda ayudar a este proceso, y cuenten 
conmigo. Hay trabajo hecho desde doce años trabajando en inmigración día a día, 
sábados y domingos como muchos de ustedes. Yo les ofrezco mi trabajo, ofrezco, 
como siempre, plataformas y toda la buena voluntad de poder colaborar en todo eso. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Mercè González. César Cárdenas por favor. 
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Sr. César Cárdenas. Hola, bona nit. Com sabeu em presento com a candidat a la 
vicepresidència del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona en un moment delicat 
de la vida social, política i econòmica d’aquest país. Em sento amb l’obligació de 
donar-los explicacions perquè ens presentem a aquesta responsabilitat. Això és una 
mostra que a Barcelona tenim molt d’interès en participar activament en les decisions 
que ens afecten a tots, per tant és un primer motiu per alegrar-nos i participar. En 
aquest cas em presento com a vicepresident amb aquestes ganes i forces per lluitar i 
construir i tirar endavant projectes il·lusionadors compartits sense partidismes. Entre 
les propostes que jo he presentat, pot està molt bé, algunes ja es treballen com que el 
Consell Municipal d’Immigració esdevingui una plataforma real de dinamització per les 
entitats, formar part de l’agenda social de Barcelona, tenir un acord que ens 
proporcioni treballadors formats, les comunicacions són bàsiques per a fer feina en 
xarxes, fer formació interna, la delegació de projectes del Consell Municipal en les 
pròpies entitats del Consell, la solidaritat, visualitzar la nostra riquesa cultural i com 
s’integra a Catalunya. Que el Consell Municipal d’Immigració esdevingui un agent 
d’opinió notori, que això és molt important, que tenir més força perquè es notin les 
coses que es fan dins del Consell. També treballar per Catalunya, Barcelona, i també 
fora de Barcelona, ja que nosaltres demanem moltes coses però també podem oferir 
moltes coses i sobretot quan tornem als nostres países. Quines coses podem fer aquí? 
I quines coses podem oferir a la ciutat? Totes aquestes coses, a la majoria o em 
sembla que a tots, estan en via i estan desenvolupades con lo cual no m’estendré 
més, si no que els agraeixo, des de la nostra petita associació però que hem començat 
amb molta força. Si ens donen el vot moltíssimes gràcies i si no endavant continuarem 
lluitant con el resto de companys per què aquest Consell sea realment representatiu 
dels immigrants aquí a Barcelona. Moltes gràcies. 
 
Sra. Mercè González. Carles Galve 
 
Sr. Carles Galve. Si bona nit a tothom. El meu nom és Carles Galve, sóc de professió 
comerciant, peixater, sóc president del Gremi de Peixaters de Catalunya, on tenim mil 
doscentes petites i mitjanes empreses, on treballen entre deu i quinze mil persones. La 
meva professió, com us he dit, és comerciant de peix a part que em dedico també a la 
formació, col·laboro amb l’Àrea de Formació de Mercabarna i des de fa ja dos anys 
col·laboro amb el Comissionat de nouvinguts, d’immigració, de PIMEC Comerç. 
PIMEC Comerç és una entitat que defen l’emprenedoria de les petites empreses i 
pensem que des de PIMEC avui podem ajudar i col·laborar molt que els nouvinguts, 
que les persones immigrants tinguin algo que per nosaltres és fonamental, que és 
capacitat d’integrar-se i sobretot capacitat d’integrar-se al món del treball, que és un 
dels temes que per nosaltres és fonamental. PIMEc, com sabeu, és una entitat que es 
dedicar a orientar, a dinamitzar, a crear maneres de poder fer que la gent es vinculi al 
món del treball. El moment que estem passant a la nostra societat és un moment molt 
difícil, és un moment que d’alguna forma considerem que la solidaritat...Tots els 
candidats que estic aquí sentint els votaria a tots perquè em sembla que tots són 
interessants però la nostra proposta és una proposta que crec que avui té fonament, i 
és la que jo en aquest moment represento, que és crear les condicions perquè els 
emmigrants a la nostra ciutat i a la nostra societat tinguin l’element que és fonamental 
per poder integrar-se que és tindre feina i poder tindre una vida digne. Per tant us 
demanem el vot nostre, us demanem el vot de buscar la manera que d’alguna forma 
tots els col·lectius d’emmigrants es vinculin fonamentalment al món del treball, al món 
de l’economia, perquè d’aquesta forma és la forma que entenem que tindran una vida 
més digna. Gràcies. 
 
Sra. Mercè González. Molt bé. Ousseynou Niang. 
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Sr. Ousseynou Niang. Hola Bona nit. Em dic Ousseynou Niang i sóc de l’Associació 
de Senegalesos. Porto quasi vuit anys al Consell, des de l’Associació som una de les 
entitats fundadores del Consell. Hem anat dinamitzant moltes vegades federacions 
com la Federació de Senegalesos, hem anat dinamitzant la federació la FCIC, que és 
la Federació del Col·lectiu d’Immigrants. Per què dic això? Dic això per l’experiència 
que he tingut jo durant tots aquests anys i per això em presento. Jo em presento per 
treballar una cosa que és molt important, jo crec, que és la participació inclusiva i 
comunitària. Per treballar aquests tres punts que són per després fer reivindicació però 
sobretot fent propostes. Treballarem tots plegats i per això, i com han dit tots els 
companys, hem estat treballant aquí molts anys, una feina de taula, una feina de 
reunions. Amb tota aquesta feina que hem tingut per això intentem, o jo intento, 
aprovechar això. Sobretot mostrar que nosaltres dintre l’entitat hem anat treballant això 
perquè, la Fátima estava primer, després el Sam, després jo, ara me’n vaig, deixaré a 
la Pauline. Això és important que anirem deixant lloc també a la gent que vagin 
canviant la generació amb el Consell Municipal. Jo crec que a més a més és important 
també això. Per això us demano el vot per a l’experiència que he tingut compartir-la 
després de dos anys deixaré també el lloc a una altra. Gràcies. 
 
Sra. Mercè González. Molt bé. Laura Rojas, si us plau. 
 
Sra. Laura Rojas. Hola bona tarda a tothom. Des de FASAMCAT fa molts anys que 
treballo per l’associacionisme immigrant i per crear espais de trobada entre la població 
nouvinguda i la d’acollida amb la finalitat de facilitar l’intercanvi i el coneixement mutu 
sempre des de la cordialitat i el respecte. Aquesta feina en FASAMCAT m’ha permès 
relacionar-me amb altres organitzacions i col·lectius que m’han enriquit com a 
persona. Agraeixo l’oportunitat per agrair-vos la confiança i haver-me permès créixer i 
enriquir-me personal i culturalment. La meva formació, la llarga experiència en el 
sector privat i el treball desenvolupat des de l’associacionisme em fan pensar que puc 
aportar el meu gra de sorra en el treball del Consell. En aquests temps difícils per a 
tots, m’agradaria que el nostre treball, un esforç en apariencia injustament inútil, 
contribuís a la cohesió social i a la recuperació econòmica mitjançant la dignificació de 
la immigració, la integració real i efectiva i la igualtat d’oportunitats. Només ho 
aconseguirem des de l’esforç conjunt, posant els mitjans necessaris i superant les 
diferències internes i optimitzant els esforços i recursos. És la nostra obligació, tant a 
nivell personal com a nivell d’entitats mostrar el balanç positiu de la immigració per la 
seva contribució a la construcció i al funcionament de la societat. Hem d’intentar 
prevenir tensions i el desequilibri i la conflictivitat social. De nosaltres depèn, en gran 
mesura, que Barcelona sigui sent la Barcelona de tots. L’evolució social triga anys a 
manifestar-se. Hem d’accelerar el procés i aconseguir més aviat que tard una societat 
cohesionada i lluitadora per al millor futur de tots els seus ciutadans. Per acabar us 
diré que un sol ésser humà no és capaç de fer grans coses però la suma de tots els 
esforços i totes les idees poden arribar lluny. Estic a la vostra disposició per 
aconseguir-ho. Moltes gràcies. 
 
Sra. Mercè González. I per acabar Carlos Ucañan. 
 
Sr. Carlos Ucañán. Buenas noches, mi nombre es Carlos Ucañán. Agradecerles el 
Trabajo que viene realizando al Ayuntamiento de Barcelona y al Consell de 
Inmigración, trabajo que ha permitido la participación plena de las diferentes entidades 
que han integrado y que integran este Consell en todos los sectores de la sociedad en 
que vivimos. Trabajo que debe ser preservado e impulsado desde todas nuestras 
entidades con el apoyo explícito de las instituciones catalanas. Los resultados de este 
trabajo han sido muy positivos con lo que tenemos la responsabilidad de continuar con 
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este camino en donde Barcelona ha demostrado encontrarse a la vanguardia de las 
ciudades donde la convivencia i la cohesión social son óptimas. Aún hay un camino 
por recorrer y lo hemos de recorrer todos juntos. Por esa razón desde FEPERCAT, 
Federación de entidades peruanas en Catalunya, presentamos nuestra candidatura 
con el objetivo de seguir el camino positivo de nuestros predecesores. De contar con 
vuestra confianza, esperamos hacer este camino juntos, un camino donde convergen 
diferentes tipos de entidades pero todos con el mismo objetivo de trabajo en común, 
ya que es muy importante de dónde venimos pero sobretodo hacia dónde vamos. 
Esperamos poder seguir desarrollando diferentes propuestas de trabajo vinculadas 
tanto a las entidades, jóvenes y mujeres. Los jóvenes han de ser nuestra prioridad, 
debemos trabajar para que se les visibilice, para que asuman las responsabilidades 
inherentes a sus capacidades. Debemos escucharlos y trabajar con ellos. Es 
necesario que el entorno de crisis no predomine sobre su proyecto de futuro. Es 
necesario que participen plenamente en la sociedad de residencia y en la que hemos 
escogido para vivir. 
También debemos impulsar el trabajo con la mujer. Aún hay muchas cosas por hacer, 
charlas, conferencias, jornadas, etc. Para que la igualdad de oportunidades sea una 
realidad concreta, el rol que la mujer cumple en la sociedad de hoy, en el entorno difícil 
en que les toca vivir es inestimable e irremplazable por lo que debemos favorecer para 
que se pueda cumplir este rol plenamente. Simplemente saludar y felicitar a todas las 
entidades que hoy están candidatando en el Consell de Inmigración ya que estamos 
seguros que al final cumplirán la responsabilidad con voluntad y con mucho esfuerzo. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Mercè González. Molt bé. Com us deia abans, aniré cridant a les entitats i veniu i 
emeteu el vot: 
 
Oswaldo del Castillo  
Huma Hamshed, 
Enric Royo,  
 
Els dos vots, quan vingueu ja podeu votar tant la Menció especial com el 
vicepresident/vicepresidenta. 
 
A continuació s’anomenen els següents representants: 
 
Janette Vallejo, AMIC UGT, 
Carmen Bermúdez 
Jorge Írias 
Natasha Males 
Luís Villacrés, JOVECU 
Irene Yamba 
Yessenia Enríquez, 
Yuo Xing 
Andreína Pietrini 
Florín Gaisseanu 
Montserrat Feu 
Ousseynou Niang, 
César Cárdenas, 
Marta Trujillo, 
Javed Illyas, 
Jamila el Amshuori 
Isabel Mas 
Meri Illic 
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Hamid Hilal 
Lourdes Marino 
Mariana Kolomiyets 
Olga Zapata 
Clara Romero 
Osama Alkhatib 
Verònica Tomàs 
Laura Rojas 
Javier Bonomi 
Carlos Ucañán 
Raquel Prado 
Carlos Galve 
Jara Esbert 
Saray Bazaga 
Raquel Caizapanta 
Rosa Irasusta 
 
Si ha alguna entitat que no he nomenat, perquè m’han passat el llistat amb les 
creuetes de la gent que ha vingut  però pot haver algun error. Si hi ha alguna entitat 
que no he dit i que està en tot cas que m’ho digui. 
 
A continuació es fa el recompte dels vots.  
 
 

9. Altres informacions 
10. Precs i preguntes 

 
Sr. Miquel Esteve. Intentem avançar dos o tres cosetes que tenim així ja tindrem el 
resultat.  
Mireu, una que crec que és important. En el torn si després algú vol dir alguna cosa. 
  
L’altra dia ho comentàvem a la Permanent, us presentem una proposta de formació 
que de moment serà limitada a 10 entitats, però des de la Direcció d’Immigració 
pensem que és important, donar oferir una petita formació a les entitats per poder 
gestionar tot allò que estigui relacionat amb les subvencions i les justificacions i tots els 
tràmits aquests burocràtics. Es veritat que hi ha entitats que tenen molta experiència, 
que són grans i que tenen recursos però també en el CMI hi ha entitats que són més 
petites, que tenen menos estructura i que moltes vegades els és difícil entrar en tots 
els procediments burocràtics que moltes vegades es demanen des de les 
administracions. Aleshores vam pensar que estaria bé poder oferir aquesta formació. 
Les persones que estiguin interessades us poseu en contacte amb la Mercè. Ella us 
explicarà en detall, per aquells que estiguin interessats, en què consistirà. Sobretot 
està pensat, farem una primera fase amb deu entitats i la intenció és que tots aquells 
que ho demanin ho puguin fer en diferents torns. Començarem amb deu entitats però 
si que us demanaria que ho fessin aquelles entitats més petites i que tenen més 
necessitat. Per posar un exemple, ara que veig allà al Hamid, que CCOO no ho 
demani perquè no li cal, o UGT. Vull dir que hi ha entitats que no els hi cal. Ja sé que 
no ho fareu però ho poso com exemple dels extrems. A part d’aquí que ho demani qui 
vulgui però que aquelles entitats, com per exemple Creu Roja, que no els hi fa falta, 
però si que hi ha entitats que són més petites que això els hi pot anar molt bé. Si hi ha 
més de deu sol.licituds aquesta primera tria ho farem per ordre d’antiguitat en el 
Consell, perquè no sabem com fer-ho. La intenció és anar-ho repetint fins que tots 
aquells que ho vulguin ho puguin fer. Penso que és una bona iniciativa perquè pot 
ajudar sobretot a aquelles entitats petites que tenen molta dificultat a poder-ho fer. 
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L’altra cosa és que a les carpetes teniu el Pla de Treball del CMI que ha quedat molt 
maco per dintre, amb el contingut, i també molt maco per fora. Realment és molt digne 
el disseny i el treball, vull dir que molt maco per dintre que és lo important, però també 
molt maco per fora, que queda molt digne i està força bé. 
 
Fer-vos només cinc cèntims per dimensionar només una mica, només perquè tingueu 
la dimensió de quina és la situació. Sabeu que l’Estat espanyol ha retirat l’assistència 
sanitària a aquelles persones que no poden justificar la seva regularització. En 
aquests moments a Catalunya això afecta a 140 mil persones, amb totes les seves 
peculiaritats que recull la llei. D’aquestes 140 mil persones hi ha aproximadament 139 
mil, una miqueta més, que tindran el canvi de targeta de manera automàtica, amb la 
nova normativa que aplica la Generalitat perquè l’assistència es continuï garantint, 
,que no s’hauran de fer massa procediments més que anar al CAP i canviar una 
targeta per una altra. Aquests 139 mil són els que estan a la base de dades del 
Consorci Sanitari de Catalunya, i per tant aquests només faran el canvi. Això ens han 
explicat els responsables sanitaris per tant si després hi ha problemes ja intentarem 
resoldre’ls però per dimensionar el problema d’aquests 140 mil 139 mil ho tindran amb 
una certa agilitat, sense tenir problemes de gestió, serà només un intercanvi de 
targetes. Queden unes 900 persones que han arribat ara, 900 persones a la Regió 
primera que és Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana extensa, que és on hi ha el gruix 
de població. Aleshores aquestes 900 persones si que han de passar per un criteri 
perquè no es tenen les seves dades, no estan a la base de dades, no havien tingut 
cap targeta sanitària, en aquest sentit són verges en documentació. Aquest si que 
tenen més problemes i aquests són els que han de fer tots els tràmits de justificar els 
ingressos. Però vull dir que per dimensionar el problema de 140 mil són 900. Això no 
vol dir que no preocupi el tema, clar que preocupa, perquè siguin tres la quantitat aquí 
no fa que haguem de menystenir la situació. Però per dimensionar el problema de 140 
mil ens hem de preocupar amb més èmfasi d’aquests 900 que són els que queden 
amb més problemàtica. El Consorci es va comprometre a estudiar les dues coses que 
van sortir bàsicament de la Comissió. Era tot el tema informatiu, que són els canals 
que tècnicament els companys de sanitat diuen que és atenció de taulell, o sigui abans 
que arribin al metge, tota l’atenció que es fa en els CAPs els auxiliars i els 
administratius, que això s’ha de millorar. Són processos que afecten a moltes 
persones però totes les persones que treballen d’atenció al públic directa. Tots aquells 
que no són metges ells es van comprometre a millorar els circuits d’informació amb la 
dificultat que això comporta perquè aquí entra molt el caràcter de la persona que et 
toca i la idiosincràsia psicològica de la persona que t’atén, però s’intentarà millorar. 
Després hi ha un altre bloc de preocupació que es referia sobretot, que ja és més de 
criteri, als temes d’empadronament i empadronament sense domicili. Això també van 
quedar de parlar amb el Ramon Sanahuja, que sabeu que no és que sigui el seu àmbit 
però que coneix molt bé els temes d’empadronament, per veure si podien, juntament 
amb la gent de salut, intentar afinar aquestes situacions d’empadronament, intentant 
compensar les cauteles que això no sigui una porta oberta perquè vingui gent d’altres 
comunitats o que hi hagi el turisme sanitari. Intentar equilibrar que realment es pugui 
atendre a les persones que ho necessiten i evitar la picaresca que a vegades es donen 
en aquestes situacions. Després hi ha l’Informe de Salut, Mercè l’Informe de Salut el 
tenim? 
 
Sra. Mercè González L’Informe de Salut està pràcticament i el que dèiem amb el 
Ramon és prèviament enviar-ho al CATSalut perquè no hi hagués alguna cosa que 
no... Estarà la setmana vinent. 
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Sr. Miquel Esteve.  Per últim recordar una vegada més el lliurament del Premi i de 
la Menció especial que farem al Museu Marítim a les 17 hores, el Museu Marítim és 
allà a Drassanes i que esperem que hi hagi una assistència nutrida. 
  
Jo no tinc res més. No sé si hi ha el resultat o obrim un torn de paraules si algú té 
alguna cosa a plantejar? Tenim el resultat? Segur que el resultat té més interès. 
 
 

7. Elecció del Vicepresident/a del Consell Municipal d'Immigració 
 
Sra. Mercè González. Si que ja tenim el resultat, la persona que ha sortit amb més 
vots és la senyora Carmen Rosa Bermúdez. 
 
Sr. Miquel Esteve.  Espera que cantarem els resultats. 
 
Sra. Mercè González. D’acord. Vaig dient els diferents candidats i els vots que han 
tingut. El senyor Rodrigo Araneda ha tingut 6 vots, la senyora Carmen Rosa Bermúdez 
n’ha tingut 11, el senyor César Cárdenas 2, el senyor Ousseynou Niang 2, la senyora 
Laura Rojas 2, el senyor Javier Bonomi 7, el senyor Carlos Ucañán 3 i el senyor Carles 
Galve 2. 
 
Sr. Mique Esteve. En tot cas felicitar-te Carmen. 
 
Sra. Carmen R. Bermúdez De verdad agradezco.que haya tenido los 11 votos. Les 
agradezco mucho y las personas que me conocen saben que soy muy incisiva y que 
trabajo, trabajo, trabajo, que si no tengo que dormir no duermo. Espero no defraudar a 
nadie porque eso sí cuando me comprometo trato de hacerlo de la mejor manera. Les 
agradezco mucho, de verdad. No esperé, les juro que jamás pensé que iba a ganar, 
les agradezco mucho y espero no fallar. 
 
 

8. Elecció de la Menció Especial del Premi CMIB 
 
Sr. Miquel Esteve El Premi avui no es diu, no? Ja per tancar obrim el torn de 
paraules. No hi ha cap paraula? Doncs gràcies per la vostra assistència, avui se’ns ha 
fet una mica tard. Bon Nadal, espero que us veiem el dissabte al lliurament de Premis i 
aquell que no pugui venir bones festes i bona entrada d’any. Gràcies. 
 
 

9. Altres informacions 
 
Perdoneu m’he deixat una cosa, sort que la Mercè està en tot. És una cosa que s’ha 
afegit a última hora però que val la pena enllestir-la. A la Permanent vam aprovar 
presentar al Consell del Plenari la incorporació d’una nova entitat. És una entitat també 
de treball de dones pakistaneses SAHA, que ho fa la Shabana que alguns de vosaltres 
ja la coneixeu. Si no hi ha cap inconvenient per part de ningú en el proper Consell la 
incorporarem. D’acord. Gràcies. 
 
 
 
Es tanca la Reunió Plenària a les 21:30 hores. 
 
 
 


