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ACTA DE LA SESSIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 9 d’abril de 2013, a les 18 hores 
Al Saló de Cent de l´Ajuntament de Barcelona 

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

 

 Sr. Rodrigo Araneda(ACATHI – Asociación catalana por la integración de 
homosexuales, bisexuales i transexualesinmigrantes) 

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

 Sr.EnricRoyo (ACSAR, Associació Catalana de solidaritat i ajuda als refugiats) 
 Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sr. Manel Andreu (APROPEM-NOS) 
 Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad Mujere sFilipinas) 
 Sra. Cármen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sr. William Macas (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Luís Villacrés (Asociación de Jóvenes Ecuatorianos – JOVECU) 
 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 
 Sra. YuoXing Yang (Asociación Intercambio Cultural Chino-España) 

 Sra. Elsie Nuyri (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 
 Sra. Ana Gaisseanu (ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya) 
 Sra. Montserrat Feu (Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat) 
 Sra. Pauline Diouf (Associació Catalana de Residents Senegalesos) 
 Sra. Marta Trujillo (Asoc. comunidad Dominicana en Catalunya) 
 Sra. Es. Zhao Jin (Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya) 
 Sr. Rossend Fernández (Associació Salut i Família) 
 Sra. Isabel Mas (Cáritas Dioscesana de Barcelona) 
 Sr. Ghassan Saliba (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 
 Sra. Paulita Marina Astillero (Centre FilipinoTuluyan San Benito) 

 Sra. Olga Zapata (Centro Peruano de Barcelona) 
 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) 

 Sr. Carlos Ucañán (FEPERCAT Federació d’entitats peruanes a Catalunya)  
 Sra. Amanda Lozano (Fundació FICAT) 
 Sr. Carlos Galve (PIMEC Comerç) 
 Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 
 Sra. Raquel Caizapanta (TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura) 
 Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris Acull) 
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Representants Grups Polítics 

 Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, Grup Municipal PSC 
 Sr. Jordi Portabella i Calvete, Grup Municipal Unitat per Barcelona 
 
Personal de l’Ajuntament 

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

d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
Secretària  
 Sra. Mercè González, Secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
 
S’excusen: 
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 
 Sr. Àngel Miret i Serra, Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 Sra. Emilia Pallàs, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 Sr. Bernat Aviñoa (Centre Exil) 
 Sr. Kamal Benbrahim (ATIMCA) 
 Sra. Shaban Choundry (Asociación Cultural SAHA)  
 
 
Ordre del dia:  
 
0. Benvinguda de la presidenta del Consell Municipal d’Immigració (pàg. 3) 

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

2. Acció de govern (pàg. 3) 

3. Memòria 2012 de la Direcció d’Immigració (pàg. 6) 

4. Presentació de VAE (Voluntaris en assessoria empresarial) (pàg. 16) 

5. Resum de les accions realitzades entorn al tema de salut (pàg. 19) 

6. Informar sobre el Servei d’orientació i acompanyament per a persones immigrades 
(pàg. 23) 

7. Informar sobre la convocatòria 2013 del Premi CMIB (pàg. 24) 

8. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB (pàg. 25) 

9. Informacions (pàg. 26) 

- Acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les persones refugiades 
- Xerrades: 

Presentació del catàleg d’activitats d’antirumors: 11 d’abril de 2013 
Comerç i Diversitat: 25 d’abril de 2013 
OND i Fiscalia provincial de Barcelona: 2 de juliol de 2013   

10. Precs i preguntes.(pàg. 26) 
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0. Benvinguda de la presidenta del Consell Municipal d’Immigració  
 

Sra. Maite Fandos: Voldria donar la benvinguda a tots els membres del Consell i 
especialment a la Vicepresidenta, la senyora Carmen Bermúdez, que avui s’incorpora 
per primer cop com a Vicepresidenta, després de les votacions de l’últim plenari. 
També vull donar la benvinguda a l’Associació SAHA “ALBA“. No ha arribat encara? 
Havia de venir la seva representant la senyora Shabana Idrees, que s’incorporen com a 
membres en aquest Consell. 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sra. Maite Fandos. Passaríem al següent punt que és l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior. L’acta els recordo que va ser enviada per correu electrònic i l’esborrany 
està disponible a la pàgina web de nova Ciutadania. No sé si hi ha alguna esmena? De 
fet no ens n’ha arribat cap però si n’hi ha alguna ara? Sinó passaríem a la seva 
aprovació, si vostès hi estan d’acord. 
 
 

2. Acció de Govern 
 

Sra. Maite Fandos. Passaríem al següent punt. Jo els faré una breu intervenció, 
després com vostès veuen ja hi ha la memòria de la Direcció d’Immigració que farà el 
Ramon, que serà la part més important, més de la que diré jo. Ja em perdonaran 
perquè després jo hauré de marxar però en tot cas no volia deixar de venir per estar 
aquí amb vostès encara que fos al principi del Consell. 
 
Vull començar la meva intervenció avançant algunes dades que serà interessant que 
vostès les tinguin. És una dada del Padró Municipal que ens han facilitat que és que la 
població estrangera a la nostra ciutat, en referència a gener de 2013, es situa en 
aquest moment en 280.470 persones. És a dir es confirma plenament, el que ja 
havíem anat parlant aquí, que és que la població estrangera a la nostra ciutat s’ha 
estabilitzat, una tendència que es repeteix aquests darrers anys, però crec que està bé 
que els anem informant de com estan aquestes dades. Aquesta és una dada 
significativa, ja que justifica el que els hem anat explicant que és el gir endegat en les 
polítiques migratòries, això ja els ho explicarà el senyor Sanahuja, que és que estem 
posant més l’accent en els processos d’integració i cohesió per davant dels d’acollida 
però que evidentment continuem fent. 
 
Per nacionalitats, la italiana torna a ser la primera, seguida de la pakistanesa. Jo també 
voldria dir, això no és un tema que surti a les dades però crec que tots ho sabem, la 
italiana no és que vinguin d’Itàlia, sinó que sabem també que és col·lectiu d’Argentina i 
d’altres llocs de Llatinoamèrica que entren amb passaport italià. És allò de les segones 
generacions que tenen encara passaport italià però la dada estrictament llegida és que 
són italians. Ho dic perquè és una dada que a vegades a la gent li sorprèn. Jo estic 
casada amb un italià, és curiós perquè son italians clar que sí però són gent que arriba 
d’altres llocs. Francament és la italiana, però de vegades a la gent li sorprèn que sigui 
la italiana. Suposo que vostès ja ho sabien però en tot cas jo els ho comento.  
Després és la pakistanesa i en tercer lloc es manté la població xinesa. 



 

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

 

 Pàgina 4 

 

 
També vull ressaltar altres dades importants i crec que vostès estaran d’acord amb mi 
que són bones notícies i significatives. Els darrers Baròmetres Semestrals de Barcelona 
mostren que la immigració ja ha passat de ser percebuda com era fa uns anys com un 
problema greu per la ciutadania a ser un tema més esmentat entre els barcelonins i 
barcelonines. Crec que això és una bona notícia perquè abans representava que era un 
problema i ara la gent ho esmenta com molts altres temes. 
 
El percentatge ha baixat enormement: un 12,8 punt de diferencial. En 2008, quan es 
deixaven notar els primers símptomes del canvi de tendència econòmica, el 15,1% de 
la població considerava la immigració com el problema més greu de la ciutat, mentre 
que aquest any passat, que és darrer que tenim dades,ha passat a ser el 2,3%. El 
canvi és realment important i vol dir que entre tots plegats s’està fent una feina, és un 
tema quasi insignificant, és molt important per la feina que entre tots estem fent.  
 
Per altra banda en l’enquesta de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
realitzada en novembre de 2012 en l’apartat sobre Diversitat Cultural a la Ciutat també 
mostra unes xifres molt encoratjadores, sobretot si tenim en compte la greu situació 
econòmica que patim en aquests moments. Segons l’enquesta el 54,1% dels 
entrevistats (en aquest cas de nacionalitat espanyola) valoren positivament l’augment 
de la diversitat cultural dels darrers anys a la ciutat de Barcelona i això també ha anat 
en augment i per tant és important. És evident que encara tenim uns números, encara 
hi ha un 22% que no ho percep de forma positiva, però és veritat que tot i la crisi que 
això ho podia haver canviat, és al revés, millora la percepció de la ciutadania. Crec que 
és important que vagi millorant la percepció dins el tema de la diversitat. Permeteu-me 
que li doni valor aquestes dades ja que deixen entreveure molt nítidament que la tasca 
que s’està duent a terme entre tots, entre vostès, entre nosaltres, la tasca que s’ha fet 
aquests darrers anys, fa que  les polítiques que estem fent estan ben encaminades. 
Això no vol dir que en cap cas hem de baixar la guàrdia i que ens queda encara molta 
feina per fer. Per això estem aquí perquè potser sinó ja no hi seríem. Jo sempre 
explico que el tema de la igualtat entre homes i dones ja estigui aconseguit segur que 
l’Institut català de les Dones doncs l’haurem de fer desaparèixer o haurem de fer 
desaparèixer la Regidoria de la Dona. Però mentre seguim tenint organismes que hi 
treballem vol dir que tenim feina a fer. Ens queda feina a fer però és veritat que, 
conjuntament amb vostès, sobretot amb el teixit associatiu estem fent feina i això els 
vull donar el meu agraïment i el nostre reconeixement la feina feta. 
 
Entrant més al detall en l’acció de govern, deixin-me que els digui algunes coses breus. 
Informar-los que hem concretat les 79 accions que han de desplegar i executar 
cadascuna de les mesures aprovades en el marc del Pla de Treball d’Immigració 2012-
2015, que vostès ja tenen perquè els el vam repartir en el darrer Consell. A través 
d’aquestes accions s’executarà el referit Pla, amb un plantejament que en garanteix la 
transversalitat, això jo crec que té importància, entre les diferents àrees de 
l’Ajuntament, i alhora el desplegament corresponent en el territori.  
 
Per tal regular aquestes 79 propostes d’acció, s’han consultat totes les àrees de 
l’Ajuntament i s’han tingut en compte totes les línies de treball que donen contingut a 
les polítiques d’immigració de Barcelona. Així mateix, s’han inclòs noves accions que 
desenvolupen les mesures del Pla i li donen coherència.  
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També, s’ha concretat per a cadascuna de les accions aquells elements que permeten 
fer-ne un seguiment acurat. Aquest document serà presentat en breu a la Taula 
política de seguiment del Pla i, posteriorment a aquest Consell Municipal. 
Vostès saben que dins de l’Ajuntament tenim una taula que en formen part tots els 
grups municipals i que precisament el Pla el vam aprovar, no tots els grups li van 
donar suport però si la majoria.  
 
Tenint en compte que en el proper punt de l’ordre del dia, com els deia el senyor 
Ramon Sanahuja els explicarà la memòria d’activitats de la Direcció d’Immigració, no 
vull ser reiterativa i a més ell en sap molt més que jo. Voldria esmentar alguna de les 
activitats dutes a terme però no seré exhaustiva perquè ja ho farà ell. Vull destacar-ne 
algunes que tenen importància per l’actual equip de govern perquè tenen importància 
per les segones generacions. Els joves i las joves d’origen no nascuts aquí i d’altres ja 
nascuts a Catalunya, conformaran una part important del futur de la nostra ciutat.  
 
En aquest sentit destacar que hem potenciat les activitats del programa de 
reagrupament familiar amb la posada en marxa del servei de Suport Educatiu, 
mitjançant la incorporació al programa de dues psicopedagogues, que han iniciat un 
seguiment personalitzat als joves que ho precisen per accedir al sistema educatiu 
català en condicions òptimes i la seva socialització. 
 
Com vostès coneixen precisament el Programa de Reagrupament, crec que és un 
programa que està funcionant molt bé del qual nosaltres ens sentim molt orgullosos 
però encara més des que hem incorporat aquest suport educatiu amb aquestes dues 
psicopedagogues que també hi estan treballant. 
 
Aquesta incorporació ens ha permès consolidar el projecte que anomenem Punt de 
Trobada per a joves que han arribat per reagrupació familiar. Aquest projecte passa 
convertir-se en una activitat estable que funciona tot l’any. 
 
Consisteix en un Punt de Trobada de joves reagrupats, que durant 7 dissabtes 
aprofiten per treballar el seu procés d’encaix a la ciutat i promoure la connexió amb 
l’oferta juvenil i de lleure normalitzada dels seus barris. 
 
Aquest suport psicopedagògic ha permès iniciar enguany un nou programa – 
“Programa prepara’t” – com a prova pilot.  
És un nou projecte adreçat a joves nouvinguts interessats en cursar estudis 
universitaris. Són joves amb experiències d’èxit escolar i expectatives de seguir 
estudiant i poder accedir a la Universitat. L’objectiu és oferir un reforç en la seva 
preparació de la PAU, facilitant tant la matèria que han de treballar com estructurant 
l’estudi d’aquesta.  
 
Voldria també esmentar la publicació del tercer fascicle de la col·lecció Blanca, Rosita, 
Barcelona, aquest cop adreçat al mon del comerç i dels impostos. O bé la imminent 
presentació del segon catàleg d’activitats lligades a l’estratègia antirumors. Vostès 
coneixen bé, i precisament aquest tercer fascicle d’aquesta col·lecció per nosaltres és 
important. Vostès saben que un dels rumors que més circula per la nostra ciutat, que 
més que un rumor jo ja dic que és una llegenda urbana perquè és absolutament 
mentida, és aquesta que a les persones que arriben, els immigrants tenen més drets 
que altres amb els comerços, amb els impostos. Això és una cosa que diu molt la gent 
del comerç i que no és cert i per això l’edició d’aquest fascicle adreçat al món del 
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comerç. Creiem que serà un dels elements que tindrà més sortida i més important per 
nosaltres en aquesta estratègia antirumors. 
 
Per altra banda també voldria esmentar l’èxit del projecte de coral intercultural que 
compartim amb la Casa Àsia. O l’important tasca que duu a terme el recentment creat 
Equip d’Interculturalitat, com també el rellançament de les programacions 
interculturals des de l ‘Espai Avinyó. I, també ho veureu després en l’ordre del dia, s’ha 
pensat una reestructuració del SAIER per cobrir les demandes i necessitats actuals, 
que després ja se’ls hi explicarà. 
 
Tot plegat, com he dit al principi, des de la complicitat del treball en xarxa, que és 
bàsic per a nosaltres, la Xarxa d’acollida, les xarxes d’associacions territorials que 
treballen la convivència o la Xarxa antirumors, amb un paper imprescindible de 
col·laboració amb l’entramat associatiu. Dir-los una cosa que vull que vostès també 
sàpiguen, que nosaltres treballem no en un ritme d’esprint sinó que creiem que el 
complex fenomen migratori no ha de ser un ritme de marató sinó que ha de ser un 
ritme que poc a poc va donant els seus fruits. 
 
Per tant jo el que els demano és que treballem plegats, que seguim col·laborant, que 
seguim fent aquesta carrera de fons i evidentment estic convençuda que, a poc a poc, 
aquestes dades, que jo els deia al principi, cada cop seran millors, que és la feina de 
tots els que estem aquí i el que tots desitgem. 
 
Això és el que jo els volia dir i si em permeten per ampliar tot el que jo els he dit, 
d’una manera molt més amplia i amb molts més serveis del que hem fet, jo li passaria 
la paraula al senyor Ramon Sanahuja que els presentarà la memòria sobre els 
programes i serveis  d’immigració que hem fet aquest darrer any. Aquesta memòria la 
tenen vostès a les carpetes però en tot cas el senyor Sanahuja els ho explica breument 
i després si vostès volen, evidentment, podran fer les preguntes que vostès desitgin. 
 
 
 

3. Memòria 2012 de la Direcció d’Immigració 
 
 
Sr. Ramon Sanhuja. Moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes. Com deia la senyora 
Maite Fandos us recomano que agafeu el document, està a totes les carpetes, és el 
document Memòria Direcció d’Immigració i Interculturalitat. És un recull de les dades 
bàsiques dels programes de la Direcció d’Immigració i Interculturalitat. Aquí us 
destacaré alguns temes estrella, però val la pena que us hi entretingueu una mica 
perquè hi ha uns resums de dades interessants. En primer lloc, destacar com a fita 
fonamental a l’any 2012 l’aprovació del marc en el qual la Direcció d’Immigració i 
Interculturalitat està treballant, es a dir el marc del Pla Municipal d’immigració per 
consens polític de quatre de les cinc forces. Això és molt important perquè et marca les 
principals directrius, també et marca allò que vam estar parlant en els anteriors 
plenaris. Les dades d’immigració que ha presentat anteriorment la senyora Maite 
Fandos ens venen a confirmar que ha disminuït una mica el número de població 
resident estrangera empadronada a la ciutat de Barcelona. Per tant totes aquelles 
coses en les que històricament ens hem centrat com són les polítiques d’acollida, no 
són tant prioritàries com en el passat, són importants perquè ara les veurem, però 
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sobretot ens estem tendint a concentrar en temes de convivència, d’interacció, 
d’interculturalitat.  
 
Ara faré un repàs servei per servei, molt breument, destacant algun tema.  
 
Com us deia l’Acollida segueix sent important, evidentment, i el primer servei que 
m’agradaria fer un comentari és el SAIER. És el Servei d’Atenció a l’immigrant 
Estranger i Refugiat que en els darrers anys havia patit una disminució important en el 
nombre d’usuaris, havíem arribat a tenir fins a 21.000 usuaris l’any, el 2011 en vam 
tenir 11.000 i el 2012 10.300. Hem tingut una petita baixada però estem amortiguant 
aquesta baixada i jo crec que aquest any tindrem unes xifres similars. Per un cantó ha 
baixat el número d’usuaris però per l’altre el número d’atencions ha pujat, vol dir que a 
cada usuari potser li han fet més atencions. Això indica que potser també hi ha més 
necessitat. No només tenim usuaris acabats d’arribar, que en tenim, però potser també 
persones que havien sigut antics usuaris del SAIER i que hi tornen perquè és un punt 
de referència, on se l’ha atès bé i a vegades demanen algun altre servei i aquest 
requereix potser més atencions. Per això puja el número d’usuaris. Relacionat amb 
aquesta situació, estem repensant la cartera de serveis del SAIER per incorporar potser 
nous serveis d’acompanyament en un sentit molt més ampli del fet migratori que en 
els propers mesos segurament presentarem. No vull avançar-ho avui aquí. Estem 
treballant amb les entitats, aquí en tenim algunes presents. Creiem que serà 
interessant per actualitzar el SAIER. 
 
El segon punt, voldria dir-vos molt ràpidament, de tot el tema de les Sessions 
Informatives d’Acollida i Acompanyament. L’any 2012, tot i aquesta menys arribada de 
persones estrangeres, de noves arribades, hem tingut més usuaris en les sessions. El 
2011 eren 2.500, el 2012 són 3.600, per tant som més eficients, arribem a més 
persones.  
 
Un altre programa d’acollida molt i molt important, més que acollida és en convivència, 
és el 3.3, és el Programa d’acompanyament a les noves famílies, que vam iniciar el 
2006 i que realment el nou equip de govern ha fet una gran aposta per potenciar amb 
recursos humans aquest programa. Dir-vos, com sabeu, que és un programa on ens 
posem en contacte amb totes les famílies, ara podem dir que arribem a totes les 
famílies que arriben per reagrupació familiar i els oferim la possibilitat d’iniciar un 
procés abans del moment del reagrupament i després quan arriba la persona 
reagrupada ens posem en contacte, ja siguin nens, nenes, menors o el marit o la 
muller, etc. 
 
Dir-vos que tot i la baixada del número de reagrupaments que es produeixen a la 
ciutat hem tingut un increment en el número d’orientacions realitzades. És un 
programa que estem treballant des del punt de vista molt més qualitatiu. Podem ser 
molt més eficients i molt més qualitatius i arribar realment a moltíssimes més famílies 
de les que arribàvem fins ara. Tenim tota una sèrie de subprogrames dintre d’aquest 
paraigües que seria la reagrupació familiar, com els que ha esmentat anteriorment la 
Tinent d’alcalde. Per exemple tot el tema del Punt de trobada per joves acabats 
d’arribar, que és molt important perquè agafin una mica de confiança, d’autonomia per 
poder anar a l’institut amb més força. Programes especials per a dones que arriben per 
reagrupació familiar. Creiem que la reagrupació familiar encara és una de les vies 
d’entrada regular i que segueix arribant, no tant com en el passat però segueix 
arribant un flux important. Tenim aquests espais de suport psicopedagògic, també pels 
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pares i mares i el programa que també celebrem precisament aquí, en el Saló de Cent, 
que és A l’estiu, Barcelona t’acull. Que cada any fem una cerimònia aquí amb els nois i 
noies i les famílies que participen durant el mes de juny i juliol. 
 
El quart programa que volia comentar-vos és el Servei de mediació intercultural i 
traducció que és un programa més intern, adreçat a treballadors de l’Ajuntament, 
que es va iniciar l’any 2003 – 2004. Estava ubicat a l’àrea d’Acció Social i ha passat 
actualment a la Direcció d’Immigració. Dir-vos que segueix mantenint el número de 
traduccions i de mediacions interpersonals. 
 
Ara us esmentaré molt breument dues de les competències que tenim a la Direcció 
d’Immigració que és el tema dels Informes de disponibilitat d’habitatge, que 
seguim fent les inspeccions dels habitatges, i els Informes d’arrelament social. 
Com sabeu la competència d’aquests informes, d’emissió de l’informe d’arrelament i 
l’emissió de l’informe d’habitatge han passat a la Generalitat de Catalunya, a la direcció 
General d’Immigració, però nosaltres, els ajuntaments, seguim col·laborant, seguim 
fent la feina d’inspecció de l’habitatge, de comprovació de la documentació. En el cas 
de l’arrelament social la feina de les entrevistes i de comprovació, també, de la 
documentació que porten les persones que es volen arrelar. Dir-vos que les xifres han 
baixat, estan baixant el número de sol·licituds. El que nosaltres fem és una proposta 
d’informe, elevem una proposta d’informe que després normalment, en la immensa 
majoria dels casos, la Direcció General d’Immigració de la Generalitat valida i admet 
jurídicament l’informe. Nosaltres ja no l’emetem, fem aquesta proposta. L’evolució és 
una mica a la baixa, de 3.400 a 3.100 sol·licituds de famílies que volen fer reagrupació 
familiar. Algunes d’elles és també per renovació del permís de residència, que han 
vingut per reagrupació i hi ha hagut un canvi de domicili, quan han volgut renovar se’ls 
demana també l’informe d’habitatge, això ja ho sabeu també els que esteu treballant 
en temes d’assessoria jurídica. 
 
En el cas dels informes d’arrelament dir-vos que hi ha hagut una baixada important, 
d’un terç de les sol·licituds, hem passat de 8.900 sol·licituds a 5.900. També t’indica 
una mica quina és la situació. Sabeu que en els informes d’arrelament social el 
principal requisit per demanar-lo és portar tres anys de residència. És a dir que en el 
2012 estem veient una mica el que va passar en el 2009, que ja començàvem a ser 
afectats per la crisi. Aquí el pronòstic és una baixada important del número dels 
arrelaments socials en els propers anys. Potser podrem treballar més qualitativament 
amb les sol·licituds d’arrelament que és una de les opcions que encara tenim aquí per 
a què les persones en situació irregular puguin obtenir permisos de residència. 
Veureu la informació, que està també per districtes. Jo crec que això és interessant la 
informació d’informes d’habitatge i d’arrelaments per districtes. Veure la importància 
de districtes com Ciutat Vella o Sant Martí, o Nou Barris en el tema dels informes 
d’habitatge. En informes d’arrelament destaca també Ciutat Vella, Sants amb 800 i 
pico. Aquí es veu una mica la radiografia per tota la ciutat.  
 
Ja entrem en els programes més de convivència, de cohesió, de sensibilització, 
d’explicar al conjunt de la ciutadania, el que explicava també la tinent d’alcalde dels 
temes de percepció sobre la diversitat, és el Programa d’Interculturalitat. Dir-vos 
que el 2012 ja vam poder gaudir d’un equip humà molt important de set persones 
dedicades al Programa d’interculturalitat, això ens ha permès potenciar tota la idea de 
la interculturalitat. Com sabeu és aquella d’intentar que les persones de diversos 
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orígens, independentment del seu origen, puguin tenir punts de trobada, es coneguin, 
interessos comuns, generar sentit de pertinença, etc. 
 
El primer subprograma és l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura, que hem rellançat la 
programació que està funcionant força bé, que va tenir un nombre molt interessant de 
persones que han vingut a les activitats durant tot l’any. Com us deia l’estem 
potenciant molt i enguany, el 2013, potser encara més. 
 
Dintre hi ha un altre conjunt de programes que són els Projectes interculturals que des 
d’aquí els donem suport via subvencions i a vegades també via convenis o acords 
bilaterals. Aquí voldria destacar per exemple el Projecte Rossinyol de mentoria en els 
instituts i a les escoles, que duem a terme en algunes escoles de la ciutat. Per exemple 
a Ciutat Meridiana, a l’escola Mestre Morera, que és molt interessant. O també a l’IES 
Miquel Taradell i que aquest any ampliarem a altres llocs. 
 
Dintre del Programes interculturals hi ha un gran programa, que és molt important 
perquè parla de sensibilització i de desmentir les mentides que circulen que és tota 
l’Estratègia Barcelona Antirumors. Aquí seguim treballant el tema de la formació dels 
agents i que l’any passat vam treure la novetat del catàleg d’activitats que ha tingut 
una acollida molt positiva. Aquí m’agradaria convidar-vos a la presentació que hi haurà 
aquest dijous a les sis de la tarda al Centre Cívic Fort Pienc del segon catàleg, és un 
catàleg millorat. Més de 2.600 persones han anat a alguna de les activitats del catàleg. 
Us convido a què conegueu el catàleg, aquells que no el conegueu, i a demanar 
activitats de sensibilització i de desmentir els rumors. Destacar també que l’Estratègia 
antirumors està sent copiada per molts altres ajuntaments d’arreu d’Espanya, d’arreu 
d’Europa. Ha estat destacada com una bona pràctica i nosaltres no ens cansem 
d’explicar-la i també de compartir-la amb altres administracions com la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació i segurament que enguany també amb la Federació de 
Municipis i l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Finalment, dintre de les activitats d’Interculturalitat, voldria destacar una línia de 
programes interns, que dintre de l’Ajuntament, la Direcció d’Immigració duu a terme 
amb els diferents districtes de la ciutat. Col·laborem i financem projectes que executen 
els districtes però que són finançats des de la Direcció d’Immigració. Aquí teniu a la 
pàgina quinze, pels que teniu curiositat i veniu més dels mons dels Districtes, teniu una 
mica el repartiment dels fons que obeeixen a molts criteris diferents. Aquí es duen a 
terme mols tipus de projectes, per exemple, a Ciutat Meridiana també per destacar, hi 
ha un projecte de mediació en escales de veïns que fa dos o tres anys que funciona i 
que està molt ben valorat des del districte i que ajudem a potenciar força. O a 
l’Eixample hem començat el 2012 un tema de mediació amb comerços d’origen xinès, a 
la zona de Fort Pienc, que també està tenint bastant d’èxit. Hi ha molts projectes 
interessants. 
 
El novè projecte o programa de la Direcció d’Immigració és el Consell Municipal 
d’Immigració. Aquí no em pararé perquè la feina feta la coneixeu molt millor 
vosaltres que no pas jo. Ja hi ha valoracions específiques del Consell Municipal 
d’Immigració, però dir-vos que estem potenciant el Consell amb tota la sèrie 
d’activitats. 
 
Finalment destacar a la pàgina dinou, en temes d’Acollida seguim amb el suport de 
les entitats d’acollida i acompanyament. Creiem que a vegades hem d’incorporar el 



 

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

 

 Pàgina 10 

 

tema de l’acompanyament i no només quedar-nos amb l’acollida. Com sabeu aquí hi ha 
moltes associacions que esteu treballant els temes d’acollida, i us han retornat molts 
usuaris que havíeu tingut en el passat, que havien desaparegut i han tornat ara un 
altre cop. No són nouvinguts i demanen coses, és important seguir fent un seguiment 
d’aquestes persones, intentar que gaudeixin d’un mínim de condicions. Per tant seguim 
amb el suport de tot el tema de la Xarxa d’associacions que fan acollida. 
Aquí tenim els dos grans grups de treball, pel que fa al tema d’assessorament jurídic, 
la XESAJE, la Xarxa d’entitats socials d’assessorament jurídic d’estrangeria, que seguim 
treballant. També tot el tema de la llengua, el treball pel coneixement de la llengua, 
que ara en l’època que estem vivint no tanta d’arribada, ens permet treballar també 
temes més d’aprofundir en coneixement qualitatiu. Del CNL tenim dades molt 
interessants, hi ha cada vegada nivells més alts, nivells C, percentatges més grans 
d’alumnes d’origen estranger. Això és positiu, no ens quedem només en temes de 
coneixement bàsic. 
 
Jo acabaria aquí la presentació de la memòria. Només esmentar al final, una cosa que 
havíem presentat aquí, que és el 24, que penja de la Direcció d’Immigració, que és la 
prova pilot del Retorn Voluntari al Senegal. Vam començar com a prova pilot, durant el 
2012 es varen fer onze retorns voluntaris. Alguns van ser ràpids, humanitaris, perquè 
així ho desitjava la persona. I hi ha hagut cinc retorns amb projecte d’emprenedoria i 
en alguns d’ells tenim el feed-back molt positiu d’aquest projecte d’emprenedoria. El 
2013 segueix, evidentment això és una opció, això és voluntari, no s’obliga a ningú, 
però la situació és dolenta i hi ha persones que volen retornar. Això està lligat, com 
sabeu, a la situació d’extrema vulnerabilitat que estan vivint algunes persones que 
estan residint en algunes de les naus ocupades que hi ha sobretot a la zona del 
districte de Sant Martí.  
 
Jo acabaria aquí la memòria de la Direcció i us animo a mirar les dades amb una mica 
més de profunditat. Gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos. Hi ha alguna intervenció sobre aquest informe? Si? Direu el nom, 
si us plau. 
 
Sra. Janette Vallejo. Hola, bona tarda a tothom, sóc la Janette Vallejo de l’AMIC – 
UGT. En primer lloc donar una felicitació a l’Ajuntament perquè estem parlant d’un 
programa integral que tracta els problemes dels joves, de les dones, de les persones 
nouvingudes i que va més enllà de temes que puguin resoldre conflictes entre 
persones d’aquí. En aquest sentit crec que esteu fent un bon treball. 
 
Per altra banda conec el treball que s’està fent des del SAIER perquè en som una de 
les entitats membres, que formem part d’aquest programa. Cal destacar que si que és 
veritat que tenim una disminució d’usuaris nous però continuen arribant a aquest 
servei de l’Ajuntament usuaris que fa anys que viuen a Catalunya. 
Voldria destacar a més que es parla de la mobilitat internacional però també cal 
plantejar-nos el que està succeint que és la mobilitat interna. Ens trobem usuaris que 
estan consultant, ara vol anar a València, ara vol anar a Madrid. Aquestes persones 
continuen amb el desig de “permanecer” a Espanya i alguna cosa també es pot 
plantejar, de treballar a nivell de comunitat autònoma. Gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos. Molt bé, gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Després respon 
el Ramón als dos. Molt bé, digues. 
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Sr. Manel Andreu d’APROPEM-NOS,  de l’Associació de veïns del Poblenou. És una 
memòria extensa, complerta, però he trobat a faltat que no hi ha cap menció, no sé si 
perquè es tracta d’una manera més específica amb la taula d’entitats, però no hi ha 
cap referència al Pla d’Assentaments irregulars de l’Ajuntament de Barcelona. Crec que 
és una aposta important i també crec que és un repte important i per tant, encara que 
el rodatge és molt inicial, està en una fase molt inicial, però si que seria important que 
hi ha aquesta voluntat de tirar això endavant. 
 
Sra. Maite Fandos.  Gràcies. Hi ha alguna altra paraula... després les responem 
totes. Sí digues. 
 
Sr. Javier Bonomi de FEDELATINA i també de la Taula d’Entitats del Tercer Sector.  
Jo simplement voldria comentar dues qüestions que em semblen interessants. Quan 
parlem dels joves la veritat és que s’està treballant moltíssim en el que és l’acollida. A 
mi em sembla que falta el tema de la prevenció a nivell de violència juvenil, és una 
realitat a la nostra ciutat. La veritat és que teníem programes molt interessants de 
prevenció i ara quan ens afrontem aquestes qüestions està més enfocat a nivell policial 
i a nivell de como es treballava el tema a Madrid que és no anar sobre les causes 
d’aquesta qüestió sinó directament afrontar a nivell policial aquesta realitat. S’ha parlat 
en algun altre Consell que es faria alguna cosa amb el Departament de Prevenció de 
l’Ajuntament i estem esperant alguna resposta en aquest sentit. 
 
Una altre qüestió  que ens preocupa moltíssim és l’accés a la Universitat dels joves 
d’origen immigrant. Tenint en compte que pot ser més d’un 10%, molt proper al 15% 
de la població en les escoles és d’origen immigrant, arriben a la Universitat solament 
entre el 3 i el 4% d’aquests nois i noies. Això es una condemna a futur. És dividir la 
societat entre gent que tenen accés a la Universitat. Als nostres països, el meu pare, el 
meu avi que ha arribat des de Galícia, el somni d’ell era tenir un fill professional, i el 
meu pare finalment ha sigut professional, vol dir que l’ascensor social, l’ascensor 
econòmic té molt a veure amb aquesta qüestió. Penso que l’Ajuntament podria fer 
alguna política activa concreta respecte al què és a l’accés a la Universitat. 
 
Per últim també volia destacar la labor del SAIER. També és veritat el discurs que la 
immigració no arriba més, és veritat quan parlem de Llatinoamerica. És veritat que 
està havent una substitució d’immigració que marxa cap a Llatinoamèrica però altra 
que arriba des de Romania, que arriba des del Marroc y de diferents països. És una 
realitat i també és un desafiament perquè els serveis d’acollida que tenen que tenir 
una acció més específiques respecte aquests col·lectius. 
 
Finalment una altre realitat que ens trobem en moltes entitats que estem aquí en el 
Consell d’Immigració és l’ús de locals per al nostre funcionament. Estem fent esforços 
molt grans per a poder mantenir-los però la realitat objectiva és que de sis o set locals 
de col·lectius llatinoamericans i d’altres orígens i s’han tancat més del 80%. I es 
tancaran més dels que queden. Clar, és interessant poder compara, a Madrid que hi 
hagi set locals d’immigrants de diferents orígens, “los EPIs”, i aquí a Catalunya, a 
Barcerlona molt probablement ens quedarem amb ningú. Ens sembla que és important 
poder mantenir el mínim de recolzament per a poder tenir, per a poder gaudir 
d’aquests llocs de treball. 
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Finalment per acabar, parlem de retorn voluntari. Amb la nostra federació, amb 
FEDELATINA, hem treballat amb un projecte molt interessant que és de retorn 
sostenible a sis països de Llatinoamèrica. Ha sigut una experiència molt interessant, 
amb el suport de països llatinoamericans. En aquest sentit, som absolutament 
conscients i felicitem a l’Ajuntament pel programa de Senegal, que té a veure 
moltíssim amb els emprenedors. Aquí està la gent de VAE, tanta gent que treballa en 
les qüestions d’emprenedoria i em sembla que és una realitat objectiva i una necessitat 
de moltíssima gent el poder retornar dignament als seus països. Gràcies. 
 
Sra. Maite Fandos.  Una altra intervenció... 
 
Sr. Rodrigo Araneda. Yo quería referirme a la gran labor que se está realizando 
desde la Xarxa Antirumors, específicamente desde un planteamiento desde la Xarxa 
más que desde el Área técnica. En ese sentido rescatar el papel que cumplen muchas 
de las entidades que no necesariamente están en el Consell de Inmigración. Son 
entidades ciudadanas de todos los ámbitos de la Ciudad. Creo que se le debe dar más 
relevancia a nivel general desde un punto de vista más de la participación ciudadana 
más que de la participación técnica. Este es un elemento. 
 
A otro elemento que quería referirme tiene que ver con el tema de las acogidas. Es 
cierto que muchas de las persones que llegan a las entidades no son persones que por 
primera vez acceden a las entidades. Pero sí es cierto que las personas que por 
primera vez acceden a las entidades tienen una mayor complejidad en temas de 
resolución y por otro lado tienen unas mayores dificultades sociales que no tienen 
respuesta tampoco en términos de que son personas que tienen una respuesta desde 
el punto de vista del refugio y el refugio no está cumpliendo con sus elementos, etc. 
Quería referirme a esta complejidad más profunda. 
 
Sr. William Macas de la Asociación de Ecuatorianos en Catalunya. Solamente quería 
hablar del siguiente aspecto. El mundo inmigrante estamos preocupados en el asunto 
de las detenciones de ciudadanos que supuestamente son ilegales. En este asunto 
nosotros queremos recalcar el problema que tenemos en las detenciones de 
ciudadanos, ya sean ecuatorianos en el caso nuestro o de cualquier otra nacionalidad. 
De haber detenciones, por A o B razones, porque delincan o no, los ciudadanos, el 
trato dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Por suerte, no es que me 
vanaglorie de los demás detenidos, de ciudadanos ecuatorianos, de lo que nos acaba 
de decir el cónsul de Ecuador en Barcelona, hay pocos ciudadanos ecuatorianos 
detenidos en los centros. Pero hay mas gente de lo que se deduce, de lo que se llega a 
tener conocimiento es del trato que se da en los Centros de Internamiento de 
Extranjeros. Desde la Asociación de Ecuatorianos solicitamos y pedimos que haya una 
política de acercamiento a los ciudadanos que están detenidos y que se les posibilite el 
poder ser visitados por sus familiares o por cualquier otra persona. Que se les facilite, 
además, la ayuda a la abogacía del Estado, con los Servicios Sociales, para que estas 
personas no estén desamparadas. Hay muchos ciudadanos que no tienen familiares ya 
sea aquí en Barcelona o en otros sitios y que no pueden ser ayudados por los 
abogados. En este sentido nosotros queremos apelar al Consejo de Inmigración que 
haya alguna política directa con los ciudadanos que están detenidos en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros. Gracias. 
 
Sr. Ghassan Saliba de Comisiones Obreras (CC.OO.)Hi ha tres temes. El tema del 
SAIER jo estic d’acord amb el Bonomi que continua arribant gent, no és que ja no 
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arriba gent. Aquesta és una part. A lo millor s’ha canviat l’origen de la gent. L’altra és 
la dificultat que troba la gent cada vegada en tema de renovacions. És possible que ha 
baixat el tema de Reagrupació Familiar inicial però hi ha dificultats para la renovació en 
gent que ha tingut ja permís per a la Reagrupació Familiar. Tenim casos de famílies 
que es queden a mitges, una part de la família amb permís i una altra part sense 
permís, i afecta a menors. 
 
L’altra tema és el de l’acollida. L’acollida no vol dir necessàriament per a la gent que 
arriba. Jo crec que l’acollida és necessària per a gent que, encara que porta tres o 
quatre anys aquí, necessita acollida. El tema del coneixement de l’entorn jurídico-
laboral, coneixement de la llengua o coneixement de l’entorn social i cultural. Jo dic 
que en el tema de l’entorn social i cultural hem d’insistir, i ara més, en tot el procés 
que estem vivint a Catalunya, en tot el procés de construcció nacional. Jo crec que el 
tema de l’entorn social i cultural s’hi ha de donar una importància. 
 
Un altre tema que està relacionat amb el tema de locals. Avui pel matí hi havia una 
sessió sobre el tema del Pacte del Temps de Treball. Hem de pensar en alguna cosa. 
Hi ha experiències, per exemple les Biblioteques que obren el cap de setmana, és una 
experiència molt positiva per la ciutat. Hi ha molta gent que utilitzen les biblioteques 
perquè obren el cap de setmana en canvi els Centres Cívics tanquen el cap de 
setmana. És un lloc on les entitats poden trobar un lloc per fer les seves activitats i 
també animar o reactivar també fins a un punt el tema dels barris a través de les 
activitats de cap de setmana dels Centres Cívics. 
 
Sr. LuísVillacrés: Buenas noches a todos soy Luís Villacrés de JOVECU Asociación de  
Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya. Respecto a crear una política más abierta a los 
jóvenes, buscar una participación desde dentro del Consell pero de frente, con ideas 
claras. Sobretodo porque muchas entidades se dedican a hablar en tema de jóvenes 
pero carecen de ellos dentro de los proyectos, para crearlos. Creo que es hora de que 
cambiemos esas políticas. 
 
También con los detenidos, se están rompiendo mucho las leyes cuando hay detenidos 
jóvenes dentro de los Centros de Internamiento, como también de las cárceles, 
carecen de ayuda de abogados. Tenemos que ver desde el Consell que se puede 
hacer. 
 
Sobre los locales, nosotros como con el Ayuntamiento tenemos firmado un local, 
también como comentaba Javier, se puede decir que en poco tiempo, un año o dos 
años se pueden estar cerrando todos los locales a nivel de entidades. Una parte 
importante de las entidades es tener un espacio propio para poder ejercer los 
proyectos. Muchas gracias. 
 
Sra. Maite Fandos. Ara si els sembla passaríem a respondre. Qui respon dels dos? 
 
Sr. Miquel Esteve. Ja responc jo que han sortit temes molt transversals. El tema 
SAIER que ha sortit en diferents intervencions. No tenim cap intenció, ni remota, de 
reduir els serveis del SAIER, senzillament el que volem és adequar-los. El SAIER és 
Servei d’Atenció a les Persones Immigrants per tant el que hem de fer és veure quina 
atenció necessiten i posar, en funció de l’atenció, els serveis que oferim, és això 
només. Estant creixent, com molt bé heu dit des de l’ UGT, que hi ha noves 
necessitats, hi ha trasllats internacionals, nacionals, de persones autòctones, de 
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persones immigrants que han acabat el seu procés migratori aquí i que volen retornar. 
Tot això ho hem de recollir igual que hem de recollir situacions que estan apareixent 
noves i que abans no venien, producte de la complexitat de la crisi, que s’estan 
generant. Tot això ho hem d’adequar. Si les necessitats han canviat no podem 
mantenir els mateixos serveis. El que no farem és reduir serveis però sí els adequarem. 
En aquest sentit, des de la Direcció d’Immigració, i el Ramon Sanahuja, estan 
analitzant quina és la millor manera de donar sortida a aquestes necessitats. 
 
Pel que fa al tema dels assentaments, està fet absolutament a consciència. Justament 
el nomenament que tinc darrerament és comissionat d’Immigració i Acció Comunitària 
perquè els assentaments no és una qüestió que pengi d’Immigració. En els 
assentaments hi ha moltes persones immigrants però hi ha moltes persones que no 
són immigrants. Vam considerar des de l’equip de govern que la responsabilitat dels 
assentaments no podia recaure a l’àmbit d’immigració perquè era estigmatitzar un 
àmbit que ja prou estigmes té penjant del seu concepte. És una situació complexa, 
complicada, que ja sabeu que s’està intentant abordar des d’un pla integral però no 
des d’Immigració sinó des d’Acció Comunitària. Per tant hem valorat que no era una 
qüestió de posar en aquest tema igual que no posem un informe sobre prostitució 
perquè hi ha persones que exerceixen la prostitució que són immigrants i moltes que 
no. Aleshores no entrarem a posar totes aquelles coses que poden estigmatitzar un 
col·lectiu. Una complexitat que de per si ja tenen algunes situacions que hem 
d’abordar però que no li carreguem artificialment més que no li pertoquen. 
 
El tema de la violència juvenil, s’està treballant transversalment, el que passa és que, 
pel mateix tema, la violència juvenil, per sort, no és una qüestió que depengui 
exclusivament de l’àmbit d’immigració. Hi ha joves violents que són immigrants i joves 
que no. Això s’està tractant des de la Regidoria de Joventut, i s’està treballant 
transversalment, també hi participa Immigració. Em consta que hi estan havent 
trobades amb Mossos. Mossos té un departament específic que tracta aquest tema de 
violència juvenil. Hi ha reunions amb Mossos, hi ha reunions amb la Generalitat 
conjuntament. És a dir, hi ha reunions transversals a nivell d’Ajuntament, de tots els 
departaments, i reunions interadministracions, entre Mossos, Generalitat i Ajuntament. 
És un tema que en aquests moments està així mig latent, no acaba d’esclatar però 
existeix, s’està abordant en aquesta línia de treball. 
 
Pel que comentaves de l’accés a la Universitat, ja hem intentat introduir programes. Si 
una cosa ens preocupa és el futur de la segones generacions, és on ens juguem aquí 
l’èxit de la cohesió. Tenim l’exemple del país veí, de França, que han patit la 
descohesió de les segones generacions. Nosaltres estem intentant des de la Direcció 
d’Immigració, donar suport màxim a tots els processos educatius que estan dintre de 
les nostres capacitats, fent acompanyaments, generant aquesta prova de majors de 25 
anys, les PAU. També alguns projectes, que aquí encara no hi estan però que estan 
dissenyats, de mentoria. Per exemple, aquí al barri de Ciutat Vella estem preveient per 
setembre, estem dissenyant tot un projecte de mentoria, el que seria el Projecte 
Rossinyol però a gran escala. Aprofitant els recursos dels alumnes que estan fent 
cursos de Formació Professional de Serveis a la Comunitat, que justament en l’Institut 
Miquel Taradell, ho dic perquè és el meu i el conec bé. Hi ha cursos de Formació 
Professional que apleguen persones de tot Barcelona, que estan fent el mòdul de 
Serveis a la Comunitat, per tant què millor que revertir aquesta formació, aquests 
joves que s’estan formant amb les necessitats del barri i del Districte. És un districte 
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que té quasi un 50% de persones immigrades. Vull dir que s’estan fent coses en 
aquest sentit, perquè la preocupació és compartida amb aquest tema. 
 
En el tema dels locals també, des de Participació s’està treballant. Per sort, també, és 
molt ric el teixit associatiu de Barcelona i segurament pocs els locals, però li 
traslladarem la preocupació al Comissionat de Participació que sé que està treballant el 
tema aquest dels locals. 
 
El Retorn voluntari, ja et vaig comentar Javier, que fins i tot és interessant, que 
l’Ajuntament també vol participar, ja ho hem expressat no només amb aquest projecte 
de Retorn voluntari al Senegal sinó també amb aquest projecte que hi ha de 
l’Organització de Països Iberoamericans i validat per Europa. En tot cas t’emplaço a 
què en qualsevol sessió del Consell ho puguis explicar perquè realment és molt 
interessant en un moment molt important que hi ha de crisi. 
 
M’ha agradat també la intervenció que heu fet d’ACATHI de ressaltar el paper de les 
entitats que no són el Consell Municipal. Ja sabeu que jo, sobretot quan parlem de la 
Trobada d’entitats, per sort són moltes entitats que per diferents motius no formen 
part del Consell Municipal però que treballen en l’àmbit d’immigració. És veritat, tu has 
posat un exemple, no ens mirem només el melic que les entitats que treballen en el 
món de la immigració no estan totes en el Consell Municipal, ni de bon tros, 
afortunadament. 
 
L’acollida no l’abandonem. Precisament avui estàvem repassant amb l’equip de la 
Direcció d’Immigració les subvencions, les propostes. Sabeu que hi ha quatre línies de 
subvencions, l’acollida n’és una, i és de les que té més pes. Acollida i Interculturalitat 
són el gruix de les subvencions, i de les entitats, amb 120 entitats a la Xarxa d’acollida. 
Vull dir que no l’abandonem i l’acollida no és només el que acaba d’arribar, és l’acollida 
en un sentit ampli. Com que això lliga amb la voluntat i el projecte de cohesionar i 
d’integrar, és un continuo, aquí no podem tallar. Vull dir l’acollida acaba quan la 
persona està absolutament cohesionada i diguem absolutament integrada. És un terme 
que a mi no m’acaba d’agradar però aquí l’acollida no és només la rebuda. 
 
El tema dels CIEs, és un tema complicat. Nosaltres ja vam tenir una iniciativa, que la 
vam tenir l'any passat, que el Regidor de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona, 
acompanyat pel Gerent de l’Àrea i per mi mateix, ja vam anar als CIEs a expressar la 
preocupació. No només a expressar la preocupació sinó que vam oferir la possibilitat 
que com a projecte l’Ajuntament estaria disposat a finançar un projecte d’intervenció 
amb diferents entitats dintre dels CIEs. Que les ONGs poguessin entrar dintre dels CIEs 
a prestar des d’assistència jurídica, assistència humanitària i acompanyament. Això ja 
ho hem fet, ens vam ocupar en el seu moment però com sabeu els CIEs depenen del 
govern de Madrid, del govern espanyol, i el gestionen com ells creuen convenient. Però 
ja us dic, la petició ja està feta, per això va anar-hi el Regidor de Presidència perquè 
era representant de la institució de l’Ajuntament. 
 
El tema de joves que comentaves. Impulsem-ho, no esperem que ningú faci, joves 
poseu-vos davant del carro, tireu, anem a fer projectes. Per nosaltres en les línies de 
subvencions els temes de joves no queden marginats ni de bon tros, és una de les 
prioritats que ens marquem. Per tant, joves sou el futur, estireu del carro, no espereu 
que us ho portin fet. 
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Em sembla que no m’he deixat de contestar ningú, no? 
 
Sra. Maite Fandos. Vols afegir alguna cosa Ramon? Ara ja m’excusaran perquè jo he 
de marxar. 
 
A continuació la Sra. Maite Fandos s’excusa i ha de marxar. Seguirà la sessió 
plenària amb la presidència del Sr. Miquel Esteve. 
 

4. Presentació de VAE (Voluntaris en assessoria empresarial) 
 

Sr. Miquel Esteve. Doncs el quart punt de l’ordre del dia és la presentació dels 
Voluntaris en Assessoria Empresarial que van expressar la voluntat de poder explicar 
en el Consell Municipal quina és la seva tasca, el seu oferiment. Per emmarcar que 
l’any passat va ser l’any europeu de l’envelliment actiu, era una ocasió per reflexionar 
sobre l’augment de l’esperança de vida i per assumir les oportunitats que això 
representa. Perquè l’envelliment actiu comporta tenir oportunitats de romandre al 
mercat laboral i compartir la seva experiència, continuar tenint un paper actiu en la 
societat, viure una vida tan saludable com sigui possible. I avui l’entitat que ens 
presenta el senyor Jaume Marsal, és un bon exemple de com ser útils a la societat, a 
les persones del nostre entorn. Per tant us passo la paraula. Crec que és interessant 
que totes les entitats del Consell Municipal d’Immigració sapigueu que hi ha una entitat 
que pot oferir un suport i una orientació que pot ser vàlida per molts de vosaltres i per 
molts dels vostres associats i associades. Endavant. 
 
Sr. Jaume Marsal. Bona tarda a tothom. Teniu un full de presentació amb els papers. 
Jo el que diria primer és que el nom ja diu una mica el que som, Voluntaris en 
Assessoria Empresarial. Som bàsicament antics directius i empresaris retirats però no 
tothom. En aquest moment no hi és la Marta, aquí estem tres persones prejubilades en 
el seu moment, però no tothom és retirat, crec que això ens dóna un afegit important 
que és el “roce” intergeneracional, que és important, i ens millora l’aprenentatge 
continu. És molt important per nosaltres està oberts a això. Què fem? La nostra missió 
és transmetre la nostra experiència de gestió empresarial a les persones que no poden 
pagar-se un consultor. Som una entitat independent, es a dir, no depenem de partit 
polític ni d’organització empresarial concreta. Això no vol dir que siguem asexuats. 
Tenim un compromís de copsar l’evolució social absolutament, aquest és un dels punts 
més importants de la nostra vocació. Estem ubicats a les oficines de Barcelona Activa 
al Parc Tecnològic Barcelona Nord. Nosaltres vam ser creats el 2005, des del 2006 
treballem el tema d’immigració i tenim un conveni amb FEDELATINA. Estem des de fa 
vuit anys, em sembla que aquest any és el vuitè any del programa, estem al Casal de 
la Generalitat de Catalunya. La Carmen i el Javier ja ens coneixen molt bé. Estem amb 
aquest programa d’immigrants des de fa molts anys. 
 
Pensem que tenim de treballar en xarxa, pensem i ho fem. Nosaltres tenim una petita 
parcel·la d’especialització però treballem amb altres organitzacions actives de les que 
hem esmentat, Acció Solidària contra l’Atur, Creu Roja... en temes d’autònoms hem 
treballat amb la CETAC. És a dir, sempre treballem en xarxa. 
 
Dintre dels reconeixements, l’any passat precisament aquest Programa d’Immigrants 
Emprenedors va ser escollit, presentat per la Generalitat, i va ser un dels dos escollits a 
nivell Europeu, un projecte de la Unió Europea que es diu Verso, que vol dir voluntaris 
per la creació d’ocupació, va ser una de les dos iniciatives escollides de Catalunya i 
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Espanya sobre un total de setze. I a primers de març va haver-hi una presentació 
conjunta de tot l’equip a Barcelona. També dins el Consell Municipal d’Immigració, 
l’any passat vam ser finalistes, i crec que molt a prop, el va guanyar Servei Solidari, el 
Premi, que és una de les entitats amb les que estem en magnífiques relacions. Van 
guanyar ells però vam estar relativament a prop d’aquest Premi. 
 
La primera activitat que fem és bàsicament assessoria desinteressada, no cobrem, ni 
personalment ni per les persones assessorades, en creació o consolidació d’empreses. 
El límit és que no podem fer la competència als consultors, el que pugui pagar un 
consultor que el pagui. A les persones en circumstàncies més difícils els ajudem. 
 
La segona és consolidació de PIMEs i autònoms. Ja parlaré una mica de l’evolució 
perquè lliga també amb el que s’ha dit aquí. Quines són les nostres prioritats? Aquest 
programa d’immigrants ha estat una prioritat nostra des del començament perquè 
quan vam començar una tercera part dels casos eren d’immigrants. Era un moment de 
la gran entrada i sobretot de la creació d’empreses. Ara això ha baixat, l’any 2010 va 
ser la punta màxima i al 2011 va baixar. Ara hem recuperat una mica perquè estem 
una mica més proactius però va baixar la proporció d’immigrants. 
 
Aquest any també, hi és el tema dels joves, aquest any ho posem en marxa. La 
reflexió que ens vam fer el 2012 és que el primer problema d’aquest país, de Catalunya 
i Espanya, és l’atur juvenil i una organització com la nostra no pot ser indiferent a 
aquest atur juvenil. Vam pensar que podíem seguir amb l’assessorament però 
bàsicament és un programa de formació que li diem Un futur pels joves. 
Prioritàriament estem començant amb escoles de Formació Professional. Amb casos 
pràctics, que és la metodologia, no és la classe professorat, no és la classe magistral, 
és l’experiència d’un empresari, els diem “Tu tens l’alternativa de muntar una empresa 
d’interiorisme. Tens l’alternativa de muntar-te per lliure o amb uns amics i has de 
prendre aquesta decisió”. Els hi posem els pros i els contres i entren en això. Això s’ha 
començat ara, és un programa incipient però està en marxa i ens interessa molt. 
 
També hem començat als districtes. En aquest moment, a Gràcia, estem assessorant a 
casos de gent jove que estan muntant empreses. 
 
També és una prioritat, l’altre dia vam tenir una reunió precisament amb Participació 
de l’Ajuntament, perquè com sabeu, les entitats sense ànim de lucre estan patint 
aquesta tensió extrema que els recursos estan minvant i les necessitats estan pujant, i 
moltes amb moltes dificultats. 
 
Nosaltres també ajudem en tema de gestió empresarial a les entitats sense ànim de 
lucre o de formació. Això és una cosa que queda a disposició de tothom. És molt 
important i estem en vies d’estar més pel cas. 
 
I, com heu dit a la presentació, és un col·lectiu molt important per nosaltres és la gent 
que deixa l’activitat professional i que vol tenir una continuïtat. És a dir que el primer 
favor ens el fem a nosaltres. Som desinteressats però hi ha un egoisme positiu que és 
que el primer que ens serveix és per nosaltres. O per qualsevol que està en la mateixa 
situació,que deixa una activitat professional, que estava treballant al no sé quants per 
cent molts dies, doncs “ara a parte de navegar por Internet y ir a la compra, qué 
hago?”. Aquesta és una activitat que és molt positiva per aquesta gent. 
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I evidentment que estaríem absolutament disposats i encantats que entressin persones 
d’origen immigrant. Particularment jo diria que sí que tenim un petit dèficit en 
experiència comercial. Pot ser el que és l’experiència de l’empresa de serveis o 
empresa industrial però no tenim tanta experiència comercial. Avui em demanaven, 
aquesta tarda, si tenia algun escaparatista que pogués ajudar una senyora boliviana 
que està muntant una botiga. Doncs mira, no ho tinc així de sortida. 
 
També tenim un programa molt específic, de fa uns quants anys, de cooperació 
internacional. No podem fer dues-centes coses en cooperació internacional però és un 
programa d’excel·lència que portem universitaris d’Equador i en un cas en dos anys 
s’han portat de Colòmbia, perquè facin pràctiques a empreses catalanes. Estem 
formant quadres directius d’aquests països. Són sis mesos de pràctiques FETEN, a 
empreses d’aquí i d’Hospitalet, l’Ajuntament d’Hospitalet també hi ha participat. En 
aquest moment tenim set estudiants de la “Spol de Guayaquil” i de la “Spoch de 
Chimborazo” que estan fent pràctiques. És la vuitena edició, des del 2004 portem, és la 
novena edició. Aquest programa ens agrada molt, ens dóna molta satisfacció i funciona 
molt bé des del punt de vista de totes les persones implicades, empreses i escoles. 
 
Per parlar una mica més del programa en concret, podem dir que aquest any 2013 
assolirem els 2.500 casos acumulats. Jo diria que la punta va ser el 2010 que vam fer 
111 assessories i consultes a persones immigrants, després ha baixat per les raons que 
ja hem parlat i s’ha recuperat una mica, arribarem als 500 aquest any. Històricament 
era un terç de les assessories, ara està més baix. I històricament també un 35 o un 
40% eren dones. Precisament puc anunciar que la setmana vinent, al Casal 
Llatinoamericà, a FEDELATINA, fem una sessió dirigida a emprenedoria i 
cooperativisme per dones, dimecres i divendres de la setmana vinent. 
 
També, no és que estem tancats, moltes persones com jo hem treballat a Amèrica 
Llatina i ens ha fet tenir més aquesta sensibilitat, però històricament el 70 o 75% dels 
casos són dels que venen d’Amèrica Llatina. Del col·lectiu pakistanès pocs han vingut 
perquè tenen aquests circuits més personals. Tenim casos d’europeus, la gent 
d’Ucraïna déu ni do.  
 
Jo voldria parlar de l’evolució recent, que lliga amb aquestes necessitats que dieu de 
segona generació. Primer, en el programa d’immigració, des de l’any passat, hem fet 
un equip dedicat a assistir a programes de retorn. Implica que a més d’assessorar aquí 
si el negoci té sentit o no, intentem assessorar allà. Això ho hem aconseguit en el cas 
de capitals, en les principals ciutats d’Equador, Colòmbia i Bolívia, ho diria per aquest 
ordre. A Colòmbia és “Bogotá Emprende”. Penseu que en el cas d’àrees rurals de 
Colòmbia i Equador ho fa Servei Solidari i aquest programa ja porta uns quants anys, 
amb el “Rétale” i ho fan bé. Però els fluxos de retorn és la preocupació, el que hem 
parlat abans, el “Retorno Voluntario Sostenible” amb la col·laboració de programes, 
amb l’OIM i amb els senyors i senyores de FEDELATINA, ho fem amb ells. Ens trobem 
que quan no poden entrar en programes d’assistència també estem ajudant. 
Estadísticament tenim en aquest primer trimestre deu casos de retorn. Estadísticament 
d’aquests són dos o tres que podran entrar en el programa de l’OIM o amb programes 
d’ajuda. Però si no poden entrar en programes d’ajuda també hi estem, intentem 
ajudar sobre el què passa en el país de retorn.  
 
Després el de noves generacions, el que estem parlant dels joves, queda absolutament 
obert a les noves generacions d’immigrants. Tot el que sigui fer formació és el que ens 
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toca a nosaltres. Nosaltres no formem en tema ocupacional, podem formar en 
emprenedoria. No solament és qui vulgui muntar una empresa, és tenir cultura 
empresarial, competències per a la investigació, per tenir sensibilitat al mercat i en això 
és en el que volem formar. No només això sinó que interessats en què surti, en fer-ho 
en aquests casos. Estem plantejant amb Barcelona Activa, ho estem fent en escoles de 
formació professional i amb Creu Roja, muntar una oberta en època vacacional típica, 
perquè fins i tot puguin entrar formadors, seria de juliol a setembre. 
 
Jo esmentaria per acabar, un programa que és de Barcelona Activa però amb el que 
col·laborem, que és el de Reempresa. Està pensat per aquella gent que abandona un 
negoci. Quan parlem d’empreses potser, i en la publicitat que tenim, parlem de 
negocis, el que entén la persona és un negoci, no una cosa general o gran sinó que 
estem parlant de la botiga, del saló d’estètica i bellesa i de coses d’aquest estil, o de 
quatre informàtics que munten una assessoria. El Rempresa és molt interessant en 
aquests casos de comerços que tanquen perquè són grans i els ha baixat una mica 
l’explotació. Això està pensat per fer un relleu empresarial o del negoci i està en 
funcionament. És una cosa que interessa molt, que no es perdi el comerç de barri a la 
vegada que pot servir per a immigrants. Jo crec que és una oferta que aqueda en 
marxa. Per part meva res més, a disposició. 
 
Sr. Miquel Esteve. Moltes gràcies per la seva intervenció senyor Marsal i moltes 
gràcies també als companys i companyes de VAE que fan aquest oferiment de servei. 
Si hi ha alguna pregunta o algun dubte obrim un petit torn, si volen vostès algun 
aclariment. No? Molt ben explicat, doncs. Gràcies. 
 
Sr. Jaume Marsal. “Dinero hay poco”. A algun cas s’ha arriba però una cosa que ha 
fet baixar és que les ajudes públiques per autònoms, diguem que la situació de 
subvencions es nota, però fora d’això intentem ajudar al màxim. 
 
Sr. Miquel Esteve. Nosaltres complim amb els ajuts, les altres administracions no ho 
sé però nosaltres complim. 

 
 

5. Resum de les accions realitzades entorn al tema de salut 
 

Sr. Miquel Esteve. Passem al sisè punt de l’ordre del dia, perdó al cinquè, que és el 
resum de les accions realitzades entorn al tema de salut. Saben vostès que a partir de 
l’1 d’abril ha entrat en vigència la nova normativa legal pel que fa a això i volíem fer 
una mica de repàs de què hem estat fent des de l’Ajuntament de Barcelona. A partir de 
l’aprovació pel govern espanyol del Reial Decret 16/2012 de mesures urgents per 
garantitzar la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 
seguretat de les seves prestacions i pels efectes que podia tenir per a les persones 
estrangeres residents al nostre país, des de la Direcció d’Immigració vam considerar 
oportú convocar la Comissió d’Opinió d’Urgència d’aquest Consell Municipal 
d’Immigració, això ho vam fer l’any passat, el maig de 2012.  
 
En aquesta Comissió, que afortunadament va comptar amb molta participació de les 
entitats, 22 entitats del Consell, així com representants de diversos estaments de 
l’Ajuntament, no només d’Immigració sinó també de Salut. En aquesta Comissió es va 
acordar fer un comunicat, que tenen vostès còpia a la carpeta, de rebuig al Decret. 
Aquest Reial Decret entre en vigor i limita, com vostès saben, la possibilitat 
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d’assistència de sanitària pública a l’Estat espanyol a les persones acreditades pe 
l’INSS, a menors i a dones embarassades. D’aquesta forma queden excloses les 
persones estrangeres no assegurades o beneficiàries de l’INSS.  
 
Davant d’aquesta nova situació des de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya s’ordena una nova instrucció, d’àmbit de Catalunya, que regula l’accés a 
l’assistència sanitària a persones estrangeres empadronades a qualsevol municipi de 
Catalunya. 
 
La instrucció requereix d’un temps per adequar els mecanismes per tal de poder fer-la 
efectiva i en aquest interí es detecten, per part sobretot de les entitats algunes 
incidències en la seva aplicació. Per aquest motiu, en una reunió del Consell amb 
ocasió de la Trobada d’entitats, vàries d’aquestes entitats proposen la creació d’un 
grup de treball que pugui recollir les incidències per tal de col·laborar en l’adequada 
implementació de la Instrucció i poder facilitar tots aquests processos administratius. 
 
A partir d’aquest grup de treball s’elabora un informe amb el títol: Informar sobre les 
incidències detectades i els dubtes sorgits de la Instrucció emesa pel Conseller de Salut 
de la Generalitat de Catalunya arrel del Reial Decret 1192/2012 pel qual es regula la 
condició d’assegurat beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya a càrrec 
de fons públic a través del Sistema Nacional de Salut. Disposeu d’aquest informe 
també a la carpeta de la documentació. 
 
Arrel d’aquest informe del desembre de 2012 es van reunir entitats de la Comissió 
Permanent i del grup de treball de salut amb la Regidora Delegada de Salut de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Gerent del Consorci Sanitari i jo mateix entre altres 
tècnics i autoritats, per tal de parlar d’aquest tema. Hi ha també un resum de l’acta a 
la carpeta de la documentació.  
 
En aquesta reunió va quedar palès que la voluntat de la Generalitat de Catalunya és 
que tota persona que visqui al nostre país, amb la condició que ja saben vostès de tres 
mesos d’empadronament, disposarà d’assistència sanitària. El tema, tot i així, és 
complex per les diverses situacions personals, els circuits per tramitar la nova targeta, 
quantitat de serveis implicats i s’indica que s’està treballant per a què tothom tingui 
targeta o la informació de com tramitar la nova targeta sanitària. 
 
En la targeta no hi ha diferenciació a simple vista, això és una cosa positiva, diguem 
que no hi ha una targeta blanca i una vermella per entendre’ns, és molt similar. 
Aquesta targeta, en teoria, s’enviarà a les persones les quals es té coneixement del 
domicili. Si que és veritat que queden aquests 10.000 a tot Catalunya, que no és una 
situació que es genera només a Barcelona, que han de fer un tràmit més complex. 
 
Des de la Direcció d’Immigració, i arrel d’aquesta nova situació s’han fet diferents 
estratègies informatives. En primer lloc s’elabora un document informatiu que 
s’anomena: Nova Normativa per a l’accés del sistema públic de salut. Que també el 
tenen vostès a la carpeta de documentació. Aquest document es fa arribar a tots els 
serveis municipals entorn a la immigració (SAIER, Sessions d’Acollida i 
Acompanyament, Punt d’arrelament social, etc.) i a totes les entitats membres de la 
Xarxa d’acollida, Interculturalitat i Consell Municipal d’Immigració. 
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A més a més des de la Direcció d’Immigració i el CATsalut s’organitza una xerrada 
informativa adreçada a totes les entitats i serveis que ofereixen suport a persones 
immigrades. L’objectiu és poder oferir informació actualitzada i clarificadora sobre els 
procediments i criteris per a l’accés a la Targeta sanitària i el sistema públic de salut 
per part de la població immigrada. 
 
Com sabeu a partir del 31 de març entren en vigor les noves targetes sanitàries per 
aquelles persones que no són beneficiaries de l’INSS. El tema és molt complexa però la 
voluntat és que tothom que visqui a Catalunya, com ja saben vostès, és voluntat del 
Govern de la Generalitat que disposi d’atenció mèdica i crec que des de l’Ajuntament 
hem fet tots els possibles per informar i col·laborar en la resolució de les incidències 
detectades. Naturalment que seguirem el tema amb la col·laboració de les entitats. 
Qualsevol cosa es mantenen oberts tots els canals de comunicació. En tot cas, sí 
remarcar que el gruix de les persones afectades comencen a tenir la situació resolta 
però mentre quedin persones que tinguin problemes d’atenció s’han de resoldre. Per 
tant agrairíem la informació per a poder-la vehicular a qui és el responsable que és el 
CatSalut. 
 
En tot cas obrim un torn de paraules per si hi ha algun dubte o algun aclariment. 
 
Sr. Rossend Fernández de Salut i Família. Jo respecte aquest volia apuntar unes 
quantes coses. Respecte a la intervenció del Comissionat és absolutament correcta i 
correspon a la feina que hem fet, la que hem desenvolupat, però la realitat és que el 
moment actual continua presentant una sèrie de dificultats i problemes, que ja hi eren 
en el seu moment i que preocupa que aquestes alçades això no estigui atès, resolt.  
 
L’atenció a dones embarassades i a menors que no tenen la seva situació regularitzada 
no està resolta. A més a més els mecanismes per aconseguir aquesta atenció són 
complexes i se li donen excessives voltes per trobar la solució. Per llei aquesta atenció 
hauria de ser atesa, hauria d’estar resolta i hauria de funcionar des del primer moment 
que va sortir el Decret. Però estem a dia 9 d’abril, ja fa un any que es va publicar el 
Decret, i encara això no està resolt d’una manera àgil i ràpida.  
 
Per una altra banda aquest col·lectiu de 10.000 persones que no tenen resolt el seu 
problema de si tenen o no tenen tarja, de si tenen o no tenen dret, és un núvol 
complex que tampoc s’ha tractat i treballat d’una manera seriosa. Hi ha gent que està 
rebent una comunicació del CatSalut que els diu “Vostè no té resolta la seva situació 
per poder accedir a la tarja de nivell 1. Posis en contacte amb el seu CAP per resoldre 
això”. Aquesta carta s’està rebent des de fa dos o tres setmanes. Perquè han esperat 
dos o tres setmanes quan li queda a la gent molts pocs dies per resoldre aquest tema? 
És a dir, la gent va al metge quan es troba malalta si no es troba malalta no va al 
metge i per tant no sap si la seva tarja és activa o no és activa. Això és un tema una 
mica preocupant. 
 
Un altre aspecte important és el compromís de l’administració sanitària de realment 
informar d’una manera clara a tots els usuaris i les usuàries de quin és el circuit que 
calia que fessin per tal d’aconseguir la tarja sanitària. Aquesta tasca no s’ha fet perquè 
a cada CAP s’expliquen les coses d’una manera diferent. A vegades la informació no és 
clara, no és evident, i no es solucionen els problemes de les persones. 
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Per acabar hi ha dues coses importantíssimes. L’ Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), que és el que ha d’emetre un document que és el que et permet accedir 
a un tipus de tarja o a una altra, o si tens dret o no tens dret, continua sent un mur 
infranquejable. A més ara per a demanar aquesta documentació cal demanar una cita 
prèvia, ni tan sols es pot anar físicament allà. S’ha de demanar aquesta cita prèvia per 
aconseguir aquesta documentació. 
 
Per una altra banda hi ha un altre tema molt important, que és que no s’ha articulat 
una solució per aconseguir l'empadronament de les persones sense domicili.  
 
Per acabar, evidentment s’ha avançat moltíssim, s’han resolt problemes. Nosaltres i 
altres entitats estem acompanyant a les persones per aconseguir tota la documentació 
que els permeti aconseguir aquesta tarja. Però hi ha molta feina a fer i cal afrontar 
aquests problemes que ja venen des de l’ inici que no estan resolts. 
 
Sr. Miquel Esteve. Alguna paraula més? Jo respondré en aquest tema. 
 
Una mica per situar a tots plegats, clar aquí les responsabilitats estan on estan. Hi ha 
una responsabilitat del Govern espanyol i hi ha una responsabilitat de la Generalitat 
que intenta apaivagar que s’ha de posar en valor, vull dir que intenta resoldre una 
part. Amb la normativa espanyola hi hauria 100.000 persones a tot Catalunya, no parlo 
de Barcelona. De moment hi ha 90.000 persones que amb la Generalitat de Catalunya 
estan ateses, amb la normativa espanyola estarien desateses i això penso que ho hem 
de dimensionar en la seva mesura. Que és veritat que a nivell de Catalunya hi ha 
10.000 persones que queden penjades i nosaltres traslladarem, perquè és la feina que 
hem estat fent des de l’Ajuntament. Intentar informar amb els nostres mitjans, però 
també vehicular al CatSalut aquestes inquietuds, és la feina que hem vingut fent i la 
continuarem fent. En aquest sentit ja traslladarem a la Delegada de Salut perquè ho 
pugui traslladar alhora, jo m’ho he anotat, aquests temes de gestió que han d’acabar 
de resoldre. Però a mi m’agradaria que situéssim quina és la situació. Què fa el Govern 
espanyol, què és el que fa Catalunya amb recursos propis i què és el que fa 
l’Ajuntament.  
 
En tot cas també dintre del que fa l’Ajuntament situar que pel que fa l’Ajuntament de 
Barcelona l’empadronament de persones sense domicili està resolt. Nosaltres, en tot 
cas ara li passaré la paraula al Ramon perquè ho podrà explicar millor, som l’únic 
ajuntament de Catalunya que ho fa, potser no som el més progressista però 
l’Ajuntament de Barcelona fa l’empadronament sense domicili fix sense cap problema. 
Amb això crec, si el Ramon no em corregeix, funciona bé. Per tant situem les 
responsabilitats de cadascú, ja està bé que ho digueu perquè nosaltres tenim 
l’obligació de traslladar-ho, i ho farem. En tot cas li passo la paraula al Ramon 
Sanahuja perquè ens expliqui el tema de l’empadronament sense domicili fix. 
 
 
Sr. Ramon Sanahuja. Gràcies Rossend per tots els comentaris, crec que són molt 
interessants i, com deia el Miquel, traslladarem sobretot alguns temes, com el de les 
dones embarassades que estaven incloses automàticament i aquí no importa la 
condició legal de la persona, i que hauria de ser automàtic i fàcil.  
 
També, com ha dit el Miquel, el procés no és fàcil, tot el procés és bastant complex. 
Nosaltres també coincidim en algunes de les coses que has dit tu, que és el tema de la 
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manca d’estratègia comunicativa dintre del propi sistema de salut. Nosaltres ens hi 
estem trobant amb els agents d’acollida, que després us explicaré, de diferents 
procediments o diferent informació que es dóna en els diferents CAPs dintre de la 
pròpia ciutat de Barcelona. Això ho traslladarem al CatSalut perquè no pot ser, tota 
l’administració hauria d’estar informant de la mateixa forma. Això ens consta que a ells 
els preocupava i hi havia un compromís de la reunió aquella que vam tenir, d’una 
estratègia comunicativa interna, no tant pels metges sinó per les persones del front 
office que estan als Centres d’Atenció Primària, que fan el filtratge, etc. Hi havia aquest 
compromís però detectem que si que existeixen. Jo crec que és el propi procés que és 
difícil i feixuc. 
 
El tema d l’INSS preocupa, això de la cita prèvia ho fa encara més difícil tot plegat. 
Això és l’administració de l’Estat i és molt difícil. 
 
Finalment sobre l’empadronament sense domicili fix, dir-vos que nosaltres seguim fent-
lo. L’empadronament no és automàtic, triga una mica però el fem. Cada mes, tinc les 
estadístiques que em van passar l’altra dia, fem 100 i pico empadronaments sense 
domicili fix. Voldria deixar clar que és l’únic ajuntament d’Espanya que té aquest 
procediment. La gent que està treballant amb aquestes coses ho sap perfectament. 
També és una garantia per a la gent més vulnerable que no pot demostrar la 
disponibilitat però es fa. L’únic que no és automàtic, triga una mica més, s’ha d’afegir 
els tres mesos aquells d’empadronament. Afecta a unes 100 persones. No tots els que 
s’empadronen sense domicili fix són estrangers, també hi ha espanyols i comunitaris. 
Volia deixar constància d’això. Gràcies. 
 

 
6. Informar sobre el Servei d’orientació i acompanyament per a 

persones immigrades 
 

Sr. Miquel Esteve.  Seguim amb el punt número sis que és informar sobre el Servei 
d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrants. Jo li passaré la paraula, una 
altra vegada, al Ramon Sanahuja. 
 
Sr. Ramon Sanahuja. Quan he fet la memòria dels serveis en aquest he anat molt 
ràpid i aquí volíem explicar una mica la nova orientació d’aquest Servei d’Orientació i 
Acompanyament per a persones immigrades. Teniu un full de dos planes, si us plau 
agafeu-lo, i enllaça una mica amb la intervenció que ha fet el Javier Bonomi al principi 
quan explicava l’acollida i l’acompanyament i ha fet el comentari que no només les 
persones noves arribades necessiten informació, totalment d’acord. Estem 
absolutament d’acord, la gent que treballa al SAIER ho sap perfectament i els que 
treballem la primera acollida i vosaltres a les entitats ho sabeu perfectament. 
 
Aquest és un servei que estava pensat en l’òptica de la Llei d’Acollida de Catalunya, 
sabeu que hi ha una Llei d’Acollida de Catalunya, l’Estatut diu que l’acollida és una 
competència de la Generalitat, i estem pendents d’un Reglament que ha de 
desenvolupar aquesta Llei i que ens explicarà una persona nouvinguda quantes hores 
ha de fer de català ha de tenir, quantes hores d’informació d’entorn, quantes hores de 
sociolaboral, tota una sèrie d’informació. Nosaltres tenim, des de fa temps, un equip 
preparat per entomar aquest desenvolupament però mentrestant seguim fent Sessions 
informatives. La idea és que a partir de l’empadronament, quan una persona 
s’empadrona a l’Oficina d’Atenció, se li ofereix la possibilitat d’anar a una sessió. Tenim 
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tres formats, unes sessions fixes que a partir de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà se 
l’informa. Precisament vam començar al districte de Sants amb l’anterior mandat i ara 
es fan a totes les Oficines d’Atenció al Ciutadà o seus dels districtes, són unes sessions 
fixes. Hi ha unes sessions itinerants que són a demanda, que algunes de vosaltres heu 
demanat a l’equip dels agents d’acollida, per fer aquestes sessions. I ara estem 
introduint entrevistes individualitzades.  
 
Tenim un equip de sis persones, són aquesta llista que teniu al final, que estan als 
diferents districtes, a Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc i Les Corts, Sarrià – Sant 
Gervasi i Gràcia, Horta – Guinardó i Nou Barris i Sant Andreu i Sant Martí. Aquí teniu 
els telèfons per sol·licitar informació i això també val per casos d’alguna persona que 
té problemes amb la targeta sanitària. Ells estan en permanent contacte amb els CAPs 
dels diferents districtes i estan resolent moltíssims casos de dubtes de tarja sanitària.  
Hi podeu derivar perfectament a aquestes persones, parlar amb elles sobre dubtes 
d’aquest estil. 
 
Però sobretot el que volíem explicar-vos és que seguim fent aquestes sessions fixes i 
itinerants i que incorporem les entrevistes individualitzades i que si algú en les vostres 
associacions vol fer una sessió informativa fins i tot les adaptem. Si algú vol que li 
posem un contingut més sanitari o un contingut del sistema educatiu doncs les podem 
adaptar. Les tècniques i els tècnics tenen un gran coneixement de tota la informació de 
la ciutat de Barcelona, de tots els àmbits. També molta informació a nivell de 
Districte,això és un tema molt important, perquè volem que les persones es vinculin a 
equipaments de Districte i de la xarxa associativa, és molt important. 
 
Només compartir amb vosaltres aquest nou enfocament de les sessions informatives i 
animar-vos a posar-vos en contacte amb els agents d’acollida de cada Districte. 
Gràcies. 
 
Sr. Miquel Esteve. Molt bé, moltes gràcies Ramon. Alguna pregunta o algun 
aclariment sobre aquest punt? 
 

7. Informar sobre la convocatòria 2013 del Premi CMIB 
 
Bé doncs avancem al punt número set que és Informar sobre la convocatòria 2013 del 
Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. A continuació la vicepresidenta ens 
informarà dels canvis que s’han aprovat a la Comissió Permanent respecte a la 
convocatòria del Premi 2013. Endavant. 
 
Sra. Carmen Bermúdez. Hola amigos, la verdad que para mi es un placer estar hoy 
aquí, sobretodo ver que tantas entidades todavía están de pie porque este tsunami 
económico, político y social nos está matando a todos. De verlos a ustedes todavía 
aquí de pie de verdad que me da mucha alegría. No dejemos de luchar porque no hay 
nada más que hacer. 
 
Yo estuve anoche en el Consell de Ciutat y vi que los grupos estaban todos, esta noche 
veo que solo está Esquerra, el señor Portabella, y está Imma Moraleda. Yo de verdad 
que les quiero agradece que se preocupen un poco también  por estar presentes en 
estos Consells donde estamos la inmigración que también somos parte de este país y 
que también aportamos a este país. Con el debido respeto pero no me podía ir sin 
decirlo.  
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Ahora sí contarles que a propuesta de la reunión del encuentro de entidades se 
lanzaron unos temas para la convocatoria del premio Consell Municipal d’Immigració. 
Entre los temas que se lanzaron fue salud, formación, pobreza, voluntariado, vivienda 
y muchos más. La Comisión Permanente decidió de todos estos temas por votación 
general que la temática para este año fuera la formación. Que fuera la formación que 
consiste en el aprendizaje encaminado a la inserción, reinserción y actualización 
laboral. Un poco para las entidades que favorezcan esta parte de los inmigrantes. 
Decíamos nosotros que muchos inmigrantes quieren retornar pero que no retornan 
porque no han aprovechado su tiempo y no tienen una formación laboral que les 
permita en sus países acceder a nuevas oportunidades de trabajo, ni si quiera aquí. 
Por eso la formación es la que obtuvo más votación. En las carpetas tienen los criterios 
de otorgamiento, se dejaron los mismos que para las convocatorias pasadas, no se han 
cambiado, y que ya están aprobados. En este momento se encuentran en tramitación 
administrativa. 
 
De otra banda la comisión Permanente va a decidir que los requisitos sean 
exactamente los mismos y que la forma de escoger la entidad de la mención sea la 
misma, igual que en otros años. La documentación de los criterios, la mención especial 
y los miembros del jurado, todo está en la carpeta para que tengamos la oportunidad 
de saber de que trata. 
 
Por último, por lo que corresponde a los miembros del jurado, cabe explicar dos cosas. 
Primero que todos los miembros propuestos por la Comisión Permanente han aceptado 
ser miembros del jurado y tienen el listado en la parte de atrás. Únicamente queda por 
confirmar una persona de la Fundación La Caixa porque se había invitado inicialmente 
a un directivo y este dijo que era mejor que invitáramos a su jefe y estamos esperando 
que entre los dos decidan quién viene a hacer de jurado para no interferir el uno con el 
otro. 
 
Solo me queda animar a todas las entidades del Consell a hacer todo lo que hacemos 
porque esta función de agentes sociales es muy difícil, yo lo sé. Que no dejemos de 
unirnos y de trabajar en red. Me da muchísima lástima cuando veo que una entidad 
como Ibn Batuta ha desparecido, me duele el corazón. Cada día que veo que 
desaparece una me duele el corazón porque al mundo de la inmigración le ha costado 
muchísimo construir, le ha costado muchísimo visibilizarse y dejar que esto deje de 
pasar yo creo que sería como hacernos el harakiri. Así que yo les invito a que 
trabajemos en red, que no dejemos de luchar.  
 
Por último quiero hacer una mención especial, hoy nueve de Abril, en mi país, 
Colombia, se hace una marcha por la paz. En todas las partes del mundo donde haya 
colombianos estamos caminando. Justamente hay un grupo que debe de estar 
llegando o que tuvo ya que haber llegado aquí. Lamento no haber podido asistir 
porque justo se cruzó con esto pero quería que lo supieran. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Miquel Esteve. Molt bé, moltes gràcies senyora Carmen Bermúdez amb el seu 
estreno. Hi ha algun aclariment, alguna paraula al respecte del Premi? 
 

 
8. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 
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Sr. Miquel Esteve. Passem al punt de l’ordre del dia número vuit. Propostes de 
baixes i entrades d’entitats membres del Consell Municipal, li passaré la paraula a la 
Secretària del Consell, la senyora Mercè González, per tal que informi sobre les dues 
propostes de baixa que hi ha. 
 
Sra. Mercè González. Bona tarda o bona nit, ja no ho sé. En tot cas els informo que 
hi ha la proposta de donar de baixa dues entitats. Una és l’Associació ACULCO que no 
ha participat en cap acció del Consell en els dos últims anys. Per aquest motiu la 
Comissió Permanent acorda que se’ls envií una carta  per tal que ratifiquin el seu 
interès de ser membres del Consell i si no se’ls donarà de baixa. Així és com s’estableix 
en el Reglament del Consell 
 
I l’altra entitat que proposem per a la seva baixa és l’Associació Cultural Catalano 
Polonesa que ens han enviat una carta que per motius interns deixen d’existir i 
demanen la baixa en aquest Consell. Aquestes serien les dues entitats. 
 
Sr. Miquel Esteve. Molt bé gràcies Mercè. Algun aclariment al respecte? 
 

 
9. Informacions : 

 
Sr. Miquel Esteve. Doncs anem acabant amb unes informacions vàries que us les 
dono jo mateix. 
 
Hi ha l’Acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les persones 
refugiades que serà el 20 de juny de 2013. Ho dic perquè ja vam reunir la Comissió i 
ja està decidit. El dia serà el 20 de juny de 2013 a la Biblioteca Jaume Fuster, a la 
plaça Lesseps a les 18 hores, a les sis de la tarda. 
 
Una altra activitat és la presentació, ja ho ha anunciat el Ramon Sanahuja, del 
Catàleg d’activitats Antirumors, l’11 d’abril d’aquest any, al Centre Cívic Fort Pienc 
a les sis de la tarda. 
 
Un altre acte Comerç i diversitat, el 25 d’abril a l’Espai Avinyó a les 18:30. És una de 
les activitats aquestes de l’Espai Avinyó, realment l’espai ja val la pena i les activitats 
encara més, però l’espai és molt maco. 
 
Finalment l’Oficina per la No Discriminació i la Fiscalia Provincial de Barcelona 
organitzen un acte el 2 de juliol de 2013 a les sis de la tarda però el lloc encara 
està per concretar. 
 

 
10. Precs i preguntes. 

 

Sr. Miquel Esteve.  En tot cas ara passem a el torn obert de paraules, si no m’he 
deixat cap punt. Endavant si algú vol fer alguna intervenció en aquest torn obert? 
Endavant Rodrigo. 
 
Sr. Rodrigo Araneda de ACATHI. En primer lugar referirme al tema de salud, que 
quizás se haya resuelto de una forma casi como un parche. Hay un tema que es de 
fondo que es que hay una ley del parlamento catalán que reconocía la universalización 



 

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

 

 Pàgina 27 

 

de la salud. Creo que deberíamos seguir defendiendo este tema, no dejarlo 
simplemente como una solución, creo que es una solución que se ha hecho poco a 
poco pero creo que hay muchos elementos a definir. 
 
Otro elemento que es una petición. Que no se utilice el término segundas generaciones 
de inmigrantes. Estamos hablando de personas que son nacidas aquí, por tanto son 
catalanes, son barceloneses, son de la ciudad. Por lo tanto, por favor, que no se utilice 
esta terminología porque estamos perpetuando el tema de la inmigración como un 
peso. 
 
Por último el tema de la presencia de los grupos políticos en el Consell d’Immigración. 
Creo que es muy importante y hemos ido haciendo un seguimiento de los grupos 
políticos que asisten. Realmente sería importante una carta de coherencia en términos 
de la presencia de las personas en los Consell d’Immigració. 
 
Sr. Miquel Esteve. Molt bé, recollim les indicacions. Endavant. 
 
Sra. Verònica Tomàs. Sóc de Creu Roja, estic al SAIER. Només fer un aclariment per 
dues intervencions que hi ha hagut sobre els Centres d’Internament d’estrangers. 
Només comentar que Creu Roja, des de novembre del 2012, està dintre del CIE. 
L’equip que està al CIE el coordina jo mateixa i estan fent tasques d’atenció social i de 
gestió del temps lliure a les persones que estan internes al CIE. Simplement posar-me 
a disposició de qualsevol entitat que tingui qualsevol dubte o qualsevol informació que 
jo els pugui donar. Simplement que sàpiguen que ja hi ha una entitat dintre el CIE que 
està intentant assegurar que els drets humans de les persones que estan allà dins 
quedin assegurats. Simplement comentar això perquè potser hi ha entitats o persones 
que no ho saben, doncs aquí estem per qualsevol aclariment o qualsevol qüestió que 
es necessiti. 
 
Sr. Miquel Esteve. Molt bé gràcies. Alguna paraula més? Ramon? 
 
Sr. Ramon Sanahuja. Si em permeteu, és un comentari sobre el terme segones 
generacions, que és un tema molt interessant, perquè les paraules són importants. A 
veure, quan parlem de segones generacions ens entenem, sabem el que volem dir, 
però és veritat que marca, que perpetua. Aquí jo volia agafar, si em permet el Javier, 
una cosa que ell deia fa molts anys. Ell deia que no hem de parlar de segones 
generacions, hem de parlar de primeres generacions de catalans, d’origen immigrant 
això sí. Està bé aquesta reflexió. Hem de pensar com utilitzem les paraules. Gràcies. 
 
Sr. Miquel Esteve. Doncs és evident que és ben rebut el suggeriment en el 
llenguatge. Alguna última? 
 
Sr. William Macas Solo quería terminar agradeciendo al Consejo de Inmigración 
desde la Asociación de Ecuatorianos en Catalunya, la acogida que le ha dado esta 
tierra al inmigrante ecuatoriano. Digo ecuatoriano específicamente porque nosotros, en 
los próximos días la Asociación de Ecuatorianos se presta a celebrar los 20 años de 
creación. ¿No sé si es la asociación más vieja en Barcelona o en Catalunya? Reitero el 
agradecimiento a la tierra de Barcelona, al Consejo de Inmigración, porque estas 
reuniones, estos plenarios, nos compromete más a los ecuatorianos en este caso, a 
seguir contribuyendo y a seguir adelante. Están invitados, en los próximos días 
haremos las respectivas invitaciones. Estamos consiguiendo un local para esa sesión 
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solemne porque son 20 años que no han pasado en vano. Estamos aquí y creo que 
nuestros nietos, nuestrosdescendientes, que son catalanes, con mucho orgullo, 
continuarán en esta tierra. Desde la Asociación, repito, el agradecimiento formal al 
Consejo de Inmigración.  
 
Sr. Miquel Esteve. Moltes gràcies, en tot cas l’agraïment és mutu perquè la feina, la 
tasca de cohesió és de tothom, autòctons o aborígens, com parlaven l’altra dia en una 
conferència que vaig estar. Diguem que els èxits en la cohesió és de tothom, 
nouvinguts i no, i els fracassos també i per tant les felicitacions i els mèrits són mutus. 
Sembla que hi ha un parell més de paraules. 
 
Sr. Jaume Marsal. Simplemente una acotación al tema de nuevas generaciones que 
hemos utilizado la palabra. Cuando hablamos de jóvenes no distinguimos el origen de 
los padres. Sí que puede haber una discriminación positiva en el sentido ya he dicho 
que la prioridad nuestra es la Formación Profesional. Consideramos que los 
universitarios tienen muchas más facilidades para formarse en emprendeduría. Quizás 
en sentido contrario los que están en primaria están muy lejos del mundo de la 
empresa. La discriminación está en los que tengan Formación Profesional. 
 
Una constatación adicional es que los que se quedan aquí, los que tienen una voluntad 
de permanencia, este factor de los hijos es importantísimo, es fundamental. Es lo que 
vemos y los tratamos cada día. 
 
Sr. Miquel Esteve. Molt bé. Hi ha una paraula allà i els joves per al·lusions. 
 
Sra. Olga Zapata. Soy la presidenta del Centro Peruano en Barcelona. Somos la 
asociación más antigua de Catalunya, estamos ahora cumpliendo los 50 años de vida 
institucional. Felicitamos al Consell d’Immigració. Que sepan todos, todos los aquí 
presentes, todas las asociaciones están invitadas a celebrar con nosotros en un 
programa especial nuestro 50 aniversario de vida institucional. Gracias. 
 
Sr. Miquel Esteve. Tenim moltes coses a celebrar aquest any, en tot cas felicitats a 
totes les entitats. 
 
Sr. LuísVillacrés. En referencia a la juventud, yo creo que todos los jóvenes, gran 
parte se sienten catalanes de origen extranjero. Como comentaban, los padres son 
ecuatorianos catalanes muchos de ellos. No se puede hablar de una nueva generación 
o de segunda generación ya de extranjeros si no ya de catalanes de origen extranjero, 
como pasa con catalanes de origen vasco o gallego. Creo que lamentablemente es una 
etiqueta que los jóvenes llevamos encima y en parte también de las instituciones, de 
los ayuntamientos, de las diputaciones, porque tampoco nunca la han querido quitar. 
Creo que es un manifiesto bastante bueno tenerlo en cuenta para una próxima 
asamblea o una próxima reunión. 
 
Sr. Miquel Esteve. Allò que es diu “Oído cocina”. Jo, per la part que em toca 
procuraré no dir-ho mai més sinó és que m’hauré equivocat i demanaré disculpes. Crec 
que és una bona apreciació i una bona observació.  
Molt bé doncs, gràcies a tothom, a tots i a totes i molt bona nit. 
 
Es tanca la Reunió Plenària a les 20:00 hores. 


