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Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració 
 
Passeig de Sant Joan, 75, 2a planta 
08009 Barcelona 

 
 ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL:  

BCD BARCELONA CIUTAT DIVERSA Trobada d’entitats del CMIB 2017 
 
18 de maig de 2017 a les 19:15 h. C/ València, 344 

 
ASSISTENTS - Grup de treball de la Carpa de l’ACOLLIDA, EL REFUGI I L’ASIL 

Càritas Diocesana de Barcelona Sra. Elisabet Ureña 

CC.OO Barcelonès Sra. Ester Tàpia 

Centro Filipino Tuluyan San Benito Sra. Rosa Irasusta 
Sra. Macrina Alcedo 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) Sr. Víctor Príncep 

Xarxa 9 Barris Acull Sra. Andrea Borisson 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona Sra. Núria Pàmies 
Sra. Alèxia Ballabriga 

 

Entitats que participen a la carpa 

 ACATHI – Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immigrants 
 Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC - UGT) 
 Associació de Treballadors Pakistanesos 
 Càritas Diocesana de Barcelona 
 CC.OO. Barcelonès 
 Centro Filipino Tuluyan San Benito 
 Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat  
 Creu Roja Barcelona 
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  Fundació Migra Studium 

 Red Solidaria Argentina en Barcelona 
 Xarxa 9 Barris Acull 

 

Proposta d’activitats: 

- Vídeo experiències: visibilitzar les dificultats de les persones que treballen en aquest àmbit, 

especialment les dones, i també les dificultats que tenen les persones que volen contractar. 

Per passar a l’auditori 

CC.OO. Barcelonès 

Obert a entitats d’altres carpes i al GT de 

Treball de la llar i les cures  

- Taula rodona sobre es drets de les treballadores de la llar i les cures 
Per realitzar a l’auditori. 

CC.OO. Barcelonès 

Obert a entitats d’altres carpes i al GT de 

Treball de la llar i les cures 

- Punt d’informació sobre el treball de la llar i les cures: Espai on poder-se informar tant per 

part de les treballadores com dels possibles contractants. 

 

CC.OO. Barcelonès 

- Joc sobre el treball de la llar i les cures:  
Càritas, CC.OO, CCAR, Centro Filipino, Migra 

Studium, 9 Barris Acull 

- Mural impacte social i econòmic del treball de la llar i les cures impacte econòmic, economia 

feminitzada, perspectiva de futur... 

Càritas, CC.OO, CCAR, Centro Filipino, 9 Barris 

Acull 

- Procés de selecció: joc vinculat a la temàtica del treball de la llar i les cures  
Càritas, CC.OO, CCAR, Centro Filipino, 9 Barris 
Acull 
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- “Mapa de les professions” Apropa-t i explica'ns si els estudis realitzats al teu país t'han 

ajudat a desenvolupar-te professionalment aquí o a d'altres llocs del món. Vine i informa-t 

sobre els procediments d'homologació i d'altres acreditacions. 

Es proposarà a AMIC (ampliar amb la 

temàtica de treball a la llar i de les cures) 

Les entitats que no hagin fet propostes poden sumar-se a l’organització de les activitats plantejades. Podeu enviar-nos un correu a la secretaria 
del Consell per tal que us facilitem el contacte de l’entitat que lidera l’activitat. 

 

Pendent a definir a la propera reunió 

 Concretar les propostes presentades a la 1ª reunió: nom de l’activitat i breu descripció informació necessària per la realització del 

programa. 

 Presentació de noves propostes concretes: nom de l’activitat i descripció 

 S’escolliran 2 persones com a referents de la carpa. 

 

Propera reunió del grup d’Acollida, Refugi i Asil 
Tancament de les activitats 

1 de juny a les 17:30 hores - c. València, 344 

 


