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TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA DE CONSELL M. D’IMMIGRACIÓ. ACTA REUNIONS:
2/10/2018 VIDEO, JORNADA I MANIFEST
17/10/18 REUNIÓ VIDEO
REUNIÓ 2/10/18:
ASSISTÈNCIA











CITE-CC.OO. Carles Bertran
FAVB. Sylviane
ACATHI. Micaela
Centro Boliviano Catalán
Lourdes
CCAR Aleksandra Semeriak
Benvingudes Refugiades. Covadonga
Fundació APIP Ramon Nicolau
Quepo: entitat que realitzarà el vídeo. Pablo, Lucia i Berta.
Secretaria CMIB. Núria Pàmies
Secretaria Trobada. Pau Casanovas i Paula Serrano.

1. AUDITORI
Es presenta l’escaleta sobre el format de l’auditori. Finalment aquest constarà de 4 taules
rodones:





Immigració i habitatge: quina és la realitat? Existeix discriminació? Experiències i
testimonis.
La situació de l'habitatge a BCN. Cóm afecta a la immigració des d'una perspectiva
interseccional?
Cóm poden intervenir les entitats? La llei d'estrangeria, el refugi i el dret a
l'habitatge.
Habitatge: reptes i propostes. Presentació de projectes innovadors

Es demanen aportacions i valoració, entre d’altres propostes:
CCOO fan esmenes respecte els títols i els continguts de les taules rodones. A més,
s’ofereixen per a participar en una d’elles, on es tracti el dret de l’habitatge des de les
dificultats de la classe treballadora que disposa de contractes molt precaris. Proposa
relacionar les discriminacions en el dret en l’habitatge amb la precarietat laboral.
ACATHI, Refugiades Benvingudes i la CCAR proposen parlar sobre la pre-fase de l’asil en
relació a les vulneracions del dret de l’habitatge.
S’adjunta programa provisional, a manca de confirmar algunes persones i horaris.
2. VIDEO
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La Fundació Quepo es presenta, seran els encarregats de crear el vídeo. Aleshores, llencen
una sèrie de preguntes a les entitats i demanen pluja d’idees. Es parteix del document
argumentari que ja es va presentar en el Plenari del CMIB de juny, complementat amb
noves aportacions d’entitats.
Entre d’altres aportacions:
Macrina de KALIPI explica un cas de falses hipoteques.
El Centro Boliviano Catalán també proposa la temàtica de discriminació per origen i el
rebuig en l’acollida.
Desnonament hipotecaris i avals creuats.
CCOO proposa crear una guia didàctica pels centres educatius en relació al video de
sensibilització.
CALENDARITZACIÓ INICIAL DEL VIDEO


Del 3 al 11 d'octubre: aprovar temes, proposta definitiva, contacte amb testimonis
i expertes, tasques de pre-producció.



El 15, 16 i 17 d'octubre: gravació



Del 22 al 29 d'octubre: muntatge i revisió de la primera versió. Canvis i versió
definitiva

S’acorda que es farà arribar informació a les entitats per poder participar en el procés.
3. MANIFEST
El Centro Boliviano Catalán i Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat han redactat un
manifest individual, es farà una proposta unificada des de Secretària i s’enviarà
demanant aportacions cara posta en comú i aprovació en reunió de 16/9.

REUNIÓ 17/10/18:
ASSISTÈNCIA




ACATHI. Micaela
Quepo: entitat que realitzarà el vídeo. Pablo, Lucia i Berta.
Secretaria CMIB i Trobada. Núria Pàmies, Paula Serrano.

Revisió i definició temàtiques, blocs de treball i enfoc narratiu. Document adjunt.
En la pràctica el calendari s’ha retardat i es preveu rodatge el 25 d’octubre.
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