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BALANÇ DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ 2010 
 
 
 
Al llarg del 2010 s’han produït les sessions ordinàries del Plenari, les reunions 
de la Comissió Permanent, tres grups de treball, dos sessions informatives, una 
sessió de treball i dos actes públics.  
 
 
Acció Núm. 

sessións 
Entitats 
participants 

Plenari 
 

2 26 

 
Comissió Permanent 

6 9 

 
Grup de treball Dia del migrant 

4 32 

 
Grup de treball: Normes Reguladores 

5 16 

 
Grup de treball: AMPAs 

4 13 

 
Sessió informativa: Programa dones 

1 25 

 
Sessió informativa: visita a Biblioteques 

1  

 
Sessió de treball actualització del Pla d’acollida 

1 18 

 
Dia del Migrant (24 d’octubre) 

1 34 

 
Lliurament del Premi Consell Municipal 
d’Immigració 

1 -- 

Total 26   

 
 
 
Així estem parlant d’un total de 26 accions o espais de treball amb les entitats 
del Consell, el que representa una mitja de 2’36 accions o espais de treball per 
mes.  
 
Tenint en compte que la finalitat de les entitats no és el proper Consell sinó que 
la seva participació és un valor afegit a la feina que fan regularment , creiem 
que podem dir que estem satisfets per aquesta participació.  
 
Un altre ítem és el nombre d’entitats que s’han incorporat l’any 2010 al Consell 
que en total han estat quatre entitats. Dos mes sol·liciten la seva incorporació 
en aquest Plenari. Pel que fa a les baixes, en aquest Plenari es proposa la 
baixa de quatre entitats.  
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Normes reguladores 
 
Setze entitats del Consell han treballat en cinc sessions. S’ha treballat sobre 
què és el Consell Municipal d’Immigració, llur finalitat, funcions, membres, 
funcionament dels diferents òrgans.  
Ha estat un treball feixuc però molt enriquidor, que ha permès crear un espai de 
reflexió sobre les diferents expectatives i funcions del Consell; alhora que s’ha 
fet un esforç per aconseguir un consens sobre els diferents temes.  
 
AMPAS 
 
En total s’han fet 4 sessions de treball a les que han participat 13 entitats del 
Consell, a més d’AMPAs de diferents escoles. També s’ha sumat al projecte 
l’IMEB. S’han marcat dos objectius a treballar: 
 

 Informar a les famílies de persones immigrades respecte a què són les 

AMPAs 

 Definir estratègies i accions per aconseguir AMPAs més diverses 

Arrel d’aquest treball es va elaborar un tríptic explicatiu del que són les AMPAs 
que es va distribuir el Dia del Migrant i que es preveu traduir a diferents 
idiomes. A més es preveuen més accions que es desenvoluparan al llarg del 
2011. 
 
Dia del Migrant 
 
Ressaltar que l’organització és molt més àgil malgrat la complexitat de la Festa 
donat que les entitats, a nivell general, ja coneixen els circuits i criteris.  
D’altra banda el canvi d’ubicació i dates ha estat un encert que ha permès una 
major assistència de ciutadans i per tant una major eficiència amb els mateixos 
recursos i esforç.  
 
Actualització del Pla d’Acollida 
 
Divuit entitats van participar a la sessió de treball sobre l’actualització del Pla 
d’Acollida. A la sessió es va crear un debat ric i intens sobre la condició 
d’immigrant. 
 
Targeta sanitària 
 
En aquest cas el treball ha estat més intern. El treball amb el CATsalut va 
comportar la disminució pràcticament total de les incidències detectades en dos 
ambulatoris, a més es va clarificar un circuit de reclamació i es va crear un pont 
de contacte entre el CATsalut i el Saier i la secretaria del Consell Municipal 
d’Immigració . 


