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1. Presentació i introducció 

A continuació presentem una memòria dels resultats del treball del Consell durant l´any 2015. 
Presentem un resum del més destacat i  alguns comentaris. 
 
Respecte a les activitats habituals del Consell dir que aquest any la temàtica que s’ha treballat 

transversalment ha estat la del Dret a vot i la plena ciutadania (7è Premi CMIB i Trobada 

d’Entitats). 

 

Com a accions de continuïtat, es destaquen: 

-  El seguiment del pla de difusió i actualització del Document de Les 67 propostes del 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió de les 

persones immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria.  

A partir de la intensa col·laboració del Grup de treball jurídic iniciat l’ any 2014 per a 
l’elaboració del document. 

- Pla d’enfortiment de les entitats d’immigrants del Consell. Enguany, s’han incorporat 

canvis en el format de l’oferta ampliant la formació grupal a les entitats d’acollida del 

Consell. Tanmateix, s’han redissenyat els plans acompanyament i tutories a les entitats 

d’immigrants  sol·licitants. 

 

Durant l’ any 2015  s’ ha valorat  la creació de 3 nous espais d’ intercomunicació digitals: 

1. Vinculat al document de Les 67 propostes del Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de 

la llei d’estrangeria. Es concreta en un document d’ adhesió i registre d’ entitats 

/institucions i persones interessades en l’ adhesió. Aquest llistat s’ actualitza validant 

periòdicament les adhesions rebudes. 

2. En relació a la Trobada d’ Entitats, en el qual s’ han creat els continguts dels formularis 

de participació ( participació general i específics per les diferents activitats), un apartat 

pel seguiment de les necessitats tècniques i el qüestionari de valoració. 

3. Espai digital per la gestió de les propostes del Premi del Consell i que s’ ha concretat en 

un formulari per la presentació dels projectes, un espai intern de seguiment de la 

secretaria i un espai de valoració pel jurat. 

 

Destacar també dues accions i la reactivació de la dinàmica de funcionament de la Comissió 
d’Opinió d’Urgència: 
 

MOSAIC JOVE. Jornada intercultural pel canvi: Fruit del treball de coordinació amb el Consell 

de la Joventut de Barcelona durant l’any 2014, s’han coorganitzat aquestes activitats de la 

Jornada Jove. Es va generar un espai d’intercanvi de propostes culturals, informatives i de 
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sensibilització entre joves vinculats a entitats juvenils  d’origen migrant, entitats de joves en 

general i la ciutadania. 

 

Canviem-ho: Cicle de tres sessions de treball ( 1 de disseny participatiu de la formació i 2 d’ 

espai d’ intercanvi d’ experiències i formació) amb entitats del Consell i el projecte Canviem-ho . 

Projecte del Servei d’ Atenció a Homes per a la Promoció de les Relacions No Violentes que 

promou la conscienciació, la participació i la implicació dels homes en l’equitat de gènere.  

 

Comissió d’Opinió d’Urgència: aquest òrgan del Consell durant aquest 2015 ha reemprès la 

seva activitat a partir de tres situacions que han requerit l’ elaboració de 4 documents o 

manifestos respectivament.  

 

 
Plenari del Consell Municipal d’Immigració. Saló de Cròniques, 16 de desembre de 2015 
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2. Resum de l’activitat del CMIB al llarg del 2014 

L’activitat del Consell Municipal d’Immigració - 2014 l’hem estructurada per mostrar el volum 
d’activitat general, l’activitat en els òrgans i grups de treball i per últim les activitats 
extraordinàries. 
 

A. Indicadors mensuals d’activitat 

Els indicadors mensuals d’activitat donen una idea del volum de feina realitzada.  
 

  

Nombre 
d’accions/ 
reunions 

Participació 
d'entitats 

Participació 
de persones 

Documents 
produïts 

Productes 
digitals (1) 

gener 4 12 31 1 0 

febrer 5 22 49 1 10 

març 17 60 141 10 1 

abril 20 82 211 13 0 

maig 12 49 91 8 1 

juny 10 81 260 9 2 

juliol 3 13 17 1 0 

setembre 7 26 38 7 3 

octubre 14 84 7.552(2) 8 3 

novembre 12 39 45 4 10 

desembre 12 69 146 20 17 

Mitjana 10,55 48,82    

Total  
 

8.581 82 47 

(1) Només inclou els productes generats específicament per la web i no els documents produïts i pujats 

(2) Assistència a la Trobada d’entitats del CMIB (Pg. Lluís Companys – Arc de Triomf) 

 
 
B. Activitat i participació dels òrgans, grups de treball i el Premi. 
Ens indica l’activitat dels òrgans del Consell i dels grups de treball així com el nombre de 
reunions individuals amb les entitats vinculades a alguns grups de treball.  
 

Plenaris     

Nombre de sessions 2 

Mitja d'entitats participants 32,5 
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Comissions Permanents   

Nombre de reunions 4 

Mitja d'entitats participants 5,75 

  

Comissions d’Opinió d’Urgència   

Nombre de reunions 3 

Mitja d'entitats participants 12,33 

  

Grups de treball   

Nombre de grups de treball 4 

 

A.- Valoració del Pla de Treball del CMIB 

Nombre d’entitats del CMIB participants 14 

 

B.- Trobada d'entitats del CMIB 

Nombre d’entitats del CMIB participants 41 

Nombre d'activitats 63 

Nombre de visitants estimat 7.500 

Nombre de reunions del grup de treball 4 

Mitjana d'assistència d’entitats 21,25 

Nombre de reunions per carpes 7 

Mitjana d'assistència d’entitats 6 

Nombre de reunions del grup de Comunicació 3 

Mitjana d'assistència d’entitats 5,67 

Reunions individuals amb entitats 7 

 

C.- Grup de treball jurídic 

Nombre d’entitats participants 9 

Nombre d’entitats del CMIB  8 

Nombre de sessions de presentació del document 9 

Nombre de persones assistents a les presentacions 62 

 

D.- Dia Mundial de les Persones Refugiades 

Nombre d’entitats organitzadores 13 

Total d’assistents a l’acte 83 

Nombre de reunions 3 

Mitjana d'assistència d’entitats 7 

  

Premi CMIB   

Reunió valoració jurat 1 

Persones assistents 9 

Propostes presentades 8 

Total assistents a l’acte de lliurament 72 
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C. Altres activitats del CMIB:  

A part de les activitats regulars o vinculades a grups de treball el consell ha organitzat altres 
activitats formatives i informatives. 
 

Pla d’enfortiment d’entitats 

Reunions generals 1 

Total persones assistents 4 

Nombre d’Assessoraments 40 

Total persones assistents 62 

Nombre de Formacions 4 

Total persones assistents 16 

 

Jornada Joves i Immigració 

Reunions preparatòries acte amb entitats 3 

Mitjana d’assistència entitats CMIB a les reunions 5,67 

Nombre de persones assistents a l’acte 100 

 

Programa Dones 

Reunions preparatòries 1 

Reunions entitats 2 

Mitjana d’assistència d’entitats 6,33 

 

Presentació SAIER 

Nombre d’entitats assistents 8 

Nombre de persones assistents 11 

 

Reunions d’atenció individual d’entitats 

Reunions sol·licitud entrada CMIB 4 

Altres reunions 3 
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3. Comissió d’Opinió d’Urgència (COU) 
 
Ressaltar la utilització de la Comissió d’Opinió d’Urgència per visibilitzar el posicionament del 
Consell sobre diferents temes. 
 
La primera convocatòria va ser el mes de març on el Consell va elaborar el Manifest sobre el 
posicionament del CMIB per la no instrumentalització de la immigració a les eleccions 
municipals. 19 de març de 2015. Es va acorar demanar al conjunt de forces polítiques que es 
presentaven com a candidates que no utilitzin la immigració de manera que afecti a la 
convivència, el seu compromís de treballar per la participació política de les persones 
immigrades i finalment que s’adherissin a aquest document i a les seves propostes. 
 
A finals de novembre es va elaborar el Manifest del CMIB i entitats de la Xarxa d’Acollida de 
Persones Immigrades en relació al procediment de concessió de Nacionalitat Espanyola per 
residència. 30 de novembre de 2015. El document és una resposta a la modificació legislativa 
que s’ha produït que imposa un model economicista d’accés a la nacionalitat i una 
discriminació segons origen, nivell formatiu i de persones amb diversitat funcional i 
intel·lectual. Ressaltar que no s’ha produït cap període de transició i que el servei està col·lapsat 
i no hi ha places per a realitzar les proves d’accés fins el 2017.  
 
La COU es va reunir per elaborar el Comunicat del CMIB sobre la situació de col·lapse de les 
cites prèvies a l’Oficina d’Estrangeria l’obtenció del TIE i per la sol·licitud d’asil. 14 de 
desembre de 2015. La situació de bloqueig ha provocat importants retards en diferents tràmits 
(renovació de permisos de llarga durada, autorització de retorns, demanda de permisos 
excepcionals d’arrelament social, laboral i familiar, etc.). En el cas de les persones sol·licitants 
d’asil és especialment greu i agreuja la seva situació d’indefensió. Es denúncia la vulneració dels 
drets d’igualtat davant l’Administració, es demana l’agilització dels tràmits i que prengui les 
mesures perquè no es tornin a produir aquestes situacions. 
 
Finalment la COU fa el Comunicat del CMIB, 18 de desembre, Dia internacional del Migrant 
perquè es tractin les migracions en temes de drets de ciutadania i drets humans, la 
reivindicació de la ratificació per part del Govern espanyol de la convenció Internacional per a la 
protecció de drets de tots els treballadors migrants i les seves famílies, exigir el tancament dels 
CIE, demanar la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana  i sobretot les “devolucions en 
calent” i finalment reivindicar el dret de vot actiu i passiu de la nova ciutadania. 
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4. Trobada d’entitats (25 d’octubre de 2015) 
 
 

4.1. Introducció 

4.2. Acompliment dels objectius 

4.3. Participació 

4.4. Les activitats 

4.5. Aspectes organitzatius 

4.6. Imatge i comunicació 

4.7. Participació del sector associatiu convidat 

 
 

4.1. Introducció 
 
La Trobada és un element més per a la construcció d’una ciutat plural, cohesionada i 
participativa. Aquesta construcció s’ha de fer teixint vincles d’interrelació i de convivència a 
través d’espais comuns en què tota la ciutadania, independentment del seu origen, hi participi.  
Però també la Trobada és un espai per mostrar la riquesa cultural, social i econòmica de la 

nostra ciutat i que aquest fet prové de la seva diversitat i passa pel seu reconeixement.  

 
La Trobada d’entitats vol respondre a tres objectius: 

a. Mostrar com la diversitat enriqueix la ciutat 

b. Crear un espai d’interacció entre les diferents entitats i entre aquestes i la ciutadania. 

c. Trencar estereotips de les entitats i persones immigrades 

Cada any el Consell escull una temàtica a treballar i aquesta forma part també de la Trobada. 

Enguany ha estat la del Dret a vot i la Plena ciutadania i en aquesta s’han centrat algunes de 

les activitats que s’han realitzat. 

 

4.2. Acompliment dels objectius 

a. Mostrar com la diversitat enriqueix la ciutat 

El format de carpes temàtiques, d’aquests darrers anys, posa èmfasi en el que es comparteix i 

en la interacció però té dificultats per mostrar la diversitat. Tot i algunes accions encaminades a 

donar visibilitat al treball de les associacions (catàleg i cartells) cal trobar noves estratègies per 

mostrar en tota la seva dimensió el que cadascuna d’elles aporta en la construcció de la ciutat i 

que són un factor de desenvolupament social. 
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b. Crear un espai d’interacció entre les diferents entitats i entre aquestes i la ciutadania. 

Aquest format de carpes temàtiques posa la interacció com a eix central de la Trobada tant 

entre les entitats com amb la ciutadania. 

La relació entre les entitats: Diferents factors intervenen en aquesta interacció, per una banda 

la dinàmica dels grups de treball i per altra la pròpia iniciativa de les entitats. La continuïtat en 

la participació en els grups de treball facilita la generació d’activitats conjuntes que es tradueix 

en reunions posteriors entre les pròpies entitats i en la col·laboració el mateix dia. Pensem que 

aquesta interacció és desigual i que la participació en el procés de construcció de la Trobada és 

bàsica perquè es produeixi. 

Alhora la secretaria del Consell té un paper molt important per promoure i  fer de pont entre 

les entitats que realitzen activitats conjuntament i per afavorir-ne el treball coordinat. 

 
La relació amb els ciutadans: Valorem molt positivament que s’hagi incrementat l’assistència 
de públic i pensem que això és gràcies a diferents factors i que es fa difícil identificar-ne la 
influència específica en aquest fet. Alguns d’aquests factors són: 

- el canvi d’ubicació: mantenim la centralitat i es lliga a un espai d’ús bàsicament ciutadà i 
no tant turístic. 

- el canvi de data: la no coincidència amb altres actes destacats de la ciutat. 
- nous productes comunicatius: han permès la diversificació en la difusió com per 

exemple la falca radiofònica i les banderoles. 
- la cafeteria: que el públic assistent ha pogut utilitzar per fer un petit àpat al llarg de la 

jornada. 
 
El contacte amb els ciutadans, grans i petits, segueix produint-se bàsicament a partir de les 
activitats. Per això cal seguir treballant i avançant en el que es vol transmetre i de com fer-ho. 
 

c. Trencar estereotips de les entitats i persones immigrades 

Més enllà que aquest objectiu sigui transversal a tot l’acte pensem que el fet de transmetre el 

missatge que una societat diversa és possible dins uns paràmetres de respecte, solidaritat i 

concòrdia s’ha consolidat amb dues línies d’acció:  

- La Biblioteca Vivent: Els llibres són persones que de vegades estan subjectes a 

situacions de discriminació, racisme, xenofòbia... Aquesta activitat posa en valor el 

diàleg com a instrument que afavoreix la reflexió i qüestionament sobre els estereotips i 

prejudicis que tots tenim. L’apropament a partir de la curiositat i del reconeixement del 

desconeixement facilita el canvi de mirada cap a “l’altre”.   

- Des del Pla BCN Interculturalitat i més concretament de la Xarxa Antirumors es 

proposen dues activitats: 
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o Els agents antirumors han interpel·lat als ciutadans assistents amb preguntes 

que visibilitzen com els rumors, en aquest cas sobre les persones immigrades, 

amaguen la realitat.  

o A Babel amb patinet, activitat de titelles infantils de càrrec de la Puntual – 

Putxinel·lis de Barcelona.  

 

 

4.3. Participació 
Pel que fa als assistents, es valora que aproximadament han passat per la Trobada unes 7.500 
persones. Com hem dit anteriorment l’increment pensem que es deu a diferents factors i que 
es fa difícil destriar-ne la importància de cadascun. De totes maneres sí que pensem que el 
canvi d’ubicació (aquest any a l’Arc de Triomf) és un factor molt important com ja s’havia 
valorat en anteriors edicions.  
També ressaltar altres factors com són el canvi de data, per no coincidir amb altres 
esdeveniments massius de la ciutat, i la diversificació en els canals de difusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quan a les entitats, aquest any van participar a la Trobada 41 entitats. La participació reflecteix 

el compromís amb la Trobada (4 reunions generals amb una mitjana d’assistència de 21) i 

també amb la mobilització de voluntaris i persones afins que hi assisteixen i que calculem 

aproximadament entre 300 i 400. 
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Pel que fa a la participació en les diferents carpes donar les següents dades: 

Carpa de la Dona     10 entitats 

Carpa de la Cultura    15 entitats 

Carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil  16 entitats 

   

Per preparar les activitats de cada carpa es van realitzar 2 reunions:  

- Carpa de la Dona: van participar-hi un total 7 entitats amb una mitjana d’assistència de 

4,5 entitats 

- Carpa de la Cultura: van ser 9 entitats les presents en els grups de treball amb una 

mitjana d’assistència de 6,5 entitats 

- Carpa de l’acollida, el Refugi i l’Asil: hi van ser 12 entitats amb una mitjana d’assistència 

de 9,5. 

En les dues primeres hi ha hagut una reducció de la participació respecte anys anteriors a 

diferència de la Carpa de l’Acollida que ha augmentat. Com ja hem dit en l’apartat d’objectius 

pensem que un dels eixos importants de la Trobada en el format que es fa actualment és la 

interacció entre les entitats i que aquesta es produeix més quan major és la participació en els 

grups de treball. Per aquest motiu caldria incidir en els factors que l’afavoreixen 

 

4.4. Les activitats 

 
Com ja hem dit a l’inici d’aquest document la temàtica escollida per treballar el 2015 va ser la 

del Dret a vot i la plena ciutadania i al voltant d’aquesta es van realitzar algunes de les activitats 

en els diferents espais.  

 
a. Activitats de les Carpes 

Aquest any les entitats van organitzar 17 activitats i que físicament es van distribuir en dos 

espais, un per les activitats de la carpa de la Dona i de la carpa de la Cultura i un altre per les 

activitats de la carpa de l’Acollida, el Refugi i l’Asil.  

 

A la carpa de la Dona entre d’altres s’hi va realitzar Tot està bé! Les dones tenim el poder que 

volia fer reflexionar sobre el poder i l’apoderament de les dones. Una altra activitat va ser 

Dona? per conèixer com es diu dona en diferents llengües i que ens expliquessin què és ser 

dona per cadascuna de les persones participants. 
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A la Carpa de la Cultura Un món d’ingredients i Llengües i cal·ligrafies del món.  
 

 
 

Destacar especialment que a la Carpa de l’Acollida, el Refugi i l’Asil van centrar una bona part 

de les activitats en el tema escollit. Un exemple en són les activitats Pel dret a vot! que volia 

mostrar que no tots els veïns i veïnes de Barcelona tenim els mateixos drets i la Ruleta de la 

nacionalitat al voltant de les preguntes que es realitzen en l’examen per adquirir la nacionalitat. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d’Immigració 
Consell Municipal d’ Immigració de Barcelona 
 

14 

b. L’Auditori 

Aquest és un espai nou d’aquest any que es va pensar per a realitzar xerrades i vídeo fòrums 
així com d’altres activitats que requerissin d’un cert recolliment. S’hi van realitzar 12 activitats 
variades tant en el format (documental, xerrada, vídeo fòrum, presentació...) com sobretot a la 
temàtica (dret a vot, asil LGTB, dificultats i barreres de les persones immigrades, paper de les 
dones immigrades, estereotips i prejudicis o lectura d’escriptors d’arreu). Algunes de les 
activitats van ser proposades per les entitats expressament per l’auditori i d’altres van sorgir 
dels grups de treball de les carpes (Xerrada Realitat i vivències de l’asil LGTB o Ràdio Dona). 
 

 
 
L’activitat central d’aquest espai va ser la conferència El dret a vot de les persones estrangeres 
a Europa i Espanya a càrrec de David Moya professor agregat de Dret Constitucional (IDP-UB) i 
que es va coordinar des d’un grup d’entitats de la carpa de l’Acollida, el Refugi i l’Asil. Va tenir 
una elevada assistència. Altres activitats van tenir més dificultats per captar l’ atenció del públic 
i en aquest sentit, es valora redefinir el tipus d’ activitats adequades per aquest espai. També 
cal garantir la no interferència amb d’ altres activitats per problemes d’ aïllament acústic i/o 
altres factors. 
 
 

c. Els tallers i jocs tradicionals 

Es van realitzar 18 tallers i 4 jocs. Com dèiem a l’inici la relació amb els assistents es produeix a 
partir de les activitats i en aquest cas amb els més petits. En general han tingut una bona 
assistència. 
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d. Pel que fa a les actuacions i l’espai escenari 

Hi va haver un total de 9 actuacions, 8 proposades per les entitats i 1 per part de l’Ajuntament. 
A l’hora de fer la selecció dels grups ressaltar que enguany es va introduir un criteri per poder 
presentar proposta d’actuació amb la idea de facilitar-ne la rotació. Aquest criteri acordat en el 
grup de treball era que les entitats llatinoamericanes no podien participar els dos anys següents 
de la seva actuació i en el cas de les altres entitats serà l’any següent. Aquest criteri va reduir 
les entitats que van poder presentar proposta i es va poder incloure totes les que ho van fer. 
Ressaltar també que una de les entitats que actuaven va ser de les que no van participar 
finalment a la Trobada i que una altra va modificar a darrera hora la proposta presentada i 
inclosa en el programa. 
 

 
 
 
A més en aquest espai es van fer altres activitats: 
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- Desfilada de vestits tradicionals que el darrer any s’havia fet a la carpa de la Cultura. 
Les entitats van valorar-ho molt positivament.  

- Plena ciutadania?: representació teatral a càrrec d’una de les entitats de la carpa de la 
Cultura que a través de diferents escenes posaven de manifest les dificultats que tenen 
les persones estrangeres per exercir la ciutadania plenament. 

- Lectura d’un manifest i realització d’un vot simbòlic pel dret a vot de les persones 
estrangeres: aquesta activitat va ser proposada per tot el grup i la van dinamitzar 
algunes de les entitats de la carpa de l’Acollida, el Refugi i l’Asil.  
 

 

 
 

 

e. Pel que fa a les activitats dissenyades per a trencar estereotips 

La Biblioteca Vivent va comptar amb 13 persones que podien oferir una diversitat de llibres. 

Es van produir 94 intercanvis. 

Des de l’entitat que realitza l’activitat han ressaltat que hi ha hagut una menor assistència de 
públic i per tant menys intercanvis que els anys anteriors. 
 

Des de la Xarxa BCN antirumors es van realitzar dues activitats per una banda els Agents 

antirumors que informaven a les entitats sobre la Xarxa i per altra banda interpel·laven a la 

ciutadania a pensar com els prejudicis/estereotips amaguen la realitat.  

Per altra banda l’activitat A Babel amb patinet, titelles infantils a càrrec de la Puntual – 

Putxinel·lis de Barcelona. Aquesta activitat va tenir una molt bona assistència de públic familiar. 
 

         
 

4.5. Aspectes organitzatius  

 
a. La preparació  

El format de carpes temàtiques ha permès treballar en petits grups el contingut de les activitats 

i facilita la definició de la jornada i coordinació entre les entitats. Això implica més reunions i 

per tant més feina per les entitats i per la secretaria (preparació del contingut i dinamització de 

les mateixes). 
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Per tal d’organitzar l’acte s’han necessitat: 

- 4 reunions generals preparatòries 

- 6 reunions per les 3 carpes d’entitats del CMIB 

- 1 reunió de referents de carpa (només hi va venir 1 entitat de les 6 convocades) 

 

b. L’acte  

Destacar el treball d’entre 300 i 400 voluntaris, persones que estan a les carpes, que fan les 

activitats, els tallers els jocs, la biblioteca vivent... totes les persones que contribueixen 

desinteressadament a què la Trobada sigui un èxit. 

Pel que fa a l’espai destacar dos temes. El primer és que des del Districte no es va tenir en 

compte que s’havia fet la demanda de dos dies per a la realització del muntatge. L’empresa va 

haver de gestionar i coordinar-se amb dues activitats més que s’havien programat pel mateix 

lloc, una el dissabte i l’altra tant dissabte com diumenge. En ambdós casos van aprofitar per als 

seus actes el material d’infraestructura que instal·làvem.  

En segon lloc el canvi d’ubicació suposava també canvis en la distribució dels espais (el port era 

un espai ja conegut) i cal repensar-ne alguns aspectes d’ubicació i orientació d’activitats així 

com la distància entre els espais.  

Pel que fa a la zona de les carpes es va organitzar en forma de Passeig de les entitats amb la 

idea que els assistents fessin un recorregut que afavorís l’apropament a les entitats. Es van 

utilitzar taules altes que es van vestir i es van decorar amb una planta. 

També es va canviar la data i l’horari. Quant a la data es va realitzar el darrer diumenge 

d’octubre evitant coincidir amb altres activitats massives de la ciutat. En aquesta data ja hem 

canviat a l’horari d’hivern i això fa que a darrera hora ens calgui llum artificial per il·luminar 

l’escenari o la cafeteria.  

L’acte es va realitzar d’11 a 19 hores ampliant una hora per davant i una pel darrera respecte 

els anys anteriors. Això es va realitzar perquè s’havia valorat que es concentraven moltes 

activitats en poc temps.  

 

L’arribada de les entitats i recollida d’acreditacions i tiquets: L’arribada de les entitats es va fer 

a partir de les 10 i al costat de l’escenari es va ubicar un espai per recollir les acreditacions i els 

tiquets de dinar.   En general va funcionar correctament tot i que no era molt visible.  

L’entrada de vehicles és molt residual i es va fer de 9 a 10 hores, es va preparar una 

autorització. 
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El càtering i el menjador: El punt a ressaltar d’aquest any és que hem comptat amb una 

empresa d’inserció per realitzar el càtering. Quant al menú va ser adequat a les necessitats de 

l’acte, es disposa de 500 dinars. Com ja es va fer l’any anterior es va resoldre el tema de 

l’aglomeració a l’hora punta fent tiquets amb dos horaris (a les 14 i a les 15 hores).  

El  menjador segueix sent un espai facilitador de la trobada entre les entitats, tant a l’hora de 

dinar com per anar a fer-hi un te durant tot el dia.   

 

El Servei de Neteja,les tanques i plantes ornamentals: Cada any comptem amb el servei de 

neteja de l’ajuntament que ens facilita les papereres i fa la recollida de brossa durant i després 

de l’acte i del desmuntatge de l’espai. Va funcionar adequadament. 

La gestió de sol·licitud de tanques és molt àgil, es fa la comanda via correu electrònic i les 

porten i les recullen sense que hi hagi cap més intervenció de l’equip organitzador.  

Enguany es va ampliar fer sol·licitud de plantes. 

 
 
 

4.6. Imatge i comunicació 

La proposta d’imatge mantenia la línia de l’any passat per tal de poder aprofitar el màxim de 

productes. 

 

Pel que fa a l’estratègia comunicativa de la Festa s’han diversificat els canals per tal de tenir la 
màxima difusió. Es van realitzar els següents productes comunicatius: 

 Programa per difusió telemàtica i banners 

 Programa (paper): 15.000 exemplars  

 Postals: 165.000 exemplars (entitats i bustiada) 

 Cartells: 5.000 exemplars 

 Falca radiofònica: elaborada per una de les entitats del Consell  

 Entrevistes de ràdio: es van realitzar 3 entrevistes de ràdio a emissores llatines. 

 Plafó de cada entitat (només es van editar els cartells que tenien modificacions respecte 

l’any anterior i de les noves entitats participants) 

 Catàleg entitats: 1.500 exemplars 

 Banderoles en 7 zones de la ciutat a partir de l’11/10 i fins el 25/10 

 Notícia webs diferents mitjans 
- Web la Meva Barcelona 
- Web de Drets Socials de l’Ajuntament 
- El digital 
- La Vanguardia 
- El Periódico 

 Xarxes socials:  Twitter municipal. 
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Destacar que aquest any es va crear una Comissió de Comunicació de les entitats del CMIB, que 

es va reunir 3 ocasions , per tal de proposar productes comunicatius i de definir-ne el contingut, 

així com coordinar els mitjans de les entitats per a la seva difusió. 

 

 
La distribució dels productes en paper (postal i programa) es va fer a les entitats organitzadores 
i també a les diferents entitats vinculades a la Direcció d’Immigració (Xarxa d’Acollida, Xarxa 
antirumors, participants al Premi diferents anys), plans comunitaris, escoles d’adults, entitats 
que formen la Xarxa d’Economia social (vinculada a Barcelona Activa), altres entitats o 
institucions rellevants (que treballen el refugi, universitats i centres de recerca), així com a 

biblioteques i centres 
cívics.  
 
   
 
Banner 
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5.  Grup de treball jurídic 
 

5.1. Introducció 

5.2. Participació i pla de difusió 

5.3. Document de propostes 

5.4. Altres aportacions 

 
 

5.1     Introducció 

En el marc del Plenari del Consell Municipal d’ Immigració del 12 de desembre del 2013 es va 

aprovar un comunicat de denúncia de “la greu situació d’indefensió que està comportant 

l’aplicació  de la vigent Llei d’ estrangeria de l’Estat espanyol a moltes persones i famílies 

estrangeres pel que fa al manteniment de la seva situació administrativa regular, o per accedir-

hi, en el cas d’ aquelles persones que es troben en situació irregular”. Per aquest motiu es va 

acordar la creació d’un grup de treball jurídic que analitzés quines eren les actuals limitacions 

que comporta el vigent marc jurídic d’estrangeria, així com les propostes i iniciatives que 

puguin contribuir a millorar aquesta aplicació, amb l’objectiu de dignificar la situació d’ 

aquestes persones. 

Fruit del treball d’ aquest grup  es va redactar l’ any 2014 el document Les 67 propostes del 

Consell d’Immigració. Propostes per afavorir la inclusió social de les persones immigrades dins 

el marc de la llei d’estrangeria. 

 Durant l’ any 2015 s’ han realitzat diferents presentacions institucionals i sessions de treball del 

document amb administracions i agents implicats. 

 

5.2      Participació i Pla de difusió 

El grup de treball ha estat format per les següents entitats: 

 Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona (coordinació del grup) 

 AMIC – UGT 

 Associació Salut i Família 

 Càritas Diocesana de Barcelona 

 CCOO Catalunya – MIGRACIONS 

 Creu Roja 

 Fundació FICAT 

 Red Solidaria Barcelona 

 SOS Racisme (també en nom de la FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona) 
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Alguns membres del grup jurídic han realitzat diverses reunions de presentació i/o grups de 

treball en relació al document: Oficina d’ Estrangeria (2), Xarxa per la Interculturalitat i per la 

Convivència de l’ Ajuntament de Terrassa, Federació de Municipis, DGI ( Direcció General d’ 

Immigració de la Generalitat de Catalunya) DGAIA ( Direcció d’ Atenció a la Infància i 

Adolescència de la Generalitat de Catalunya) Departament d’ Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de  Catalunya,  Parlament de Catalunya (3),  Xesaje (Xarxa  d’ Entitats Socials d’ 

Assessorament Jurídic d’ Estrangeria ) i la Xarxa d’ Acollida i Acompanyament per a persones 

Immigrades. 

 

5.3.     Document de propostes 

Al mes de desembre es va iniciar les reunions d’ actualització del document de propostes, per 
canvis normatius, assoliment d’ acords o millores de redacció. També s’ inicia  el resum dels 
acords i/o respostes obtingudes a les diferents reunions dels grups de treball amb les 
administracions competents. 
Aquesta exhaustiva revisió generarà l’ elaboració d’ un document digital a partir d’ una 
aplicació ,  que permetrà la seva contínua actualització i  la consulta de l’ estat dels acords o 
denegacions respecte a cadascuna de les propostes presentades als agents implicats. 
 
S’ ha elaborat un document d’adhesió tant per a entitats/institucions com per a persones 

individuals que està disponible al web del Consell Municipal d’Immigració.  

 
Per veure el document sencer dirigiu-vos a:  
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/home/67.propostes.CMIB.pdf 
 

5.4.    Altres aportacions  

Al llarg de l’ any 2015 s’ han realitzat consultes i assessoraments del CMIB al grup jurídic, 
especialment en relació a 2 temes d’ interès: 
 

- Col·lapse en l’ assignació de les cites prèvies per l’ obtenció del TIE ( Tarja d’ 
Identificació d’ Estrangers )  a l’ Oficina d’ Estrangeria 
 

- Nou procediment de concessió de Nacionalitat Espanyola per residència 
 

Tanmateix en aquestes 3 reunions d’ assessorament , alguns membres del grup han donat 
suport tècnic a la redacció de dos comunicats per aquests temes. 
 

  

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/home/67.propostes.CMIB.pdf
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6. Dia Mundial de les persones refugiades 
 

6.1. Introducció 

6.2. El format i les activitats 

6.3. Aspectes organitzatius 

6.4. Imatge i comunicació 

 

 

6.1. Introducció 

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Refugiades cada any organitzem un acte institucional 

conjuntament amb les entitats que treballen el tema del refugi i l’asil a Barcelona. Enguany 

l’acte es va realitzar el dia 19 de juny a les 18 hores a la Biblioteca Jaume Fuster.  

La celebració té un objectiu reivindicatiu i de reconeixement de les persones que pateixen 

aquesta situació i de la tasca que fan les entitats que les acullen. Tot i això hi ha la voluntat 

d’anar avançant en la incorporació de nous elements que facilitin l’apropament d’aquesta 

realitat a tota la ciutadania en general. 

Les entitats promotores de l’acte van ser: ACATHI Asoc. Per a la integració d’homosexuals, 

bisexuals i transsexuals immigrants, ACCEM, CCOO Barcelonès, Comissió Catalana d'Ajuda al 

Refugiat, Comitè Català de l'ACNUR, Col·legi d’Advocats Penal Internacional- Barréau Pénal 

Internacional (CAPI-BPI), Creu Roja, Centre Exil, Il·lustre Col·legi d’Advocats, Institut de Drets 

Humans de Catalunya, Fundació ACSAR, Fundació Casa del Tibet i PEN Català. 

 

6.2. El format i les activitats 

L’estructura bàsica de l’acte es va mantenir com els anys anteriors amb la presentació d’un 

vídeo que recull les últimes dades sobre les persones refugiades al món i a l’Estat espanyol i es 

va continuar amb la part central de l’acte que és la conversa que un conductor manté amb els 

testimonis (vegeu el programa en l’apartat d’annexos). 

Els testimonis 

 L’Ana i l’Elena dues noies russes, parella. Volien viure amb tots els drets la seva relació 

però a situació sociopolítica  al seu país i els canvis legislatius que s’han produït, fan que 

visibilitzar-se com a parella pugui suposar agressions físiques de grups homòfobs. 
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Van marxar del seu país amb poca informació sobre el procediment i les dificultats en el 

procés de tramitació de l’asil, ni si hi havia organitzacions de suport. Van arribar a 

Barcelona el febrer i valoren de manera especial el poder viure plenament la relació i la 

facilitat per fer amics quan estàs vinculat a una entitat. 

 La Katherine és colombiana, filla i neta d’activistes d’esquerres i ella mateixa activista 

comunitària. Participava i treballava en organitzacions de Pau i Reconciliació 

Comunitària, realitzava investigacions sobre processos de pau, treballava com a 

formadora per a l’apoderament de la societat en contra de les violències... És en aquest 

activisme de transformació social que la seva vida és amenaçada. En el seu entorn 

diferents persones són assassinades i decideix que és el moment de marxar.  

Fa 15 anys que va arribar i  té la nacionalitat espanyola,  però explica com encara moltes 

persones pateixen persecució i són assassinades.  

 

El conductor de l’acte 

 Francesc Triola i Torres, periodista que ha rebut diferents premis per la seva divulgació i 

defensa dels drets fonamentals 

 

Les actuacions 

 La Xixa Teatre: Benvinguda al refugiat? Performance de l’esperança. Coreografia, 

música i lectura d'experiències de benvinguda. Es va realitzar al carrer abans d’iniciar 

l’acte i hi van participar un grup de voluntaris.  

 Per tancar l’acte es va comptar amb actuació musical a càrrec de Fatlipz y Adry Bueno 

dins del projecte Cabal Musical ( Taller de Músics i Ajuntament de Barcelona) 

 

Exposicions. Comptàvem també amb tres exposicions: 

- Ser refugiat: es tracta de la tenda que subministra l’ACNUR en els camps de refugiats i 

va estar a la plaça, davant de la biblioteca, durant tot el dia. 

- Diaris il·lustrats de persones refugiades: La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i 

l’Associació Exil han realitzat aquesta exposició a partir d’uns tallers d’art teràpia on es 

dona visibilitat al procés que han hagut de passar les persones (la fugida, el viatge i 

l’arribada). Estava muntada al Centre Cívic Fort Pienc i es va traslladar a la Biblioteca 

Jaume Fuster per tenir-la exposada la tarda de l’acte.  

- Veus silenciades, veus rescatades: el PEN català ha volgut donar cara i veu a les 

violacions de la llibertat d’expressió al món a través de quinze casos d’escriptors i 

escriptores perseguits. Estava muntada a la Biblioteca Fort Pienc durant la setmana 

prèvia a l’acte però amb l’ensorrament de l’equipament ja no es va poder tornar a 

exposar durant l’ acte a la biblioteca Jaume Fuster. 
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  Acte institucional del dia 21 de Juny. Lectura del manifest i Performance de l’esperança 

 

6.3. Aspectes organitzatius 

Per a l’organització de l’acte es van realitzar tres reunions (març, abril i maig) en les quals es va 

anar definint el format i el repartiment de les tasques. L’Ajuntament es fa responsable de la 

gestió de la infraestructura (cerca i sol·licitud de l’espai, gestió de les necessitats tècniques), 

redacció del contingut dels productes comunicatius principals, coordinació amb els testimonis i 

amb el conductor de l’acte, i gestió i coordinació de les activitats complementàries 

(performance, actuació, exposicions).  

Quant l’espai on es realitzava destacar el canvi de darrera hora degut a l’ensorrament del sostre 

del Centre Cívic Fort Pienc (on s’havia de fer inicialment). La disponibilitat de la Biblioteca 

Jaume Fuster i el fet que ja haguessin organitzat l’acte els anys anteriors va facilitar molt la 

resolució de l’incident. Tot i això ens vam trobar amb algunes dificultats en la relació amb 

l’equipament de Fort Pienc i que ens va suposar una gestió poc àgil, també alhora de recuperar 

les exposicions que s’hi estaven exhibint i que en part es va allargar fins mesos després. 

Per part de les entitats s’encarregaven de proposar testimonis, de la redacció del manifest, de 

la cessió de les dades actualitzades de la situació al món i a Espanya, per part d’ACNUR i de 

CCAR, de la difusió de l’acte, de facilitar les exposicions i en el cas d’ACATHI de preparar el 

vídeo per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

6.4. Imatge i comunicació 

 

La imatge que s’estava utilitzant els darrers anys s’ha canviat. 

Quant als productes comunicatius: 
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- Punt de llibre: nou format que substitueix la postal utilitzada en les edicions anteriors. 

No s’hi va poder incloure el canvi de lloc perquè ja s’havia editat i fet la distribució. 

- Convocatòria digital: També nou d’aquest any ha estat l’adaptació del punt de llibre per 

fer-ne la difusió digital  

- Programa: S’envia per correu electrònic en format PDF i s’imprimeix en paper només 

per l’acte a la biblioteca. 

- Vídeo TMB: enguany vam realitzar un vídeo de difusió de l’acte per exhibir en les 

pantalles de Transports Metropolitans de Barcelona durant els deu dies previs a l’acte 

(no s’hi va poder incloure el canvi de lloc). 

- Vídeo de dades: com ja s’ha dit són dades que faciliten a darrera hora ACNUR i CCAR i 

que serveixen per visibilitzar la situació de les persones desplaçades a la força. Aquest 

vídeo es passa durant l’acte i es penja a la web www.bcn.cat/novaciutadania a l’apartat 

del Consell Municipal d’Immigració. 

 

Difusió digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.bcn.cat/novaciutadania
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7. Premi Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona  

 
7.1. Introducció 

7.2. Jurat 

7.3. Les propostes: presentació i valoració 

7.4. Acte 

7.5. Tràmits administratius 

7.6. Comunicació 

 
7.1. Introducció 

Aquesta ha estat la setena edició del Premi Consell Municipal d’Immigració, que va néixer amb 

la finalitat de reconèixer la feina duta a terme per una entitat o projecte en l’àmbit de la 

immigració.   

Aquest 2015 les propostes que es presentaven havien de treballar en l’àmbit del dret a vot i la 

plena ciutadania de les persones immigrades,  i la selecció de la guanyadora es feia en 

aplicació dels criteris següents: 

 

a. Estratègies que des de la participació associativa afavoreixen el dret a vot i la plena 

ciutadania de les persones immigrades. 

b. Estratègies que treballen pel dret a vot com a exercici de la plena ciutadania de les 

persones immigrades. 

c. Estratègies que treballen pel dret a vot i la plena ciutadania des del reconeixement de la 

diversitat 

 

Per altra banda també es premia, amb una Menció especial, a una entitat del Consell (escollida 

per la resta d’entitats membres mitjançant votació en el marc del darrer Plenari de l’any) amb 

l’objectiu de reconèixer públicament: 

a. La seva participació activa en les activitats i grups de treball del Consell  

b. Haver portat a terme accions o activitats en col·laboració amb altres entitats del Consell 

c. Haver contribuït a crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del Consell. 
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7.2. Jurat 

La Comissió Permanent escull un jurat independent format per 7 membres que enguany van ser 

els següent: 

 Sr. Javier García Bonomi (Vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona) 

 Sra. Teresa Crespo Julia (Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social) 

 Sra. Juana Martín Martín (Responsable d’Acció Social Barcelona de Càritas)  

 Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana (Advocat i membre dels serveis jurídics d’ACSAR) 

 Sra. Remei Sipi Mayo (Presidenta de l’Associació Yemanjà) 

 Sr. Carles Solà i Serra (Director del programa Tot un món de TV3) 

 Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo (responsable de la Comissió d’Estrangeria de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona) 

L’elecció de la proposta guanyadora es fa en el marc d’un dinar - valoració. Es considera que el 

format és adequat a la disponibilitat dels membres del jurat i que alhora permet fer un anàlisi 

de les propostes i valoracions de cada membre del jurat. 

 

7.3. Les propostes: presentació i valoració 
 

Enguany es va generar un suport digital que constava de tres apartats: el formulari de 

presentació de propostes, el de gestió de les propostes per part de la secretaria i el de valoració 

dels membres del jurat.  

Per una banda el formulari de presentació de la proposta recull les dades bàsiques del projecte 

(el nom, l’entitat, any d’implantació de la proposta), el motiu pel qual els participants creuen 

que són mereixedors del premi i l’impacte que consideren que la proposta té. A més hi ha un 

espai per adjuntar el document (word o pdf) explicatiu de la proposta. Un cop complimentat  el 

formulari s’imprimeix i, juntament amb la informació complementària que es vol incorporar, es 

presenta a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Aquesta informació queda guardada 

automàticament i facilita la recepció i seguiment de les propostes i en minimitza el risc que es 

puguin perdre en el tràmit de comunicació interna de l’administració. 

Quant a la gestió interna de les propostes consta de la informació del formulari, permetent la 

correcció ortogràfica, un espai pel resum de la proposta amb els aspectes més destacats, l’accés 

al document de descripció i la possibilitat de penjar-hi els documents complementaris que 

s’han presentat amb la proposta i que es considera puguin ser d’interès. 
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Finalment hi ha un apartat de valoració dels membres del jurat al qual s’accedeix amb una 

contrasenya. Aquí s’hi recull tota la informació anterior, hi ha un espai on es poden puntuar els 

criteris de la convocatòria i un altre per fer-ne una valoració més oberta. 

Les propostes que enguany s’han presentat al premi han estat 8, algunes com a projectes i 

d’altres com a entitat: 

 ACESOP Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones pakistaneses 

Apoderament de les dones: formació per poder exercir plenament com a ciutadanes per  

ser visibles i tenir veu i presència en els espais de participació del Districte i de la ciutat.  

 

 Projecte Formació de la nova ciutadania: llengua, cultura i participació presentat per la 

Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona (5 entitats) 

La formació de persones adultes com un dret de la ciutadania. Se centra en la formació 

dels formadors que els considera com un nexe fonamental entre les persones 

nouvingudes i la societat d’acollida. 

 

 Projecte PARTI.GE.MI. Obrint vies de participació: mentoria i desenvolupament 

d’habilitats per a la ciutadania activa des d’una perspectiva de gènere presentat per 

SURT. Fundació de dones. Fundació privada 

Projecte d’investigació i de foment de la participació en tres àmbits, els sindical, 

l’escolar (AMPA i els consells escolars) i el de participació local (associacions, consells 

consultius, xarxes ciutadanes o partits polítics) 

 

 Associació Noves Vies  

Acompanyament sociojurídic a Menors Immigrants No Acompanyats, tasca pel 

reconeixement dels drets d’aquests menors davant instàncies polítiques, 

administratives i judicials tant a Catalunya, Espanya com a nivell Europeu. 

 

 Fundació Privada Catalana Comtal 

Intervenir en les potencialitats individuals de joves immigrants en situació de 

vulnerabilitat social i laboral, establerts a Ciutat Vella com a eina per a l'exercici de 

ciutadania en igualtat de condicions. 

 

 

 Fundació Ibn Battuta 

Treball de l'entitat en favor de la incorporació plena, real i efectiva de les persones 

immigrades  com a ciutadans i ciutadanes. Reivindicar, informar, promoure el dret al vot 

immigrant i la seva participació en els processos electorals. Promoure  el reconeixement 

de la ciutadania. 
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 The Raval Project: Donant veu als qui no tenen vot presentat per CIDOB Centre 

d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona 

Estudi i foment del debat sobre els drets polítics i la participació de les persones 

immigrades en els espais de decisió (al Raval). Els resultats giren entorn a tres eixos: la 

invisibilitat (criminalització, precarietat, concepció utilitària, pèrdua de drets i manca de 

reconeixement com a interlocutors), les aspiracions (necessitats bàsiques garantides, 

nacionalitat, relació horitzontal amb els partits polítics i no instrumentalitzada, mitjans 

de comunicació estereotipats) i integració (dret a vot com a visibilitzador d’equiparació 

dels ciutadans, combatre el discurs anti-immigrant, baixa presència institucional i en 

decisions polítiques) 

 

El jurat va voler reconèixer aquesta proposta fent-ne una menció especial en el marc de 

l’Acte de lliurament. 

 

 AMIC - UGT Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya  

Treball continu pel reconeixement i l'avenç en el Dret a vot de les persones estrangeres 

des de dues vessants: reforma del marc constitucional espanyol (dret al sufragi actiu i 

passiu; participació en referèndums, iniciatives populars o altres formes de participació 

política) i inici d’un procés constituent d’un estat català (dret a la nacionalitat, residència 

real). Des del 2002 han organitzat i participat en congressos, assembles d’associacions 

d’immigrants, jornades de reflexió i treball, campanyes i accions de sensibilització i 

plataformes d’entitats per reivindicar el Dret a vot. 

 

Proposta que va ser reconeguda pel jurat amb el Premi CMIB 2015 

 
Com s’esmenta a la introducció, la menció especial escollida per les entitats membres del 
Consell ha recaigut un any més en ACATHI Associació Catalana per la integració 
d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants. 

 
Atesa la coincidència de l’ entitat premiada a les darreres edicions de la menció especial, des de 
la Comissió Permanent s’ ha valorat fixar el criteri d’ excloure les entitats premiades els darrers 
dos anys. 

 
 
 

7.4. Acte 
 

L’acte de lliurament es va realitzar el dilluns dia 21 de desembre a les 18 hores a la Sala Martí 

l’Humà (Museu d’Història de la Ciutat – pl. del Rei) i va ser presidit per l’alcaldessa de  
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Barcelona, la Sra. Ada Colau. Ressaltar que la coincidència amb el període de  la campanya 

electoral de les eleccions generals va fer que no pogués celebrar-se, com cada any, amb el Dia 

internacional del Migrant que és el dia 18 de desembre. 

Van assistir-hi unes 75 persones, molts representants de les entitats que havien presentat 

propostes i entitats membres del Consell.  

Es va oferir a les persones assistents  una actuació musical que aquest any va anar a càrrec del 

Grup Turc LOKMA. 

 
Recollida del premi de l’entitat guanyadora 

 

 

7.5. Procediment i tràmits 
 

Els mesos de febrer i març la Comissió Permanent proposa els membres del jurat i aprova els 

criteris per l’atorgament del  Premi. La secretaria fa les gestions per confirmar els membres del 

jurat i la tramitació interna de l’expedient s’inicia el mes de maig. En aquest moment s’envien 

les bases i l’informe justificatiu al departament jurídic així com la proposta de membres del 

jurat. La publicació de les bases concretes en el BOP es produeix entre el mes de juliol. 

El període de recepció de propostes s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP i fins el 31 

d’octubre i durant aquest període s’ha anat fent el seguiment que la informació i documentació 

rebudes fossin correctes. Un cop finalitzat es fa el resum tècnic de les propostes i la darrera 

setmana de novembre s’informa als membres del jurat que tenen a la seva disposició l’aplicació 

digital per fer la valoració de les propostes presentades. La primera setmana de desembre el 

jurat es reuneix per deliberar i determinar la proposta guanyadora.  

El pagament: A mitjans de desembre amb el veredicte del jurat i l’elecció de l’entitat del 

Consell per a la menció especial es fa l’informe d’autorització de la despesa. Després de l’acte 
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de lliurament es demana a les entitats premiades la documentació necessària per poder 

realitzar el pagament. 

 
 

7.6. Comunicació 

La difusió general s’ha fet igual que l’any anterior, tant via electrònica com en paper. Es va fer 

un esforç per arribar a entitats i recursos que podien estar treballant la temàtica d’aquest any o 

temes migratoris en general: XESB Xarxa d’Economia Social, Escoles d’adults, Plans Comunitaris,  

departaments i àrees de recerca de les diferents universitats. 

Respecte a la imatge, mantenint la línia s’han fet algunes variacions. 

 

 

banner 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als diferents productes comunicatius: 

 

 S’han editat 5.000 bases en suport paper,  

 S’ha mantingut les bases en pdf per a la distribució. 

 S’ha mantingut l’edició d’una targeta d’invitació oficial a l’acte, que es va fer en 

paper per als membres del Consell i que es va lliurar el dia 16 de desembre a la 

Reunió Plenària, i en format digital per a la resta d’entitats . 
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 S’han editat diferents vídeos: 

- Vídeo mostra de les propostes presentades: les pròpies entitats expliquen 

breument la seva proposta i aquest document es visualitza durant l’acte de 

lliurament 

- Vídeo de l’Acte de lliurament 

Aquests dos documents es graven en un DVD que s’envia amb una carta a les 

entitats. 

- Càpsules digitals: s’envia a cada entitat un vídeo breu amb la seva explicació 

de la proposta  

 S’han publicat notícies per part de l’Àrea de Comunicació central tant de la 

convocatòria de l’Acte de lliurament, com després amb la proposta premiada i les 

mencions especials. 

 Fitxes web: en el portal web del Premi del CMIB hi ha un apartat on s’hi recullen una 

mostra representativa de la varietat de propostes presentades i que vol donar  

visibilitat a la important tasca que es realitza a la ciutat en temes d’immigració.   
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8. Altres activitats 
 

8.1. Pla d’enfortiment 
 

a. 2a edició del Pla (2014 -2015) s’ha volgut treballar més en profunditat l’atenció individual 

de les entitats sense deixar de banda les formacions conjuntes que permeten tant treballar 

necessitats comunes com el fet de compartir problemàtiques i solucions a les situacions 

associatives que es plantegen en el dia a dia. En el projecte hi participaven 9 entitats.    

 

Pel que fa a aquest 2015 les formacions realitzades han estat les següents: 

 Informàtica 

 Fiscalitat 

 Informàtica bàsica 

 Lideratge i treball amb grups de joves 

 

Quant als assessoraments s’han treballat les següents temàtiques: 

 Gestió de subvencions 

 Gestió econòmica i cerca de finançament 

 

 

b. 3a edició del Pla (2015 -2016): El format proposat per aquesta nova edició ha estat pensat 
per tal d’optimitzar el projecte i ha establert 2 línies de participació: 
 
 Pla d’enfortiment per a entitats de persones immigrants del CMIB: les entitats que 

segueixen un treball continuat: atenció individualitzada, acompanyaments i formacions 

conjuntes. 

 Formacions obertes: a partir de les propostes de les entitats que participen en el Pla d’ 

enfortiment o d’altres entitats ( també entitats d’ acollida, refugi i asil ) es faran 

formacions on s’hi podran inscriure totes les entitats membres del Consell. 

 

El projecte s’ha iniciat a finals d’octubre i s’han inscrit 8 entitats de persones immigrants i 2 

entitats d’ acollida. . En aquest període d’octubre a desembre s’han revisat i identificat 

noves necessitats i s’han realitzat acompanyaments individuals, no s’han fet formacions 

conjuntes. 

 

Quant als assessoraments s’han treballat les següents temàtiques: 

 Subvencions: Disseny de projectes i justificació 

 Comunicació: memòries anuals, documents comunicatius, web,.. 
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 Comptabilitat: programari i el pla comptable, etc 

 Delegació de tasques i treball compartit intern de les entitats 

 
 
 

8.2. Mosaic Jove. Jornada intercultural pel canvi 

La preparació es va iniciar a finals del 2014 va ser coorganitzat juntament amb el Consell de la 

Joventut de Barcelona (CJB) amb l’objectiu de donar visibilitat a com els joves són part en la 

construcció d’aquesta ciutat i volen fer-ho des de la diversitat i la col·laboració.  

El CJB es va encarregar de dinamitzar les reunions del grup de treball on les entitats van anar 

definint temàtiques d’interès i accions. Les reunions es van iniciar el més de novembre del 2014 

i la dinamització es va fer fins el mes de març. Igualment fins el dia de l’acte algunes entitats 

van estar acabant de preparar les activitats conjuntes previstes 

La jornada es va fer el 25 d’abril de 16 a 20 hores al Casal i la plaça del Pou de la Figuera (barri 

de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera).  Comptem que hi van assistir uns 100 joves de diverses 

edats i d’entitats també molt diferents. 

El resultat del treball de les entitats va ser la definició de 4 espais amb les següents activitats: 

 Accés al mercat de treball i la formació: 

- Punt d’informació laboral 

- El CV dels joves de la ciutat: visibilitzar els seus coneixements i experiències 

- Entrevista a l’ascensor: vendre’s en una entrevista de 60’ 

 Lluita contra l’estigmatització 

- Rimes pels Drets Humans:  des del rap alguna entitat va preparar cançons 

amb temàtiques socials 

- Freestyle en positiu: micròfon obert per cantar rap. 

- Graffitis contra l’estigmatització: visió dels joves de la ciutat 

 Participació 

- Taula informativa d’entitats 

- Mural pel canvi: expressar què voldrien canviar de la ciutat 

 Informació d’espais per a joves 

- Memory jove de la ciutat: jugar a descobrir els espais orientats a joves 

- Mapa de recursos: en un plànol de la ciutat anar col·locant serveis i recursos 

coneguts. 
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8.3. CANVIEM-HO 

En la línia de treballar el tema de la violència masclista sorgida en diferents Plenaris es va iniciar 
una col·laboració amb la Direcció de Dona i concretament amb el  SAH Servei d’atenció a homes 
per a la promoció de relacions no violentes i el Projecte Canviem-ho que aborda la violència des 
de la perspectiva de l'home que maltracta. L'objectiu és facilitar eines a les entitats que en el 
seu treball diari es troben amb aquesta problemàtica.  
  
Per tal de construir aquesta acció formativa o taller a primers d’abril es va fer una reunió amb 
algunes entitats i en va sorgir la definició d’un taller Espai d'intercanvi i aprofundiment “La 
prevenció, detecció i abordatge de la violència masclista amb homes” que constava de 2 
sessions:  
 

 Com treballem la prevenció? (27 de maig) 

Prevenir la violència específica a partir de la relació amb la construcció de la 

masculinitat i la paternitat responsable, present, activa  i  les relacions familiars 

saludables. Dificultats i necessitats. 

 

 Abordatge i tractament (8 de juny) 

Perquè cal intervenir?; aspectes a tenir en compte per l’èxit en les intervencions i 

acompanyaments 

Van participar-hi  8 entitats del CMIB i una entitat no membre. 
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Annex A: Pressupost 
 

 

 

SEGUIMENT DESPESA CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ 2015

Disseny i maquetació nº contracte 15000586
previsió 2015 gastat diferència

Refugiats Postal-programa, pdf, banner, ppt 700,00 € 1.210,00 € -510,00 €

Refugi Exposició 1.128,00 € -1.128,00 €

Trobada entitats Flaier, programa, banner, pdf, torretes... 4.000,00 € 2.413,95 € 1.586,05 €

Premi Bases, diplomes, xecs 1.000,00 € 1.125,30 € -125,30 €

Jornada joves i activitat inclusió Programa paper i digital 1.000,00 € 665,50 € 334,50 €

Actualització catàleg i fitxes web 1.000,00 € 229,90 € 770,10 €

Total 7.700,00 € 6.772,65 € 927,35 €

Impressions nº contracte 15000587

Refugiats Postal i programa roll-up 500,00 € 481,58 € 18,42 €

Refugi exposició 983,21 € -983,21 €

Trobada entitats Programa 2.500,00 € 1.450,79 € 1.049,21 €

Trobada entitats Postals, pòsters 3.500,00 € 2.169,53 € 1.330,47 €

Premi Bases, diplomes, xecs 1.000,00 € 809,49 € 190,51 €

Jornada Joves Programa 1.000,00 € 871,20 € 128,80 €

Catàleg 2.000,00 € 2.450,25 € -450,25 €

Total 10.500,00 € 9.216,05 € 1.283,95 €

Distribució de Materials nº contracte 15000588

Refugiats, premi, catàleg 2.000,00 € 65,95 € 1.934,05 €

Jornada joves 2.000,00 € 1.225,13 € 774,87 €

Trobada distribució entitats 3.500,00 € 2.227,01 € 1.272,99 €

Transport, muntatge i desmuntatge expos refugi 1.399,99 € -1.399,99 €

Itinerància activitats disponibles del catàleg del CMIB 1.100,01 € -1.100,01 €

Total 7.500,00 € 6.018,09 € 1.481,91 €

Organització d'actes nº contracte 15000590

Premi MHUBA (Sala Martí l'Humà); Actuació 1.000,00 € 775,50 € 224,50 €

Refugi So, activitat, lloguer espai, vídeo TMB 800,00 € 1.508,68 € -708,68 €

Refugi suport pegagògic activitats Refugi 0,00 € 2.800,00 € -2.800,00 €

Activitat inclusió social 1.000,00 € 1.000,00 €

Trobada entitats: lloguer espai 1.500,00 € 1.500,00 €

Plenaris CMIB 2.000,00 € 594,87 € 1.405,13 €

Videos refugi 1.000,00 € 453,75 € 546,25 €

Video premi 3.500,00 € 3.248,85 € 251,15 €

Jornada joves Activitats 1.500,00 € 476,56 € 1.023,44 €

Trobada entitats àlbum fotogràfic i muntatge vídeo 600,00 € 600,00 € 0,00 €

Total 12.900,00 € 10.458,21 € 2.441,79 €

Altres

Formació nº contracte 15000593 3.500,00 € 3.500,03 € -0,03 €

Catering premi/dinar jurat (prèvia autorització gerent- diners gerència) 300,00 € 297,00 € 3,00 €

Trobada entitats Exp.A ( incloure a organització d' actes pel 2016)activitats carpes nº contracte 15002367 10.000,00 € 8.610,58 € 1.389,42 €

Trobada entitats Exp.A ( incloure a distribució pel 2016)bustiada i cartells nº Contracte 15003231 4.000,00 € 3.902,25 € 97,75 €

Premi Cap IV (diners gerència) nº Contracte 15S05201 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 €

Total 25.300,00 € 23.809,86 € 1.490,14 €

TOTAL 63.900,00 € 56.274,86 € 7.625,14 €

Negociat Trobada entitats (sense mostra i únicament Dia del Migrant) 72.000,00 € 72.260,84 € -260,84 €

Negociat

Concurs Suport administratiu i tècnic CMIB 48.082,73 € 7.751,72 € 40.331,01 €

Menor Suport administratiu i tècnic CMIB (AD) 11.788,43 €

Total TOTAL 120.082,73 € 40.070,17 €
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Annex B: Ordre del dia dels Plenaris del CMIB 
 

 
 
 
 
ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el dimecres 15 d’abril de 2015, a les 18:00 hores, 
al  Saló de Cròniques: 
 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de presidència 

3. Canvis a la Direcció d’Immigració 

4. Valoració Pla de treball CMIB 2012 - 2015 

5. Trobada d’entitats 2015 (Data i lloc). Temàtica anual escollida 

6. Proposta del calendari i procediment d’elecció dels representants de les entitats 

d’acollida i de les que treballen per les persones sol·licitants d’asil 

7. Convocatòria del Premi CMIB 2015 

8. Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB 

9. Informacions varies:  

- Comissió d’Opinió d’Urgència: Manifest sobre el posicionament del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona per la no instrumentalització de la 

immigració en les properes eleccions municipals. 

- Jornada “Joves i interculturalitat” 

- Document: 67 propostes (estat de la qüestió) 

- Document Guia de recomanacions per a la detecció de la violència masclista en 

homes i Taller formatiu Direcció Dona 

- Pla enfortiment entitats d’immigrants del CMIB. Valoració i proposta de 

continuïtat. 

- Aprendre català 

- Espais de participació de la ciutat 

10.  Precs i preguntes. 
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ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el dimecres 16 de desembre de 2015, a les 18:00 

hores, al  Saló de Cròniques: 
 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de presidència 

3. Informació de la nova estructura municipal i dependència orgànica del CMIB 

4. Trobada entitats: Resum valoracions i document visual 

5. Propostes d’entrades d’entitats membres del CMIB  

6. Elecció dels vocals de les entitats a la Comissió Permanent 

7. Elecció de la Menció especial del Premi CMIB 

8. Informacions diverses: 

a. Informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM 

b. Comissió d'Opinió d'Urgència: Manifest de posicionament del CMIB en relació a:  

- Procediment d' adquisició de la nacionalitat espanyola per residència 

- Dificultats en la sol·licitud de cites per tràmits a l’Oficina d'Estrangeria i 

Policia Nacional 

- Cites per a sol·licituds d'asil 

c. Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió de 

les persones immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria. 

d. Informació Pla d’enfortiment: continuïtat i nou format de formacions obertes 

e. Premi: Resum de les propostes i Acte de lliurament 

9. Precs i preguntes 
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Annex C: Composició del Consell a 31 de desembre 

 

Consell Municipal d'Immigració 

Presidència 

Jaume Asens Llodrà, tercer tinent d'Alcalde, Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
 

Vicepresidència  Primera 

Javier García Bonomi, Federació d'Entitats Llatinoamericanes a Catalunya FEDELATINA  
 

Vicepresidència  Segona 

Lola López Fernández, Comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat 
  

Representants de les entitats d’immigrants 

Rodrigo Araneda, ACATHI. Asoc.cat.per la integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants 

Huma Jamshed, ACESOP l’Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistaneses 

Bombo Ndir, ADIS Associació de Dones Immigrants Subsaharianes 

Carmen Bermúdez, ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano 

Rita Amaqui, Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas 

Shabana Choundry, Associació Cultural SAHA 

Jorge Írias, Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos 

Anabel Intriago, Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 

Marta Trujillo, Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya 

Irene Yamba, Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA 

Yessenia Enríquez, Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras 

Ruoxing Yang, Asociacion Intercambio Cultural Chino-España 

Andreína Pietrini, Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil 

Adalberto Bentancor, Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”  

Florín Gaisseanu, ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya 

Pauline Diouf, Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Jordi Garell, Associació Catalunya-Líban 

César Cárdenas, Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT) 

Dai Hua Dong, Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 
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Javed Ilyas, Associació de Treballadors Pakistanesos 

Mahammad Ishtique Hossain Khan, Associació Shur Rong Academia Cultural de Bangladesh 

Fatima Zouhra Hali, Associació Socio Cultural IBN BATUTA 

Kamal Ben Brahim, ATIMCA Associación de trabajadores inmigrantes marroquis en Catalunya 

Volodymyr Fediuk, Casa Eslava 

Elsa Oblitas, Centro Boliviano Catalán 

Svitlana Markova, Centro Cultural de Ucraina en Catalunya 

Rosa Irasusta, Centro Filipino- Tuluyan San Benito 

Pina Quiñones, Centro Peruano de Barcelona 

Flor Andino, CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 

Nilo Robles, FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 

Manuel Gutiérrez, FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Cataluña 

Javier García Bonomi, FEDELATINA Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya 

Maria Elena Rodríguez, Federació d'entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT) 

Lester Burton, Federación Latina de Medios de Comunicación 

Luís Villacrés, JOVECU l’Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya 

Clara Romero, Associació Mujeres Pa'lante 

Javier García Bonomi, Red Solidaria Barcelona 

Raquel Caizapanta, TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura 
 

Representants d’un sector o temàtica concreta 

Janette Vallejo Santes, Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT) 

Carles Bertran, CC.OO. Catalunya - Migracions 

Oriol Adserol, Consell de la Joventut de Barcelona  

Jordi Giró, FAVB - Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona 

Carles Galve, PIMEC Comerç 
 

Representants de les entitats d’acollida i de les que treballen per les persones sol·licitants 
d’asil 

Mª Trinidad García, Associació Sociocultural La Formiga 

Elisabet Ureña, Càritas Diocesana de Barcelona 

Estel·la Pareja, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

Osama Alkhatib ,Confederació de Comerç de Catalunya 

David Jové, Creu Roja 

Ana Royo, Fundació Benallar 

Santi Torres, Fundació Privada Migra Studium 
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Ramon Francolí, Fundació Privada Servei Solidari 

Sira Vilardell, SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Lourdes Ponce, Xarxa 9 Barris Acull 
 

Experts i personalitats de reconeguda vàlua 

Fátima Ahmed 
 

Membres representants de la Corporació Municipal  

Lola López Fernández, en representació del Grup Municipal de Barcelona en Comú (BC)  

Mercè Homs i Molist, Grup Municipal de Convergencia i Unió (CiU)  

Marilén Barceló Verea, Grup Municipal de Ciutadans (C's)  

Montserrat Benedí i Altès, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)  

Carme Andrés Anón, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)  

Ángeles Esteller Ruedas, Grup Municipal del Partit Popular (PP)  

Maria José Lecha González, Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 
 

Altres referents de l’Ajuntament de Barcelona 

Fernando Pindado Sánchez, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 

Glòria Meler Marco, Cap del Departament d’Associacionisme i Iniciativa Ciutadana 

Emilia Pallàs i Zenke, Cap del Departament de Participació Social 

Ramon Sanahuja i Vélez, Director de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants 

Josep Mª Lahosa i Cañellas, Director de Serveis de Prevenció 

José Cano Escribano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació (IMEB) 

 

Secretaria tècnica 

Sílvia Serra Aranda 

 


