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1. Presentació i introducció
Aquesta és una memòria dels resultats del treball del Consell durant aquest 2016 així com un
resum i una valoració de les principals accions que s’han realitzat. Abans d’entrar-hi però fer
menció del més destacat.
El febrer d’aquest 2016 es va iniciar l’elaboració del Pla de treball 2016 – 2019 amb una
metodologia participativa i que habilitava diferents canals per facilitar la implicació de les
entitats. S’ha realitzat un procés participatiu en format de grups de treball però també ha estat
oberta la possibilitat de fer aportacions per correu electrònic. Aquest document marca línies de
treball, objectius i accions que han de guiar la tasca del Consell dels propers anys. L’impuls a
l’eix de Plena ciutadania és un dels elements a destacar d’aquest Pla.
En aquest mateix sentit, de prioritzar la línia dels drets, s’ha treballat des de la Comissió
d’Opinió d’Urgència (COU).
Pel que fa al reconeixement de la diversitat tenim un dels actes centrals del Consell com és la
Trobada d’entitats que es realitza a finals d’octubre. Destacar-ne el canvi de nom, BCD
Barcelona Ciutat Diversa, amb el clar objectiu de donar visibilitat a què la realitat de la
Barcelona actual està construïda a partir d’una ciutadania d’orígens molt diversos i que això és
un valor enriquidor.
A nivell de funcionament intern s’estan establint mecanismes que volen afavorir la participació
interna de les entitats i el coneixement mutu. Per una banda la posada en funcionament de 2
comissions de treball, la de Comunicació i la de Participació. La primera s’ha encarregat
d’elaborar un Butlletí digital gestionat per les pròpies entitats per facilitar la comunicació entre
elles i el coneixement mutu.
Per altra banda en el marc de la darrera sessió Plenària s’ha definit un nou format en la
distribució de l’espai i en la dinàmica de funcionament que pretén afavorir la implicació i la
participació de totes les entitats i que marca la direcció del treball futur.
Quant a l’organització d’aquest document, a la primera part del document hi trobareu els
indicadors que ens mostren el volum de la tasca realitzada. Seguidament es presenten les
activitats principals i un apartat d’altres activitats que també pensem que han tingut pes en la
dinàmica de l’any.
Finalment en els Annexos s’hi pot trobar el pressupost del 2016, les ordres del dia de les
Sessions Plenàries i de les reunions de la Comissió Permanent que ens mostren les temàtiques i
processos de treball, i finalment el llistat de membres del Consell a 31 de desembre.
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2. Resum de l’activitat del CMIB al llarg del 2016
Aquest resum l’hem estructurat per mostrar el volum d’activitat general, en els òrgans i grups
de treball i per últim en altres activitats.

A. Indicadors mensuals d’activitat
Els indicadors mensuals d’activitat donen una idea del volum de feina realitzada.
Participació
d'entitats

Participació
de persones

Documents
produïts (1)

Enviament
informació

gener

Nombre
d’accions/
reunions
8

15

24

8

4

febrer

16

78

99

14

5

març

8

60

71

11

7

abril

11

44

53

13

7

maig

19

88

124

19

4

juny

14

47

1.847(2)

20

3

juliol

8

22

28

5

0

setembre

10

42

48

11

9

octubre

11

88

9.565 (3)

8

8

novembre

12

41

80

4

14

desembre

12

56

135

22

6

Mitjana

11,73

12.074

135

66

Total
(1)
(2)
(3)

52,82

Inclou documents en paper i els productes (documents i aplicatius) generats específicament per la web
Inclou l’assistència a l’Acte Dia Mundial de les Persones Refugiades (Saló de Cent i Pl. de la Catedral)
Inclou l’assistència a la Trobada d’entitats del CMIB (Pg. Lluís Companys – Arc de Triomf)
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B. Activitat i participació dels òrgans, grups de treball, actes i
activitats.
Ens indica l’activitat dels diferents espais de participació (òrgans de govern i grups de treball) i
activitats que realitza el Consell així com l’atenció individualitzada a les entitats.
Òrgans de govern
Plenaris
Nombre de sessions
Mitja d'entitats participants
Comissions Permanents
Nombre de reunions
Mitja d'entitats participants
Reunió Fiscalia de delictes d’odi
Entitats participants
Comissions d’Opinió d’Urgència
Nombre de reunions
Mitja d'entitats participants
Altres accions vinculades
Roda de premsa
Reunió Grups polítics
Reunió ICAB

2
33

6
6,17
1
3

2
6,5
1
1

Grups de treball, actes i activitats
A. Pla d’enfortiment d’entitat
Nombre de diagnòstics
Total persones assistents
Nombre d’Assessoraments
Total persones assistents
Nombre de Formacions contínues
Total persones assistents
Nombre de Formacions conjuntes
Total persones assistents
B. Grup de treball jurídic – 67 propostes del CMIB
Nombre d’entitats del grup
Nombre de reunions
Mitja d'entitats participants
Altres accions vinculades
Roda de premsa
C. Grup de treball elaboració del Pla de Treball del CMIB (1)
Nombre de reunions del grup d’entitats del CMIB

24
49
26
51
2
19
24
49

7
5
5,2
1

3
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Mitjana d’assistència
D. Dia Mundial de les Persones Refugiades
Nombre de reunions
Mitjana d'assistència d’entitats
Nombre d’entitats organitzadores
Total d’assistents a l’acte
E. Grup de treball PAM 2016 – 2019
Nombre de reunions
Entitats del CMIB
F. Trobada d'entitats del CMIB
Nombre de reunions del grup de treball
Mitjana d'assistència d’entitats
Nombre de reunions per carpes
Mitjana d'assistència d’entitats
Reunions individuals amb entitats
Nombre d’entitats del CMIB participants
Nombre d'activitats
Nombre de visitants estimat
G. Comissió de Comunicació
Nombre de reunions
Mitjana assistència
H. Comissió i Grups de treball de Participació
Nombre de reunions
Mitjana assistència
I.

Premi CMIB
Reunió valoració jurat
Persones assistents
Propostes presentades
Total assistents a l’acte de lliurament

16,67

6
13,5
13
1.790

1
12

3
19
8
5,75
12
37
64
9.500

7
3,57

5
6,4

1
9
10
46

Reunions d’atenció individual amb entitats
Reunions sol·licitud entrada CMIB
Altres reunions

2
3

(1) Les dues reunions que la Comissió Permanent va tenir en el procés d’elaboració del Pla de treball estan
incloses en l’apartat de la CP
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3. Pla de treball del CMIB 2016 - 2019
Destacar que aquest any s’ha definit el nou Pla de Treball del Consell i que en el procés
d’elaboració del document hi ha hagut 3 moments: definició de línies estratègiques, eixos
d’actuació i accions; període d’esmenes; validació i aprovació
En la primera fase (febrer-març), Definició de línies estratègiques, eixos d’actuació i accions,
s’han realitzat 4 grups de treball, un inicial amb les entitats membres de la Comissió
Permanent. Des de la secretaria es va fer un buidatge del PAM per tal de tenir en compte les
línies i actuacions prioritàries a la ciutat. Prèviament a la reunió es va fer arribar a les entitats
un document per tal que poguessin valorar les debilitats i fortaleses que pensaven tenia el
Consell en aquell moment. En el grup de treball es va valorar que els eixos definits en els Plans
de treball anteriors (Plena ciutadania, Interculturalitat, Suport a l’associacionisme i
Funcionament intern) podien seguir donant resposta als reptes que té el Consell, i es va fer una
primera proposta d’objectius i accions.
Posteriorment es van realitzar 3 reunions convocant a totes les entitats membres. De cada
reunió en va sortir un document que se’ls va fer arribar perquè
el poguessin revisar i debatre internament i posteriorment
traslladar-ne les aportacions presencialment en el grup (en
alguns casos va ser a través del correu electrònic).
A primers d’abril es va iniciar el Període d’esmenes, es va fer
una primera revisió de l’esborrany en reunió de la Comissió
Permanent i es va enviar a totes les entitats perquè
internament el poguessin analitzar i plantejar-ne modificacions
si ho creien oportú (per correu electrònic). En aquest període
no es va rebre cap esmena.

El període de Validació i aprovació es va iniciar el 21 d’abril
amb la ratificació del document per part de la Comissió Permanent (per correu electrònic). El
Pla es va presentar en la sessió plenària del Consell del 10 de maig on, a demanda d’una entitat,
es va obrir un nou període d’esmenes de set dies. Les esmenes rebudes es van passar per la
Comissió Permanent del dia 19 i va quedar validat i aprovat el document.
Finalment novembre-desembre es van establir quines accions seria prioritari realitzar durant el
2017. En Comissió Permanent es van escollir 15 accions les quals van ser traslladades al Plenari
de l’1 de desembre. A partir d’una dinàmica participativa es van ordenar i prioritzar.
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4. Comissió d’Opinió d’Urgència (COU)
Durant el primer quatrimestre del 2016 la tasca es va centrar en l’ actualització i difusió, per
part de la secretaria, del contingut dels comunicats elaborats a finals del 2015:




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. Reunió amb l’ ICAB ( Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona) i enviament del
manifest al Ministeri de Justícia.
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. Es realitza reunió amb la
Subdelegació de govern i l’ Oficina d’ Estrangeria per abordar la situació existent.

En el segon quatrimestre s’ han elaborat els següents comunicats:



19 maig s’ elabora el text de la Declaració institucional pel Dret a Vot. Es realitza una
roda i nota de premsa ( 27 de maig) amb la presentació i aprovació en plenari municipal
26 juliol : Manifest del CMIB pel tancament del CIE de Zona Franca. Amb data 25 d’
octubre s’ actualitza el manifest i es fa difusió a través del web municipal, twiter ,..
Es reben les adhesions del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i el
Consell Municipal de Benestar Social.
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5. BCD Barcelona Ciutat Diversa - Trobada d’entitats
(23 d’octubre de 2016)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.1.

Introducció
Acompliment dels objectius
Participació
Les activitats
Aspectes organitzatius
Imatge i comunicació

Introducció

La Trobada d’entitats és un element més en 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. El
canvi de nom d’aquest any, BCD Barcelona Ciutat Diversa, recull aquest sentir i el vol
transmetre.
L’acte respon 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
Com cada any el Consell escull una temàtica a treballar i aquesta forma part també de la
Trobada. Enguany ha estat la del Les estratègies econòmiques i laborals des d’una perspectiva
de diversitat, en aquesta s’han centrat algunes de les activitats que s’hi han realitzat.

5.2.

Acompliment dels objectius

a. Mostrar com la diversitat enriqueix la ciutat
Aquest darrer any s’ha mantingut la distribució en carpes temàtiques però s’ha volgut
recuperar un espai més definit per cada entitat intentant així posar en valor el que aporta
cadascuna. S’ha mantingut igualment el cartell i el catàleg que també aprofundeixen en la línia
de donar visibilitat a les especificitats de les diferents entitats.
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Pensem que el biaix que es posava cap a la interacció en aquest format de carpes s’ha
equilibrat amb la distribució de les entitats dins les carpes d’aquest any.
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 fer de pont entre les entitats
que realitzen activitats conjuntament i per afavorir-ne el treball coordinat.

La relació amb els ciutadans: Hi ha hagut novament un increment de l’assistència de públic i
sembla que es manté un canvi de tendència a l’alça. Com l’any passat pensem que es fa difícil
identificar-ne una sola causa:
- 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: l’últim cap de setmana amb horari d’estiu.
- productes comunicatius: continuïtat en la diversitat de productes realitzats i quan a la
distribució .
- la cafeteria: que els ciutadans han pogut utilitzar tant per fer un cafè com per poder
menjar alguna cosa.
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 en 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”.
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-

5.3.

Des del Pla BCN Interculturalitat han volgut participar amb una activitat de teatre social
del Catàleg antirumors, Jo no sóc racista, però...

Participació

Destacar alguns aspectes valorats des de la secretaria i expressats per les pròpies entitats:
o La voluntat que hi havia per donar un nom a l’activitat que fos inclusiu i convidés
a la ciutadania a apropar-s’hi.
o Molt especialment l’equilibri entre el reconeixement de la identitat (cada
associació ha pogut disposar d’un espai ben definit) i la interculturalitat, la
interacció positiva.
o Es va avançant en la interacció entre les entitats, tant a partir de les activitats
concretes que es proposen com per l’organització dels espais i la voluntat
proactiva de les entitats d’apropar-se entre elles.
o Com l’any passat l’espai afavoreix la participació d’una ciutadania diversa,
persones que viuen a la ciutat i visitants puntuals. Les activitats van tenir força
participants i destacar que és un espai de sensibilització sobre diferents aspectes
i problemàtiques que es van plantejant en la dinàmica del Consell.
o Auditori: canvi positiu

centrat en diferents vessants de la temàtica escollida per aquest any
(taula economia cooperativa, social i solidària, mercat de treball i
persones trans, persones refugiades, treballadores de la llar)

Una taula desvinculada de la participació política dels joves d’orígens
culturals diversos

proposta de taules conjuntes entre diferents entitats

Pel que fa als assistents, es valora que aproximadament hi han passat unes 9.500 persones,
produint-se per segon any un increment que indicaria que s’ha revertit una tendència a la baixa
dels darrers anys. Més enllà del canvi d’ubicació, que sí que pensem que ha estat un element
clau, pensem que bàsicament és la suma dels diferents factors el que acaba tenint impacte en
l’increment de l’assistència.
Quant a les entitats, aquest any van participar-hi 37
entitats. Inicialment n’hi havia 39 d’inscrites, una a
mig procés va dir que tenia dificultats per fer-ho i una
altre no va assistir. Fer el reconeixement explícit de les
persones voluntàries sense les quals no es podria fer
aquest acte i que calculem que, juntament amb les
persones afins, poden ser 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
8 entitats
Carpa de la Cultura
15 entitats
Carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil
11 entitats
Carpa de la Joventut
3 entitats (1 sense estand)
Es van realitzar 2 reunions per cada carpa per preparar les activitats, es van fer 8 reunions amb
una mitjana d’assistència de 5,75 persones.
Com ja es mencionava a la memòria l’any passat creiem què la interacció entre les entitats es
construeix a partir del conèixer i això passa per participar en els grups de treball i en la definició
d’activitats conjuntes. Caldrà treballar per identificar els factors que incideixen en l’increment
de l’assistència.

5.4.

Les activitats

Com ja hem dit a l’inici d’aquest document la temàtica escollida va ser Estratègies econòmiques
i laborals des d’una perspectiva de diversitat i al voltant d’aquesta es van realitzar algunes de
les activitats en els diferents espais.
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a. Activitats de les Carpes
Aquest any es van organitzar 22 activitats (tot i ser menys entitats que l’any anterior se’n van
fer més) i es van distribuir al banda i banda de les carpes.
A la carpa de la Dona entre d’altres s’hi va realitzar una desfilada sobre els drets laborals
Glamourdrets, un debat entre les dones Quina és l’aportació social, cultural i econòmica de les
dones migrades?, abordar la temàtica de la violència des de diferents vessants amb D’oca a oca
les violències ens toquen. Pel que fa a la temàtica transversal es va fer una exposició sobre
cooperativisme de dones.

A la Carpa de la Cultura hi ha tot un conjunt d’activitats es repeteixen els darrers anys i que
tenen molt d’èxit entre el públic assistent, Un món d’ingredients, Llengües i cal·ligrafies del
món, Fotos viatgeres o la Desfilada de vestits tradicionals. L’activitat de lectura d’autors de
diferents països s’ha compaginat amb cançons. Com a la carpa de la dona també es va definir
un espai de debat per parlar de la identitat i la transmissió cultural de les famílies diverses i que
finalment va ser un espai de presentació de cadascuna de les entitats.
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La Carpa de l’Acollida, el Refugi i l’Asil van realitzar algunes activitats vinculades a la inserció al
mercat de treball, Mapa de les professions i Identitats calidoscòpiques... al mercat de treball.
També es va voler donar visibilitat a drets de les persones que es veuen vulnerats per diferents
circumstàncies, 2016: l’Odissea de la Nacionalitat i l’exposició Refugi: el rostre de les xifres. En
aquesta línia d’abordar la temàtica dels drets estava previst fer un debat que finalment les
pròpies entitats van decidir no fer.

A la Carpa de la Joventut hi havia 3 entitats i cadascuna va organitzar una activitat: Mural
Joves, Immigració, cap a l'empoderament polític, Graffitti reivindicatiu i Posa't a les seves
sabates.
Cal repensar aquest espai i una possibilitat és agrupar-lo amb la carpa de la Dona. Va haver-hi
poca coordinació entre les entitats.

b. L’Auditori
En la definició i organització de l’auditori es va prioritzar les activitats vinculades a la temàtica
transversal i que fossin organitzades conjuntament. S’hi van realitzar 5 xerrades/taules de
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debat: Persones Trans i mercat laboral, oportunitats i reptes, Situació actual de les treballadores
de la llar i del treball de cura de les persones, Estratègies econòmiques i laborals diverses, Joves,
immigració, cap a l’empoderament polític i Promovent la inserció laboral dels refugiats i
refugiades a Barcelona.
Una entitat també havia proposat el passi d’un vídeo que finalment no van portar.
Pensem que s’ha millorat molt tant la definició com la gestió d’aquest espai i que caldrà
mantenir-lo com un espai de debat principalment.

c. Els tallers i jocs tradicionals
Es van realitzar 20 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 igualment pensem que cal treballar per trobar activitats que aprofundeixin en el
contingut que ens interessa transmetre amb l’acte.

d. Pel que fa a les actuacions i la dinamització de l’escenari
Es van realitzar 11 actuacions, 9 sorgides del sorteig que es fa a la reunió del mes de setembre
amb les entitats i 2 proposades per l’Ajuntament (en aquesta ocasió van ser seleccionades de
les propostes que havien presentat les entitats, una de joves i una altra itinerant).
A diferència de l’any passat en aquest espai només s’hi van realitzar actuacions musicals (el
2015 hi va haver una desfilada, una representació teatral i un manifest reivindicatiu).
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En la gestió d’aquest espai intervenen diferents elements el nombre d’actuacions, la seva
durada o la disponibilitat de les músiques. Aquest any, a diferència del que passava amb
anterioritat, les actuacions no ocupaven tot el temps de l’acte. La regidoria ha gestionat espais
de temps posant música i allargant les presentacions del conductor.
Pel que fa a la dinamització de l’escenari cada any es busca compaginar l’element de diversitat
amb el de dinamisme.

e. Pel que fa a les activitats pensades per a trencar estereotips
La Biblioteca Vivent va comptar amb 18 llibres/persones i es van produir 118 intercanvis.
L’entitat va ressaltar una millora respecte l’any anterior.

Des de la Xarxa BCN antirumors es van realitzar una activitat de teatre social, Jo no sóc
racista, però... que va anar a càrrec de La Xixa Teatre. Aquesta activitat interpel·la als ciutadans
a reflexionar sobre les actituds islamòfobes i com els rumors escampen percepcions negatives
que malmeten la convivència.
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5.5.

Aspectes organitzatius

a. La preparació
El format de carpes temàtiques permet 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).
Per tal d’organitzar l’acte s’han necessitat:
- 3 reunions generals preparatòries (definició de l’acte)
- 8 reunions per les 4 carpes (definició de les activitats)

b. L’acte
Destacar el treball de les persones vinculades a les entitats, voluntàries i voluntaris, que estan a
les carpes, que fan les activitats, els tallers els jocs, la biblioteca vivent... totes les persones que
contribueixen desinteressadament a què sigui un èxit.
Quant a la distribució a l’espai del Passeig Lluís Companys destacar que, tal com es va valorar
després de l’acte del 2015, s’ha esponjat aprofitant el màxim des de l’Arc de Triomf fins arribar
al final a tocar del Parc de la Ciutadella. Les carpes no formaven un passeig continu si no que hi
havia espai entre elles on s’hi va ubicar una zona de taules i cadires per facilitar la relació entre
les entitats i on s’hi van fer també algunes activitats.
Pel que fa a la data i l’horari per una banda hem tornat a realitzar l’activitat el penúltim
diumenge d’octubre, últim cap de setmana d’horari d’estiu. Això ens ha permès tenir llum
natural durant tot el dia (d’11 a 19 h).
Ressaltar que tot i l’interès en avançar una hora l’inici de l’acte s’haurà de valorar en el grup si
l’afluència de persones en val l’esforç.
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.
L’entrada de vehicles és molt residual i es va fer de 9 a 10 hores, es va preparar una
autorització.
El càtering i el menjador: Com l’any anterior hem comptat amb una empresa d’inserció per
realitzar el càtering. Quant al menú va ser adequat a les necessitats de l’acte, es va disposar
d’uns 450 dinars. Com ja es va valorar en els qüestionaris contestats per les entitats la gestió
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del menjador caldria millorar-la. Com els darrers anys es va organitzar en 2 torns, tot i que es va
acumular un volum important de persones en el segon torn. Es va produir un cert problema o
malentès amb la disponibilitat de tickets, que es va poder solucionar, oferint dinar a tothom.

El Servei de Neteja i les tanques: 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.
El muntatge i desmuntatge. En el cas del muntatge es va iniciar el dijous dia 20 per la tarda tot i
això s’ha valorat amb l’empresa que cal fer ús de tot el dijous per tal que el diumenge es puguin
iniciar a l’hora l’acte. Des de secretaria es fa una visita a l’espai el dissabte a la tarda per poder
fer les modificacions necessàries. Caldria també en aquest moment poder fer una coordinació
amb els referents d’infraestructura i d’activitats dels diferents espais per tal de facilitar la
coordinació en el moment de l’acte.
Quant el desmuntatge es mantindria el mateix diumenge i el dilluns per a realitzar-lo..
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5.6.

Imatge i comunicació

Aquest any s’ha realitzat un canvi d’imatge amb l’objectiu d’adaptar-la a la modificació de nom
de l’acte.
Pel que fa a l’estratègia comunicativa s’ha mantingut la línia de l’any passat amb la mateixa
diversificació dels canals i que pensem afavoreix una màxima difusió. Es van realitzar els
següents productes comunicatius:
 Programa per difusió telemàtica i baners
 Programa (paper): 15.000 exemplars
 Postals: 165.000 exemplars (entitats i bustiada)
 Cartells: 5.000 exemplars
 Falca radiofònica: preparada per una de les entitats del Consell
 Entrevistes de ràdio
 Cartell de l’entitat
 Catàleg entitat (editat l’any anterior)
 Banderoles en 6 zones de la ciutat a partir del 26/09 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
- Twiter
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La distribució dels productes en paper (postal i programa) es va fer a través dels organitzadors i
també entitats de la Xarxa d’Acollida, la Xarxa antirumors, participants al Premi diferents anys,
plans comunitaris, escoles d’adults, entitats que formen la Xarxa d’Economia Social de
Barcelona (XESB), altres entitats o institucions rellevants (que treballen el tema de l’asil,
universitats i centres de recerca), així com a biblioteques i centres cívics.
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6. Grup de treball jurídic
6.1.
6.2.

6.1.

Introducció
Participació i desenvolupament treball

Introducció

En el període de gener a abril es realitzen 5 sessions del grup jurídic per l’ actualització i revisió
del contingut del document de les 67 Propostes del CMIB: propostes per afavorir la inclusió de
les persones immigrades dins el marc de la Llei d’ estrangeria

6.2.

Participació i desenvolupament treball

Participen 8 entitats amb 7 experts juristes. Les sessions tenen com a objectiu fer una
actualització a tots els continguts i accions desenvolupades a partir de la difusió del document,
així com la revisió del propi document a nivell normatiu i de desenvolupament.
S’ elabora un document a partir d’ una aplicació digital que permet l’ actualització permanent.
El contingut fa canvis en el redactat de les propostes, argumentacions, agents implicats i
normatives segons les reunions mantingudes amb els departaments implicats, noves
normatives i assoliment d’ acords. També dona informació de les propostes assolides, pendents
i aquelles que han estat reformulades.
El document es va presentar a la sessió plenària del CMIB , el 10 de maig de 2016.
El 19 de desembre es va realitzar una roda de premsa per donar difusió de l’ actualització del
document i de la implicació institucional en l’ impuls per l’ assoliment de les propostes.

Die es persones refugiades
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7. Dia Mundial de les Persones Refugiades
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.1.

Introducció
El format i les activitats
Aspectes organitzatius
Imatge i comunicació

Introducció

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades el 20 de juny conjuntament amb
entitats que treballen el tema del refugi i l’asil a Barcelona, vam organitzar un acte reivindicatiu
i de reconeixement de les persones que pateixen aquesta situació i de la tasca que fan les
entitats que les acullen. Aquest 2016 es va avançar en la incorporació de nous elements que
facilitaven l’apropament d’aquesta realitat a tota la ciutadania en general.
Les entitats promotores de l’acte van ser:
Entitats que treballen per a les persones sol·licitants d'asil: ACATHI, ACCEM, CAPI-BPI (Col·legi
d’Advocats Penal Internacional- Barreau Penal Internacional), CCOO Barcelonès, Centre EXIL,
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Comitè Català de l'ACNUR, Creu Roja, Fundació ACSAR,
Fundació Casa del Tibet, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Institut de Drets Humans de
Catalunya i PEN Català.
Altres entitats membres del Consell Municipal d’Immigració: AMIC –UGT Associació d’Ajuda
Mútua d’Immigrants a Catalunya, Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya,
Confederació de Comerç de Catalunya, Consell de la Joventut de Barcelona, FEDELATINA
Federació d’entitats Llatinoamericanes de Catalunya i Fundació Ibn Battuta

7.2.

El format i les activitats
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L’estructura de l’acte es va dividir en 2 espais que diferenciaven per una banda l’acte
institucional (Ajuntament de Barcelona i Saló de Cent) i per l’altre el reivindicatiu (Av.de la
Catedral).
Pel que fa a l’acte institucional es va realitzar a l’Ajuntament i va tenir dos moments, un primer
a les 16:00 h de visita a salons per part de persones refugiades i membres de les entitats i la
recepció per part de l’alcaldessa en el Saló de Cent. A les 17 h s’iniciava l’acte i, com els anys
anteriors, hi havia la presentació d’un vídeo recull de les últimes dades sobre refugi 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. A l’inici i al final de l’acte es van fer els parlaments
institucionals per part de l’Alcaldessa i de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
Els testimonis
 La testimoni i la seva família, de Síria, van haver de marxar per culpa de la guerra.
Vivien en una zona amb abundants bombardejos i la vida es va anar complicant fins
a fer-se insostenible. Van decidir que havien de marxar, no ho van fer tots alhora,
primer els fills, després ella i finalment el seu marit. Van deixar la família, la casa, el
negoci... El viatge va ser perillós, llarg i costós. Tenien el convenciment que arribar a
Europa volia dir facilitats per començar de nou. Fa gairebé dos anys que estan
esperant que resolguin la seva sol·licitud d’asil i que els homologuin les titulacions.
Els està costant molt trobar feina però intenten viure el dia a dia perquè la incertesa
del futur no els desanimi.


El Sergii és d’Ucraïna, llicenciat en informàtica, treballava com a programador i
dissenyador de pàgines web. Vivia en una ciutat prop de la zona en conflicte, va ser
cridat a files i sabia que l’anirien a buscar a casa. No volia anar a la guerra, coneixia
alguns joves que hi van morir, així que va decidir marxar. A través d’un contacte de
la de la seva mare va venir a Barcelona, va viure un mes a casa d’ella. Després li van
deixar un pis amb un llit i havia de pagar-ne els subministres. Anava fent treballs
esporàdics relacionats amb la seva professió. Va iniciar els tràmits per la sol·licitud
d’asil amb l’ajuda dels contactes. A principis d’aquest any va aconseguir una feina de
dissenyador de pàgines web en una empresa. La seva companya també va venir i
viuen junts en una habitació llogada.

El conductora de l’acte
 Estel·la Pareja (CCAR Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat): Es va decidir que ho
realitzés una persona de les mateixes entitats per tal de poder equilibrar la relació i
proximitat amb els testimonis, el coneixement de la temàtica i la conducció de l’acte
de cara als assistents.
La valoració ha estat molt positiva i pensem que s’hauria de continuar en aquesta
línia.
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L’actuació musical
 Gani Mirzo, músic del Kurdistan de Síria, i Neila Benbey, cantant algeriana
(proposta d’una de les entitats organitzadores).
Aquest 2016 es va voler apropar l’acte a la ciutadania amb un acte reivindicatiu i de
sensibilització que es va realitzar durant tot el dia a l’Av. de la Catedral.
En el grup de treball es va valorar com un lloc molt turístic i que no es va produir la interacció
prevista, tant amb persones de la ciutat com amb possibles turistes interessats pel que estava
passant en aquell espai. Això va ser així en general en totes les activitats que van succeir-hi
potser en menor mesura amb les actuacions.
La mostra d’entitats: les entitats van proposar obrir un espai per facilitar la difusió i el
contacte amb la ciutadania, finalment van ser 6 les interessades en poder muntar un
estand. L’espai va estar obert des de les 12h fins a la finalització de l’acte, a les 21 h
aproximadament.
La distribució de les entitats en l’espai i la ubicació d’una de les exposicions va fer que
algunes quedessin poc visibles.
La Biblioteca Vivent a càrrec d’ACATHI, es va iniciar a partir de les 16:30 h.
Des de l’entitat que realitza l’activitat van ressaltar que hi havia hagut poques lectures
dels llibres/persona però que valoraven positivament la possibilitat de mantenir
l’activitat.
Exposicions. Vam comptar amb dues exposicions:
- Refugi: el rostre de les xifres: exposició elaborada pel Consell amb la
col·laboració d’algunes entitats. Vol mostrar les dades del món, d’Europa i
Espanya, la situació a casa nostra i posar cara amb testimonis a les xifres que
s’exposen.
- Ser refugiat: es tracta de la tenda que subministra l’ACNUR en els camps de
refugiats i uns roll ups explicant la situació al món (a la tarda).
A babel en patinet titelles infantils a càrrec de La Puntual que es va iniciar a les 17:30 h.
A l’acabar l’acte institucional es va iniciar l’activitat a l’escenari de l’av. de la Catedral que va ser
dinamitzat per Roger Canals (músic i dinamitzador cultural). Les actuacions i activitats van ser
les següents:
Kukumku - Tabalers del Casc Antic que van conduir la comitiva de l’acte institucional
des de la pl. Sant Jaume fins a l’av. de la Catedral
Roigé (actuació musical)
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Cor Social Desacord de Gràcia (actuació musical)
Lectura del Manifest de les entitats a càrrec del Sr. Arcadi Oliveres
Poemes de l'exili dramatitzats i interpretats per David Figueres i amb la participació de
Salem Zenia i Bàssem an-Nabrís, escriptors acollits pel PEN Català
Barcelona Ethnic Band (actuació musical)
Comunitat Casa del Tibet & Bernat Font (actuació musical)
Lectura del Manifest (per part de diferents membres de les entitats organitzadores)

7.3.

Aspectes organitzatius

Per a l’organització de l’acte es van realitzar cinc reunions (febrer - maig) en les quals es va anar
definint el format i el repartiment de les tasques. Des de la secretaria del Consell es va assumir
la responsabilitat de la gestió de la infraestructura (cerca i sol·licitud dels espais, gestió de les
necessitats tècniques), dels productes comunicatius (redacció de propostes de contingut i
gestió amb els proveïdors de disseny i impressió), coordinació amb els participants (testimonis,
conductors, referents institucionals, músics i altres persones vinculades a les activitats) i els
assistents.
Destacar que aquest any hi hagut un increment molt substancial de la tasca de gestió tant per
la realització de l’acte en dos espais diferenciats com pel major nombre d’activitats.
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.

7.4.

Imatge i comunicació

Ja l’any anterior es va valorar molt positivament la imatge triada i es va decidir mantenir-la
només incorporant-hi variacions dels colors.
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Quant als productes comunicatius:
- Punt de llibre: format ja utilitzat l’any anterior i que s’ha distribuït per les biblioteques i
Centres Cívics de la zona propera.
- Convocatòria digital: és una adaptació del punt de llibre que utilitzem per fer-ne la
difusió digital.
- Programa: Es tanca a darrera hora i s’envia per correu electrònic en format .pdf i
s’imprimeix en paper només per l’acte.
- 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.
En el futur es procurarà millorar la qualitat i adoptar un format de l’acte que permeti
visualitzar millor a més distància (monitors).

Difusió digital
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8. Premi Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.1.

Introducció
Jurat
Les propostes: presentació i valoració
Acte
Tràmits administratius
Comunicació

Introducció

Es tracta de la vuitena 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.
El 2016 les propostes que es presentaven havien de treballar estratègies econòmiques i
laborals des d’una perspectiva de diversitat, i la selecció de la guanyadora es feia en aplicació
dels criteris següents:
1. Associacionisme, economia col·laborativa i treball en xarxa, amb un màxim de 15
punts.
2. Inserció laboral des de la diversitat i igualtat d’oportunitats, amb un màxim de 15
punts.
3. Transformació, cohesió social i territori, amb un màxim de 15 punts.
4. Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punts 1, 2 i 3 com
a iniciatives de persones immigrades (5 punts)
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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8.2.

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)
 Sra. Remei Sipi Mayo (Presidenta de l’Associació Yemanjà)
 Sr. Carles Solà i Serra (Director del programa Tot un món de TV3)
 Sr. Eduardo Rojo Torrecilla. Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Universitat Autònoma de Barcelona.
 Sr. Jordi Via. Comissionat d’ Economia cooperativa, social i solidària. Ajuntament de
Barcelona.

Pel que fa a la valoració del jurat mencionar que per una banda disposen de l’aplicatiu generat
l’any passat al qual cada membre té un espai digital per analitzar les propostes presentades i
per altra banda es realitza la valoració, i finalment l’elecció de la proposta guanyadora,
presencialment en el marc d’un dinar. Es considera que el format és adequat a la disponibilitat
dels membres del jurat i que alhora facilita la possibilitat de fer un anàlisi individual i conjunt de
les propostes.

8.3.

Les propostes: presentació i valoració

Com l’any passat l’aplicatiu consta de tres parts: 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.
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Quant a la gestió interna de les propostes consta de la informació del formulari, en permet 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.
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 10, algunes com a projectes i
d’altres com a entitat:
 Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís (proposta reconeguda pel jurat com a
mereixedora del Premi CMIB 2016)
És un projecte social dissenyat per a ser autosostenible a partir d'activitats d'economia
solidària. Proposen un esperit solidari amb el destí de la nostra comunitat, promouen la
cohesió social i la valoració positiva de la diversitat alhora que crea llocs de treball
dignes i promouen el desenvolupament personal.
Des del seu naixement el 2005, Mescladís s'ha consolidat com a organització social,
referent en gastronomia i diversitat i exemple de referència en l'emprenedoria social.
Presenta diversos programes d'acció:
1. Itineraris d'inserció sociolaboral: Programa Cuinant Oportunitats
2. Educació en Valors: Programa La Cuina Solidària
3. Programa de desenvolupament comunitari i art social: Diàlegs migrants
 ABD Associació Benestar i Desenvolupament
El projecte Sexart: Promoció de la salut sexual des d’una perspectiva intercultural pretén
promoure estratègies de prevenció de la salut afectiva, sexual i reproductiva en
població jove immigrant entre 16 i 24 anys desvinculats de l’àmbit educatiu formal i
manca de suport social i/o familiar.
 ACATHI Assoc. Catalana per la integració d’Homosexuals, bisexuals i Transsexuals
immigrants.
Ofereix la seva acció a partir de tres eixos: atenció a les persones en processos d'acollida
i arrelament; desenvolupament de xarxes comunitàries; transformació social, la
sensibilització, la incidència política i la formació/ assessorament a professionals.
 ACESOP Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones pakistaneses
Projecte Alliberar es tracta d’un projecte d’empoderament de les dones principalment
pakistaneses. El projecte inclou formació per poder exercir plenament com a
ciutadanes, prevenció de la violència masclista, treballar en el tema dels matrimonis
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concertats i la diversitat sexual, col·laborar en el coneixement mutu de les cultures
pakistanesa i de la societat d'acollida...
 Associació Mujeres Pa’lante
Mujeres Pa’lante fa més de 10 anys que treballa (primer com a projecte i després com a
entitat) per les dones en risc d’exclusió social ja siguin immigrades o autòctones. El seu
treball principal se centra en l’assessorament sociolaboral i la formació ocupacional.
L’objectiu és donar-los eines per integrar-se a aquesta nova realitat i oferir l'oportunitat
permanent d'organitzar-se i de crear noves alternatives d'autoocupació i de formes
comunitàries d'autogestió i autonomia.
 Coordinadora de Mentoria Social (5 entitats)
Espai d’intercanvi de coneixement i expertesa per enfortir aquesta eina i apropar-la a
l’acció social amb infants i joves en risc d’exclusió.
En el projecte MentorHabilitats mentors/es i joves treballen en accions per la millora
competencial i del coneixement del mercat laboral dels joves, a partir del
desenvolupament de competències transversals, ampliació de xarxes socials
professionals i impuls de la confiança i de l' autonomia personal.
 Fundació Babel Punt de Trobada
Treballa des de fa 13 anys a la ciutat a través dels projectes d'educació que volen
potenciar el desenvolupament de la persona orientant-la cap a la formació i l'autogestió.
L’acció social a Barcelona se centra en la formació i l’acollida (atenció psicosocial i
teràpia familiar, i “coaching” social i laboral. Fan tallers i xerrades per dones de diferents
orígens i generen espais d’intercanvi i experimentació.
 Fundació Migra Studium
L’entitat té com a objecte treballar per la dignitat i els drets de les persones migrades
més vulnerables i els seus fills/es. Aquest treball s' estructura a través de l'acollida, la
formació i la incidència política, amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre el fet de
la diversitat cultural i religiosa.
El projecte Espai de formació laboral Migra Studium vol treballar amb aquelles persones
migrades que es troben en situació de vulnerabilitat a taves de la formació (llengües,
coneixement de l’entorn...), l’orientació i l’assessorament.
 Sindillar
Sindillar és un sindicat de dones de diversos països que té com a objectiu general
desenvolupar l'autonomia i l'apoderament de les treballadores de la llar a través
d'activitats dissenyades per les mateixes afiliades.
De sabers i sabors. Experiències alternatives sociolaborals és un espai de trobada,
formació i experimentació basat en l’oferta de serveis de cuina i càtering. La formació
abasta el nivell laboral, econòmic, cultural i social i vol construir relacions al voltant de la
cooperació, solidaritat i de la relació amb la comunitat en igualtat d'oportunitats.
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 SURT, Fundació de Dones
Treballen des de l’any 1993 amb les dones i per a les dones.
El programa SADI (Servei d'Acompanyament a la Inserció Social i Laboral de dones
immigrades), ofereix des del 2002, la realització d'un itinerari d'inserció sociolaboral per
a dones immigrades que volen incorporar-se o re-incorporar-se al mercat de treball. És
un espai d'acollida per a dones nouvingudes, que ofereix atenció global al col·lectiu des
de l'arribada al país/ciutat i aborda les seves necessitats específiques, amb la finalitat de
facilitar el seu assentament en el territori.
Com s’esmenta a la introducció, la menció especial escollida per les entitats membres del
Consell i ha recaigut en l’Associació Mujeres Pa’lante (en Comissió Permanent ACATHI
Associació Catalana per la integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants va
comunicar que renunciava a tornar-se a presentar ja que l’ha guanyat els darrers anys).

8.4.

Acte

L’acte de lliurament es va realitzar el dimarts dia 20 de desembre a les 18 hores a la Sala Martí
l’Humà (Museu d’Història de la Ciutat – pl. del Rei) i finalment va ser presidit per la
Comissionada d’Immigració i Diversitat , la Sra. Lola López
Van assistir-hi 46 persones, molts representants de les entitats que havien presentat propostes
i entitats membres del Consell.
Es va oferir als premiats una actuació musical que aquest any va anar a càrrec la cantant i
compositora Jhana Silveira.
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8.5.

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 d’abril. 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 el 6 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 a mitjans de
novembre els membres del jurat ja poden accedir a l’aplicació digital per fer la valoració de les
propostes presentades. El dinar de valoració i determinar la proposta guanyadora es realitza el
29 de novembre.
El pagament: amb el veredicte del jurat i l’elecció de la menció especial es fa l’informe
d’autorització de la despesa. Després de l’acte de lliurament es demana a les entitats
premiades la documentació necessària per poder realitzar el pagament.

8.6. 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, s’ha recuperat una de les
propostes de l’any anterior.

Pel que fa als diferents productes comunicatius:
 S’han editat 5.000 bases en suport paper,
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S’ha mantingut les bases en pdf per a la difusió digital.
S’ha mantingut la targeta d’invitació oficial a l’acte només per la difusió digital.
S’han editat diferents vídeos enguany només en format digital:
- Un vídeo mostra de 4 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
- Càpsula entitat guanyadora
S’han publicat notícies per part de l’Àrea de Comunicació municipal tant de la
convocatòria de l’Acte de lliurament, com de la proposta premiada i les mencions
especials.
Fitxes web: en el portal web del Premi del CMIB hi ha un apartat on s’hi ha recollit
les 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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9. Altres activitats
9.1.

Pla d’enfortiment

S’ha donat continuïtat a la proposta iniciada el 2015 amb el format de 2 línies de participació:
 Pla d’enfortiment complert (entitats que segueixen un treball continuat): diagnòstic,
assessoraments individuals i formació contínua.
 Formacions obertes: hi poden participar totes les entitats membres i els continguts
poden partir de les demandes de les entitats que fan el programa continuat o d’altres.
Aquest 2016 hi han participat 12 entitats:
 Asociación Cultural los Ríos en Catalunya
 Asociación Amistad Mujeres Filipinas
 Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en Catalunya
 Associació Cultural Mexicano Catalana MEXCAT
 Centro Filipino - Tuluyan San Benito
 Centro Peruano de Barcelona
 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 Federació d’Asociacions Americanes de Catalunya FASAMCAT
 Federació d'Entitats Peruanes a Catalunya FEPERCAT
 Fundación Juan Pablo II
 Mujeres Pa'lante
 CECURC Centro Cultural de Ucrania
Pel que fa als assessoraments i la formació continua s’han treballat les següents temàtiques:
 Gestió administrativa
 Formulació de projectes
 Subvencions i justificacions
 Comptabilitat bàsica i avançada
La valoració dels assessoraments i de la formació continua és molt positiva. Han pogut
visibilitzar quines són les seves mancances i potencialitats i depenent del nivell de consolidació
de cada entitat s’han establert unes línies de treball encaminades a apoderar les persones
dinamitzadores per poder assumir els reptes de futur amb més garanties d’èxit.
S’han realitzat dues sessions formatives conjuntes sobre “cultura financera per a no financers”
(les dues amb el mateix contingut per facilitar l’accessibilitat per temes d’horari).
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Es valora que hi ha una important dificultat en realitzar sessions d’aquest tipus degut a les
grans diferències de nivells i consolidació de les entitats. No obstant cal valorar-la molt
positivament per l’ interès demostrat (nombre d’entitats i de persones participants) i en molts
casos per ser un punt d’inflexió en detectar la necessitat de portar un control comptable bàsic.

Les dades de participació han estat les següents:

Formacions conjuntes
Formacions individuals
Assessoraments individuals

Sessions
2
26
24

Participants
19
51
49
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9.2.

Comissions de treball

Sorgit del Pla de treball es va determinar que s’organitzarien tres Comissions de treball:
Comunicació, Participació i Formació.
Comissió de Comunicació
Es va iniciar al mes de juny, el grup es va reunir en 7 ocasions i hi van participar 8 entitats. El
motiu inicial era la definició de productes comunicatius de la Trobada d’entitats i algunes de les
entitats van participar només en aquesta primera fase.
El grup va tenint continuïtat amb la tasca
d’elaboració del Butlletí de les entitats
vinculades al Consell Municipal d’Immigració
(proposta també sorgida a partir del Pla de
treball). Es tracta d’un butlletí digital
gestionat per les pròpies entitats. L’objectiu
és la creació d’un nou canal de comunicació
entre les entitats membres del Consell que
faciliti l’apropament i coneixement mutu
entre les organitzacions que en formen part.

Finalment es va presentar la proposta de Butlletí a totes les entitats en la Sessió Plenària del
Consell que va tenir lloc l’1 de desembre.

Comissió de Participació
Aquesta comissió es va reunir un cop a mitjans de juny i hi van assistir 5 entitats. En un primer
moment es va establir un debat sobre quins eren els objectius d’aquesta comissió i quin
recorregut podia tenir. Es valora per una banda definir els espais de participació que són
d’interès pel Consell, més enllà d’on la vicepresidència ja hi és present. Per una altra banda vol
detectar els espais on hi ha presència d’alguna entitat membre i que pugui funcionar com a
corretja de transmissió de la informació i representativitat si s’escau.
En aquest moment s’acabava d’obrir un debat a l’Ajuntament tant sobre la participació interna
en els Consells i les seves normes de funcionament com del repte d’assolir una veritable
participació diversa en els diferents espais participatius de la ciutat. Es van començar a
organitzar diferents grups de treball sobre participació i es va valorar que era millor participar
en aquests grups i no saturar de reunions a les entitats.
En aquesta línia s’han organitzat dues reunions de treball amb el referent tècnic del Consell de
Ciutat per tal de analitzar quina és la dinàmica de funcionament interna del Consell i analitzar
com millorar-ne la participació. S’ estableix com a mesura necessària determinar les accions a
prioritzar del pla de treball del CMIB. El procediment va ser pel votació de les entitats membres
en una sessió plenària.

36

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

9.3.

Pla d’Acció Municipal 2016 – 2019 (PAM)

El debat participatiu del PAM va finalitzar el 9 d'abril. El CMIB va participar en una reunió
convocada específicament per recollir grupalment les seves aportacions.
Des de la secretaria del consell es va informar de totes les sessions participatives temàtiques
organitzades des de les àrees o districtes, així com del procediment de votació a través de l’
aplicació del Decidim Barcelona.
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Annex A: Ordre del dia dels Plenaris del CMIB
ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el dimecres 10 de maig de 2016, a les 18:00 hores, al Saló
de Cent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe de presidència
3. Presentació de la Directora de Drets de Ciutadania i d'Immigració
4. Proposta aprovació Pla de treball CMIB 2016 – 2019
5. Presentació del Pla Barcelona Ciutat Refugi
6. Proposta de procediment i calendari per l’elecció del Vicepresident/a del CMIB
7. Premi CMIB 2016: jurat i criteris d’atorgament
8. Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB
9. Informacions varies:
a. Trobada d’entitats 2016 (Data i lloc). Temàtica anual escollida
b. Informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM
c. Acte Dia Mundial de les Persones Refugiades
d. 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.
10.Precs i preguntes.

ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el dijous 1 de desembre de 201, a les 18:00, al Saló de
Cròniques
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe de presidència.
3. Dinàmica participativa sobre la priorització del Pla de Treball del CMIB.
4. Presentació del programa Ocupació-Immigració-Ciutadania a càrrec de Barcelona
Activa.
5. Trobada entitats: Resum valoracions i document visual.
6. Propostes de baixes d’entitats membres del CMIB.
7. Elecció de la Vicepresidència associativa del CMIB i de la Menció Especial del Premi
del CMIB.
8. Informacions diverses:
a. Projecte Participació Diversa a l’Ajuntament de Barcelona
b. Presentació de la proposta de butlletí informatiu de la Comissió de
Comunicació del CMIB.
c. 8è Premi del CMIB: propostes i acte de lliurament.
9. Precs i preguntes
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Annex B: Ordre del dia de les Comissions Permanents
ORDRE DEL DIA de la Comissió Permanent del dimarts 16 de febrer de 2016, a les 17:00 hores,
al c. València, 344:
0. Presentació de la nova composició de la Comissió Permanent.
1. Determinació de l’àmbit temàtic de l’any 2016, figura d’interlocució i membre del jurat
de la 8è Premi del CMIB.
2. Proposta participativa pel PAM 2016-2019 (Pla d’Actuació Municipal)
3. Proposta calendari i procediment Pla de Treball CMIB 2016 – 2019.
4. Informació sobre el seguiment de les 67 propostes del CMIB.
5. Incorporació de noves entitats i baixes al CMIB.
6. Informacions :
o Valoració general de la Trobada d’Entitats 2015 i calendari
o Grup organització del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
7. Precs i preguntes.
ORDRE DEL DIA de la Comissió Permanent del dimecres 5 d’abril de 2016, a les 18:00 hores, al
pg. Sant Joan, 75:
1.
2.
3.
4.
5.

Informació sobre el procés d’ elaboració del Pla de Treball i calendari.
Determinació del nom de la Trobada d’Entitats 2016.
8è Premi del CMIB: bases i determinació del jurat.
Proposta d’ordre del dia del Plenari.
Informacions:
o Procés participatiu PAM
o Dia Mundial de les Persones Refugiades
6. Precs i preguntes
ORDRE DEL DIA de la Comissió Permanent del dimarts 25 d’octubre de 2016, a les 18:00 hores,
al pg. Sant Joan, 75:
1.
2.
3.
4.

Trobada d’ entitats. Valoració inicial conjunta
Elecció de Vicepresidència. Candidats/es presentats
Proposta d’ordre del dia del Plenari
Proposta - debat sobre la priorització de les accions del Pla de Treball del CMIB i
dinàmica participativa.
5. Proposta de baixes d’entitats
6. Informacions:
o Premi del CIMB. Propostes presentades. Acte lliurament
o Reunió amb Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació
o Proposta butlletí de la Comissió de Comunicació
7. Precs i preguntes
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ORDRE DEL DIA de la Comissió Permanent del dimarts 22 de novembre de 2016, a les 18:00
hores, al pg. Sant Joan, 75:
1.
2.
3.
4.
5.

Priorització de les 15 accions del Pla de Treball a proposar a la sessió plenària.
Criteris de permanència i participació en els diferents òrgans del CMIB.
8è Premi del CMIB
Informacions
Precs i preguntes
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Annex C: Composició del Consell a 31 de desembre
Consell Municipal d'Immigració
Presidència
Jaume Asens Llodrá, tercer tinent d'Alcalde, Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

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

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

Representants de les entitats d’immigrants
1. Rodrigo Araneda, ACATHI. Asoc.cat.per la integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals
immigrants
2. Huma Jamshed, ACESOP Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistaneses
3. Bombo Ndir, ADIS Associació de Dones Immigrants Subsaharianes
4. Carmen Bermúdez, ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano
5. Rita Amaqui, Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
6. Esperanza Pérez, Asociación Cultural "Los Ríos" en Cataluña
7. Jorge Írias, Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos en Cataluña
8. Anabel Intriago, Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
9. Marta Trujillo, Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya
10. Irene Yamba, Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA
11. Yessenia Enríquez, Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras
12. Ruoxing Yang, Asociacion Intercambio Cultural Chino-España
13. Andreína Pietrini, Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil
14. Adalberto Bentancor, Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”
15. Florín Gaisseanu, ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya
16. Abdou Mawa Ndiaye, Associació Catalana de Residents Senegalesos
17. Alí Hachem, Associació Catalunya-Líban
18. César Cárdenas, Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT)
19. Dai Hua Dong, Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya
20. Javed Ilyas, Associació de Treballadors Pakistanesos
21. Mahammad Ishtique Hossain Khan, Associació Shur Rong Academia Cultural de Bangladesh
22. Kamal Ben Brahim, ATIMCA Associación de trabajadores inmigrantes marroquis en Catalunya
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23. Volodymyr Fediuk, Casa Eslava
24. Elsa Oblitas, Centro Boliviano Catalán
25. Svitlana Markova, Centro Cultural de Ucraina en Catalunya
26. Rosa Irasusta, Centro Filipino- Tuluyan San Benito
27. Pina Quiñones, Centro Peruano de Barcelona
28. Flor Andino, CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano
Catalana
29. Nilo Robles, FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya
30. Manuel Gutiérrez, FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Cataluña
31. Javier García Bonomi, FEDELATINA Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya
32. Maria Elena Rodríguez, Federació d'entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT)
33. Lester Burton, Federación Latina de Medios de Comunicación
34. Hassan Bolif, Fundació IBN BATUTA
35. José Guzmán, Fundación Juan Pablo II
36. Luís Villacrés, JOVECU l’Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya
37. Norma Véliz, Mujeres Pa'lante
38. Javier García Bonomi, Red Solidaria Barcelona
39. Raquel Caizapanta, TEAC Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura

Representants d’un sector o temàtica concreta
1. Janette Vallejo, Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT)
2. Carles Bertran, CC.OO. Catalunya – Migracions
3. Lucía Guerrero, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
4. David Nàcher, Consell de la Joventut de Barcelona
5. Sylviane Dahan, FAVB Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona
6. Carles Galve, PIMEC Comerç

Representants de les entitats d’acollida i de les que treballen per les persones sol·licitants
d’asil
1. Mª Trinidad García, Associació Sociocultural La Formiga
2. Elisabet Ureña, Càritas Diocesana de Barcelona
3. Estel·la Pareja, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
4. David Jové, Creu Roja Barcelona
5. Sergi Noguera, Fundació Benallar
6. Santi Torres, Fundació Privada Migra Studium
7. Ramon Francolí, Fundació Privada Servei Solidari
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8. Sira Vilardell, SURT Fundació de dones
9. Lourdes Ponce, Xarxa 9 Barris Acull

Experts i personalitats de reconeguda vàlua
Fátima Ahmed

Membres representants de la Corporació Municipal
1. Lola López Fernández, en representació del Grup Municipal de Barcelona en Comú (BC)
2. Maite Fandos i Payà, Grup Municipal de Convergencia i Unió (CiU)
3. Marilén Barceló Verea, Grup Municipal de Ciutadans (C's)
4. Montserrat Benedí i Altès, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
5. Carme Andrés Añón, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
6. Ángeles Esteller Ruedas, Grup Municipal del Partit Popular (PP)
7. Maria José Lecha González, Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Altres referents de l’Ajuntament de Barcelona
1. Marta Clarí Padrós, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
2. Aida Guillén Lanzarote, Directora de serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
3. Nuria Martínez Mozas, Cap del Departament de Drets de Ciutadania
4. Emilia Pallàs i Zenke, Cap del Departament de Participació Social
5. Orland Blasco Aleu,
6. Ramon Sanahuja i Vélez, Director de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants
7. Josep Mª Lahosa i Cañellas, Director de Serveis de Prevenció
8. José Cano Escribano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació (IMEB)

Secretaria tècnica
Silvia Serra i Aranda
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