
 
Ajuntament 

 

  
de Barcelona 

 Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 
consellimmigracio@bcn.cat 

 

1 

 

 
ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 
D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
Sessió del dia 1 de desembre de 2010, a les 19 hores 
Al Saló de Cròniques de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix:  Sra. Immaculada Moraleda i Pérez, Regidora responsable de l’Àrea 
de Benestar i Cohesió Territorial 
 
Assistents:  
 Sr. Daniel de Torres, Comissionat d’Alcadia per a la Immigració i el Diàleg 

Intercultural 
 

 Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI – Asociación catalana por la integración de 
homosexuales, bisexuales i transexuales inmigrantes) 

 Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa de 
Dones Pakistaneses) 

 Sra. Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sra. Rita Amaqui (Asociaciación de Amistad de las Mujeres Filipinas) 
 Sr. Ángel Londoño (Asociación Casal Colombiano) 
 Sr. Jorge Irias (Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos) 
 Sra. Anabel Intriago (Asociación de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sra. Yuo Xing Yang (Asociación Intercambio Cultural Chino-España) 
 Sra. Andreína Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 

 Sr. Ali Hachem (Associació Catalunya-Líban) 
 Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya) 
 Sr. Manuel Colón (Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya) 
 Sr. Dai Hua Dong (Associació de Paisans de Zheijang a Catalunya) 
 Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos) 
 Sr. Mahammad Istique Hossain (Associació Shur Rong Academia Cultural) 
 Sra. Fatima Ahmed (Associació Sociocultural IBN BATUTA) 
 Sr. Kamal Ben Brahim (ATIMCA – Asoc.de trabajadores inmigrantes marroquís en 

Catalunya) 

 Meri Illich (Casa Eslava) 
 Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan) 
 Sra. Mariana Kolomiyets (Centro Cultural de Ucraina en Catalunya) 
 Sra. Marina Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito) 
 Sra. Clara Romero (Colectivo Maloka Colombia – Mujeres Pa’lante) 
 Sra. Laura Rojas (FASAMCAT) 

 Sr. Daniel Benegas (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya) 

 Sr. Javier Bonomi (Red Solidaria Argentina en Barcelona) 
 

 Sra. Ester Capella (Grup Municipal ERC) 
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 

 

 Sra. Empar Romaní, Cap de la Direcció del Programa d’Immigració 
 Sr. Ramon Sanahuja, Director del Servei de Cooperació Internacional i Immigració 
 Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social 

http://c10.ajuntament.bcn/APPS/rhuwiwWeb/respWorkPlace.do?orgId=6112018&peId=5518&act=resp
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 Sra. Marleny Colmenares, Institut Municipal d’Educació – IMEB 
 Sr. Josep M. Lahosa, Serveis de prevenció del Sector de Seguretat i Mobilitat 
 Sra. Mercè González, Secretària del Consell Municipal d’Immigració 

 
S’excusen:  
 Sr. Ricard Gomà i Carmona, Grup Municipal ICV-EU i Alternativa 
 Sra. Àngels Esteller i Ruedas, Grup Municipal PP 

 

 Sra. Gloria Figuerola, Gerent d’Acció Social i Ciutadania 
 

 Sr. Ousseynou Niang (Associació Catalana de Residents Senegalesos) 
 Sr. Oriol Adserol (Consel de la Joventut de Barcelona) 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. (pàg. 2) 
 
2. Reglament de Règim Intern del Consell Municipal d’Immigració. Proposta 

d’aprovació. (pàg. 3) 
 
3. Dia del Migrant. Valoració. (pàg. 4) 
 
4. Premi Consell Municipal d’Immigració. Número de propostes presentades i 

elecció de la Menció Especial. (pàg. 9) 
 

5. Actualització del Pla d’Acollida. Grup Consultor del CMIB. (pàg. 10) 
 
6. Eleccions Municipals 2011. Nacionalitats que poden votar i procediment 

d’inscripció al cens electoral. Estratègia informativa. (pàg. 12) 
 
7. Balanç del Consell Municipal d’Immigració 2010 (pàg. 16) 
 
8. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB (pàg. 18) 
 
9. Informacions: 

 
- Visita a les biblioteques (pàg. 19) 

 
10. Precs i preguntes. (pàg. 20) 

 
 

 
1.  Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
Sra. Immaculada Moraleda. Benvinguda en primer lloc a l’Associació Shur Rong 
Academia Cultural que assisteix per primera vegada en aquest Plenari i en nom de tots 
els assistents agrair que hagin decidit incorporar-se en aquest Consell i treballar amb la 
resta d’entitats per tal d’aportar el seu punt de vista a la política d’immigració de la 
ciutat.  
 
Passo al primer punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior 
i informa que l’acta s’ha enviat per mail i pregunta si hi ha alguna qüestió que cal 
corregir o esmenar. Si no hi ha cap qüestió la donaríem per aprovada.  
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Avui fem la reunió de manera extraordinària en aquest Saló de Cròniques, un saló molt 
especial donat que l’altra sala estava ocupada i aprofitem avui per gaudir d’aquestes 
magnífiques pintures que mostren bona part de la història del nostre país i de la nostra 
ciutat també.  
 
 

2. Reglament de Règim Intern del Consell Municipal d’Immigració. 
Proposta d’aprovació. 

 
Sra. Immaculada Moraleda. El segon punt de l’ordre del dia tracta del Reglament 
de Règim Intern del Consell Municipal d’Immigració i li demanaríem al Sr. Dani de 
Torres que ens expliqui amb una mica de detall la proposta que avui faríem de 
Reglament d’aquest Consell. 
 
Sr. Daniel de Torres. Gràcies presidenta. Jo comentaré una mica quina és la situació 
del procés, com ha anat, i després li deixaré a la Directora d’Immigració que ens acabi 
de comentar la situació actual. 
 
Voldríem començar destacant que, com sabeu, el Pla de Treball del Consell deia que 
havíem d’aprovar el Reglament de funcionament intern o les Normes Reguladores 
d’aquest Consell. Així es va impulsar un procés en el què han participat moltes entitats 
en moltes reunions i finalment es va arribar a una proposta, a un consens final de 
Normes. Es van enviar a totes les entitats membres del Consell perquè entre els dies 2 
i 22 de novembre qui volgués, fins i tot encara que no haguessin assistit als grups de 
treball, pogués fer alguna esmena algun comentari a la proposta consensuada i 
treballada des del grup de treball. No hem rebut cap esmena cosa que mostra d’alguna 
manera, vull pensar que després de llegir-s’ho, tothom ha pensat que el consens i la 
feina feta per les entitats mostrava ja el consens del conjunt d’entitats del Consell. 
 
Teníem un calendari previst que en principi deia que avui passaríem a l’aprovació de 
les normes. Ja vam comentar en un grup que teníem un pas previ que era el dels 
serveis Jurídics de l’Ajuntament que eren els que havien d’acabar de validar 
jurídicament el document de les Normes que nosaltres els fèiem arribar fruit de la feina 
feta de treball de totes les entitats. Els Serveis jurídics tenen algun comentari a fer que 
sembla que no serà gaire rellevant en relació al fons del tema o dels acords que s’han 
treballat però en qüestió de forma i en algun matís si que sembla que algun canvi 
s’haurà d’incorporar. Com que no s’ha arribat a temps a fer-ho abans d’aquest Plenari i 
d’enviar-ho a tothom una altra vegada, i el que no volíem era aprovar un document 
que després requeriria tornar-lo una altra vegada. Encara que hi hagués un canvi 
menor s’hauria de tornar a aprovar i el que hem decidit és acabar d’incorporar aquests 
canvis, enviar-los i no esperar al proper Plenari sinó fer una convocatòria d’un Plenari 
extraordinari amb l’objectiu de fer l’aprovació. D’aquesta manera el procés d’aprovació 
interna de totes aquestes normes no es retarda més per una qüestió d’unes setmanes 
per haver d’esperar al proper Plenari. 
 
No sé Empar si vols afegir algun element. Les Normes ja us les heu mirat, jo si voleu, 
destacar dues coses d’aquestes Normes. L’acord d’obrir el Consell a què entitats que 
formen part de la Xarxa d’Acollida o entitats que formen part del Refugi puguin 
participar del Consell Municipal d’Immigració sempre i quan no sobre passin el 20 o 25 
per cent, em sembla que va ser l’acord final després de debats i de feina. Penso que 
ha sigut un exercici molt interessant i molt bo per què realment s’ha debatut, jo he 
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pogut assistir a la majoria de reunions, i han sigut debats de fons i molt productius. 
Almenys avui podem dir que està actualitzada totalment, quina és la filosofia del 
Consell, quins són els objectius, qui creiem que ha de formar part d’aquest Consell, i 
penso que això ha sigut un exercici molt positiu. A vegades és un treball dur, moltes 
reunions, no és un treball vistós cara en fora però en canvi dóna força i dóna sentit a 
la feina que es fa des del Consell. 
Un altre element destacat seria el fet de com la Comissió Permanent del Consell es 
democratitza més en el sentit que a partir de l’aprovació podrà haver-hi unes eleccions 
i unes rotacions de les entitats que formen part d’aquesta Comissió Permanent. 
Segurament són dos dels trets rellevants d’aquestes Normes que podrem aprovar 
finalment en el proper Plenari. 
 
Empar no sé si vols apuntar alguna cosa... No? 
 
Sra. Empar Romaní. No. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Doncs molt bé. Si hi ha alguna qüestió? Que algú tingui 
algun interès especial en poder preguntar o en voler-se assabentar? Només heu d’alçar 
la mà en el torn de paraules que ara comencem i si podem i està al nostre abast, que 
suposo que si, podem contestar.  
 
No hi ha cap pregunta ni cap qüestió? 
 
Això vol dir que la gent ja s’ho va mirar i que el grup en les diferents reunions van 
treballar bé i tenim la proposta a punt. Per tant com deia el Sr. de Torres el que farem 
serà passar-la als serveis jurídics centrals de l’Ajuntament de Barcelona i després 
procedir, com ara explicàvem, a la convocatòria d’un Consell extraordinari per tal de 
fer l’aprovació ja de les Normes que regiran el funcionament d’aquest Consell.  
 
 

3. Dia del Migrant. Valoració. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, voldríem fer 
una valoració sobre la celebració del Dia del Migrant i per tant demanaria tant al 
Comissionat, com a la Secretària i la vicepresidenta del Consell que fessin una primera 
valoració per tal que després puguem obrir un torn de paraules i que tothom pugui fer 
també les seves aportacions.  
 
Sr. Daniel de Torres. Al final d’aquest punt veurem un vídeo que hem fet, un vídeo 
breu sobre com va anar el Dia del Migrant perquè tinguem un testimoni d’aquell dia. La 
idea és que puguem aprofitar-lo per ampliar-lo amb el vídeo de què és el Consell 
Municipal d’Immigració. Vam decidir que estava bé tenir un instrument amb àudio, 
amb vídeo de què és el Consell i que estaria a la web nostra. Sempre està bé que avui 
en dia es pugui disposar d’un vídeo que expliqui què és el Consell. 
 
Després veurem un vídeo molt curt per agafar una mica l’esperit de com va anar la 
celebració del Dia del Migrant. Insisteixo que per avui estava bé que veiéssim però que 
després la idea és complementar-lo amb un vídeo més explicatiu de les funcions, 
objectius i de les tasques que fa el Consell. 
 
Passo la paraula a la Secretària però penso que des de que estem en aquest mandat, 
cada any hem anat fent un Dia del Migrant , una celebració una mica diferent i cada 
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any penso que hem valorat més en positiu que l’any anterior i penso que això és bo. 
Aquest any hi ha hagut un canvi substancial respecte a la dinàmica dels darrers anys. 
El canvi d’ubicació ha sigut important i el canvi de calendari també ho ha sigut. Més 
enllà de tot el que hem de posar de pros i contres penso que la valoració d’aquest any 
respecte d’altres s’ha donat un salt qualitatiu i d’impacte important, però deixo, si de 
cas, que sigui la secretària que expliqui una mica més amb els detalls i les dades del 
què ha sigut aquesta  Festa. 
 
Sra. Mercè González. Com sabeu encara no hem fet la valoració en el grup de 
treball, que la tindrem que fer i aprofundir una mica més en els aspectes organitzatius i 
de les activitats, però si que tenim dades de participació, una valoració que vam fer 
amb la comissió Permanent i per altre banda també tenim els qüestionaris que veu 
omplir, que se us van enviar via mail. 
 
A la carpeta teniu tres documents, un que és un resum de dades. Com veieu són 34 
entitats les que van participar en el Dia del Migrant, totes van tenir el seu propi estand 
per poder mostrar el que feien o quins projectes porten a terme. 29 d’aquestes 34 van 
participar a la mostra gastronòmica; d’altra banda hi va haver, com s’havia pactat, 7 
actuacions de música o de dansa de diferents entitats; hi va haver 22 tallers 
organitzats per 15 entitats i 13 jocs tradicionals. A més de tots aquests espais, 
l’activitat esportiva va ser gestionada per la Fundación Juan Pablo II i la Biblioteca 
Viviente gestionada per ACATHI. També, com sabeu, hi va haver l’exposició Treballant 
com tu produïda per AMIC – UGT. El col·lectiu convidat va ser la FAPAC que també va 
tenir el seu estand i que va passar pels diferents estands per presentar-se a vosaltres. 
 
D’altra banda teniu també una memòria valorativa de la festa, que és una mica més 
llarga i que en tot cas ja la llegireu amb més tranquil·litat, que va ser la valoració 
interna que nosaltres vam fer a la secretaria però que també la vam treballar amb la 
Comissió permanent. Jo no entraré amb massa detall, perquè també falta la valoració 
del grup de treball i no voldria estendrem massa, simplement diré unes quantes coses, 
jo crec que importants a ressaltar, sobretot en els dos temes. Sabeu, la festa té dos 
objectius bàsics, un és visibilitzar les entitats del Consell i per una altra banda crear un 
espai de trobada entre les pròpies entitats i amb la ciutadania. Respecte la visibilització 
de les entitats del Consell, com us deia 34 van participar que representa un 77% de les 
entitats del Consell. Considerem que és adequat que l’espai central de la festa sigui la 
mostra d’entitats perquè realment és el focus on volem posar l’atenció, en les pròpies 
entitats del Consell. El fet de fer un programa amb totes les activitats i amb els noms 
dels organitzadors que es distribueix via telemàtica i també en un díptic, difon 
l’existència de les entitats i del què fan. Per altra banda valorem molt positivament el 
canvi d’espai, en el moll de la Barceloneta que és un espai potser no tant ben 
comunicat però si que és un lloc molt  de passada, de passeig i això va comportar que 
hi assistís molta més gent. Per altra banda també valorem molt positivament el canvi 
de data, que com sabeu no està tan vinculat al 18 de desembre però com a resultat té 
que els esforços que fem nosaltres i vosaltres el puguin gaudir moltíssima més gent. 
 
Respecte l’altre objectiu, que és el de promoure un espai de relació i convivència entre 
les entitats i els ciutadans, vam fer uns càlculs per metres quadrats i tenint en compte 
totes les hores de festa que hi havia hagut i que segurament la persona que hi va es 
queda una estona però no està tot el dia, hem calculat que hi havia passat unes 
13.280 persones al llarg de tot el dia. Jo penso que és un número que estem satisfets. 
A més amb un perfil molt variat de la gent que va assistir, realment veies que era gent 
associada i gent no associada que havia rebut la informació per altres vies, així com 
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també persones immigrades i persones no immigrades, així que va ser un perfil molt 
variat. 
 
La carpa menjador segueix sent, pensem, un espai de relació sobretot pels 
organitzadors. És un espai on es dona aquesta relació que volem també entre 
nosaltres. 
 
Després hi ha determinades activitats com la mostra gastronòmica, com els tallers, 
com els jocs i la mostra d’entitats que afavoreix molt el contacte del ciutadà amb 
vosaltres, amb les entitats.  
 
Per tant pensem que la festa segueix complint aquests dos objectius que en definitiva 
són els que volem. 
 
D’aspectes organitzatius i activitats seré molt breu perquè ja la valorarem més 
internament quan fem el grup de treball però com sabeu hi va haver 4 reunions de 
treball. En aquest aspecte cal dir que el fet que ja és el tercer o quart any que ho fem 
allà, les entitats ja han entrat una mica en el circuit i coneixen els procediments i és 
molt més àgil l’organització. 
 
D’Imatge i comunicació, com sabeu, es va enviar a totes les entitats, centres cívics, 
biblioteques, OACs i a més sapigueu que es va fer una bustiada a 42 barris de 
Barcelona. 
 
Per altra banda el tríptic de les AMPAs, de què són les AMPAs que es va distribuir 
aquest dia. 
 
Ja per acabar, temes a destacar,  pensem que s’ha de mantenir la celebració de la 
festa durant el mes d’octubre i la ubicació al Moll de la Barceloneta. Per primer any 
s’ha aconseguit que totes les activitats que es van produir estiguessin dins del 
programa perquè van arribar a temps, això és també un èxit vostre. Se segueix 
millorant la imatge de les entitats en els estands, sabeu que és un tema que a vegades 
sortia, que calia cuidar una mica, i cada cop més tots els estands estan més treballats. 
Que la bustiada permet arribar a gent que no està associada i que és interessant 
perquè assisteixi gent que no estigui vinculada a les pròpies entitats. 
 
Després, temes a millorar, internament valoràvem que calia reforçar el punt 
d’informació, és cert que és un moment que altres entitats venen a la festa i pregunten 
temes sobre entitats o sobre el Consell i llavors necessitem una persona que sàpiga 
una mica temes d’immigració, és una bona oportunitat per tenir algú que estigui més 
situat en aquests temes. Que caldrà tenir un referent permanent en  el tema de tallers 
i jocs, que no va ser-hi aquest any. I després un altre tema que volem treballar el 
proper any, amb l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, s’ha de treballar l’ús de 
material reciclat, la definició d’una gestió dels residus més adequada a l’acte que es 
desenvolupa. Com sabeu, sobretot en el moment de la mostra gastronòmica, es 
produeix molta brossa i hem d’intentar gestionar molt millor aquest tema perquè els 
cubells es van veure una mica desbordats. I treballar tot el tema de reciclatge, 
sostenibilitat i tot això. 
 
Aquesta és la valoració que també s’ha fet amb la Comissió Permanent i en tot cas ara 
li passo la paraula a la vicepresidenta la Sra. Huma Jamshed i que ella us comentarà 
dels qüestionaris que heu omplert quines són les vostres apreciacions. 
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Sra. Huma Jamshed. Gracias Mercè. El número de entidades del Consell que 
participaron son 34 y el número de entidades que han contestado la encuesta son 28. 
 
Per l’acompliment dels objectius, podemos mirar que tenemos una valoración de nota 
más alta hasta 5, i entonces si que hemos conseguido nuestros objetivos. Para el 
punto de vista de la visibilización de las entidades son 4,64, que es casi un 9 coma 
algo, es muy elevado. Y también la relación entre entidades y con los ciudadanos 
también son bastante elevadas, son 4,46 y 4,68, estos resultados son bastante 
interesantes. 
 
Luego, aspectos organizativos, la coordinación con la secretaría del Consell es 4,68, 
que también es muy elevado. La coordinación con la empresa gestora, aquí 4,35, los 
talleres 4,12 i jocs un 4 y luego menú un 3,36. También podemos ver que son todos 
mucho más elevados del punto medio. La pregunta de l’ús del té que para el próximo 
año si vale la pena usar este espacio o no, pues mira que han utilizado el 56%, que la 
valoración es positiva. Del sorteo de actuaciones también mayoritariamente, el 
76,92%, bueno casi un 80% están a favor del sorteo. Actividades: Mostra d’entitats, 
mostra gastronòmica, exposición, actuacions, talleres, biblioteca viviente, jocs, activitat 
esportiva, que todo lo valoramos muy positivamente. La nota más alta la tenemos en 
la muestra de entidades y luego de la muestra gastronómica, que por supuesto 
siempre gana. La nota más baja es para l’activitat esportiva, pero pensando que es 
3,75 que es casi un 7. Imatge i comunicació que también tenemos un 4,32 que es un 
porcentaje muy elevado. Que hemos podido realizar una comunicación muy positiva y 
también una imatge del Consell con bastante visibilización. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Ara si u s sembla passarem el vídeo, és curtet però 
interessant per veure un breu resum de l’activitat. 
 
(Es reprodueix el vídeo) 
 
Ara si que obrirem un torn de paraules pel que fa a la valoració del Dia del Migrant. 
 
Sra. Fatima Ahmed. Simplemente es felicitarnos como Consell Municipal 
d’Immigració, simplemente es que se consolida y este vídeo visibiliza el esfuerzo desde 
los grupos de trabajo, las comisiones y desde el propio Consell. A parte de felicitar al 
Consell me gustaría también felicitar a la secretaría, a todos los compañeros y 
compañeras que han hecho posible este acompañamiento en toda esta actividad. Que 
la valoración de todas las entidades por tanto como la de la secretaría evidentemente 
evidencia que es un éxito y destaca las cosas que hemos de ir mejorando. Veo que 
realmente se consolida bastante bien y sobretodo en algunos puntos que como era 
clave hacerla en octubre esto también nos hacía ver como llegábamos al objetivo que 
es interaccionar con la ciudadanía, creo que lo hemos conseguido, viendo este vídeo. 
Yo no estaba, en espíritu, pero he visto que realmente es una actividad que cal 
incentivar. Agradecer evidentemente desde secretaría todo el trabajo que hacéis y que 
a las entidades nos es grato también todo este acompañamiento. 
 
Sra. Laura Rojas. Unirme a la felicitación de Fátima, en efecto consideramos desde 
FASAMCAT, que la actividad, que la elección de la fecha ha sido excelente, que la 
participación que la interacción ha sido fantástica y creo que en efecto se consolida 
como una fiesta. Agradecer al consejo Municipal que ha permitido la elasticidad del 
cambio y que podamos continuar en esta línea. También decir que es un excelente 
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plataforma de interacción con otras organizaciones que tal vez en condiciones de 
funcionamiento normal no tendríamos la posibilidad de poder trabajar con ellos. 
 
Sr. Javier Bonomi. Simplemente para no repetirme quería destacar dos cuestiones, 
uno que este evento marca un poco la madurez que tiene este Consell d’Immigración, 
marca un poco también la evolución que hemos hecho, el hecho de tener algo que no 
aparece como valoración pero que me parece como absolutamente positiva que es el 
tener un techo común. Estamos todos bajo una misma digamos carpa, caseta en la 
cual ha habido una interactividad total. Yo creo que año a año se va demostrando la 
complicidad positiva en la construcción de ciudadanía que hay entre las entidades del 
Consell y que también por supuesto con las entidades locales. Creo que esto es un 
hecho absolutamente positivo y marca justamente un poco el camino que tenemos que 
seguir de aquí en adelante. 
 
También quería destacar otra cosa. Se están felicitando la fecha, se felicitan 
muchísimas cosas, creo que nos autofelicitarnos porqué la verdad que tanto la elección 
del sitio, tan céntrico y tan emblemático, como en el cambio de fecha, fue una 
reflexión de conjunto, de equipo y esto me parece es muy positivo esto habla bien de 
los distintos órganos del Consell Municipal que también deciden y que también 
participan activamente. El hecho de la participación de la FAPAC, el hecho de haber 
interactuado con hechos, una cosa que comentaba el otro día el comisionado Dani de 
torres, la importancia de ese tríptico que salió de la FAPAC que no solo fue útil para la 
gente que fue ese día sino que para nosotros las entidades y muchas otras entidades 
lo están reclamando porqué es un acercamiento, porqué es una herramienta 
absolutamente necesaria para que cualquier persona sea o no sea inmigrante sepa 
acercarse a una entidad como la FAPAC. Simplemente quería decir esto, felicitarnos y 
seguramente tendremos que doblar los esfuerzos para seguir mejorando. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Moltes gràcies Javier, no sé si hi ha alguna altra 
paraula. Huma perdona... 
 
Sra. Huma Jamshed. Quiero compartir una cosa aquí, había un espacio a tomar té 
pero no he utilizado pero no por eso no necesitaba tomar té, porqué no quería 
perderme la fiesta, la participación, la gente que viene a ver. Estoy tan contenta, y 
además yo he tenido experiencia porqué estaba una vecina de ahí mismo, de done 
organizamos la actividad, que jamás pensaba que iba a participar aquí, que iba a ser 
parte de esa actividad. Por eso agradezco a secretaria y enhorabuena a todos 
nosotros. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Doncs molt bé, celebrem que la valoració del canvi 
d’ubicació i de la data hagi esta ben rebuda. Efectivament jo no vaig tenir tampoc 
ocasió de compartir la diada però si que és cert que crec que el vídeo relata bé la 
moltíssima gent, la varietat de gent, la riquesa d’activitats que les entitats vau preparar 
i per tant també d’aquesta sinèrgia entre totes vosaltres, el temps que vau compartir 
en allà, doncs estic segura que servirà per multiplicar no només el coneixement que 
uns tenim dels altres sinó també per multiplicar i replicar el nostre missatge, aquest 
missatge que Barcelona és una ciutat diversa i que en aquesta diversitat nosaltres hem 
de seguir avançant i que nosaltres hem de fer d’això una oportunitat per tal que la 
nostra segueixi sent una ciutat acollidora i per tant capaç d’acollir de manera especial i 
de manera com ara dèiem els companys del Consell, coordinada i treballant de manera 
conjunta. Per tant que consti en acta aquest agraïment a tots els membres del 
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departament, a la secretaria del Consell i per tant l’esforç de tantes i tantes persones 
que heu fet possible aquest Dia del Migrant. 
 
 
 
 

4. Premi Consell Municipal d’Immigració. Número de propostes 
presentades i elecció de la Menció Especial. 
 

Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem al quart punt de l’ordre del dia, és el punt 
relatiu al Premi del Consell Municipal d’Immigració, per tal de conèixer el número de 
propostes presentades i l’elecció també de la menció especial d’enguany. Li donarem la 
paraula a la secretària i també al Sr. de Torres. 
 
Sr. Daniel de Torres. En aquest punt recordar que ja és el segon any del Premi i que 
la diferència respecte l’any passat és que com recordeu es va decidir que per tal de 
visualitzar més les entitats, a diferència de l’any passat que vam fer un primer premi i 
una menció especial, és mantenir un primer premi o premi del Consell i fer que la 
menció especial fos el resultat d’una elecció de les pròpies entitats del Consell que 
premiàveu a una que s’havia destacat i concretament llegiré literalment el que deia per 
no tergiversar 
 
“L’objectiu de reconèixer una entitat membre del Consell Municipal que al llarg de 
l’últim any ha destacat per la seva participació en les activitats i grups de treball del 
Consell, per portar a terme accions o activitats en col·laboració amb altres entitats del 
Consell i per contribuir en crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del 
Consell.” 
 
Una mica la idea era dir si que podíeu premiar entre vosaltres una entitat per la tasca 
que fa, pels projectes però la idea precisament era dir premiem la idea de fer Consell, 
la idea de quines entitats estan destacant per la seva tasca d’enfortir, de cohesionar i 
d’aportar valor afegit important al Consell. Per tant dir-vos que pel que fa al jurat 
independent extern que escull en aquest cas només el Premi, ja es va reunir el dia 30 i 
el resultat se sabrà el dia que finalment s’ha posat, que és el mateix dia Internacional 
del Migrant, el 18 de desembre, dissabte, cinc de la tarda, Museu Picasso com l’any 
passat. Pel que fa al procediment per triar a la menció especial li passo la paraula a la 
secretària que us explicarà com ara mateix es procedirà a fer aquesta votació. 
 
Sra. Mercè González. A la carpeta teniu un full que és el llistat de totes les entitats 
del Consell, a dalt de tot posa entitat que vota, en aquests moments heu de posar 
l’entitat que sou cada un de vosaltres i a continuació teniu dos vots, no us podeu votar 
a vosaltres mateixos, ja ho sabeu, i tampoc es poden votar els dos vots a la mateixa 
entitat, es a dir que han de ser dos entitats diferents. Mentre ho esteu fent jo aniré 
cridant entitat per entitat i vindreu i votareu. El recompte de vots no es farà avui sinó 
que es farà posteriorment. Amb la Comissió Permanent ja vam quedar que ho faríem 
entre el Comissionat, la vicepresidenta del Consell i jo com a secretària farem un 
recompte de vots. El dia que es lliura el Premi Consell Municipal d’Immigració també es 
lliurarà la menció especial a una entitat del Consell. Es a dir que serà secret fins el dia 
18 de desembre. No sé si ja heu pogut votar... vull dir ja heu pogut... 
 
Sr. Daniel de Torres. Deixeu-me recordar que només poden votar entitats que són 
membres de ple dret del Consell. 
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Sra. Mercè González. Bé si voleu per anar fent feina vaig cridant a la gent. 
 
Es procedeix a cridar cadascuna de les entitats presents. 
 
Hem intentat que quan passàveu agafar els que heu vingut però potser ens hem deixat 
alguna persona, només ha d’alçar la mà i pot votar. Hi ha alguna altra entitat que no 
he dit? No? Doncs ja estarien totes les votacions, Llavors farem el recompte i el dia 18 
de desembre a les cinc de la tarda us hi esperem a tots i a totes i sabrem qui valoreu 
vosaltres que ha col·laborat més i ha treballat més en el Consell Municipal 
d’Immigració, amb un bon clima de treball o amb un treball constructiu durant l’any 
2010, molt bé. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Doncs moltes gràcies Mercè i moltes gràcies a tots 
també per la vostra aportació en aquest Premi que és un Premi del consell i també és 
bo que les pròpies entitats siguem capaces de reconèixer entre nosaltres aquella 
entitat que pensem que és mereixedora d’aquest Premi per la seva contribució al propi 
Consell. 
 

5. Actualització del Pla d’Acollida. Grup Consultor del CMIB. 
 

Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem ara al cinquè punt de l’ordre del dia que és 
l’actualització del Pla d’Acollida i per tant hauríem d’informar de en quin moment tenim 
el Pla i en quin punt del procés d’actualització estem. Li demanaríem al comissionat 
que ens expliqués aquesta feina. 
 
Sr. Daniel de Torres. El Pla d’Acollida de la ciutat, el pla actual es va elaborar a partir 
de la feina amb les entitats de l’any 2005 i 2006 en un context que era el que era i 
evidentment amb els posteriors Plans que s’han aprovat, com el pla de treball d’aquest 
mandat, ja s’han apuntat línies de treball actualitzades per aquest període. Però si que 
és veritat que amb totes les entitats que formen part de la xarxa, que com sabeu vam 
passar de 30-40 a ser 114 actualment, es va decidir que hi havia una sèrie 
d’indicadors, com les característiques del període actual en l’àmbit socioeconòmic, però 
també els canvis que s’anaven identificant en els perfils dels usuaris. Ja no era gent 
que acabava d’arribar majoritàriament, sinó que eren altres perfils però que seguia 
arribant gent a les entitats, a la Xarxa d’Acollida, no és que diguis ara ha baixat molt 
l’arribada d’immigrants ja no hi ha feina, res a veure.  
 
S’estan produint molts processos que potser en algun cas no havien fet ús de cap 
recurs d’acollida en el seu moment però que per diverses circumstàncies en l’actualitat, 
després d’un temps d’estar aquí si que tornaven o per primera vegada demanaven o 
arribaven a la xarxa demanant ja fos un tema d’aprenentatge de la llengua, ja fos un 
tema d’assessorament, ja fos un tema de coneixement d’entorn, d’inserció o formació 
laboral. Per aquests motius es va decidir fer una actualització del que era pròpiament 
l’estratègia de la Xarxa d’Acollida de la ciutat.  
 
Es va establir tota una metodologia de treball i vam valorar que en aquest procés era 
important que més enllà que en el Consell Municipal d’Immigració també hi hagi 
algunes entitats que facin acollida, encara que aquestes ja haguessin participat, era 
important que la veu del Consell com a tal, de les entitats del Consell, també tingués 
un moment per fer les seves aportacions, les seves valoracions a partir moltes vegades 
de percepcions que no venen només per tenir un servei d’acollida o no, sinó com és 



 
Ajuntament 

 

  
de Barcelona 

 Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 
consellimmigracio@bcn.cat 

 

11 

 

d’estar en contacte amb les persones immigrants d’aquesta ciutat i per tant de 
traslladar les percepcions, necessitats, interessos o situacions que vosaltres millor que 
ningú podíeu traslladar. En aquest sentit es va fer una sessió de treball amb entitats 
del Consell dins aquest procés d’actualització de l’’estratègia. Van participar 15-18 
entitats, és un bon número.  
 
Jo vull recordar que aquí parlem d’una cosa determinada però això ho hem d’anar 
sumant a tots els processos, la setmana que hi ha això també hi ha l’actualització de 
les Normes de funcionament, l’altra el grup de treball del Dia del Migrant, l’altre el grup 
de no sé què. Penso que aquests nombres de 15, 18, 20 entitats són nombres molt 
elevats pel què és la gran quantitat d’espais de treball que hi ha. Per tant dir-vos que 
tot el que és aquest procés tindrà la seva culminació en unes jornades que es faran a 
finals de gener, ja us arribarà la informació en la convocatòria pròpiament, que serà on 
es posarà sobre la taula el diagnòstic compartit que s’ha fet durant tot aquest procés i 
en aquelles mateixes jornades hi haurà un espai per fer aportacions i definir els reptes 
de present i de futur que s’entén que l’acollida o l’estratègia d’acollida a la ciutat té a 
l’actualitat.  
 
Per tant, agrair-vos la predisposició a participar i penso que està molt bé que com 
entitats del Consell anem participant en aquells processos d’elaboració de polítiques 
públiques com a Consell no només com a entitat tal sinó com a consell Municipal 
d’Immigració. Per tant ja us arribarà la informació d’aquestes jornades i després hi 
haurà el procés final de presentació de quin és el Pla d’acollida o l’actualització del Pla 
d’acollida de la xarxa d’acollida de la ciutat. Només era traslladar-vos aquesta 
informació i traslladar-vos a les jornades del mes de gener. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. No sé si hi ha alguna pregunta sobre aquesta 
actualització sobre el pla d’Acollida. 
 
Sr. Daniel Benegas (representant a Bárbara Souza de Fedelatina). Tengo una 
preocupación respecto al tema de la actualización de los datos del Plan de Acogida, 
respecto a las competencias que va tener el Ayuntamiento ahora que se pública, 
seguramente durante el próximo año se publicará el reglamento de la ley de acogida y 
claro estamos trabajando sobre unos indicadores las entidades... que vamos a hacer 
con este tema. Ya el Sr. Oriol Amorós hablaba de una ley de mínimo pero hemos 
hecho un avance importantísimo en el Ayuntamiento de Barcelona y la preocupación es 
que va a pasar a partir de ahora. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Hi ha alguna altra pregunta? 
 
Sr. Daniel de Torres. En primer lloc disculpeu que no ho hagi mencionat abans, una 
de les altres variables d’aquest procés i molt rellevant és l’aprovació de la Llei 
d’acollida. Nosaltres en aquest procés hi ha una part que és també de treball conjunt 
amb la gent de la Gereralitat per traslladar aquesta preocupació que és compartida per 
tothom. Perquè els ajuntaments estem aquí en una situació d’expectativa.  
 
Nosaltres hem anat treballant durant anys l’acollida a partir d’una filosofia també i 
d’una manera d’entendre això i amb una col·laboració en aquest cas amb la xarxa 
d’acollida. Evidentment la Llei planteja una sèrie de criteris que cal adaptar i que hem 
anat adaptant en alguns casos, com les sessions informatives d’acollida, etc, però 
encara falta desplegar realment la part important del què és la Llei. Tenim evidentment 
preocupació, valorem positivament que s’estableixin uns criteris mínims perquè es 
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garanteixi com un dret l’acollida, per tant aquella gent que avui en dia no està posant 
tant èmfasi en acollida o dedicant tants esforços tinguin l’obligació de fer-ho i per tant 
és bo que hi hagi uns criteris homogenis per tothom.  
 
Per altra banda el que no pot passar que es penalitzin estratègies d’acollida potents 
que per no adaptar-se potser a la lletra petita de la Llei s’haurien de transformar de 
manera tal que es penalitzés una manera de treballar que es considerés molt valuosa. 
Jo per una banda sóc optimista quan a que crec que el que són els mínims de la Llei 
no són substitutius del que és molta de la feina que es fa des de la Xarxa d’acollida 
però si que és veritat que hi ha uns elements que són fonamentals deixar clar. Qui 
emetrà certs certificats? Qui serà responsable de proveir del servei aleshores? I si els 
recursos a més d’anar destinats a garantir aquests serveis mínims també seguiran 
estan disponibles per promoure l’estratègia d’acollida complexa, flexible i rica d’aquesta 
ciutat. Aquesta és una gran preocupació.  
 
Ara ens trobem en una situació que haurem de veure el nou govern de la Generalitat 
de com entoma el desplegament d’aquesta Llei. Per tant just hem arribat en un 
moment en què aquestes jornades del gener està previst, ja veurem fins a quin punt. 
El nou govern ha de ser qui acabi de detallar això. Aquest tema que has dit era un dels 
elements fonamentals per adaptar també la nostra estratègia en aquest procés i per 
tant pot ser que el que acabem en les jornades del gener no sigui tot ni molt menys, 
sinó diguem amb la nostra estratègia com ho fem, què ha canviat... però potser no 
podrem acabar de dir com quedarà l’estratègia global de ciutat i ens haurem d’esperar 
una mica més a veure com es concreta de veritat. Però tot i així era important fer-ho 
perquè jo estic convençut que la xarxa d’acollida en realitat seguirà funcionant, seguirà 
treballant i seguirà tenint feina, més enllà que potser disposem d’uns agents d’acollida 
més professionals que hagin d’emetre uns certificats no sé on. Però en els barris el 
teixit associatiu serà igualment necessari com ho ha sigut fins ara. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Jo crec, com deia el comissionat, hem d’aprofitar la 
feina que ja hem fet, la xarxa que ja tenim, que és una xarxa important, que és una 
xarxa molt capil·lar que arriba a tots els barris de la ciutat. En aquest sentit esperem 
que el desplegament d’aquesta nova Llei a través del reglament efectivament ens ajudi 
a professionalitzar alguns aspectes però a cuidar també aquesta xarxa que jo penso 
que és interessant. 
 
 

6. Eleccions Municipals 2011. Nacionalitats que poden votar i 
procediment d’inscripció al cens electoral. Estratègia informativa. 
 

Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem al sisè punt, és un punt sobre el dret a votar 
en les properes eleccions municipals que com sabem per primera vegada en la història 
del nostre país les persones que resideixen a la nostra ciutat, persones estrangeres 
d’unes quantes nacionalitats Bolívia, Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda, 
Paraguai, Perú o Xile i que per tant compleixin amb el requisit d’haver estat 
ininterrompudament aquí en el nostre país de manera regular i acreditin aquesta 
residència legal, podran exercir el seu vot. Per poder-ho fer fan falta una sèrie de 
requisits i l’Estat garantirà, a través de l’Institut Nacional d’Estadística, el coneixement, 
de les persones que tinguin aquest dret, de com han de procedir. Però nosaltres ens 
havia semblat bé i trobareu a la carpeta una petita, modesta i senzilla campanya de 
com s’ha de fer si un vol participar a les eleccions municipals. Ara li passaré la paraula 
al comissionat, el Sr. De Torres que ens expliqui i que necessitem que les entitats del 
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Consell ens ajudeu a difondre aquesta possibilitat i explicar per tant quin és el 
mecanisme o com s’ha de poder exercir aquest dret. 
 
Sr. Daniel de Torres. Com deia la presidenta des de l’Ajuntament s’ha valorat que 
era necessari fer arribar precisament al màxim de persones susceptibles de tenir 
aquest dret la informació necessària perquè tinguin almenys l’oportunitat d’exercir-lo si 
és la seva voluntat. És veritat que des de l’Estat, des de l’INE, es fan unes accions que 
és enviar una carta a la gent que ells consideren que tenen les dades que compleixen 
aquells requisits. És una carta molt oficial que a més no garanteix el cent per cent que 
tothom que compleixi en tinguin les dades actualitzades, en principi si però sempre hi 
ha gent que ha canviat de cas en aquell moment, que arriba la carta i no l’obre, etc. 
Per tant era important complementar això amb una mica d’informació i accions de 
comunicació.  
 
Vam decidir fer aquest díptic sobretot perquè la gent, com sabeu, dels països no 
comunitaris, perquè després faré una referència als comunitaris, però ara estem 
parlant dels no comunitaris, s’han de censar prèviament i avui precisament comença el 
període per censar-se, perquè si no es fa no es pot votar. Per tant entre l’1 de 
desembre d’avui i el 15 de gener del proper any totes aquelles persones que 
compleixen els requisits s’han d’inscriure en el cens. Per inscriure’s en el cens es pot 
fer o a partir de quan reps la carta, que ens consta que l’estant enviant des de l’Institut 
Nacional d’Estadística, pots posar una creueta i reenviar per correu postal la sol·licitud 
d’inscripció al cens. També es pot fer per Internet amb les dades que venen en aquella 
carta però també diu l’INE, i moltes vegades ho posa com a primera opció que es pot 
anar a l’Ajuntament a inscriure’s. És aquesta responsabilitat que tenim com Ajuntament 
de garantir la informació i el tràmit perquè la gent pugui inscriure’s en el cens, que 
hem decidit identificar sobretot a les onze OACs de la ciutadà, les Oficines d’Atenció al 
Ciutadà, com els punts de referència en els quals els estrangers que consideren que 
compleixen els requisits per poder votar que es puguin adreçar i fer la sol·licitud.  
 
Una sol·licitud que no es soluciona a nivell d’Ajuntament, l’Ajuntament el que fa és 
d’intermediari entre la persona i l’Estat i per tant ha de fer arribar aquella sol·licitud a 
l’INE i per tant són ells els que han de passar al ministeri corresponent la inscripció de 
la persona. Hem meditat aquests díptics, posarem alguns anuncis, farem una mica de 
difusió en alguns espais de la ciutat en els que hi ha una afluència de persones de 
nacionalitat estrangera, d’aquestes nacionalitats, però evidentment com deia la 
regidora, també necessitaríem nosaltres... bé és que vosaltres també ens ho heu 
demanat, és del vostre interès fer arribar la informació dins de les vostres possibilitats 
a les persones que vosaltres creieu, aquesta informació per tal que aquells que volen 
puguin exercir un dret, que com deia la Regidora és un moment històric.  
 
No és tot lo bo que hauria de ser perquè si ets d’aquí o d’allà o en funció del que passa 
al teu país no pots exercir el vot. Bé són aquestes coses de les lleis però com sabeu la 
constitució diu el que diu i els convenis de reciprocitat és l’única via a dia d’avui per 
tirar endavant això. Avui m’han dit que s’ha aprovat també el d’Islàndia, no té una 
afectació molt directe perquè em sembla que no en tenim gaires, però havíem valorat 
si havíem de canviat el díptic o no però aquesta vegada hem dit que no. Si coneixeu 
algun islandès li comuniqueu si us plau però no farem un altre díptic. Sort que ens vam 
retardar una mica perquè no vam afegir Bolívia i va arribar Bolívia, per sort a última 
hora el vam poder modificar. Una mica és que sapigueu que les onze OACs de la ciutat 
tothom hi pot anar, hi ha els horaris aquí,  recordeu que a l’OAC de Sant Miquel, la 
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d’aquí a sota, és l’única OAC que obre els dissabtes de vuit a vuit, recordeu perquè a 
vegades hi ha molta gent que potser no és del barri... i totes les tardes. 
 
A la web nostra de bcn.cat/novaciutadania us podeu baixar el díptic. Hi ha una nota de 
premsa penjada amb la informació detallada, amb aquells detalls més que aquí, per no 
fer un díptic excessivament llarg, hi ha més informació i també trucant al 010, que aquí 
teniu el corresponent cost de la trucada, podeu demanar informació. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Alguna pregunta o qüestió al respecte del díptic?  
 
Sr. Jose Àngel Londoño del Casal Colombiano. Como Daniel de Torres dice es un 
proceso muy importante, histórico, no solamente para Barcelona sino para Cataluña y 
España, y para nosotros los inmigrantes en la lucha por nuestros derechos civiles el 
poder acceder a un voto en nuestra ciudad, en lo local. Pero también me parece muy 
importante que se haga un refuerzo y si es posible a través de medios de 
comunicación que se pueda expandir lo máximo que se pueda esta información. 
Porqué si bien es cierto los medios de comunicación, esos medios alternativos de 
comunicación que existen en este momento, que cubren cierta parte de la población, 
en especial latinoamericana, hacen mucho énfasis y sería un refuerzo muy importante 
que a través de la televisión de Cataluña o a través de medios más masivos, se pudiera 
hacer extensivo este tema, o sea que la gente que pueda votar se inscriba. Hoy se 
empieza el censo y se termina el 15 de Enero, y se así se hiciera un refuerzo del 
primero al quince sería muy importante, que en un plan de medios se estructurara la 
información a través de televisión, prensa, radio, a través de las personas.  
 
Sr. Mohamed Hilal. Yo creo que es una acción muy positiva hacer llegar este díptico 
ágil y claro a las personas que querrán votar por primera vez en estas elecciones 
municipales. Yo creo que la información está muy clara, que hay que hacerla llegar, 
estoy de acuerdo con la intervención del compañero, por varias razones. Para que las 
personas pueden disfrutar de su derecho al voto, para que puedan decidir en las 
localidades donde estamos viviendo y sobre todo para dar un poco de justicia al 
conjunto de las personas inmigrantes que no pueden votar. Yo creo que es una 
oportunidad para demostrar también que somos personas más allá de trabajadores y 
que tenemos ganas de integrarnos, ganas de participar y ganas de asumir 
responsabilidades, ganas de participar políticamente también. Detrás de estas 
elecciones, este derecho al voto, ha habido muchos años de lucha, de reivindicación, 
de muchas entidades, de muchas fuerzas políticas de este país y seguiremos luchando 
para que todas las personas puedan votar.  
 
Aquí llegará la información a las personas pero tenemos que hacer un esfuerzo muy 
importante para que la gente vaya a inscribirse. Porqué primero si no se inscriben las 
personas en estos días que marca este díptico, aunque querrán votar cuando llegue el 
momento no podrán votar. Más allá de la difusión, todo tipo de difusión es bueno, es 
sobre todo el boca a boca que podemos ejercer como personas, como asociaciones, 
como responsables sindicalistas, animar a las personas a que vayan a inscribirse. Y 
cuando llegue el momento de votar también tenemos que insistir para que voten, 
porqué realmente si no alimentamos nuestra participación en estas elecciones la 
reivindicación del derecho al voto queda un poco floja, no se sostiene. Esto cae en 
estos países, otros no podrán hacerlo y es un poco que puedan hacer justicia al resto 
de la inmigración que no pueden, que no tienen el derecho a votar. Esto lo podemos 
utilizar, reforzar un poco las posiciones de las fuerzas políticas que defienden los 
derechos de los inmigrantes allá donde van a gobernar en los municipios. Las razones 
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son múltiples, lo único que tenemos que hacer es coger esta posibilidad que tenemos 
ahora y hacerla fuerte. 
 
Sra. Janete Vallejo. Solo para hacer una pequeña aportación para lo que ha 
comentado Hamid y que estoy totalmente de acuerdo. Comentar que el hecho que si 
es verdad que lo marca la Constitución el que las personas inmigradas tengan estas 
restricciones en el acceso al sufragio, pero también es verdad que es necesario una 
incidencia, una aportación política para que haya ese cambio, no es imposible. Es 
necesario plantearse este cambio porque lo exige el tiempo que estamos viviendo, lo 
exige la sociedad cambiante que estamos igualmente sufriendo, padeciendo. Yo me 
uno a que además de esta pequeña acción que es muy importante para todos, que 
como Consell, como entidades podamos hacer un posicionamiento, un documento. Es 
gravísimo lo que estamos por vivir, podemos ver los resultados de las últimas 
elecciones, todo este ataque, toda esta criminalización de la población inmigrada se 
puede acentuar. Y a partir de ahora, que algunos colectivos puedan ejercer este 
derecho incidirá aún más. 
 
Sr. Javier Bonomi. Simplemente aportar dos cuestiones. Una, que evidentemente 
muy bien venida esta acción concreta de divulgación de este derecho. También hay 
que decir, que mucha gente no lo sabe, que es un derecho a medias porque una 
persona puede elegir pero evidentemente ninguna de estas personas puede ser elegida 
y esto es un déficit democrático evidente. Otro déficit democrático evidente tiene que 
ver con la cantidad de colectivos que no lo pueden hacer. Simplemente a mi me parece 
que al margen de sacar una información tan objetiva como es esta, me parece que el 
Consell Municipal d’Immigració debería sacar una declaración bastante objetiva, 
bastante sencilla, en la cual diga la voluntad de las entidades del Consell Municipal 
d’Immigració de esta ilusión, de estas ganas que tenemos de participar de ser 
ciudadanos y que también obviamente critique esas dos carencias democráticas que 
tiene esta normativa, que tienen que ver elegir y no ser elegido y que tiene que ver 
con los otros colectivos que esperamos que muy pronto, a corto, mediano o largo 
plazo también tengan exactamente el mismo derecho que en este caso tenemos las 
excolonias españolas principalmente y algún otro colectivo concreto europeo. 
 
Sra. Imelda Locuna. És la primera vez que asisto a una reunión así, mi asociación es 
la Asociación Cultural Riebapua de Guinea Ecuatorial. Quería preguntar acerca de esto 
de las elecciones. Yo soy de una ex colonia española y vemos que no estamos en la 
lista, puede que lo explicaran en una reunión anterior. Me siento un poco mal, me 
siento un poco discriminada, quisiera que me expliquen un poco. Quisiera saber a nivel 
de Estado el tema de los convenios, no sé pero me sorprende pero yo llevo quince 
años aquí, soy residente y no podré votar, tengo residencia permanente. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Ara contestarem aquests temes que es plantejaven, els 
dubtes sobre algunes coses concretes. Respecte la reivindicació del dret a mitges, del 
dret a vot per a totes les persones immigrades i el dret a ser escollit. Sabeu que 
vosaltres teniu autonomia com a Consell de poder muntar o organitzar un petit grup i 
per tant treballar en aquesta direcció que ens apuntàveu. Nosaltres recollirem el que 
bonament vosaltres decidiu i que s’acordi, si és que s’acorda alguna proposta conjunta. 
No sé si el senyor de Torres vol fer algun aclariment sobre alguns temes puntuals que 
s’han anat plantejant. 
 
Sr. Daniel de Torres. En relació al tema de la campanya, de la difusió, nosaltres no 
només ens limitem a editar això i ja dic farem algunes accions en alguns mitjans molt 
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dirigit al col·lectiu llatinoamericà, seran algunes coses puntuals, alguns anuncis. Més 
enllà ens consta que per part del Ministeri faran la seva campanya, hi ha actors socials, 
sindicats, molta gent, inclús partits polítics que també per la seva manera estaran fent 
la seva campanya i nosaltres creiem que dins l’equilibri del que creiem que és 
important posar uns certs instruments, dedicar uns certs recursos perquè aquesta 
informació arribi. D’aquí a fer anuncis a la televisió, a TV3 o no sé on, això no ho 
farem. Però si que és veritat que cal que estem mirant en aquells mitjans que sabem 
que arriben a més gent. La difusió del díptic... hi ha una sèrie de locutoris de la ciutat 
que sabem que... i més en aquestes dates hi ha una afluència important, doncs allà on 
és més qualitatiu tenir uns pòsters, etc, i això si que ho estem fent i serà una mica 
l’aportació que farem des de l’Ajuntament.  
 
El tema del manifest, ja ho ha dit la Regidora, em sembla totalment adient i adequat. 
Potser no té l’element aquell de la Comissió d’Opinió d’Urgència, perquè no reuneix 
potser el perfil de la urgència, però si que amb una dinàmica molt similar es pot fer 
una convocació interna, veure que hi hagi unes quantes entitats que es posin d’acord, 
proposta i endavant. Si no és ara quan valoreu. 
 
El tema de Guinea... entenc que no tens la nacionalitat espanyola, ets guineana? Ho 
dic perquè, com comentàvem abans, són els països amb acords de reciprocitat de 
l’Estat i que hagi sigut colònia o no, no té absolutament res a veure, no està Filipines, 
hay muchísimos que no están. El debat és que s’arribi a un acord respecte si un 
resident de nacionalitat espanyola a Guinea pot exercir el dret igual que aquí i hi ha un 
acord, llavors si, que els guineans portin aquests criteris. Però hi ha tants països, 
Argentina per exemple hi ha alguns detalls que fa que no sigui equiparable exactament 
el dret de reciprocitat amb lo qual els argentins no poden votar. Pues con Guinea debe 
haber algún motivo por el que la reciprocitat aquesta no s’hagi acordat. Esperem que a 
les pròximes puguin votar Guinea i quants més països, i ojalá tots. Però la Constitució i 
els processos, jo també entenc que són voluntats polítiques... que s’ha d’anar més 
enllà, però que les entitats també es manifestin i que també els partits i que cadascú 
digui la seva és molt important perquè aquí si que veus el posicionament de cadascú 
en relació als drets i deures dels ciutadans, en aquest cas estrangers. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Quedaríem doncs assabentats i ara ens falta 
efectivament aprofitar aquests quaranta cinc dies que tenim perquè la gent es pugui 
inscriure al cens, fer el màxim de difusió als mitjans que cadascú consideri oportú. 
Nosaltres, com deia el comissionat, farem aquest esforç contingut, no pot ser d’una 
altra manera, però que pensem que serà eficaç però com a mínim farà que el màxim 
de gent possible pugui assabentar-se d’on ha d’anar a apuntar al cens i que ho puguin 
aprofitar el màxim de ciutadans i ciutadanes.  
 
Em diuen la secretària i el comissionat que si voleu les entitats podeu demanar díptics 
per emportar-vos i sinó com us ha dit, a la web d’immigració també es pot baixar el 
mateix fulletó i poder-lo distribuir fins i tot per Internet i imprimir. Però si en necessiteu 
nosaltres estem en disposició de poder-los facilitar. 
 
 

7. Balanç del Consell Municipal d’Immigració 2010. 
 

Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem ara al setè punt de l’ordre del dia, són dos 
quarts de nou i hauríem d’anar agilitzant una mica el ritme del consell, ja fa una hora i 
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dos quarts que estem aquí, i per tant li demanaria a la secretària del Consell que ens 
faci el balanç del Consell Municipal d’Immigració d’enguany. 
 
Sra. Mercè González. Gràcies. Em comuniquen, i suposo que estareu d’acord, que ha 
arribat a última hora l’Elsa Oblitas del Centro Boliviano Catalán i que potser que voti, 
no? Vull dir que la deixem votar, us sembla no? Quan vulguis Elsa, vens i tu mateixa. 
 
Començo amb el balanç. A la carpeta, a la documentació teniu un full que intenta 
reflectir el treball que tots plegats hem fet durant aquest any. Primer hi ha una graella 
que ja s’ha incorporat al Plenari d’avui, són dos sessions plenàries que hi ha hagut en 
aquest 2010 i en el primer Plenari, en aquest encara no sabíem quants però van 
participar 26 entitats. De la Comissió Permanent aquest any s’ha reunit 6 vegades i hi 
ha participat 9 entitats i del Grup del Dia del Migrant hi ha hagut 4 sessions, 32 entitats 
han participat en alguna sessió del grup de treball. De les Normes Reguladores 5 
sessions i hi han participat 16 entitats, del grup de treball de les AMPAs, 4 sessions i hi 
ha participat 13 entitats. No estan repetides sinó que és el número absolut d’entitats 
que han participat en aquest tema. De la sessió informativa que vam fer sobre el 
Programa de Dones, van participar o assistir 25 entitats. Després us informarem d’una 
sortida a les biblioteques que està programada, en tot cas al final veurem si és durant 
aquest 2010 o el gener del 2011. La sessió de treball, com s’ha dit abans, de 
l’Actualització del Pla d’Acollida, va haver-hi una sessió de treball amb 18 entitats. En 
total vàreu participar, com hem vist abans també, en la celebració del Dia del Migrant, 
34 entitats i després també hi haurà el dia 18 el lliurament del Premi Consell Municipal 
d’Immigració. 
 
 Per tant estem parlant de 26 sessions, accions diferents del Consell el que comporta 
una mitjana d’unes 2,36 accions o grups de treball en el Consell. Tenint en compte que 
la finalitat vostra no és pròpiament el Consell, sinó que tots com a finalitat és la vostra 
entitat com a prioritària i el treball dia a dia i la gestió de la vostra pròpia entitat doncs 
ens donem per satisfets amb aquesta participació. Un altre ítem també a parlar sobre 
el 2010 ha estat el nombre d’entitats que s’han incorporat al Consell, que en total han 
estat quatre en aquest 2010, i dues que en aquest Consell demanen l’entrada per ser 
nous membres del Consell. També hi haurà quatre entitats, que ja us informaré, se’ls 
enviarà la carta certificada per donar de baixa si no donen resposta. 
 
 Molt resumidament us diré bàsicament que dels grups de treball fer algunes petites 
explicacions. De les Normes Reguladores dèiem que hi ha hagut 5 sessions, ha estat 
un espai de treball ric per definir la finalitat, les funcions, els membres del Consell, el 
funcionament dels diferents òrgans. Ha esta un espai de treball i d’arribar entre tots a 
un consens. 
 
 En el tema de les AMPA hi ha hagut 4 sessions. Bàsicament durant aquest any el que 
hem establert és els dos objectius bàsics a treballar. Un l’evidència que moltes 
persones immigrades no saben què són les AMPA i que cal fer estratègies informatives 
per explicar quès són les AMPA. Aquí teniu una línia de treball que s’ha treballat amb 
un grup d’entitats, tant d’AMPA com amb entitats del Consell, per definir quines 
accions es podrien portar a terme. El tríptic aquest que vam fer pel Dia del Migrant ja 
estaria dintre d’aquest treball però es faran més accions i més coses el 2011. L’altre 
gran objectiu, per una banda hem dit com informem a les persones immigrades de què 
són les AMPA, però l’altra gran objectiu és com fem que les AMPA siguin més diverses. 
Aquest és també un objectiu que cal treballar en un altre grup de treball, el dia 14 de 
desembre tenim una reunió també amb AMPAs perquè elles també ens indiquin quina 
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ha estat la seva experiència, que en pensen, quines accions, serveis o suport també 
necessitarien per ser més acollidores i incorporar aquesta diversitat. Bàsicament 
podríem dir que durant aquest any el que hem fet és interrelacionar-nos entre el sector 
associatiu immigrant i el sector associatiu de les AMPA per poder definir una mica què 
hem de treballar i quines accions podem fer i durant el primer semestre de l’any 2011 
començaríem a fer les accions concretes d’aquests dos objectius que ens hem 
proposat. Això seria el treball que s’ha fet en el tema de les AMPA, del Dia del Migrant 
jo crec que no cal dir més, ja hem parlat de la valoració, de la celebració i també del 
grup de treball.  
 
De l’Actualització del Pla d’Acollida, com deia abans el Daniel, hi van participar 18 
entitats. Avui us enviàvem l’acta de la reunió d’aquesta sessió de treball que vam fer 
tots plegats. 
 
 Per altra banda també destacar tot aquell tema de la targeta sanitària que vam 
començar a treballar amb el CatSalut, finalment aquest any ha estat més un treball 
intern, però si que tot aquest treball que vam fer plegats i en col·laboració amb el 
CatSalut, les deficiències que s’havien detectat en aquells dos ambulatoris van 
finalitzar. També va servir per crear un pont entre el CatSalut i tant la Secretaria del 
Consell Municipal d’Immigració com també l’equipament municipal del SAIER. Hi ha 
alguna entitat que en algun cas concret heu trobat alguna incidència ja us heu posat 
en contacte amb nosaltres i realment ha funcionat aquesta coordinació. Aquest seria 
una mica el balanç del treball realitzat al llarg d’aquest any. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Si algú vol fer algun comentari o plantejar alguna 
qüestió? No? És un balanç ric tant en el profit que s’ha tret d’aquestes reunions i per 
tant hem de seguir treballant amb aquesta intensitat per tal d’abordar aquelles 
qüestions que més ens preocupin. 
 
 

8. Propostes de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 
 

Sra. Immaculada Moraleda. Passaríem doncs al punt 8 de l’ordre del dia, a la 
proposta de baixes i entrades d’entitats membres del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona i donaré la paraula en primer lloc a la Sra. Huma Hamshed, 
vicepresidenta del Consell perquè ens informi sobre les altes que ens han demanat 
algunes entitats. 
 
Sra. Huma Jamshed. Informo que dos entidades han solicitado la entrada que son 
TEAC – Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura y la segunda entidad ACULCO. En la 
documentación tienen la ficha informativa amb l’informe, que la Comissió Permanent 
va valorar positivament la sol·licitud i que la secretària certifica que s’ha presentat la 
documentació requerida segons el procediment d’incorporació de noves entitats 
aprovat per aquest Plenari el novembre del 2008. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. No sé si hi ha alguna qüestió que alguna entitat 
requereixi una mica més d’informació. Crec que la fitxa està ben detallada i si ningú diu 
res en contra entenem que seran ben acollides en aquest Consell. Per tant li passem la 
paraula a la secretària per comentar la carta que li enviarem a algunes entitats 
 
Sra. Mercè González. Recordeu que vàrem quedar que aquelles entitats que 
portaven dos anys que no venien a cap sessió plenària, grup de treball o sessió del 
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Consell se’ls enviaria una carta certificada dient que si no donaven mostres de voler 
participar en el Consell automàticament se les donaria de baixa. És simplement 
informar que hi ha quatre entitats en aquesta situació. Són les que teniu aquí, 
l’Associació de Nubios en Catalunya, Casal Argentí a Barcelona, Club Atlético Rosario 
Central i la FCIC Federació de col·lectius immigrants a Catalunya. En tot cas que 
sapigueu que farem una carta certificada, si mostren interès seguiran sent membres 
del Consell i si no donen senyals de vida doncs se les donarà de baixa automàticament. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Si no hi ha cap qüestió al respecte ens donem per 
assabentats. 
 
Sr. Jose Ángel Londoño. La entidad ACULCO aparece que la razón social de ellos 
pertenece a Madrid, ¿Pero tiene representación acá? ¿Es real? 
 
Sra. Mercè González. Si te parece Huma contesto. Como sabéis cuando una entidad 
solicita la entrada en el Consell primer es passa per la Comissió Permanent i allà es 
mira que acompleixi els requisits. Aquest tema ja va sortir a la Comissió Permanent i es 
va acordar que es faria una consulta al Departament de participació de si era possible 
que una entitat amb seu social a Madrid, encara que si constatem que tenen activitat a 
Barcelona, que està portant a terme serveis i projectes a la ciutat de Barcelona, si 
podia ser membre del Consell Municipal d’Immigració. Vam fer aquesta consulta i ens 
van informar que hi ha altres entitats que formen part del Consell de Ciutat que tenen 
la seu a Madrid però com que si que poden constatar que si que fan un treball a la 
ciutat de Barcelona poden ser membres del Consell.  
 
Això provoca alguna contradicció, per exemple seran membres del Consell però no es 
podran presentar al Premi Consell Municipal d’Immigració perquè a les bases posa que 
han de tenir la seu social a Barcelona. Per tant com a secretària jo els he informat 
d’aquest tema i també els he aconsellat que formalitzin aquesta delegació que tenen 
aquí, d’una forma oficial i es registrin en el Registre d’Entitats. En principi no hi hauria 
problema sempre i quan desenvolupin una feina a la ciutat de Barcelona i constatem 
que si que la desenvolupen. 

 
 

9. Informacions: 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Ara passaríem al punt d’informacions i té la paraula la 
secretària. 
 
Sra. Mercè González. Conjuntament amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona 
hem cregut oportú muntar o organitzar una visita a dues biblioteques, en aquest cas 
seria la Biblioteca de Santa Pau – Santa Creu i la Biblioteca de Nou Barris. Seria una 
visita que ens portarien en autobús a l’altra biblioteca. Havíem pensat en una data 
però deixeu-nos un temps per acabar de definir aquesta data perquè pot ser que 
coincideixi amb un altre acte oficial i llavors preferim establir la data una mica més 
endavant. Us animem a què quan us informem d’aquesta visita participeu perquè 
d’alguna manera coneixereu els serveis, recursos, programes que moltes vegades són 
desconeguts. Únicament pensem que a les biblioteques hi ha llibres i poca cosa més i 
hi ha moltes més coses que s’estan fent a les biblioteques de la ciutat i que podeu 
també aprofitar vosaltres i qualsevol ciutadà de Barcelona. En tot cas de seguida que 
sapiguem la data, mirarem si pots ser el desembre però és justet perquè hi ha un 
pont, està el Nadal, etc. Sinó ho farem al gener. 
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Sra. Immaculada Moraleda.  Moltes gràcies, us animem a què participeu donat que 
encara moltes entitats desconeixen les moltíssimes, no només activitats, sinó també 
possibilitats que ofereixen les biblioteques, des de llegir diaris de diferents llocs del 
món, en moltíssimes llengües, fins a poder escoltar música, accedir a préstec de llibres, 
demanar llibres en diferents idiomes, el tema dels infants és un tema molt important 
que també hem volgut començar a treballar... Crec que és molt interessant i per tant 
els recomanem que aprofitin aquesta possibilitat. 
 

10. Precs i preguntes. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Arribaríem al darrer punt de l’ordre del dia que és el de 
precs i preguntes. No sé si hi ha alguna qüestió? Anem plantejant les diferents 
qüestions. 
 
Sr. Javier Bonomi. Simplement volia donar una informació. Farem, amb suport de la 
Diputació, una jornada el jueves 16 sobre codesarrollo conjuntamente con la 
Federación Marroquina, la FECOM, la Federación latinoamericana FEDELATINA i 
también con la colaboración de los compañeros de la Coordinadora de entidades 
senegaleses de Catalunya. Simplemente decir que será el día 16, en el Pati Maning. 
Una jornada que tiene que ver con el acercamiento del codesarrollo y simplemente 
comentar y invitar a todos los que quieran participar. A partir de la semana que viene 
daremos difusión de este evento. 
 
Sra. Janete Vallejo. Solo para hacer una convocatoria. Estamos participando 
abiertamente en aquellos ámbitos culturales, sociales, pero también creo que también 
es importante participar en temas más cívicos i políticos. El 18 de diciembre en 
diversas partes del mundo se estarán llevando a cabo movilizaciones en defensa de los 
trabajadores inmigrantes y contra los recortes sociales. Por eso es importante que 
todos participemos. Como trabajadores esta crisis también nos está afectando y aún 
más, no olvidemos que tenemos mayor grado de vulnerabilidad. Los sindicatos 
estamos convocando esta movilización, el 18 a las cinco de la tarde. La convocatoria se 
centrará en plaza Universitat. De cualquier manera los sindicatos haremos llegar a 
todas las entidades, a todas las personas, el punto de encuentro. 
 
Sr. Jose Ángel Londoño. Ustedes sabrán disculparme, soy un poco insistente pero 
una pregunta muy clara. ¿No se si se puede, a través del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona, organizar una comisión no permanente sino temporal, para 
dar un punto de apoyo como observadores, sobretodo en el proceso que se llevara a 
cabo en el tema de votaciones. Generar tanto ideas como participación de parte de las 
asociaciones que pertenecemos al Consell, y generar una actuación de observadores 
para que las personas que puedan votar lo hagan libremente. También que se generen 
otros espacios como brindar y ofrecer información referente al tema electoral. No sé si 
se puede generar ese tipo de comisión. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Es poden muntar tantes comissions com es vulgui, de 
les no permanents, però aquesta funció que potser en alguns països del món es fa 
mitjançant organitzacions internacionals donat que hi ha condicions escasses de 
garantia del dret, de la llibertat individual en molts llocs, doncs aquí al nostre país, 
sortosament aquest tema el tema el tenim penso que bastant ben resolt. En totes les 
escoles, en tots els col·legis electorals hi ha una sèrie d’agents, tant com per part de 
l’administració com dels partits polítics fan d’observadors, és com una autovigilància, 
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de què les coses funcionin correctament. Ara no ho sé, jo no hi tinc inconvenient si hi 
ha alguna altra entitat pensa que és bo doncs fer-ho. Jo crec que pels motius que 
argumentaves no és en aquests moments necessari, potser per motius més pedagògics 
si que és interessant que alguna gent pugui observar com es desenvolupa el 
procediment electoral el dia de les eleccions. Però insisteixo això a criteri de les entitats 
del Consell, es pot muntar aquest grup. 
 
Sr. Joaquín Changue. Solamente recordar que procuren mandarnos los trípticos para 
poder difundir, como el espacio es corto, hay poco tiempo, para eso de las elecciones. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Preguntes que quan els enviarem, no? Jo penso que és 
millor que vosaltres si voleu la secretària del Consell en pren nota i després ja la 
Direcció d’Immigració ja farà l’enviament. Ens envieu un mail a la Secretaria del 
Consell, aquelles entitats que en vulgueu i us els farem arribar en breu. Ja els tenim, 
acaben d’arribar avui mateix, estan calents, recents sortits de l’impremta avui. 
 
 
Sr. Rodrigo Araneda. Realmente me parece un hecho histórico el tema de la 
votación y todo esto pero creo que uno de los papeles más importantes que tenemos 
como Consell es visibilizar la ciudadanía social. O sea la integración que tienen las 
personas inmigrantes no solo en el tejido político, digamos administrativo, sino más 
bien en el tejido asociativo que en realidad es uno de los elementos más importantes 
que constituye la participación de nosotros como constituidores de ciudad. En ese 
sentido uno de los elementos que se debería configurar hacia adelante es la posibilidad 
de generar algún trabajo del Consell a nivel de provocar esta participación en el mismo 
tema vecinal, etc. Creo que tiene más peso que solo exigir el tema de votación. 
 
Sra. Immaculada Moraleda. Moltes gràcies per la teva aportació. Si no hi ha cap 
qüestió més, deixaríem aquí el Consell i aprofitem també per celebrar-nos bones 
vacances de Nadal, els que celebrin el Nadal i els que no bones vacances d’hivern. 
 
Ens veurem el 18, el dia de l’entrega del Premi del Consell, però si hi ha alguna 
persona que no pugui venir que passin un bon final d’any i una bona entrada també de 
l’any vinent. 
 
 
A les 20:45 hores s’acaba la sessió Plenària. 
 
 
 


