
2n Premi Consell Municipal d’Immigració  de Barcelona 2010 
 

Aquest any 2010 ha estat la segona convocatòria del Premi Consell Municipal d’Immigració. 

D’una banda s’ha mantingut un premi obert a totes les entitats, projectes i persones que treballen 

per a la integració de les persones immigrades. S’han presentat 44 propostes que donen una visió 

àmplia i diversa del treball que es fa a la ciutat. Un cop més hem de parlar del teixit associatiu, de 

la seva maduresa, del saber adaptar-se a la realitat social, de la creativitat d’algunes propostes, de 

la voluntat de servei d’altres...  

 

El dia 1 de desembre es reuneix el jurat del premi i com a resultat de les seves deliberacions, 

acorda atorgar el premi a: 

 

Sr. Avelino del Rosario Sapida,  

Per la seva trajectòria de lluita en favor dels pobres tant a Filipines, el que li va costar l’exili, 

com a Barcelona. La seva vida com a capellà ha estat sempre compromesa amb lo social, 

al costat del col·lectiu filipí però també treballant per la unitat de la població immigrada, així 

va ser un dels fundadors del Consell Municipal d’Immigració. Lluitador incansable pels 

drets dels treballadors, el que li va portar a treballar conjuntament amb els sindicats. El 

pare Avelino creu que el sector dels pobres i llur opinió haurien de comptar alhora de 

determinar el seu destí; que han de participar o col·laborar en el govern de la nació. També 

va ser fundador del Centro Filipino – Tuluyan San Benito. 

 

 

D’altra banda s’havia acordat que enguany la Menció Especial del Premi recaigués en una entitat 

membre del Consell que al llarg de l’últim any hagués destacat per:  

- La seva participació en les activitats  i grups de treball del CMIB 

- Portar a terme accions i/o activitats en col·laboració amb altres entitats del 

CMIB 

- Contribuir en crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del CMIB 

 

La forma de determinació ha estat a partir de la votació secreta de les entitats membres del Consell 

en la sessió Plenària ordinària de l’1 de desembre. El resultat de les votacions ha determinat com a 

mereixedora del Premi a: 

CC.OO. Barcelonès Departament d’Immigració  

El 1964 es van constituir les CCOO a Barcelona, com a moviment sindical que des de l'inici 

va saber combinar les reivindicacions econòmiques i laborals dels treballadors i 

treballadores amb reivindicacions socials i polítiques en la lluita contra la dictadura 

franquista i per les llibertats democràtiques. El Departament d’Immigració s’ha caracteritzat 

per la defensa dels drets de ciutadania de les persones nouvingudes en condicions 

d’igualtat i per la lluita pels drets dels treballadors i treballadores immigrants. Mohamed 

Hilal és en aquest moments el representant d’aquesta entitat al Consell Municipal 

d’Immigració. Treballador del CITE-CCOO, entitat que dóna suport a les persones 

estrangeres. 

 


