
 
Ajuntament 

 

  
de Barcelona 

 Consell Muncipal d’Immigració 
Pl. Pi i Sunyer 8-10 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 402 75 70/31 67 
Fax 93 402 70 90 

 

 
ACTA DE LA REUNIÓ EN PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Sessió del dia 27 de novembre, a les 19 hores 
a la Sala Lluís Companys de l´Ajuntament de Barcelona 

 
Presideix:  Sr. CARLES MARTÍ I JUFRESA , Primer Tinent Alcalde 
 
Assistents:  
 
 Sr. Daniel de Torres i Barderi, Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural 
 Sr. Manuel Colon (Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya) 
 Sr. Ousseynou Niang (Ass. Catalana de Residents Senegalesos) 

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

 Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina a Barcelona) 
 Sra. Fatima Ahmed (Associació Socio Cultural Ibn Batuta) 
 Sra. Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalan) 

 Sra. José Vera i Javier Morán (Asociacion de Ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Ventura (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil)) 
 Sra. Marina Paulita Astillero (Centre Filipino Tuluyan San Benito) 
 Sra. Janette Vallejo (AMIC- UGT. Unió General de Treballadors) 
 Sr. L’Hachemi Ahmed (Associació Wafae) 

 Sra. Marta Cots (Consell de la Joventut de Barcelona) 
 Sr. José Guzmán (Fundación Juan Pablo II) 
 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA) 
 Sr. Joaquín Changue (Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya) 
 Sr. Mohamed Hilal Ben Ali (CC.OO. Barcelonés Departament d’Immigració) 

 Sr. Dai Hua Dong (Asociación Paisanos de Zhejiang en Catalunya) 
 
 Sra. Àngels Esteller, Grup Municipal PP 
 Sra. Mercè Homs, Grup Municipal CIU  

 

 Sra. Lola Rodríguez, Serveis d’Interculturalitat de la Direcció d’Acció social 
 Sra. Marleny Colmenares, Institut municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 Sr. Ramon Sanahuja, Director d’Immigració 
 Sra. Mercè González, Secretaria del Consell Municipal d’Immigració 

 
S’excusen:  
 Sra. Laura Rojas (FASAMCAT – Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya) 
 Sra. Mª Mercedes Benzaquen (Casal Argentí a Barcelona)  
 Sr. Josep Maria Lahosa, Serveis de prevenció del sector de Seguretat i Mobilitat 

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

1.  Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa. Agraeix a tothom la seva presència i en particular assenyala que la 
Sra. Huma Jamshed per primer cop ocupa la vicepresidència d’aquesta sessió arran de les 
votacions que hi van haver en el seu dia.  
 
 

http://c10.ajuntament.bcn/APPS/rhuwiwWeb/respWorkPlace.do?orgId=6112018&peId=5518&act=resp
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Comenta que l’ordre del dia ha estat treballada per la Comissió Permanent i que tot seguit 
seguirem en 1r lloc amb l’aprovació de l’acte de la sessió anterior. Pregunta si hi ha esmenes i 
queda aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
 

2.  Celebració Dia del Migrant 14 de desembre. 
 
El Sr. Dani de Torres expressa que vol agrair a les entitats que participaran en la festa del dia 
del Migrant, 26 entitats. Comenta que, com cada any, a part de del dia de la celebració, de les 
activitats del Moll de la Fusta, també s’organitza l’acte institucional, que l’any passat per problemes 
de coordinació va tenir lloc el mateix dia. En aquest cas es va treballar des del principi per evitar 
que es tornés a produir aquesta situació i per tant amb la Generalitat es va acordar que l’acte 
institucional tingués lloc el dissabte dia 13 a les 11 del matí al Palau Centelles del Palau de la 
Generalitat. Per tant, dissabte a les 11 del matí tindrà lloc l’acte institucional i el diumenge l’acte al 
Moll de la Fusta.  
 
Pel que fa a la difusió de l’acte aquest any s’ha fet un esforç important i s’estan realitzant molts 
productes a nivell informatiu, pòsters, tríptics, flyers; també es posarà a mitjans de premsa escrita 
i també a molts dels mitjans vinculats als col·lectius d’immigrants, a la web de l’Ajuntament, etc.  
 
També comenta que tal com es va acordar, en la valoració del Dia del Migrant de l’any anterior, el 
grup de treball per organitzar el Dia del Migrant d’enguany, havia de començar a treballar amb 
més antel·lació perquè hi havia la idea que potser faltava una mica de temps per preparar més les 
activitats i així es va fer. Es va començar a treballar el mes de juliol i hi ha hagut 4 reunions del 
grup de treball per preparar els actes del Dia del Migrant i que ha estat la Mercè, la Secretària, qui 
ha portat i qui ha coordinat aquestes reunions. 
 
La Sra. Mercè González comenta que en la documentació que s’ha repartit, hi ha un resum de 
les dades participatives d’aquest any, del Dia del Migrant. Bàsicament vol ressaltar com a dades 
que aquest any hi ha 26 entitats que participaran, carpes informatives n’hi haurà 24, de la mostra 
gastronòmica hi ha 18 entitats, que participen d’aquesta mostra, s’està al voltant d’unes 26 
actuacions entre danses, grups musicals, conte contes, etc. i 22 tallers. També hi haurà una 
activitat esportiva, hi haurà un camp de futbito de 3 x 3 que el cedeix la Diputació de Barcelona i 
s’organitzarà un torneig. També hi haurà dues exposicions que a continuació comentarà.  
 
Recorda que el Consell de Joventut de Barcelona (CJB) era l’entitat que aquest any es convidava a 
participar el Dia del Migrant. Tal i com es va decidir en el grup de treball, es va fer una carta 
d’invitació per aquesta plataforma i va haver-hi una primera reunió, en la que també va assistir-hi 
Fedelatina, tal com ho va sol·licitar. En aquesta primera reunió es van establir o es va acordar 
quina seria la participació que podien tenir en aquesta diada i es va determinar que hi hauria una 
carpa informativa del Consell de la Joventut en la que sobretot farien incidència de les associacions 
educatives, per donar-les a conèixer a la gent que assisteixi en aquesta festivitat, és a dir esplais, 
agrupaments, etc. També participarien en el tema tallers a partir de l’Esplai Estuc.  
 
Per una altra banda, a proposta de Fedelatina, donat que hi ha un grup de hip hop vinculat molt al 
col·lectiu de joves llatins que estan associats a Fedelatina, ells proposaven si el CJB també coneixia 
d’altres grups de hip hop no tant vinculats al col·lectiu d’immigrants i que es pogués treballar 
alguna actuació musical dels joves conjuntament. Arrel d’això ho han estat treballant i així 
finalment hi haurà 3 grups de hip hop, cantaran 2 cançons cadascun i finalment cantaran 2 
cançons els 3 grups conjuntament, això ho estan treballant durant tot aquest temps.  
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Afegeix que hi haurà 2 exposicions en una carpa gran. Una exposició s’anomena “Murs: trenquem 
tòpics per a la convivència” que ha estat dissenyada i elaborada per Sos Racisme amb la 
col·laboració de Barcelona Solidària. Després una altra exposició que s’anomena “D’immigrants a 
ciutadans. La immigració a Catalunya del franquisme a la recuperació de la democràcia” elaborada 
pel Museu de la Història de la Immigració a Catalunya que es troba a Sant Adrià. Per altra banda 
informa que s’estan elaborant uns plòters que exposaran què és el Consell i quines entitats en 
formen part; així com la declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides, la proclamació 
del 18 de desembre com a Dia Internacional del Migrant. 
 
Afegeix que també hi ha 2 grups del programa Diversons “Música per a la integració” de la 
Fundació La Caixa, que també es va acordar d’oferir-los aquesta possibilitat. 
 
Per últim recordar que el dimarts vinent serà l’última reunió d’organització i que és important que 
tots aquells que participen en aquest dia vinguin a la reunió el proper dimarts a les 18 hores a la 
Sala dels Tapissos. 
 
Sr. Carles Martí obra el torn de paraules de les entitats.  
 
La Sra. Fatima Ahmed comenta que li sembla que serà un èxit perquè a ella la va sorprendre 
molt aquest any i va tenir molta satisfacció de rebre a la seva bústia, viu a Nou Barris, el tríptic de 
la festa.  
 
El Sr. Carles Martí comenta que ja havia dit anteriorment el Comissionat que s’havia fet un gran 
esforç comunicatiu i que és molt bo que la difusió arribi a tothom, i que tothom pugui venir 
independentment que participi de la dinàmica de les entitats. Afegeix que els ciutadans estan tots 
convidats i si aconseguim que hi hagi un bon flux de ciutadans i ciutadanes que vinguin a veure-ho 
o que participin més activament serà un gran pas endavant.  
 
 

3.  Proposta de funcionament i convocatòria de la Comissió d’Opinió d’Urgència 

 
El Sr. Carles Martí passa al punt tercer en el que es presenta la proposta de funcionament i 
convocatòria de la Comissió d’opinió d’urgència. Informa que és una mesura que està prevista en 
el Pla de Treball que es va aprovar en el seu dia per part d’aquest Consell Plenari i per tant per 
donar-hi compliment s’ha treballat des de la Comissió Permanent per donar-li forma.  
 
Sra. Huma Jamshed. En determinats moments es produeixen esdeveniments que per la seva 
importància o projecció mediàtica caldria que el CMIB fes públic el seu posicionament i la seva 
opinió. Cal tenir en compte que són casos excepcionals donat que el CMI ja disposa d’altres 
instruments per tal de participar i col·laborar en la definició de les polítiques públiques. D’altra 
banda en la formulació de com ha de funcionar aquesta comissió s’haurà de possibilitar i permetre 
la participació de qualsevol entitat membre del CMIB. Alhora s’haurà d’acomplir un mínim de 
representativitat per tal que els documents elaborats es considerin que són producte del consens i 
que recullin les diferents sensibilitats de les entitats membres. Per últim, caldrà crear un 
mecanisme molt àgil de convocatòria, treball i difusió per tal que l’esdeveniment a treballar sigui 
d’actualitat. Això comporta un esforç per part de tots i tenir molt presents i ser respectuosos amb 
els circuits i terminis establerts. 
 
Qui la pot convocar? 
Es considera que la Comissió d’opinió d’urgència pot ser convocada pels següents òrgans o 
entitats: 
 

1. Plenari del Consell Municipal d’Immigració 
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2. Comissió Permanent CMI 
3. Presidència CMI 
4. A partir de la demanda de 8 entitats del CMI 

 
Condicions: 

-  Per fer la convocatòria a proposta del Plenari caldrà consens per part de tots els membres o 
en el seu defecte de la majoria dels assistents. 

- Per fer la convocatòria a proposta de la Comissió Permanent caldrà consens per part de tots 
els membres o en el seu defecte de la majoria dels assistents. 

- Per fer la convocatòria a proposta de la Presidència del CMIB caldrà que es faci la demanda 
mitjançant una carta adreçada a la Secretària del CMI 

- Per fer la convocatòria a proposta d’un mínim de 8 entitats caldrà una carta adreçada a la 
Secretària del Consell signada per les entitats sol·licitants. 

 
Forma de funcionament: 
Un cop convocada, la Secretària del CMI convoca a totes les entitats del CMI per correu electrònic 
amb una antelació mínima de 24 hores. En dita convocatòria s’exposarà qui convoca i el motiu així 
com el dia, lloc i hora de la reunió de la Comissió d’opinió d’urgència.  
 
Per tal de respectar la representativitat de la comissió caldrà l’assistència com a mínim de 8 
entitats del CMI de les quals 4 hauran de ser membres de la Comissió Permanent. El document 
caldrà ser aprovat per consens. També caldrà pactar les diferents formes de difusió i comunicació 
que s’utilitzaran. 
 
La Secretària del CMI enviarà el text elaborat a tots els membres que formen part del CMI. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa  agraeix la intervenció i explica que aquesta és la proposta que la 
Comissió Permanent planteja al Plenari per tal que sigui la forma d’autorganització i funcionament 
d’aquesta Comissió d’Opinió d’Urgència. Obra torn de paraules.  
 
Sr.Javier Bonomi comenta la importància que té aquest instrument per fer visible i “responder 
de forma efectiva i ràpida mas que nada en un momento de crisis o en que hay cuestiones 
coyunturales que nos pueden afectar directamente”. Exposa que “sinceramente creo que con este 
instrumento el CMI cumplirá un papel más real y más concreto y podrà también ser un órgano de 
referencia a nivel de opinión y esto es un paso adelante no sólo de reconocimiento de esta 
institución sinó en la posibilidad de acción concreta.” 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa comenta que efectivament és un instrument que està pensat d’una 
manera molt àgil, en 24 hores hem de poder reaccionar si ho creiem oportú, si ho creu oportú el 
conjunt del Ple, la Comissió Permanent, el President i si ho creuen oportú 8 entitats, que és un 
nombre que s’ha valorat que no és massa ni massa poc, suficient per no està a “l’alburg” d’una 
sola entitat, però alhora tampoc massa ampli com perquè dificulti aquesta pròpia agilitat de 
convocatòria. Considera que és un instrument àgil, eficaç, previst i per tant que es pot exercir 
davant qualsevol circumstància que sobrevingui, s’hagi de contestar declaracions, es vulgui fer un 
posicionament amb determinades circumstàncies, doncs, es podrà utilitzar. 
 
Entén, per tant, que el conjunt de les entitats veuen bé aquest procediment que ha preparat la 
Comissió Permanent. Agraeix i dona per aprovat aquest procediment que a partir de demà ja és 
vigent i ja es pot posar en marxar.  
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4.  Proposta de creació d’un Grup Consultor temàtic 

 
El Sr. Carles Martí dona pas al punt 4rt on hi ha la proposta de creació d’un Grup Consultor 
seguint també les indicacions del Pla de Treball que vam aprovar i per tant d’implementar-lo i 
posar-lo en marxa.  
 
Sr. Daniel de Torres comenta que el Pla de Treball contemplava la creació de grups consultors 
de temàtiques que consideréssim que eren interessants que es debatessin o s’aprofundissin en el 
context del consell. Tant en el PAM com en el Pla de treball d’aquest mandat, una de les accions, 
una de les mesures més rellevants, és l’Elaboració d’un Pla Municipal per a la Interculturalitat. 
L’elaboració d’aquest Pla, que començarà en les properes setmanes, es va valorar que era una 
bona opció crear un grup consultor dins el consell que treballés el tema de la interculturalitat. Així 
les entitats que vulguin puguin participar en l’elaboració i fer propostes. 
 
També es va valorar que, tenint en compte les dates i tenint en compte la feina que ocasiona 
l’organització del Dia del Migrant i les vacances, el començament d’aquest grup fos a finals de 
gener, febrer. Per tant, si s’està d’acord amb la proposta que es va aprovar a la Comissió 
Permanent, s’enviaria una convocatòria a totes les entitats del Consell perquè aquelles que 
estiguin interessades en formar part d’aquest grup consultor, s’adhereixin i es convocaria la 
primera sessió a partir de gener, març. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa pregunta qui farà el lideratge intern, la Secretària? 
 
Sr.Daniel de Torres  comenta que serà la Secretària. Recorda que en el Pla de Treball la idea de 
crear un Grup consultor inclou la possibilitat de convidar experts. Així es valora que podria ser 
interessant, tenir algunes sessions de treball demanant que alguns experts o que altres sectors 
socials compartissin algunes sessions de treball per tractar el tema de la interculturalitat. Per tant 
no és un grup en el sentit tancat única i exclusivament a la feina de les entitats sinó tenir aquesta 
possibilitat també que el grup fos més obert però evidentment liderat i portat per les entitats del 
CMI. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa diu que tal i com s’havia comentat en anteriors sessions, aquest any 
està sent l’Any del Diàleg Intercultural. Comenta que estem fent moltes activitats per aflorar 
aquesta pluralitat cultural i aquesta capacitat de trobada intercultural. Com s’havia dit amb 
aquesta funció, no n’hi ha prou i el que cal és vertebrar, estructurar, sistematitzar en aquesta 
ciutat aquestes línies i aquesta manera d’anar sumant que és el diàleg intercultural i la 
interculturalitat. Per això s’havia dit que faríem aquest Pla que definiria qui?, com? i quan? dintre 
de l’Ajuntament, amb col·laboració de les entitats, amb el teixit associatiu podia desenvolupar tota 
aquesta tasca d’ara cap el futur. Per fer això, ho farem lògicament a través de la proposta tècnica 
de l’Ajuntament, ho farem amb els grups polítics, però també te tot el sentit que es faci a través 
de les entitats o com deia el Dani de Torres amb personalitats. Torn obert de paraules. 
No hi ha demanda de paraules.  
 
El president entén que la idea és ben rebuda i que s’obre el procediment habitual que és fer una 
convocatòria, enviar-la a tothom, deixar-la oberta i suggerir noms no només expressar la 
participació de l’entitat, l’entitat vol participar va i s’apunta, sinó la possibilitat de suggerir noms de 
persones expertes, coneixedores d’aquests temes que puguin incorporar-se a títol més individual 
que representatiu de les entitats. Acaba afegint que es procedeix a fer aquesta convocatòria a 
través de la Secretaria del Consell i a constituir aquest Grup consultor específic per a la 
col·laboració en la redacció del Pla per a la Interculturalitat, que es redactarà durant el primer 
semestre de l’any que ve. 
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5.  Proposta d’actualització dels membres del Consell Municipal d’Immigració i  

proposta sobre el procediment d’incorporació de noves entitats al CMIB 
 
Sra. Mercè Gonzàlez Esteve informa que aquest punt en realitat fa referència a tres punts. El 
primer punt seria un procediment d’inici de baixa de cinc entitats, informar d’aquest fet. Són cinc 
entitats que des del Plenari del 23 febrer del 2006 no han assistit a cap Plenari ni tampoc han 
participat de cap grup de treball. Es va portar a la Comissió Permanent i es va decidir que des de 
la Secretaria del Consell s’enviaria una carta en aquestes entitats convidant-les a què es 
pronunciessin si tenien la voluntat de seguir sent membres d’aquest consell i per tant de tenir el 
compromís que això comporta. Se’ls donaria un termini de 2 mesos per dir alguna cosa i si en 
aquest termini no donen senyals de vida, automàticament en el següent Plenari es donarien de 
baixa aquestes entitats.  
 
Sr.Carles Martí i Jufresa pregunta quines entitats són? 
 
Sra. Mercè Gonzàlez Esteve informa que les entitats són: l’Associació d’Estudiants i Joves de 
Guinea Equatorial, l’Associació cultural Rombe, el Colectivo Tripartito Angola, Congo i República 
Democràtica del Congo, el Colectivo Al-Hanan i la Asociación Intercambio Cultural Chino-España. 
Serien aquestes cinc entitats.  
 
Sra. Mercè Gonzàlez Esteve informa que el segon punt fa referència a la petició d’entrada en el 
CMIB d’una nova entitat. La secretària comenta que a la documentació hi ha la fitxa informativa 
sobre quina entitat és, la Casa Eslava, i una fotocòpia de la carta de sol·licitud d’entrada d’aquesta 
entitat, que ha presentat tota la documentació necessària. Des de la Secretaria se sap que és una 
entitat que aquest últim any ha fet moltes activitats interculturals, ha format part de les entitats 
que han format part de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, també fan cursos d’idiomes, etc. 
Tota aquesta informació es va passar a la Comissió permanent, la Comissió Permanent va decidir, 
que com que és una entitat que va estar constituïda el maig del 2007, en principi li tocaria entrar 
com a observadora. A partir de maig del 2009 passaria a ser entitat membre de ple drets si té els 
dos anys d’activitat continuada. Així es va determinar que es fes la proposta en aquest Plenari. 
 
Respecte al tercer apartat s’explica que fa referència al procediment d’incorporació de noves 
entitats del Consell. La secretària comenta que poden trobar a la documentació un paper que posa 
Procediment d’incorporació de les entitats al CMI i que únicament ha estat posar per escrit allò que 
s’estava fent fins ara perquè tothom ho tingui clar i coneguem quines són les formes o les 
maneres per entrar a formar part del Consell. Les condicions, que són les condicions que estan 
expressades en les Normes Reguladores, són que sigui una entitat social, cívica i/o cultural del 
col·lectiu d’immigrants o bé que sigui una entitat veïnal, cívica, cultural i/o sindical d’àmbit ciutat, 
que disposin de vocalies específiques d’immigració; que sigui una entitat que estigui legalment 
constituïda i acreditar una activitat continuada de 2 anys (sinó s’entra d’observador) i ésser d’àmbit 
ciutat. Aquestes serien les condicions per a formar part com a membre del CMIB. El procediment, 
tal i com posa en aquest escrit, l’entitat fa un escrit sol·licitant aquesta entrada, la Secretària te 
una entrevista amb aquesta entitat per tal de recaptar la informació de Qui són?, Què fan?, Per 
què volen participar del CMIB?  Demana tota aquella documentació que acredita la constitució 
legal d’aquesta entitat, que porten més de 2 anys d’activitat, una relació de la Junta directiva de 
l’entitat amb la signatura de tots els seus integrants, i en el cas que fos una federació s’haurà de 
presentar un document amb la relació d’entitats que en formen part i la signatura de cada 
president de totes aquestes entitats. Un cop es té tota la documentació es passa tota aquesta 
informació a la Comissió Permanent. La Comissió Permanent pot determinar diferents qüestions: 
1) fer la proposta al Plenari de l’admissió d’aquesta entitat com a membre del CMIB 2) fer la 
proposta d’admissió de l’entitat com a observadora del CMIB en el cas que no porti 2 anys 
d’activitat 3) o bé, la proposta de no admissió d’aquesta entitat indicant o argumentant el perquè  
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no s’aprova aquesta admissió. Aquesta proposta de la Comissió Permanent passar al Plenari per 
acabar de ser validada. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa reafirma que amb aquest punt estem iniciant el procediment per a 
donar de baixa aquestes cinc entitats, si no donen senyals de vida, i autoritzant la incorporació en 
el nostre Consell a títol d’observador a una nova entitat, la Casa Eslava. També s’informa que s’ha 
posat per escrit el procediment fins ara seguit i el tenim per tant sistematitzat. Torn de paraules 
sobre aquest punt d’altes i baixes. Dona la paraula. 
 
Sr. Dai Hua Dong pregunta “ ¿En global son cinco entidades, no?” 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa contesta que són cinc les entitats que iniciem els tràmits per donar de 
baixa, cinc de diferents. 
 
Sr. Dai Hua Dong, “pero  pueden volver, ¿no? 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa, “Sí, si manifiestan públicamente que quieren continuar, van a 
continuar, pero lo que pasa es que hasta ahora no han dicho nada, hace muchos años que no 
dicen nada, entonces si continúan sin decir nada les daremos de baja, si dicen estamos aquí y 
queremos volver, vuelven, no hay problema. Procedim d’aquesta manera.”  
 
Sr.José Vera pregunta “en referencia a que si es una federación ¿tendran que ser los socios, las 
entidades actualizadas o las que la conformaron en una primera instancia?” 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa responde “se me escapa el detalle”. 
 
Sr.José Vera explica “ vamos a entregar la documentación y hay 9 asociaciones firmantes pero 
ahora ya està sobre 20”. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa diu “si en una federación dice, soy tal federación y en mis estatutos 
consta que somos estas entidades pues estas entidades son las que tienen que abalar porqué son 
las que legalmente dan sentido a la federación constituida. Si no la federación tiene que actualizar 
sus estatutos y una vez actualizados sus estatutos dando altas y bajas dentro de su propia 
federación pues entonces presentar la solicitud”. 
 
Sr. Javier Bonomi diu que “alega que – para ser más real lo formal, estaría muy bién que sea 
una lista actualizada en el sentido que evidentemente anualmente se pueden ir variando, o 
bianualmente, pero en realidad la fotografía que tenemos de esa entidad, en este caso comentaba 
el compañero José Vera que su Federación tiene 20 asociaciones, sería muy bueno para más 
transparencia y para un conocimiento de todo el órgano, que estuvieran las 20”. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa diu “los que ya estáis si se quiere ya ir actualizando la información, 
fantástico. Pero ahora estamos hablando de los que piden entrar”. 
 
Sr. Javier Bonomi diu “No, esta claro, es un caso excepcional el de José Vera, porqué 
justamente desde la asociación está solicitando la entrada de una federación, según entiendo, José 
está en el caso de nueva entrada”. 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa.  Comenta que entén el que ha dit abans – “nos hemos de guiar 
siempre por la documentación legalmente vàlida, por tanto, si hay una documentación legalmente 
vàlida que dice la federación la forman una serie de entidades con nombre y apellidos son estas 
las que abalan a la federación. Si estas entidades han cambiado, porque las entidades cambian en 
relación al día que se aprobaron los estatutos, habrá que pedir que se actualicen los estatutos y  
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una vez actualizados los estatutos ya se puede presentar con la foto. Otra cosa és las entidades 
que ya estan, que van cambiando también, para que conste en nuestros archivos y listados pues 
actualizar también, esto es positivo, pero ya no vinculado a la aceptación de la entrada”.  
 
 

6. Informacions 

 
Sr.Carles Martí i Jufresa  passa al 6è punt, el qual indica que és un punt que consta de dues 
informacions que son rellevants molt en particular el primer que te a veure amb el pacte assolit 
entre els cinc grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Pla de Treball de 
polítiques d’immigració d’aquest mandat 2008-2011. 

 
- Pacte de la Comissió Política d’Immigració: Pla de treball Immigració 
2008-2011  

 
Sr.Carles Martí i Jufresa expressa que aquest és un punt políticament molt rellevant. Comenta 
que  segurament molts dels presents ja saben que l’any 2002 hi va haver un acord polític entre 
tots els grups per marcar el que en aquell moment es va dir Pla d’Immigració, aquest és un pla 
que encara està vigent. El que s’ha volgut és que dintre d’aquest pla vigent, fer un esforç per 
consensuar el Pla de treball d’aquest mandat de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les 
Polítiques d’Immigració. Comenta que aquesta ha sigut una feina complicada, difícil, com no podia 
ser d’una altra manera, perquè consensos de cinc forces polítiques diferents sobre una matèria 
especialment sensible, no són senzills, però afortunadament, gràcies a la disposició, a la voluntat 
política de totes les forces polítiques, i perquè no dir-ho al treball, a l’equip de persones de la 
Direcció d’Immigració amb el Comissionat al capdavant, doncs s’ha pogut fer. Això ha sigut una 
incògnita durant molts mesos, no hi havia la garantia que donés resultat, finalment l’ha donat i per 
això fins avui no s’ha tocat aquest tema. Era un tema molt delicat des del punt de vista polític, 
però avui s’ha produït aquest consens i per tant podem presentar el Pla de Treball de la Direcció 
d’Immigració i per tant l’Ajuntament de Barcelona. Aquest és un pla transversal com ja s’explicarà, 
que l’Ajuntament de Barcelona en el seu conjunt, tirarà endavant en aquest mandat 2008 – 2011, 
seguint allò que diu el PAM.  
 
Sr. Daniel de Torres expressa que el document parteix dels principis de les línies prioritàries o 
estratègiques que es van acordar. En el PAM es van establir unes prioritats que tenien a veure 
amb adaptar, actualitzar les polítiques d’acollida. Tenia a veure amb treballar més el coneixement 
del fet migratori, tant a la ciutat com també a dintre l’Ajuntament, tenia a veure amb el tema de la 
interculturalitat, tenia a veure amb diversos aspectes que en aquest document són els eixos 
centrals i que després en el procés del pacte polític s’han anat detallant, s’han anat matisant per 
assolir aquest objectiu important que era que en aquest tema totes les forces polítiques anéssim a 
una.  
 
El document té una introducció que posa en context la referència del pla d’Immigració del 2002, 
que està vigent i que posa sobre la taula quins principis han de guiar les polítiques d’immigració de 
l’Ajuntament, consideràvem que continuaven vigents aquests principis i que no calia tornar a obrir 
el debat sobre aquests temes però si sintetitzar els tres pilars sobre els que aquests principis 
s’assentaven, els 3 pilars d’aquest pla de treball. Abans d’entrar en aquests 3 pilars hi ha una 
introducció de dades, de xifres, de posar el context, el marc de la immigració a la ciutat. Comenta 
que aquestes dades ja les té tothom perquè estan en l’informe d’estadística de població estrangera 
de la ciutat de Barcelona que es va enviar, però aquí hi ha una síntesi, un resum d’aquestes xifres. 
Després a la pàgina 12 hi ha el que seria una identificació dels principals reptes. 
 
Entrant en el tema dels 3 pilars aquí tots els partits es van posar d’acord amb la idea de la igualtat 
de drets i deures, la garantia de la igualtat de drets i deures i d’oportunitats socials en el marc de  
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l’estat de dret i a partir del respecte a uns valors democràtics és un pilar fonamental. Aquí es fa 
una referència en el tema del dret a vot, diu “en aquest procés cal tendir cap a la igualtat de drets 
i deures, cal fer referència a la importància que es pugui fer efectiu el dret a vot...”. Aquí hi ha un 
consens de tots de posar aquesta referència al dret de vot en relació al marc legal.  
 
El segon pilar és l’adaptació quantitativa i qualitativa dels serveis municipals per a donar resposta a 
la nova realitat sociodemogràfica de la ciutat i també a la demanda i a la exigència que les altres 
administracions i els altres governs, facin el mateix, s’adaptin a la realitat. 
 
Finalment el tercer pilar és el que fa referència a què hem de fer un gran esforç per a conèixer la 
realitat, per reconèixer la diversitat, per acceptar aquesta diversitat i al mateix temps ho hem de 
combinar amb fer un esforç en treballar tot el que té a veure amb els vincles, amb els lligams que 
uneixen als ciutadans. Això té a veure amb la idea de la interculturalitat, de potenciar la interacció 
entre tots els ciutadans. Creiem que si no hi ha contacte, si no hi ha coneixement mutu és molt 
complicat treballar aquests vincles.  
 
Després a partir d’aquí hi ha 5 àrees d’intervenció que tenen a veure amb aquests pilars que ja 
havíem comentat en el PAM. El primer el d’aprofundir més en el coneixement sobre el fet 
migratori. Aquest és el compromís de fer un esforç per millorar en aquest coneixement que 
finalmentment és el que permet que les polítiques tinguin una base més sòlida, que siguin més 
eficaces.  
 
El segon pilar te a veure amb tot el tema de l’acollida. Ara ja portem uns anys d’immigració, 
d’aquesta nova etapa, i és veritat que a diferència del 2002 hi ha molta gent que ja estan 
reagrupant familiars, que porten o que porteu ja molt temps i que per tant moltes de les arribades 
que s’estan produint ara tenen lloc en un context diferent de fa uns anys. En termes generals el 
creixement està estabilitzat, a nivell d’entrades, al llarg de l’any però en canvi el de reagrupament 
familiar ha augmentat molt. Això vol dir que són persones que arriben en un context d’estabilitat, 
en un context de regularitat, que es disposa d’un habitatge, que es disposa de recursos i per tant 
també canvia la manera de fer l’acollida. Informa  pels informes que fem d’habitatge coneixem qui 
està sol·licitant el reagrupament a la ciutat, a quins barris, i per tant el fet de poder treballar de 
manera anticipada a l’acollida d’aquests menors o d’aquests cònjuges (marit, dona) és una 
garantia. S’està demostrant, en el projecte que s’està fent a Horta (un projecte pilot que porta ja 
un any) que realment funciona i que la gent quan arriba, si l’entorn familiar ja ha tingut un accés a 
una informació, un contacte amb els actors del territori, ja sigui del món educatiu, del món del 
serveis, del món cultural, etc., Per això aquest és un dels principals projectes. 
 
També hi ha tot el tema d’ampliar les Sessions Informatives, es a dir tota la gent que arriba a la 
ciutat que pugui assistir a una Sessió Informativa on se li informi una mica sobre què és 
Barcelona, quin és el context administratiu, legal, cultural, etc. Com sabeu el SAIER és el principal 
equipament d’acollida públic de la ciutat doncs també és important el compromís de reforçar-lo, 
d’adaptar-lo a les noves necessitats. Es fa una feina important i cal continuar reforçant i adaptant 
al SAIER a les noves realitats. Això també implica elaborar materials, implica diverses qüestions, 
tot el tema de la llengua, de l’aprenentatge del català, del Consorci, de seguir adaptant les ofertes 
de manera que siguin més accessibles, que el coneixement de les llengües sigui més fàcil i és una 
de les apostes, també clau, evidentment, d’aquest pla. 
 
Ja en l’apartat que té a veure amb les responsabilitats municipals, amb els informes de 
reagrupament, amb els informes d’arrelament, comenta que amb això de la immigració i de les 
polítiques de l’Ajuntament, el primer és fer bé allò que és competència teva i com sabeu 
l’Ajuntament té la responsabilitat de fer aquests informes d’arrelament social i de disponibilitat 
d’habitatge. És un esforç, també, que aquests serveis s’adaptin a les situacions canviants. Les 
situacions, les arribades, les demandes a vegades fluctuan no tant només per que hi ha un  
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augment sino perquè hi ha altres variables que fan que aquestes demandes, que aquestes 
sol·licituts variïn. Pensa que aquí hem de fer un esforç per seguir millorant encara més. 
 
El quart tema és el de treballar la interculturalitat i fomentar la participació per millorar la 
integració. Podríem dir que la mesura rellevant és el compromís de fer aquest Pla Municipal  per a 
la Interculturalitat, un pla que ha de posar el principi de la interculturalitat en el cor del conjunt de 
polítiques de l’Ajuntament, no només des de las que es fan des de l’àrea d’Immigració també des 
de l’Urbanisme, des de la de Seguretat i la Prevenció, des de la Promoció Econòmica... La 
interculturalitat entesa com a principi fonamental per entendre la ciutat. 
 
Hi ha altres mesures, reforçar els serveis de la Mediació Intercultural, obrir una nova línia de 
subvencions que després comentarem amb més detall, fer l’èmfasi per incloure, per facilitar la 
incorporació dels nous ciutadans en aquells espais de participació ja existents a la ciutat, tot el que 
és la normalització de la ciutadania, la participació en les associacions de comerciants existents, en 
les associacions de pares, en les associacions de veïns, etc., etc. Són diferents iniciatives que van 
cap aquesta idea de fomentar la participació i la interculturalitat. 
 
Finalment la cinquena àrea la porta la transversalitat, les polítiques d’immigració no es fan des de 
l’àrea d’immigració sinó que tot l’Ajuntament, totes les àrees han de tenir present (Educació, 
Promoció Econòmica, Serveis Socials, Cultura...) aquesta nova realitat.  
 
També comenta, destacant la importància del pacte que s’ha fet un esforç per a garantir el 
seguiment i l’autoavaluació. Hi haurà per una banda una taula política i també es crearà una taula 
transversal dins de l’Ajuntament amb representants d’aquestes àrees que aquí es detallen. Amb 
l’objectiu que a partir de l’elaboració de fitxes concretes amb els objectius, amb els pressupostos 
que de manera trimestral es pugui anar treballant i al cap de l’any es pugui fer un informe 
respecte com està l’avaluació d’aquest Pla de Treball.  
 
 

- Nova línia de subvencions: Accions de promoció del diàleg intercultural 
 
Sr.Carles Martí i Jufresa dona pas al següent punt.   
 
Sr.Ramon Sanahuja i Vélez recorda que des de la Direcció d’Immigració els darrers 2 anys hi 
havia, dins la convocatòria ordinària de l’Ajuntament i de tots els sectors i els districtes, la part 
d’acollida. Comenta que moltes entitats han presentat sol·licitud de subvenció a la línia d’acollida i 
que es mantenen les mateixes quantitats que els darrers anys perquè segueix arribant gent i 
perquè encara és necessari treballar en els aspectes d’acollida. Seguint tant el PAM com el Pacte 
es crea per a l’any que ve una nova línia de subvencions i de suport a projectes de caire 
intercultural. Explica que a l’any 2009 es durà a terme el Pla Municipal d’Interculturalitat durant el 
primer semestre on s’acabaran tota una sèrie d’acords i d’èmfasis en el sentit de promoure la 
interculturalitat dins l’Ajuntament i en el conjunt de la ciutat. Ressalta que és molt important que 
es tingui en compte que es donarà suport a les activitats que es promoguin des de les entitats que 
tinguin en compte el principi d’interacció positiva, per exemple activitats que puguin organitzar el 
col·lectiu d’immigrants que siguin obertes al conjunt de la ciutadania, òbviament que hi anirà 
aquest col·lectiu però amb l’objectiu d’atraure a la ciutadania i amb la idea de crear espais de 
sociabilitat compartida, espais on la gent es pugui relacionar, on es pugui conèixer, que puguin 
conèixer la diversitat i realitat dels diferents col·lectius que tenim presents a la ciutat. Comenta 
que es considera que el contacte entre persones diferents, catalans i d’origen estranger, d’origen 
immigrant, són el que farà caure aquests murs d’incomprensió, de tòpics o de rumors, és el 
contacte personal amb el diferent, amb l’altre, és la millor forma de conèixer la realitat. Aquest és 
un principi bàsic que es vol promoure i doncs és per això que s’obre aquesta nova línia. Comenta 
que ja es recordarà quan sorti la convocatòria i que sortirà a principis de gener.  
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Sr. Carles Martí i Jufresa  obra el torn de paraules. 
 
Sr. Joaquin Changue dice “Està bién que las entidades estén no sólo para nosotros sinó que 
estén abiertas para otros pero yo creo que hay problemas. Lo hemos hecho durante bastantes 
años. No sé como està actualmente, lo que frenó esto fue la falta de espacio para desarrollar las 
actividades. Antes, ahora no sé como està, los Centros Cívicos funcionaban que podías montar 
exposiciones, podías montar actividades. En Sant Martí hemos hecho muchas actividades pero 
llegó un momento que los Centros Cívicos pasaron a ser privados, en este caso para solicitarlo no 
dependía ya directamente del Ayuntamiento. Eso sería también un problema para las entidades 
que no tengan espacio, tendremos que buscarnos la vida para hacer esto, entonces nos costarà 
mucho más. Sería bueno ver ese aspecto de los Centros Cívicos para desarrollar esas actividades 
sea una vez al año, dos veces al año, cuando se puedan hacer esas actividades”. 
 
Sr. Ramon Sanhuja i Vélez comenta que pren notes d’aquestes observacions. També informa  
que s’està duent a terme un replantejament del paper dels Centres Cívics a la ciutat, precisament 
des del nostre sector, des de la gerència del nostre sector i una mica en la direcció que estava 
apuntant. Afirma que és cert el que en alguns Centres Cívics la gestió està privatitzada però això 
no vol dir que no siguin oberts a tothom, en teoria això no hauria de passar. Únicament informar 
que pren nota de la seva observació i que en el procés aquest de reorganització i centralització 
d’algunes de les funcions dels Centres Cívics, des de la Direcció d’Immigració, es farà sentir la 
vostre veu perquè siguin llocs oberts i on totes les entitats de la ciutat, les entitats d’immigrants 
òbviament formeu part de la ciutat, puguin tenir els espais disponibles que siguin necessaris. 
 
Sra. Elsa Oblitas expressa que té cinc preguntes “creo que el Consell és el portavoz de las 
preocupaciones de todos los inmigrantes, mi pregunta es ¿Realmente estamos identificados con 
los grupos más vulnerables o sólo trabajamos con los residentes regularizados y establecidos? 
 
Segona pregunta: “ Muy bien sabemos que la recesión económica està teniendo efectos negativos 
en nuestra sociedad y sobretodo en el grupo de personas varones inmigrantes irregulares ¿Por qué 
el proceso de retorno voluntario está siendo tan largo, tan duradero y tan complicado? ¿Que 
podemos hacer desdel CMIB para poder agilizar estos procesos ya que tenemos coordinación con 
la Generalitat i la Secretaría para la Inmigración?” 
 
Tercera pregunta: “Estos grupos de marginados que estan generando unos gastos sociales de 
dependencia y su mantenimiento ¿Como cree el Consell que los Ayuntamientos estaran preparados 
en los próximos meses para afrontar este grupo que se irà masificando cada vez más y quedarán 
sin trabajo, sin casas y sin comida? ¿Estamos preparados los Ayuntamientos para acoger a este 
grupo de gente marginada?” 
 
La quarta pregunta: “es sobre los informes de arraigo social. Hay una disparidad de criterios, 
sobretodo en los diferentes distritos, para dar el informe en el tema ¿En que tiempo tienen que 
estar empadronados para obtener este registro? Porque hay gente que viene de Murcia, de 
Madrid, que ya han vivido allí 2, 3 años y no les quieren conceder el informe de arraigo social. 
¿Estan siendo homogéneos estos tiempos? Porque hay otros que aceptan que tengan 6 meses de 
haber estado empadronados, o 1 año o los 3 años. 
 
I la última: “es sobre las redadas de la policía. Últimamente, estas semanas, se están masificando 
las redadas de control de documentación en la Rambla del Raval, en la Calle Sant Pau, en la calle 
Sant Antonio y hasta han llegado a las puertas del Consulado de Bolívia, que está en la calle 
Comte Borrell número 62. Se han llevado a mucha gente y estan siendo internados en las 
comisarías. ¿Si hay dinero para deportar a expulsados con dos Guardias Urbanos ida y vuelta por 
qué no se agiliza más el retorno voluntario? ¿Porqué no invertir ese dinero i agilizar los procesos 
de retorno voluntario? Yo le aseguro que si me dicen hagan una lista de la gente que realmente  
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está mal y quieren volverse, habría una lista para volver. ¿Por qué tenemos que llegar a ese límite 
de cogerlos, identificarlos como delincuentes, tomarles las huellas, hacerles pasar momentos que... 
no es justo. Porqué esta gente no es delincuente, su único delito es estar irregular. Si podemos 
ahorrarnos tanto económicamente y estos procesos psicológicos que no son agradables para la 
gente, pienso que si coordinamos desde el Consell, que somos el portavoz de las preocupaciones 
de nuestra gente, creo que somos eso para esta gente ahora que está siendo un grupo muy 
delicado, yo estaría presente en todas y apoyaría todas pero a veces creo que no estoy en un 
lugar correcto y a veces me siento un poco mal.” 
 
Sr.Ousseynou Niang. Comenta que començarà per dues preguntes i després farà la valoració. 
La pregunta és que el document que s’ha donat, el Pla de Treball 2008 -2011, s’ha donat per 
observació? S’ha donat per a informar-los? Per què els l’han donat? N’han de fer alguna utilització 
o alguna cosa? O els l’han donat per dir “aquí teniu el document i ja està”? 
 
Una altra cosa és que creu, el document l’ha llegit ràpidament, que si de vegades es pot lliurar 
amb antelació, ja ho va dir l’any passat i ho torno a dir, estaria bé que tinguessin el document, o 
alguna línia de treball del document perquè quan vinguessin poguessin tenir temps de donar més 
intenció  a les intervencions. Per altra part pregunta com es farà el seguiment. 
  
L’altre era que les línies de subvenció,  creu que estaria be que des del consell es creés una 
comissió que mira la necessitat, cap a on pot tirar la subvenció. Hem vist que ara Immigració faran 
més coses d’interculturalitat, l’ICUB que fa coses també de cultura i al final no sabem com 
gestionar això. 
 
L’altra cosa és – comenta que no sap si s’ha de plantejar avui o potser amb més temps – el 
Consell que fa, hem de mirar el pla de treball que fem i intentar que el seguiment sigui més 
rigurós. Per exemple amb el SAIER el Consell ha de tenir un paper rellevant d’atenció als 
immigrants. Hem de mirar nosaltres com a Consell que proposem allà. Per a mi el Consell no és 
està aquí cada sis mesos, si és això millor pleguem, bé jo plego, perquè avui tenim Cine Fòrum, 
teníem una activitat que he deixat per venir al Consell perquè sigui alguna cosa, sinó jo seria a 
l’activitat que hi ha molta gent, tenim un cine fòrum africà i la gent està discutint però jo he vingut 
al consell per plantejar tots aquests temes. 
 
Sr. José Guzmán dice “En nombre de la Fundación Juan Pablo II. Se està hablando de 
subvenciones y que tenemos que hacer actividades, nosotros venimos trabajando desde hace 9 
años la actividad deportiva.  A parte hemos creado un Club deportivo que lleva una escuela de 
futbol pero nosotros nos encontramos muchos problemas con los campos de fútbol. Los complejos 
deportivos son negados cuando uno lo solicita. En este caso nosotros estamos ocupando 2 campos 
de fútbol en el Buen Pastor, el complejo deportivo Buen Pastor que està en Sant Andreu y el Club 
Deportivo Buen Pastor. Estos campos prácticamente los tienen una entidad y ahora nos cierran las 
puertas. Tenemos una escuela de fútbol donde juegan los niños, no los dejan jugar. Esta escuela 
està federada, ellos exageran el costo, lo que cobran por cada partido de fútbol. Hoy dia les 
tocaba entrenar a estos niños y nos cierran las puertas. La liga de fútbol que tenemos, que 
jugamos sábado y domingo, igualmente. El nuevo director parece que a nosotros como 
inmigrantes no nos puede ni ver. A parte de esto, el campo del Club Deportivo Buen Pastor tiene 
un solo equipo que juega en segunda y prácticamente està cerrado. Además también exageran 
mucho el precio por partido. Entre la Fundación y todos los jugadores de cada uno de los equipos 
colaboramos para pagar el arbitraje y la cancha, pero en vista de esto que se están creando 
nuevos problemas y muchos de los compañeros no tienen trabajo ya, unos estan en el paro, no se 
estan intengrando, están desintengrándose, para poder colaborar, para poder cubrir un gasto. Y 
repito estos dos campos los tienen practicamente cerrados. Pienso que si nosotros queremos 
seguir participando, ocupando estos campos ustedes deberían ser los portavoces para ver lo que 
está sucediendo. Yo he pedido una entrevista con la Regidora del Distrito de Sant Andreu pero es 
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imposible, la única que conseguimos fue cuando estuvimos con el compañero Javier Bonomi 
cuando recién se había posicionado, nos ofreció un campo para la escuela de fútbol de los niños 
pero hasta el día de hoy no se ha conseguido. Si estos niños que estan intentando jugar en este 
campo, si no hay el campo, nos cierran las puertas, a donde irán a parar estos niños. Creo que el 
CMIB y los compañeros deberían ayudarnos. No podemos abrir otra clase de actividades, 
queremos ocupar otros complejos deportivos y estan ocupados. Queremos darles a conocer todo 
esto y así también muchos de los compañeros que organizan actividades. 
 
Otro punto que querí comentar es el asunto de un seguro. La Fundación cada año paga un seguro, 
asegura a todos los compañeros que están dentro de la liga, yo solicito un seguro privado. 
Siempre he solicitado a la Federación catalana de fútbol, ellos tienen un seguro, pero 
lamentablemente nos lo han denegado. Nosotros queremos integrarnos a ese seguro porque tiene 
un costo menos pero es imposible. No sé si através de ustedes hay un poco más de fuerza y nos 
pudieran ayudar para tener ese seguro que tiene la Federación Catalana de Fútbol y así muchas de 
las entidades que organizan actividades deportivas que también están desamparadas en ese 
sentido.” 
 
Sr. Javier Bonomi diu “En referencia a los derechos de los inmigrantes creo que queda bastante 
claro que desdel CMIB, desde nuestras entidades tenemos que hacer una defensa concreta, real, 
práctica, en el sentido de solucionar las cuestiones concretas. También como órgano y a través del 
nuevo mecanismo o de los mecanismos que se están creando, justamente es la voluntad que este 
CMIB no sea un espacio de silencio ni tampoco de inactividad y en ese sentido si seguimos 
acelerando y vamos a hacer una línia podemos llegar a responder a las espectativas que se tienen 
de nosostros. Esto se basa en trabajo concreto, se basa en venir aquí y en sacrificar horas como lo 
hacemos en nuestras entidades.  
 
Respecto al tema del espai públic, de los Centros Cívicos o de las pistas, hay una realidad objetiva 
que tiene que ver con un 17,3% de nueva población en Catalunya y que tiene que ver la 
dimensión que toma esto en las pistas, los Centros Cívicos y los equipamientos. Si que me parece 
necesario que podamos participar, como estamos intentando las entidades de inmigrantes, no sólo 
en el diseño sinó lo que es también colaborar en la gestión. Es verdad que todos estos 
equipamientos son llevados adelante por empresas pero quiero dar un ejemplo, como ejemplo de 
buenas prácticas que es que en el Distrito de Sant Andreu nos donaron la posibilidad a Fedelatina 
de la gestión de un equipamiento que es el “Nus de la Trinitat”. Este equipamiento, a través de 
una firma y un compromiso de Fedelatina con Parques y jardines del Distrito, en este momento ya 
hace dos meses que lo estamos gestionando. Es una buena práctica desde nuestro punto de vista 
porqué aquel espacio tiene un uso muy concreto de vecinos y vecinas del Nus de la Trinitat entre 
los cuales hay muchos inmigrantes. Es verdad que nosotros pudiendo trabajar de igual a igual con 
la Asociación de vecinos, con el Distrito y con Parques y Jardines llegamos a un acuerdo concreto 
de gestionar aquel espacio. Esto es útil porqué hoy en día muchas veces decimos que “si somos 
parte del problema podemos ser parte de la solución” en el sentido que no está mal en pensar que 
los inmigrantes no seamos solamente receptores de ayudas o receptores de servicios sinó que 
podamos ser impulsores. Creo que en esta línea de trabajo conjunto podremos lograr objetivos y 
por eso pongo este ejemplo, no porqué puntualmente lo hagamos nosotros sinó porqué es una 
forma también de asumir, como colectivo de inmigrantes, una responsabilidad para gestionar 
equipamientos, pistas, espacios, Centros Cívicos que no sean para nosotros o para ellos sinó que 
sean para la ciudadanía de Barcelona.” 
 
Sr. Daniel de Torres considera que el fet que hagi hagut moltes qüestions, és una bona senyal, 
que vol dir que el fet d’estar aquí te interès i estem aquí per alguna cosa. Es dirigeix a la Sra.Elsa 
Oblitas la primera pregunta feia referència al fet que tinguéssim present que hi ha molta gent en 
situació irregular a la ciutat i que si també tenim present aquest col·lectiu. Considera que des de 
l’Ajuntament sempre es té present tots els ciutadans que hi ha vivint a la ciutat, que es basen en 
el Padró, que no discrimina entre situació legal o situació irregular. Recorda que el que és evident i  
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això en el Pla de Treball surt com aposta teòrica s’està per la regularitat dels fluxes migratoris, 
d’això no n’hi ha cap dubte.  Afegeix que després hi ha una realitat que és la que és i pensa que 
en aquesta ciutat, a diferència d’altres llocs, hi ha uns serveis bàsics, hi ha una garantia d’uns 
drets fonamentals que no es mira a l’hora d’oferir el servei, si hi ha un paper en regla, si hi ha una 
situació de regularitat o no regularitat. Comenta que per fer una comparativa  Canadà – 
Catalunya, al Quebec  si no tens papers, és que si no tens la nacionalitat no tens el mateix accés a 
la salut pública. 
 
Valora que respecte al programa de retorn es veritat que potser per la crisi hi ha hagut més 
demanda de la prevista en un principi, es va fer una estimació en un principi que tothom va criticar 
i després resulta que potser n’hi ha hagut més. Apunta que s’escapa de la competència municipal 
tot el tema de legislació Estatal però evidentment és un espai on es pot donar veu a aquesta 
queixa. 
 
Sra. Elsa Oblitas diu “Respeto a que no es competencia municipal sabemos que el retorno 
voluntario se basa en un informe social de las asistentas sociales del Ayuntamiento. Este informe 
es muy importante para que ellos se retornen pero estan dando citas un poco tarde y no hay 
presión desde los Ayuntamientos, desde las asistentas para esta gente que les genera también un 
gasto al Ayuntamiento porqué tienen que ir a los comedores populares, tienen que recibir ayudas, 
tienen que ducharse... Esta gente podrían estar mucho mejor retornando a su país en lo más 
breve posible y ahorrarse todos estos dineros, eso sí para mandar a los expulsados que son 
cogidos en las redadas policiales, no se como, pero organizan los vuelos muy bien y van con 
escolta incluído, es un lujo perfecto. Pregunto porqué no nos ahorramos todo esto, si supone todo 
un gasto social para mantener a esta gente, con los comedores, con las duchas, porqué no 
coordinar mejor los informes sociales. Se que trabajan con la Generalitat, hay una coordinación. 
Plantearse una reunión y decir hay este problema, està siendo cada vez un poco más grande, 
preveer a que no se tenga que colapsar todo esto y la gente empiece a hundirse psicológicamente 
y luego empiezan a emborracharse y luego las violencias domésticas, va como una cadena. Pienso 
que como podemos hablar con el Sr. Oriol Amorós o Jordi Banyeras del retorno voluntario, hacer 
una reunión. Si que podemos coordinar y agilizar un poco porqué supone un gasto al 
Ayuntamiento este grupo de gente que està en situación de riesgo. Los informes de las asistentas 
que sean lo más breves posibles, claros y concretos para que esta gente se pueda retornar a 
casa.”  
 
Sr. Ramon Sanahuja i Vélez comenta  que avui no està però que normalment  assisteix la 
gerent d Acció Social que en tot cas es traslladarà la preocupació del que passa amb els informes 
de retorn voluntari.  
 
Sr. Daniel de Torres afegeix que es compromet a muntar una reunió com es proposa.  
 
Sr. Ramon Sanahuja i Vélez respon a la següent pregunta “ ¿Te referías dentro de la ciudad de 
Barcelona, en diferentes Distritos? Los criterios són uniformes para todos los distintos distritos, 
obviamente. Todos los municipios del Área Metropolitana hemos estado trabajando conjuntamente 
con la Delegación de Gobierno porque había una disparidad de criterios entre los diferentes 
municipios a la hora de aplicar el tema del informe de arraigo y esto a veces producía gente que 
se cambiaba de municipio y creaba cierta confusión. Nos pusimos de acuerdo todos, también por 
indicación de la propia Delegación de Gobierno, de exigir a las personas que solicitasen informe de 
arraigo un mínimo de empadronamiento de seis meses en el municipio y se cumple. Me consta 
porqué yo soy la persona que firma los informes.” 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa expresa que “ Si hay alguna queja concreta de que en algún sitio no 
se está cumpliendo, yo lo que ruego es que se lo digaís directamente al Ramon, en tal Distrito, en 
tal sitio, tal trabajador no está cumpliendo. Entonces Ramon lo verifica, si no es así rectifica.” 
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Sr. Carles Martí i Jufresa respecte  a les redades comenta que tenen a veure amb la prostitució  
diu “Tiene que ver con una situación complicada en aquella zona donde hay mucha presencia 
policial debido a problemas de prostitución y otros delitos de tráfico internacional. Esto hace que 
cuando hay mucha presencia policial para otras cosas los policías se ven obligados a desplegar 
todas sus competencias incluidas las de inmigración. No es tanto que haya una instrucción en este 
sentido sinó por el echo de abordar una problemàtica muy aguda que ha habido en estos tiempos 
relacionada con tráfico y mafias internacionales se ha hecho un especial énfasis en esta zona. 
Puede que esté equivocado porqué no soy el responsable de seguridad de la ciudad y mi 
información es general y puede ser parcial. En todo caso la Mercè le darà los datos de la persona 
que és responsable de la seguridad del Ayuntamiento, la regidora Assumpta Escarp, que es la que 
atenderá su queja.” 
 
Sr. Daniel de Torres diu que responent a les preguntes de l’Ousseynou. La primera feia 
referència al Pla de treball i si avui s’informa d’un consens polític, d’un pacte polític, que ha sigut 
un procés de treball difícil, complex i que ha tingut com a resultat l’acord polític que era l’objectiu 
en aquest cas. Evidentment en el procés del PAM entra un element de participació, en el procés 
d’elaboració del Pla Municipal d’Interculturalitat, és un altra pla que ha de determinar com la ciutat 
aborda el tema de la interculturalitat en els propers anys, doncs l’element participatiu és clau. Aquí 
s’informa del pacte polític. 
 
Respecte , afegeix, al tema de les subvencions creu que planteja  que des del CMI es participés en 
els criteris de les subvencions? Considera que es pot recollir perfectament la proposta de cara a 
l’any vinent i crear per exemple en el grup consultor per a la interculturalitat el tema de què allà 
s’abordi el tema de la definició dels criteris, de quina manera i quins són els elements que podem 
posar en valor a l’hora d’avaluar les propostes de subvencions. Pot ser una tasca que el grup 
consultor d’interculturalitat pot incorporar.  
 
Pel que fa a la reflexió sobre per a què servia el Consell, perquè estàs aquí, quin és el paper del 
CMI... explica que s’ha aprovat un pla de treball de manera consensuada que hi ha participat la 
gent que hi ha volgut, en el grau i la intensitat que cadascú ha volgut. Ressalta que precisament 
en aquest Ple, després de l’últim ple en què es va aprovar, s’estan obrint bastants línies de treball. 
Recorda que es va aprovar que es faria un comitè d’opinió d’urgència i avui s’aprova com ho 
farem. En tot cas, considera, que perfectament que cadascú pugui valorar de manera diversa quin 
és el sentit. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa valora que si hi han propostes com la de volem parlar més del SAIER 
es planteja a la Comissió permanent i se li diu a la secretària i en el punt de l’ordre del dia o de la 
comissió permanent o bé d’aquí, doncs es parla del SAIER, es a dir que els punts de l’ordre del dia 
també poden ser a proposta de les entitats i de la Comissió permanent. Especifica que hem 
arreglat el tema de les urgències, que efectivament no podem estar reunint-nos continuament, per 
tant s’havia de trobar un mecanisme per a urgències i emergències, ja el tenim en marxa. El temes 
que no són urgents hi ha unes convocatòries, la Comissió permanent, el Ple amb unes ordres del 
dia i és perfectament lícit de dir estem preocupats per un dels temes que deia la Elsa, o el tema de 
la regularització, doncs es posa a l’ordre del dia, es prepara un document i el departament nostre 
explica com està això i es fa un debat. O el tema del SAIER, penso que no va bé, penso que hi ha 
problemes, que s’hauria de canviar es sol·licita i es fa venir la persona responsable del SAIER, 
explica el que hagi d’explicar... Considera que aquest és un instrument que ha de ser viu i que no 
hi ha cap inconvenient que en l’ordre del dia hi hagi un o dos punts de debat sobre la realitat que 
us preocupa més. Afegeix que una altra cosa es que tinguem més capacitat després d’incidir, 
siguin coses més municipals com el SAIER o siguin coses més generals, en parlem, discutim i 
després intentem contactar amb la Delegació del Govern o amb la Generalitat de Catalunya o amb 
qui sigui.  
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Sr. Daniel de Torres expressa que s’estima la proactivitat per part de les entitats, que el Consell 
no pot ser quatre plenaris i deu permanents. Creu que estem en la bona direcció de ser-ho però 
també pensa que han de ser les entitats que aprofitin el Consell i qui vagin proposant temes i 
iniciatives. 
 
Comenta que pel que fa al tema de l’esport, dels equips de futbol i amb tot el que s’ha plantejat i 
sense tenir tota la informació caldria proposar una reunió en la què concretament i directament es 
treballi tota aquesta situació, que parlem amb el Districte, que parlem amb la gent d’esports i que 
mirem una mica en profunditat quina és la situació. El que si diu és que es compromet a montar 
una reunió en breu per mirar amb més detall el que es pot fer amb aquest tema. 
 
Sr. Carles Martí i Jufresa vol informar i afegir que és interessant pel coneixement de tothom, 
que tots els equipaments públics municipals tenen una cosa que se’n diu el Consell d’equipament. 
És un espai on els responsables municipals i els gestors rendeixen comptes de les coses que fan i 
perquè ho fan i en aquests Consells d’equipaments hi ha representants dels usuaris. Comenta que 
no sap si del equipament que estan parlant és públic o privat, si és privat és una altra qüestió, 
però si és públic, un camp de futbol públic, un equipament esportiu, un Centre Cívic Públic, les 
biblioteques, a tots els equipaments públics hi ha com a mínim dues vegades l’any unes reunions 
del Consell d’equipament. Per tant si es detecta alguna dificultat en algun lloc, es pot demanar 
d’estar present en aquest consell per demanar explicacions, per oferir propostes. No és molt 
conegut però en tot cas hi ha aquesta possibilitat. Explica que si es detecta que en un Centre Cívic 
hi ha noves demandes, per intentar que aquests equipaments s’adequin a aquestes noves 
demandes, es posa en contacte amb el responsable de l’equipament, encara que sigui una 
empresa és igual perquè és una empresa que treballa en nom de l’Ajuntament i té obligació de 
donar comptes en aquest Consell d’equipament que està presidit per al regidor o la regidora o pel 
conseller del districte en qui delega; i per tant anar a demanar quan és aquesta reunió i anar-hi i 
dir que hi ha una sèrie de col·lectius que tenen una demanda que no hi estan responent. Pot 
passar que ja ho sàpiguen i que no ho hagin dit i donar explicacions o poden no haver-se’n 
assabentat i per tant poden variar una mica la programació per donar més cabuda o més facilitat. 
Valora que evidentment la cogestió per part de les pròpies entitats encara és molt millor, però això 
hi ha vegades que es pot fer com en aquest cas i hi ha vegades que resulta més complicat. Si no 
es té la direcció directa a través de la cogestió es pot incidir a través d’aquests òrgans de 
participació.  
 
Sra. Marta Cots primer es presenta i comenta que és la vicepresidenta del Consell de Joventut 
de Barcelona (CJB) – “Ens hem incorporat fa poc i treballem molts projectes, des de pau, cohesió, 
participació en les eleccions, en el que el tema de la immigració és molt transversal i per tant ens 
toca i entenem que ser aquí i que a més ens hagueu convidat el Dia del Migrant és una oportunitat 
per treballar per a tota la joventut de la ciutat sigui d’on sigui i per tant ha de servir per conèixer-
nos i per fer projectes en comú.” Afegeix que com a Comissió delegada del Projecte Educatiu de 
Ciutat, aquest any a més les jornades són sobre interculturalitat. Dona les gràcies als que 
participen en el Comitè Científic que ha fet tot els eixos i tot el pla de treball tant de les jornades 
com de la declaració i convidar a participar dilluns i dimarts que ve, 1 i 2 de desembre.  
 
Sr. Carles Martí i Jufresa agraeix la presència i li dona la benvinguda per la incorporació a les 
tasques del Consell. 
 
Sr. Ousseynou Niang  vol aprofitar per convidar a la setmana africana del 22 al 29 d’aquest mes 
i afegeix que ho fan amb el suport del Districte Ciutat Vella i sobre tot amb el Cap de Servei. Es fa 
al Passeig Lluís Companys i s’ha convidat a les associacions. Dissabte 29 convida a tothom a 
passar per la fira de les entitats ho fan amb IBN Batuta i amb unes 16 entitats de Barcelona i de 
fora. 
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Sr.Carles Martí i Jufresa  recorda que s’ha editat el Pla de treball del propi Consell, agraeix a 
tothom la seva participació avui però sobretot la seva participació a la dinàmica general del 
Consell. Recordar que aquest és un consell que vol estar viu, que s’han posat en marxa nous 
mecanismes per treballar. Agraeix a tothom i s’acomiada 
 
A les 21 hores s’acaba la Sessió Plenària.   
 
 
 
 
 
 


