
A. Redactar un posicionament del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona respecte a la necessitat de la participació política

de les persones estrangeres en els governs locals

B. Redactar un document que insti als governs a agilitzar els convenis bilaterals  per tal d’aconseguir que el major nombre de 

ciutadans puguin votar a les eleccions municipals.

C. Facilitar la participació política municipal dels nacionals dels països amb conveni bilateral, dissenyant una estratègia

informativa que fomenti la participació a les eleccions municipals.

A. Creació de grups consultors (tema anual escollit, demanda d'altres dep., o CP)

B.En el primer Plenari de cada any la Direcció de Serveis d’Immigració haurà de presentar la seva memòria sobre programes i 

serveis d’immigració

C. la secretaria del CMIB informarà trimestralment sobre la celebració dels diferents Consells de barri, Districte i altres òrgans 

participatius de ciutat

D. Analitzar conjuntament amb la Comissió Permanent els òrgans i espais participatius de la ciutat i escollir un referent per aquells

que es consideri oportú

A. Convocar la Comissió d’Opinió i Urgència quan es produeixi un esdeveniment rellevant que afecti negativament a les persones 

immigrades per tal d’adoptar una posició comuna i cohesionada davant l’opinió publica

B.  Facilitar formació en interculturalitat i immigració a les entitats del CMIB.

C. Presentar el CMIB en aquells fòrums, associacions, òrgans i institucions que ens ho sol·licitin

A. Realitzar de manera anual un xerrada de la OND explicant els serveis que disposen i sobre els temes que es consideren oportú 

en aquesta matèria

B.  Informar a les entitats del CMIB del treball i campanyes de la xarxa anti-rumors.

C.  Treballar conjuntament amb la xarxa antirumors xerrades i/o accions per trencar els estereotips per oferir a IES i associacions.

A. Sempre que ho sol·liciti un departament de l’Ajuntament o bé la Comissió Permanent, la secretaria del Consell informarà a les 

entitats sobre els temes que es considerin rellevants a través dels instruments que es valorin més adients

B. Es faran materials divulgatius sobre temes que afectin als drets i deures

1.1 La incorporació de les persones immigrades en el procés de construcció polític i social del nostre país.

1.5  Mantenir informades a les persones immigrades en tot allò que els afecti (drets i deures)

1. Plena ciutadania

1.4 Combatre el racisme social, institucional, la discriminació i xenofòbia.

1.2 Promoure la participació de les persones immigrades a la nostre ciutat

1.3 Crear la base d’un discurs col·lectiu respecte la immigració davant de l’opinió pública



A.  Vincular el premi a la temàtica escollida i reconèixer algunes bones pràctiques visibilitzant-les a la web de Nova Ciutadania.

B. Convidar al sector associatiu escollit a la Trobada d’entitats del CMIB.

C. Crear un grup consultor sobre la temàtica anual escollida

D. Organitzar de manera anual la Trobada d’Entitats entre l'Aj. Barcelona i les entitats del CMIB.

A. Informar sobre les diferents accions d’Interculturalitat i de la xarxa anti-rumors.

B. Crear un espai de trobada anual entre la CP i la comissió directora de la xarxa intercultural

C. Posar en marxa xerrades sobre com combatre estereotips negatius amb participació de les entitats del CMIB

A.  Participar a l’ofrena floral al monument Casanovas el dia de la Diada Nacional.

B.  Fer un vídeo explicatiu de com el català és un instrument d'integració i oportunitats

C. Dissenyar un acte simbòlic amb joves de les entitats que visualitzi  la nova societat diversa que estem construint

A. Informar sobre programes, serveis i/o recursos que puguin utilitzar les entitat

B. Informar sobre dinàmiques socials i culturals de la ciutat

C. Formació en matèria d’immigració i/o interculturalitat

A. Reconeixement públic del treball o tasca en matèria d’immigració a partir del premi Consell municipal d’Immigració

B. Mantenir actualitzada la informació i la documentació del portal web del CMIB.

C.  Actualitzar  la pàgina web del Consell i disposar d’un espai a altres pàgines webs de la Direcció d’Immigració

A. Actualització contínua de la realitat associativa de les persones immigrades a la nostra ciutat

A. Documentar la feina feta i fer-la accessible

B.  Visualitzar la tasca de la Comissió Permanent

C.  Fer una memòria participativa anual

D.  Re-dissenyar la pàgina web del Consell per fer-la més funcional i atractiva 

2.1  Crear espais de interacció entre entitats del CMIB i diferents àmbits temàtics o sectorials, les pròpies entitats i amb la 

ciutadania.

2.2  Promoure i facilitar que les entitats del CIMB participen en els projectes interculturals de la Direcció d’Immigració. 

2. Interculturalitat

4. Funcionament intern

4.1 Millorar l’eficiència interna per tal d’aconseguir un funcionament àgil i excel·lent

2.3 Visualitzar i promoure la riquesa cultural social i econòmica de les persones de la nostre ciutat 

3.1 Enfortir el teixit associatiu del Consell a partir de la informació dels recursos disponibles a la ciutat

3.2 Promoure la visibilitat de la diversitat de la nostra ciutat i del treball en matèria d'integració de les persones immigrants

3.3  Mantenir actualitzar el coneixement sobre la realitat associativa de les persones immigrades a la nostra ciutat

3. Suport a l’associacionisme


