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INFORME RESULTATS QÜESTIONARI INICIAL PER A L’ELABORACIÓ  

PLA DE TREBALL CMIB 2020-23 

El qüestionari es va respondre entre 26 de novembre i 14 de desembre 2020, a través 

plataforma Decidim, amb un total de 13 respostes. Podeu consultar annex amb el 

detall del qüestionari. 

En aquest informe es resumeixen breument els resultats, cara fonamentar un 

document base i un qüestionari o consulta de major detall per recollir propostes 

específiques quan a objectius i accions. 

1. Eixos de treball del CMIB prioritzats. 
 

Vam demanar assignar ordre de prioritat, hem assignat el valor de 10 a la prioritat 1, 9 

a la 2, etc i hem calculat resultats. El resultat, i alguns comentaris, s’adiu força amb 

l’ordre que plantejava el qüestionari, amb l’excepció dels punts 3 i 4, que s’inverteixen 

i que de fet donen empat. 

Per tant, es volen continuar potenciant les línies del Pla anterior, amb algunes 

concrecions aportades. Es proposa doncs formula objectius i accions en base als a 

aquests 6 eixos. 

PROPOSTA EIXOS DE TREBALL 
Puntuació 

priorització 
Prioritat 

1.      Plena ciutadania, equitat en drets, deures i oportunitats per a 
persones migrades o refugiades 

126 1 

2.      Combat contra tot tipus de racisme i discriminació 110 2 

4.      Participació diversa en la vida política, social, cultural i econòmica 
(inclou incidència en polítiques municipals) 

100 3 

3.      Promoció de la Interculturalitat i el reconeixement de la diversitat 99 4 

5.      Treball en xarxa, enfortiment associatiu, interacció, transversalitat  95 5 

6.      Comunicació interna i externa, visibilització 75 6 

 

Nous eixos o observacions aportades (síntesi):  

 Igualtat en drets i oportunitats entre entitats.  
 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem
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2. Valorar sobre les funcions pròpies, iniciatives i activitat del CMIB: 
mantenir, potenciar, reduir o eliminar. 1 

 

En la ponderació s'assignen 10 punts a potenciar, 7 punts a mantenir, - 3 a reduir, - 10 

a eliminar. Oferim el resultat directe i el total aplicant ponderació, i ja ordenat de 

major o menor segons interès en potenciar i mantenir. Cal considerar que en algun cas 

no tothom ha respost de  

  

En conjunt la gran majoria d’activitat es valora que cal com a mínim mantenir, i en 

alguns casos potenciar. Cal tenir en compte que si es respon més mantenir que 

potenciar, en alguns casos, pot ser perquè es valora que  ja és correcte com es 

desenvolupa. 

Es vol doncs potenciar i prioritzar el treball en l’informe i les propostes sobre el tema 

de l’any, la formació i pla d’enfortiment, el treball en xarxa, mantenint Plenaris, 

Permanent i grups de treball. La Trobada BCN Ciutat diversa, el Premi CMIB i l’acte del 

dia del Migrant quedarien a mantenir, i dues respostes plantegen reduir la Trobada. 

Finalment sembla que es qüestiona la menció especial, la única proposta d’eliminació 

és per aquesta.  

Síntesi d’aportacions rellevants: 

                                                           
1 La pregunta 3 sobre prioritats i objectius bàsics a tenir en compte... va quedar fosa en la pregunta 2, 
per un problema en la transcripció del qüestionari a l’aplicació informàtica. Les respostes ja orienten 
alguna cosa, i igualment es preveu completar en una segona consulta amb major aprofundiment. 

respostes directes

Funcions i activitats CMIB mantenir potenciar reduir eliminar total

Suma 

valors 

respostes 

ponderades

Ordenació 

segons 

respostes 

ponderades

8.      Tema de l’any: recerca, informe i 

propostes 
5 8

13 115 1

13.   Pla de formació i enfortiment 3 9 1 13 108 2

14.   Connexió entre entitats i treball en 

xarxa
3 9 1

13 108 3

9.      Tema de l’any: accions de 

sensibilització, formació...
5 7

12 105 4

2.      Plenaris 9 4 13 103 5

7.      Elecció d’un tema de l’any 9 4 13 103 6

10.  Acte dia migrant 9 4 13 103 15

4.      Grups de treball i comissions 5 7 1 13 102 7

3.      Comissió Permanent 10 3 13 100 8

15.   Transmissió d’informació 7 5 1 13 96 9

1.      Propostes, comunicats, manifestos... 9 3 12 93 10

11.   Premi CMIB 9 3 12 93 11

5.      Trobada BCN Ciutat diversa 5 6 2 13 89 12

12.   Menció especial 10 2 1 13 80 13

6.      Grup de treball trobada 7 3 2 12 73 14
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Estrangeria 

 Incidir en la modificació de la llei d'estrangeria.  
 Formalitzar la relació amb l'oficina d'estrangeria. 
 Generar i  mantenir comunicació/contacte amb les persones responsable de les 

comissaries de Policia Nacional 
 

Activitats i reunions Consell 

 Complir accions i reunions previstes i horaris adaptats a necessitats membres  
 Reduir ordre del dia de reunions i plenaris, facilitar participació assignant temps. 
 Incloure accions i/o instal·lacions sobre les temàtiques pròpies del consell en 

espais públics, museus etc. al llarg de l'any i amb la participació de les entitats 
del consell amb la supervisió de experts/tes (ex. Xarxa antirumors). 

 

Trobada BCN Ciutat diversa: 

 Potenciar activitats, interès Trobada anual i a final d’any. 
 Mes recursos per Trobada. 
 Modificar-la, buscar altres vies d'accés a la ciutadania en col·laboració amb altres 

departaments de l'ajuntament. Per exemple: accions de sensibilització en 
escoles, instituts d'educació i universitats. 
 

Suport a entitats: 
 Suport i enfortiment, ajudar a entitats a elaborar projectes i optar en igualtat de 

drets a subvencions, donat que sovint no tenen professionals amb sou. 
 Incloure formació en comunicació i treball en xarxa, per preparar a les entitats. 
 Definir i aclarir tipologies d’entitats (amb sou o sense sou...). Crear certifica de 

professionalitat per a dirigents, gestors socioculturals, etc. 
 

 

3. Característiques i elements claus que ha de tenir el nou Pla? En 
proposem dues, hi estàs d'acord? Alguna més que creguis essencial? 
 

1. Pla que inclogui mecanismes d'avaluació i indicadors 
2. Pla obert amb línies i accions principals, que es vagi construint i adaptant 

a la realitat i necessitats.... 
 

Expressen acord: 8 respostes (62%). Síntesi d’aportacions rellevants: 

 Pla que incorpori espais de participació. 
 Revisar plans anteriors i reflectir evolució per cada línia, per definir objectius 

assumibles en el nou pla. 
 Incrementar participació de totes les entitats, mes oportunitat de participació. 
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4. Qüestionari ampli en relació al nou Pla CMIB 2020-23. Es proposen 13 
punts (veure annex) i es demana acord i suggeriments. 

 

Expressen acord: 5 respostes. Aportacions rellevants: 

 Canals de comunicació: correu, whatsapp, reunions... Diferenciar convocatòries i 
informació vinculada a funcionament CMIB (a través de canals diferents o altres).ç 

 Potenciar col·laboració amb departaments i organismes municipals, i que estiguin 
presents fins el final dels actes. 

 Potenciar col·laboració amb altres Consells, molt poc present. 
 Minimitzar suspensió o ajornament de reunions, respectar agenda de les entitats. 
 Concretar calendari activitats per donar temps a conciliar amb agenda de les entitats 

i familiar.2 
 Acord amb elements aprovats al Reglament. Cal millorar participació activa de les 

entitats als Plenaris. 
 

Secretaria CMIB 
Gener 2021 
 

 

 

ANNEX 
 

QÜESTIONARI INICIAL PER A L’ELABORACIÓ DEL  

PLA DE TREBALL CMIB 2020-23 

El Consell Municipal d’Immigració està en procés d’elaboració del Pla de treball, tot i 

que durant l’any 2020 hem estat ja en plena activitat, i volem engegar un procés 

participatiu per preparar-lo amb la participació de les entitats membres del CMIB.  

Després d’un cert retard motivat per la pandèmia COVID-19, entre d’altres motius, 

proposem algunes qüestions inicials a les entitats per respondre en el Plenari de 

26/11/2020. Posteriorment continuarem l’elaboració amb un qüestionari més ampli 

(desembre) i un Grup de treball (a partir de gener). 

                                                           
2 El calendari CMIB està disponible i s’actualitza periòdicament al web del CMIB 
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents-i-recursos 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/documents-i-recursos
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En aquest qüestionari inicial us plantegem algunes – poques -  preguntes 

per emmarcar els grans eixos, prioritats i enfoc de treball.  

Gràcies per participar i respondre a través del Decidim!  

Ho podreu contestar durant el Plenari el dijous 26 de novembre, des de les 18 i fins el 

divendres 27 a les 24h. 

Podeu consultar més informació al web del CMIB. 

 

PREGUNTES 

1. Quins creus que han de ser els eixos de treball del CMIB? Te’n proposem uns quants 
a partir de l’anterior Pla 2016-2019 i l’avaluació del mateix, i també del nou 
Reglament (en procés d’aprovació municipal). Et demanem que els ordenis sisplau 
per ordre de prioritat, per definir els 4 primers, i si creus que en manca algun o vols 
fer alguna reformulació, tens opció a un comentari breu obert. 

 

1. Plena ciutadania, equitat en drets, deures i oportunitats per a 
persones migrades o refugiades 

2. Combat contra tot tipus de racisme i discriminació 
3. Promoció de la Interculturalitat i el reconeixement de la 

diversitat 
4. Participació diversa en la vida política, social, cultural i econòmica 

(inclou incidència en polítiques municipals) 
5. Treball en xarxa, enfortiment associatiu, interacció, transversalitat  
6. Comunicació interna i externa, visibilització 

 
Tens alguna proposta d’un nou eix, reformulació o comentari?  

 
 
 

2. El CMIB desenvolupa les funcions pròpies com a Òrgan de participació (Plenaris...) i 
també una sèrie d’iniciatives i activitats (Trobada...) que ja compten amb una certa 
trajectòria. Us demanem sisplau valorar si s’haurien de mantenir, potenciar, reduir 
o eliminar.  
 

 mantenir potenciar reduir eliminar 

1. Propostes, comunicats, 
manifestos... 

    

2. Plenaris     

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-immigracio
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem/organs-de-govern
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/proposta_def_reglament_consell_migracions_i_refugi_post_pl_4-3-20.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem/organs-de-govern
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/que-fem
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3. Comissió Permanent     

4. Grups de treball i 
comissions 

    

5. Trobada BCN Ciutat 
diversa 

    

6. Grup de treball trobada      

7. Elecció d’un tema de l’any      

8. Tema de l’any: recerca, 
informe i propostes  

    

9. Tema de l’any: accions de 
sensibilització, formació... 

    

10. Acte dia migrant     

11.  Premi CMIB     

12.  Menció especial     

13.  Pla de formació i 
enfortiment 

    

14.  Connexió entre entitats i 
treball en xarxa 

    

15.  Transmissió d’informació      

16.  Altres / observacions?  
 

Tens alguna altra iniciativa a comentar o observacions? 
 

 
 

3. Quines creus que han de ser les prioritats i objectius bàsics a tenir en compte i no 
oblidar en el nou Pla? Pots indicar-ne un màxim de 3 en el següent espai obert. 
 
 
 

4. Característiques i elements claus que ha de tenir el nou Pla? En proposem dues, hi 
estàs d’acord? Alguna més que creguis essencial? 
 

3. Pla que inclogui mecanismes d'avaluació i indicadors 
si          no 
 

4. Pla obert amb línies i accions principals, que es vagi construint i adaptant 
a la realitat i necessitats.... 

si          no 

5. Alguna més a destacar? 
 

 

5. Qüestionari ampli en relació al nou Pla CMIB 2020-23: a banda d’aquestes primeres 
preguntes claus per emmarcar, estem preparant un qüestionari més ampli per 
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respondre al llarg de desembre, a fi de recollir la màxima participació. Us plantegem 
una relació d’ítems, sobre els quals podreu aportar la vostra opinió, amb opcions i 
propostes obertes.  
Hi trobeu a faltar alguna qüestió important o penseu que cal canviar alguna cosa? 
Ompliu l’espai obert, sisplau. 
 

1. Missió i Eixos de treball 
2. Prioritats, nous temes, a qui ens adrecem... 
3. Objectius específics 
4. Activitats a realitzar i dinàmica de funcionament 
5. Plenaris i Comissió Permanent 
6. Comissions i Grups de treball, quins, funcionament, lideratge... 
7. Ritme i intensitat d’activitat CMIB, horaris.... 
8. Canals de comunicació: correu, whatsapp, web, reunions.... 
9. Col·laboració amb dept. i organismes municipals 
10. Col·laboració amb altres Consells / òrgans / processos 

participatius 
11. Altres aspectes de funcionament intern 
12. Creixement i ampliació del CMIB 
13. Avaluació. Mecanismes i indicadors. 

 
Propostes i observacions sobre el qüestionari ampli? 

 
 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 
Secretaria CMIB 

 
 

 
 


