Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

INFORME D’AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL CMIB 2016-2019. SÍNTESI D’ACTUACIONS I ASSOLIMENTS
Al llarg del mandat 2016-2019, des del Consell Municipal d’Immigració s’han anat registrant les accions i resultats donant compliment al Pla de treball acordat pel Consell.
S’han recomptat un total de 734 actuacions o resultats, corresponents als 4 eixos que queden recollits en els documents disponibles al web del CMIB:



Informe de seguiment del Pla de treball CMIB 2016-2019: Relació detall d’accions i resultats
Informe de seguiment del Pla de Treball CMIB 2016-2019. Resum gràfic
La valoració realitzada per part de les entitats del CMIB, consta en l’ Informe de valoració per part de les entitats del CMIB (qüestionari)
El present informe, vol ser una síntesi de les actuacions i assoliments d’aquest Pla de Treball, que ha suposat una dedicació i tasca important per part de les entitats,
especialment de la Comissió Permanent o d’altres comissions, per part del Grup de Treball de la Trobada, i de l’Ajuntament i la Secretaria del Consell.

EIXOS I OBJECTIUS
1. PLENA CIUTADANIA
1.1. Identificar les barreres que dificulten
l’exercici dels drets humans a les persones
migrades i proposar i/o generar respostes
que en facilitin la superació
1.2. Plantejar estratègies i accions que
afavoreixen la igualtat d’oportunitats per
superar
la vulnerabilitat des d’una perspectiva
interseccional"
1.3. Combatre el racisme social,
institucional, la discriminació i la
xenofòbia1.4. Reforçar la construcció
d’un discurs comú i donar-hi visibilitat
1.4. Reforçar la construcció d’un discurs
comú i donar-hi visibilitat

ACCIONS I ASSOLIMENTS MÉS RELLEVANTS







Participació en Plans i mesures de govern municipals, o a nivell extern, a destacar:
- Pla de ciutadania i migració
- Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda
- Participació diversa
- Democratització de les cures
- Pla contra la Islamofòbia
- Projecte Urban Agenda de la UE
- Seguiment de les 67 propostes del CMIB i altres qüestions en relació a Llei Estrangeria
- Seguiment relacionat amb l’accés a la salut, l’empadronament actiu, o d’altres lligats a drets
- Col·laboració en obertura i comissió de govern de l'Espai BCN cuida
- Convenció de la gent gran
Mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda
Informes d’anàlisi de la situació i propostes en relació al tema anual del CMIB, treballats a partir de Grups de treball,
oberts a altres actors, o a través de recerca amb participació d’entitats del Consell i especialistes:
- 2016: Estratègies econòmiques i laborals des de la diversitat
- 2017: Per la dignificació del treball de la llar i de la cura de les persones, 68 propostes
- 2018: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge, 39 propostes
- 2019: Persones migrades i envelliment
Col·laboració amb altres Àrees i organismes municipals en relació als temes abordats: Atenció i acollida a immigrants,
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1.5. Garantir informació actualitzada en
relació a modificacions a nivell polític, social
i jurídic que afecten a les persones
migrades pel que fa a polítiques públiques
1.6. Promoure la participació del Consell i
les entitats membres en els espais de
definició de les polítiques públiques,
especialment les municipals








Habitatge, OND, OAR, Cures, Economia solidària, Barcelona Activa, Oficina Drets laborals, Institut Municipal
d’Estadística, Democràcia activa, Atenció i promoció gent gran, IMHAB, IMSS, Districtes, entre d’altres.
Apropaments a C. Cívics, equipaments i serveis
 Col·laboració amb entitats: Habitat 3 i altres entitats o ONG que treballen per un habitatge inclusiu, Taula del
treball de la llar, Xarxa defensa treball de la llar, SICAR, SOS Racisme, FATEC...
Trobada BCN Ciutat diversa: que ha treballat els diversos temes anuals, alhora que iniciatives per la plena ciutadania,
la igualtat d’oportunitats i els drets de persones migrades i refugiades
4 convocatòries del Premi del CMIB
Sessions informatives i formatives que inclouen varietat de temàtiques per afavorir la plena ciutadania (queden
relacionades en el segon eix)
11 manifestos i comunicats, impuls de Declaracions municipals:
- Manifest per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades i refugiades a Barcelona
(2019)
- Declaració institucional per la no instrumentalització de la immigració i de les persones immigrades i racialitzades
en la campanya electoral (2019)
- Manifest contra el discurs de l’odi, el racisme i la xenofòbia i per la no instrumentalització de la immigració a les
eleccions municipals (2019)
- Declaració institucional en el marc del Dia Internacional per a l'eliminació de la discriminació racial (2018).
- Manifest: Pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona, hi cabem totes.(2018)
- Comunicat d’adhesió del CMIB a la declaració de suport a Proactiva Open Arms del Consell Municipal de
Cooperació, abril de 2018
- Comunicat del CMIB de rebuig a la inclusió del concepte “immigració irregular" com a amenaça als valors en un
projecte de materials curriculars educatius, 22 de març de 2018
- Manifest del CMIB per la Dignificació del treball de la llar i les cures, 22 d'octubre de 2017
- Declaració institucional Ajuntament per la Dignificació del treball de les cures
- Comunicat conjunt de la Taula de Ciutadania i el CMIB davant els greus atemptats del 17 d'agost de 2017
- Manifest del CMIB pel tancament del CIE de Barcelona. 1 d'agost de 2016 (Actualitzat el 25 d'octubre de 2016)
- Manifest sobre el posicionament del CMIB per la no instrumentalització de la immigració a les eleccions
municipals. 19 de març de 2015
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2. INTERCULTURALITAT
2.1.
Donar visibilitat a les persones
migrades i a les entitats del Consell com a
part de la ciutadania que vol participar i
participa en la construcció de la ciutat.
2.2.
Afavorir la relació de les entitats
del CMIB amb actors socials i institucionals,
a la ciutat i als Districtes
2.3. Participar en la definició de les
polítiques i estratègies que aborden la
interculturalitat i la convivència dels veïns i
veïnes de la ciutat
2.4. Promoure i facilitar que les entitats
del CMIB participin en els projectes
interculturals del Pla BCN Interculturalitat

3. FOMENT I SUPORT A
L’ASSOCIACIONISME















3.1.
Promoure mecanismes
d’apoderament i incidència política en la
pròpia dinàmica de les entitats, en els

espais de representativitat del Consell i
altres espais d’interès de la ciutat.
3.2. Enfortir el teixit associatiu del
Consell vehiculant i facilitant informació i
formació 3.3. Generar espais d’interacció
entre les entitats del Consell que
afavoreixin la col·laboració mútua
3.4. Promoure la visibilitat de la diversitat
de la nostra ciutat i el reconeixement del

Trobada BCN Ciutat Diversa: una trobada anual amb un increment de participants, assistents i nombre d’activitats
constant. 16.500 assistents el 2019, 55 entitats participants, 107 activitats, 500 persones voluntàries
Descentralització de les sessions plenàries del CMIB a les seus de districte de la ciutat
Mesura de govern per al foment de la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos en els canals i
òrgans de participació
Participació de membres del CMIB i col·laboració amb altres consells: Consell de Ciutat, Consell de Benestar social,
Consell d’Habitatge, Consell d’Esports, Consell de la gent gran, Consell de Cooperació i Consell de Consum
Difusió de la Trobada, el Premi i altres accions del CMIB, a través de cartells, fulletons, xarxes socials o premsa, amb
impacte significatiu
Vídeos de sensibilització entorn els temes Treball de la llar i Habitatge, i sobre les diverses convocatòries de la
Trobada i el Premi
Difusió butlletins de BCN Interculturalitat i activitats Espai Avinyó
Participació i difusió de la campanya #AturemRumors de la Xarxa BCNAntirumors

Pla de formació i enfortiment del CMIB: suport individualitzat i grupal continuat
4 convocatòries Premi CMIB
4 sessions de la comissió de formació
4 Trobades BCN Ciutat diversa, amb el corresponent treball del Grup per a la preparació, i l’increment del
coneixement mutu, d’activitats col·laborat ives, en sinèrgia i treball en xarxa
Sessions de formació/informació realitzades, amb la participació de serveis municipals o entitats, i oferint espais per
la presentació de projectes de les entitats del CMIB, i pel coneixement mutu i el foment del treball en xarxa.
Temàtiques:
- Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació
- Sistema educatiu
- Treball en xarxa
- Drets laborals i inserció laboral
- Prevenció de la violència de gènere
- Gestió de projectes
- Dret a l’habitatge i recursos disponibles en relació a les persones migrades
- Serveis i projectes per a un envelliment actiu i amb benestar
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treball i les bones pràctiques en matèria
d’immigració






4. FUNCIONAMENT INTERN
4.1. Reforçar la participació interna
4.2. Documentar i donar visibilitat a la
tasca del Consell
4.3. Repensar i diversificar els canals de
comunicació interna



















- Eines comunitàries per la transformació social
- Certificat digital
- Foment de la inscripció al cens electoral de persones estrangeres amb dret de vot
- Facturació electrònica
- Convocatòria general de subvencions
- Els delictes d’odi i el discurs d’odi
Incorporació als Plenaris d’espais per traslladar tasca Comissió Permanent o d’altres, a través informe
vicepresidència o punts en l’ordre del dia
Descentralització de les sessions de la Comissió Permanent a les seus de les entitats
Participació a sessions especifiques del PAM i difusió de sessions de PAD i altres temàtiques
Reunions i visites de suport a entitats

7 sessions plenàries del CMIB amb entre 40 i 70 participants
23 Sessions de la Comissió Permanent
64 Reunions anuals del Grup de Treball de la Trobada
Comissions d’Opinió d’Urgència i acords C. Permanent per l’emissió de comunicats i manifestos del CMIB
(relacionats en eix 1)
4 sessions de la comissió de comunicació
4 sessions de la comissió de formació
14 sessions formatives informatives
Renovació de les entitats d’Acollida i asil
Nou reglament intern adaptat a les normes de participación ciutadana
11 noves entitats membres del CMIB
Recerca prospectiva i contacte continuat per ampliació i posta al dia del CMIB
12 baixes d’entitats
Documentació de les actes (Plenaris, Comissions, Grups...) i de tota la documentació rellevant pel Consell, tramesa i
disponible al web del Consell
Processos participatius de consulta o dinàmiques: per prioritzar o aterrar el Pla de treball, sobre el tema de l’any,
sobre el Pla de formació, avaluació de la Trobada anualment, avaluació del Pla de Treball
Nou web del CMIB amb 800 visites mensuals de mitjana i 40 notícies penjades des del nou llançament (maig 2019)
Tramesa informativa puntual de convocatòries, accions formatives, o novetats d’interès
S’han creat grups de difusió en WHATSAPP per facilitar la comunicació a totes les entitats
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