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CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA (CMIB)  

MEMÒRIA BREU 2018 

 

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu i de participació 

de l'Ajuntament de Barcelona, creat l’any 1997, que pretén incidir en l'entorn social, cultural i 

polític per assolir l'exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades. Cada any el 

Consell escull una temàtica a treballar de forma participativa i que marca l’activitat anual. El 

2018 el tema ha estat Persones immigrades i discriminació en el Dret a l’Habitatge.  

Per l’any 2018 destaquem les següents activitats i productes: 

 2 sessions plenàries del Consell 

 5 sessions de la Comissió Permanent (1 extraordinària) 

 2 reunions de Comissió d’Opinió d’Urgència - COU  

 Trobada BCN Ciutat diversa:  

 15.100 persones assistents, un 37,3% més que el 2017 

 49 entitats participants, 40 del CMIB (75,5% del total) i 10 convidades 

 90 activitats, 36,4% superior a 2017 

 16 reunions del grup de treball general o per carpes 

 31 entitats participaren en la recerca per a l’elaboració de l’informe sobre Habitatge 

(27 del CMIB). 

 Comissió de seguiment de les Propostes del CMIB per a la Dignificació del treball de la 

llar i la cura de les persones (tema 2017).  

 Constitució de la Comissió de Formació. 

 Pla de formació i enfortiment del CMIB. 7 sessions formatives.  

 Premis CMIB 2018: 3 projectes presentats. Atorgats: 1 Premi i 1 Menció especial. 

 

 Informe: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge a Barcelona. 

Propostes del CMIB.  

 Un manifest i dos comunicats del CMIB. Participació en un Plenari Municipal. 

 Quatre vídeos, de sensibilització o reportatge, i 5 càpsules de difusió. 

 Aportacions al Pla Immigració i ciutadania i al Projecte: La meva ciutat, el meu Vot   

 Disseny i preparació d’un nou web del CMIB 

 

Tota la informació disponible al web del CMIB 

 

 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/consell_municipal.html
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1. Òrgans de govern: Sessions plenàries, Comissions permanents i COU 

 Sessions Plenàries. Els dos plenaris realitzats – el 25 de juny i el 27 de novembre – van 

comptar amb una mitjana de participació de 45 entitats i 55 persones. Suposa un 

creixement important, del 44% i el 27% respectivament, en relació a l’any anterior. El 

2018, i després de l’experiència de descentralització a Sants del segon plenari de 2017, es 

va acordar realitzar un Consell Plenari central i un Plenari en un districte de la ciutat. Així 

doncs, el primer va tenir lloc al Saló de Cent i el segon a la sala de Plens de Ciutat Vella 

(Ernest Lluch), sempre amb un format al màxim de participatiu d’acord amb les 

possibilitats de cada entorn. A banda dels temes propis del CMIB que ja consten en 

aquesta Memòria (Habitatge, Treball de la llar, Pla de ciutadania, Seguiment del Pla de 

treball...), els informes de presidència i vicepresidència van incidir en el tema de l’arribada 

d’immigrants i refugiats a Europa, CIE o Document de Veïnatge. 

 Comissió Permanent. Van tenir lloc cinc reunions de la permanent del CMIB, una d’elles 

extraordinària, amb motiu de: Aportacions al Pla Immigració i ciutadania i al Projecte La 

meva ciutat, el meu Vot. A banda dels temes propis de treball i de funcionament del CMIB, 

la Comissió Permanent ha encetat també el debat sobre la missió del Consell i la 

possibilitat d’un canvi de nom per obrir-lo al concepte de ciutadania 

 Comissió d’Opinió d’Urgència (COU). Es va reunir en dues ocasions, i es van elaborar un 

manifest i dos comunicats, el segon aprovat virtualment: 

1. 22/03/18 – Comunicat: Rebuig al concepte Immigració com amenaça en un projecte 

educatiu per l’educació Primària. Es va fer arribar als Ministeris corresponent. 

2. 26/04/18 – Comunicat d’adhesió a la declaració de suport a Proactiva Open Arms del 

Consell Municipal de Cooperació 

3. 16/10/18 – MANIFEST Pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A 

Barcelona, hi cabem totes 

 

2. Membres, incorporacions i sortides del CMIB. Canvis a la Comissió Permanent 

L’any 2018 s’han incorporat dues entitats d’immigració:  

 Espíritu de Santa Cruz de la Sierra en España (Bolívia)  

 AOMICAT - Asociación de orientación a Mujeres Migrantes en Cataluña.  

S’han donat de baixa dues entitats: 

 ATIMCA - Associació de treballadors immigrants marroquins a Catalunya- 

 CECURC - Centro Cultural de Ucrania en Catalunya 

S’ha iniciat el procediment de baixa d’ACESOP - Associació Cultural Educativa i Socialoperativa 
de dones pakistaneses. En tots els casos per manca de participació en els darrers dos anys. 
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El total de membres del CMIB és de 70, entre els quals 54 entitats del món de la immigració, 

l’acollida, o bé veïnals, cíviques, o sindicals. Donada la rotació, s’ha mantingut el nombre 

respecte 2017.  

D’altra banda s’han ocupat dos vacants a la Comissió Permanent per les entitats més votades a 

continuació en l’elecció de 2015 i que van quedar en llista d’espera: Asociación Cultural Social 

y Arte Culinario de Honduras i Creu Roja de Barcelona.  

 

3. Tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge  

El Consell Municipal d’Immigració va escollir el dret a un habitatge digne i sense 

discriminacions com a tema de treball en profunditat per 2018, a partir d’un procés 

participatiu i després d’un debat en el que es va acordar iniciar també el treball entorn la gent 

gran immigrada i l’envelliment, com a tema de dos anys a continuar el 2019.  

L’habitatge és una problemàtica que afecta a tota la població, però de forma rellevant a 

persones migrants de manera quotidiana i en els seus drets o oportunitats, a través 

d’obstacles específics com poden ser la llei d’estrangeria i la situació d’irregularitat, o  la 

discriminació i moltes vegades racisme que pateixen, entre d’altres qüestions. Es va treballar 

en un seguit d’accions en col·laboració amb el Departament i la Regidoria d’habitatge, i amb 

entitats especialitzades, destacant:  

 Sessió informativa amb la participació de les Oficines d’Habitatge i la Oficina per la No 
Discriminació 

 Manifest: Pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona, hi 
cabem totes. Llegit per les entitats a la Trobada BCN Ciutat diversa 2018. 

 Trobada BCN ciutat diversa, dedicada a la reivindicació d’aquest dret  

 Jornada oberta, en el marc de la Trobada. 4 de novembre 2018 

 Vídeo de sensibilització: Immigració i Discriminació en el Dret a l'Habitatge. Amb 
participació d’entitats del CMIB 

 Informe: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge a Barcelona. 
Propostes del CMIB. Elaborat a partir d’una recerca amb participació de 31 entitats i 
d’institucions rellevants. Presentat i aprovat en Plenari del CMIB de 27 de novembre. 

 Acte dia migrant. Lliurament premi i Conferència PAH. 18 de desembre. 
 

4. Trobada BCN ciutat diversa  

La Trobada BCN Ciutat Diversa és un dels actes centrals del Consell, que es fa possible a través 

de la col·laboració i la tasca “sinergiada” de les entitats del Consell. Es tracta d’una celebració 

festiva, intercultural i reivindicativa, que es porta a terme des de ja fa uns 15 anys, amb molta 

participació d’entitats i de ciutadania. Ha anat creixent i evolucionant, i ha esdevingut una cita 
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referent en el calendari de la ciutat, a la tardor i a l’espai entorn Arc de Triomf. Un espai 

compartit amb tota la ciutadania de Barcelona, de construcció d’una ciutat plural i 

cohesionada, on reconèixer i celebrar la riquesa de la seva diversitat cultural i d’orígens, 

trencant alhora estereotips. S’ha incrementat progressivament la seva assistència i 

participació, arribant el 2018 a més de 15.000 persones de la ciutat.  

En els darrers anys ha guanyat rellevància, i s’ha consolidat 
l’esperit reivindicatiu de la Trobada: reafirmar els drets de les 
persones immigrades, sensibilitzant i aprofundint en la 
temàtica anual, el dret a l’habitatge. S’ha fet a través de: la 
lectura del Manifest, una Jornada per fer arribar la realitat i les 
problemàtiques a tota la població, i d’un bon nombre 
d’activitats al voltant del tema, adreçades a sensibilitzar al 
públic que hi ve, amb un component lúdic o divulgatiu. 
 
Enguany va tenir lloc el diumenge 4 de novembre, amb la 
participació de 49 entitats, 40 del CMIB (un 75% del total) i 9 
convidades, que van col·laborar en la seva organització - a 
través d’un Grup de treball - al llarg de molts mesos i d’unes 16 
reunions. Van mobilitzar a unes 500 persones voluntàries.  
   

La Trobada va comptar amb una assistència estimada d’unes 15.100 persones i amb més de 90 

activitats: escenari amb 22 actuacions, mostra d’entitats i activitats al voltant de les carpes de 

cultura, acollida i la de dona i joventut (amb jocs de rol o de preguntes, tallers, panells i taulells 

informatius...), jocs i tallers familiars, biblioteca vivent, antirumors....  

La Jornada sobre Dret a l’habitatge digne, a la carpa Auditori, va programar quatre taules 

rodones amb la projecció d’un Vídeo de sensibilització i 25 intervencions: testimonis, realitat 

de la situació de l’Habitatge, la llei d’estrangeria, la tasca de les entitats, reptes i propostes o 

projectes innovadors.  

El creixement respecte 2017 ha estat molt important en tots els items: 37% de públic, 29% en 

entitats, 36% en activitats... Ha suposat un salt quantitatiu i qualitatiu la col·laboració activa de 

10 entitats i institucions convidades, que han establert interacció en el camí del treball en 

xarxa que és sempre una fita en el Consell. S’hi han incorporat novetats com: Exposició Ruido 

Photo, desfilada lúdica de drets laborals, jornada amb relatoria i streaming per facilitar-hi 

l’accés a les entitats, i també una relatoria gràfica. 

 

5. 10a edició dels Premis Consell Municipal d’Immigració 

El dia 18 de desembre, com cada any, va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis del CMIB, 

en el marc del Dia Internacional del Migrant. En aquesta 10a edició es va marcar l’objectiu de 

donar major pes a la celebració del dia del Migrant i procurar un major impacte en el conjunt 

de la ciutadania, contribuint a fer més visible el Consell i la realitat de la immigració a la ciutat.  
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El Premi Consell Municipal d’Immigració va néixer amb la finalitat de reconèixer la feina duta 

a terme en l’àmbit de la immigració. La convocatòria consta d’un premi escollit per un jurat 

independent  i una menció especial que recau en una entitat membre de ple dret del Consell, 

votada per les pròpies entitats per reconèixer la seva participació, activitat i bona entesa 

durant l’any. Les dotacions s’han incrementat el 2018, el premi s’ha dotat amb 7000€ i la 

menció especial amb 2000€. 

Al 10e Premi CMIB 2018, centrat el 2018 en l’àmbit Persones immigrades i discriminació en el 

Dret a l’Habitatge, s'hi van presentar 3 projectes:  

1. FUNDACIO PRIVADA ARED      Acollida temporal de persones immigrades en 
situació de vulnerabilitat (La Llavor) 

2. ASSOCIACIÓ OASIURBÀ   Punt Raval, per la transformació social des de 
l'habitatge 

3. REFUGIADOS BIENVENIDOS ESPAÑA   Refugiats Benvinguts 2018 

 

El jurat, constituït segons taula adjunta,  es va reunir en deliberació el 22 de novembre i va 
decidir atorgar el premi a l’Associació OasiUrbà, amb el projecte Punt Raval, per la 
transformació social des de l'habitatge. La menció especial escollida per les entitats membres 
del Consell en el Plenari de 27 de novembre, va recaure en Fedelatina. 

Presidenta: Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 
Diversitat, i vice-presidenta segona del CMIB. Presideix per delegació d’alcaldia. 

Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident primer del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona. ACATHI. 

Remei Sipi Mayo. Presidenta de l’Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola 

Carles Solà i Serra. Periodista i director del programa 30 Minuts de TV3 (i anteriorment de 
Tot un món) 

Sònia Fuertes. Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social  

Imma Mata. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. 

Carme Trilla, presidenta d’Habitat 3, membre del Consell de l’Habitatge, i amb una 
trajectòria important com a experta i responsable en Habitatge.  

Vanesa Valiño, Cap de Gabinet, Regidoria d’Habitatge.  

 

Atenent als objectius indicats, es va celebrar la cerimònia al Saló de Cent, amb un format i un 

contingut renovats,  que van atraure a un nombre superior de persones, unes 150 (més del 

doble que el 2017), i major impacte comunicatiu per donar a conèixer les reivindicacions 

relacionades amb els drets de les persones migrants. A banda del lliurament dels Premis del 

Consell, va incloure una conferència, a càrrec  de Maria del Rosario Rodea, de la PAH, 

l’actuació musical de Baishali Sarkar i Adi Mahler (continent asiàtic) i la conducció de Carmen 

Juares, de la Asociación de Mujeres Migrantes, que va participar en el Pregó de la Mercè, al 

mateix espai. 
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6. Propostes per la Dignificació del treball de la llar i la cura de les persones. 

Comissió de seguiment. 

Es va constituir una comissió de seguiment de la implementació de les propostes per a la 

dignificació del Treball de la Llar i les Cures, a fi de donar continuïtat al Grup de Treball que es 

va constituir el 2017 per tractar el tema de l’any, i que va resultar en un document amb 68 

propostes i un manifest, recolzats per una Declaració Institucional de l’Ajuntament. 

Es va presentar el document editat en català i castellà. Les accions han avançat en coordinació 

amb el seguiment i implementació de la Mesura de Govern per la Democratització de les 

Cures, destacant la col·laboració amb: creació d’un espai de referència d’Informació i Recursos 

per a les Cures, una guia de drets laborals per a les persones treballadores, la guia “Cuidem qui 

ens cuida”, una campanya de comunicació, així com la promoció d’accions per la ratificació del 

conveni 189 de l’OIT. 

 

7. Pla de formació i enfortiment del CMIB. Comissió de Formació 

L’any 2018 s’ha constituït la Comissió de Formació. Els objectius, alineats amb els del Pla de 
treball del CMIB contemplaven: promoure el coneixement de serveis i de drets d’interès per a 
persones migrants, a fi de poder-los transmetre i orientar a persones associades o usuàries de 
les entitats; promoure apropament i col·laboració mútua i treball en xarxa entre entitats, i 
especialment entre diferents tipologies (immigració, acollida, cíviques); aprofitar i posar en 
valor el coneixement de les entitats i persones del CMIB; i també coneixement i apropament a 
territoris i serveis, a centres cívics, a serveis municipals... 

Després de desenvolupar un Pla d’enfortiment d’entitats del consell durant uns anys, amb 
suport individualitzat, i sense deixar de banda aquest suport, es va acordar obrir un Pla de 
Formació i enfortiment a totes les entitats del CMIB, atenent a la priorització establerta per les 
pròpies entitats en un procés participatiu.  

 Sessions formatives i informatives: S’han realitzat set sessions, obertes a les entitats del 
CMIB, amb una mitjana d’assistència de 19 entitats i una valoració molt positiva. 

  

TEMA QUI / Col·laboracions 

 

Calendari i concrecions 

 

Assistència 

1. Sistema educatiu. 
Necessitats educatives 
serveis i recursos 

IMEB / Consorci educació / 
AMIC-UGT / Servei solidari / 
Presentació Asoc. Cult. Soc. y 
Arte C. de Honduras 

4 de juny, 17 a 20:30h. 
C.Cívic El Sortidor 
 

35 

2. Dret a l’Habitatge i 
discriminació. 

Xarxa d’Oficines d’Habitatge / 
Oficina per la No Discriminació 
(OND) 

9 de juliol. 
Sala d’actes de l’IMHAB – 
Institut Municipal Habitatge. 

23 

3. Treballar en xarxa. Com 
crear sinèrgies i 
col·laboració 

Barabara 
Presentació d’ASOCROM 

20 de setembre 
Seu d’ASOCROM 

10 

4. Certificat digital Torrejussana 27 de setembre 
Espai Avinyó  

13 
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TEMA QUI / Col·laboracions 
 

Calendari i concrecions 
 

Assistència 

5. Serveis d’atenció a dones 
/ Prevenció violència 
gènere 

Ajuntament – Serveis atenció a 
dones / 
Mujeres Pa’lante / Servei 
solidari 

9 d’octubre 
Seu Mujeres Pa’lante 
 

22 

6. Drets laborals i inserció 
laboral  

 

BCN Activa / Punt Defensa drets 
laborals C.Vella /  
AMIC-UGT / CITE-CCOO 

23 d’octubre 
PDDL de C.Vella 

18 

7. Gestió de projectes. Des 
del disseny a la 
justificació 

Barabara 4 de desembre 
Seu de Barabara 

15 

  

 Enfortiment d’entitats: a banda de les sessions formatives o informatives, s’ha donat 
continuïtat en la tasca de formació i suport individualitzat per a les entitats, especialment 
suport a mida a les entitats que en fan demanda: 6 entitats, 14 persones, 40 hores. 

 

8. Seguiment del Pla de treball 2016 -2019 del Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona (CMIB) 

Valoració del grau d’acompliment d’objectius i accions:   

En el marc de la sessió plenària de juny es va presentar el seguiment del Pla de treball 2016-

2019 del Consell, especialment dels objectius prioritzats i a partir de l’actualització disponible 

al web del CMIB 1. A juny 2018 s’havien realitzat 272 accions, amb una mitjana de 4,2 accions 

per objectiu. Sobre el total de 65 objectius del Pla, en trobem 63 amb algun acompliment, 

representa un grau molt elevat d’acompliment, un 97%, tot i que la major part d’objectius són 

de continuïtat.  

Tal com reflexa el gràfic, s’ha avançat especialment en l’eix de Plena ciutadania, el més 

destacable en el Pla, seguit del de foment de l’associacionisme i del d’Interculturalitat.  

Gràfic 1. Seguiment Pla de treball CMIB 2017-18. Accions per eixos a Juny 2018. 

 

                                                           
1
 http://novaciutadania.cat/pdt/ 
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9. Altres accions i temàtiques treballades en el Consell al llarg de l’any: 

 Persones migrades i envelliment. Com s’ha indicat, aquest serà el tema del CMIB per 
2019. No obstant, en ser un tema nou i de futur, que cal anticipar, es va acordar iniciar el 
treball el 2018, per obtenir un major coneixement de la seva realitat. Per tant, s’ha iniciat 
treball, en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Estadística, per obtenir dades per a un 
diagnòstic de la problemàtica de la gent gran immigrada d’origen divers. D’altra banda, 
s’ha continuat la col·laboració amb el Consell municipal de la Gent gran, participant el 
2018 en el Fòrum preparatori a la Convenció de Veus de la Gent gran.  

- Disseny i preparació d’una proposta de nou web del CMIB, atenent a objectius del Pla de 
treball i per una millor comunicació. 

- Participació i aportacions en la trobada de presentació i debat de la Mesura de Govern de 
Participació diversa, gener de 2018 

- Dia Mundial de les Persones Refugiades. S’ha continuat la col·laboració en la celebració 
del programa pel 20 de juny, organitzat actualment des de Ciutat Refugi. S’ha mantingut i 
redissenyat l’Exposició sobre Refugi i asil a la Trobada BCN Ciutat Diversa. 

- Renovació de la representació del CMIB al Consell de ciutat. 
 

- Participació i col·laboració amb altres Consells Municipals: a banda de les col·laboracions 
ja esmentades amb Consell de gent gran, d’Habitatge o de Cooperació, el CMIB va 
col·laborar amb el Consell de Consum, fent presentació de les pautes bàsiques de 
funcionament general i especialment de la figura de la Comissió d’Opinió d’Urgència 
(COU), per obtenir un posicionament ràpid del Consell i difondre’l a l’exterior. 

 Contacte i col·laboració amb departaments, serveis i equipaments municipals: Districte 
de Sants (Plenari, CC Sortidor), IMHAB, Barcelona Activa, Oficina Drets laborals, Economia 
de les cures, Feminismes, Institut Drets Socials, Dept. Salut, Institut M. Estadística, OACs i 
Atenció Ciutadana, Torre Jussana... 

 Treball de prospecció per a l’ampliació del CMIB: s’ha iniciat un treball de prospecció i 
coneixement d’entitats, a fi de completar la representativitat lligada a orígens i diversitat 
de realitats (dones, joventut, diversitat religiosa...). 
 

 Assistència al Plenari municipal de 25 de maig de 2018, amb Presentació del Pla 
d'Immigració i Ciutadania. 

 Sessió informativa sobre subvencions prevista específicament per CMIB: 10/01/2018 

 Col·laboració en un estudi del CSIC sobre Consells de participació. 

 Participació en prova pilot per l’extensió de la Plataforma participativa Decidim a Consells. 

- Col·laboració amb diversos treballs d’estudiants (UAB, UB...) en relació al CMIB. 

- Trameses informatives: d’actes i informacions rellevants i d’interès pels membres del 
Consell (acollida, Estrangeria, actes a la ciutat....). 

 

Barcelona, febrer de 2019 
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ANNEX - CALENDARI ACTES I REUNIONS DEL CONSEL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ – CMIB - 2018 

PLENARIS, CP I ACTES PRINCIPALS 

SESSIÓ DATA HORA LLOC TEMES  

Comissió Permanent 
 

13.02.18 
 

18:00h. 
Sala 02. Pg. St 
Joan 

Previsions 2018: tema, calendari... 

Comissió Permanent 
Extraordinària 

07/05/2018 17:30  
Aportacions al Pla Immigració i ciutadania i al 
Projecte: La meva ciutat, el meu Vot 

Comissió Permanent 

 
15.05.18 
(dimarts) 

 

18:00 h 
Sala 02. Pg. St 
Joan 

Preparar Plenari, renovació... 

DMPR (Refugi) 2 

 
20.06.17  
(dimecres) 

 

16:00 h Saló de Cent  

Plenari  

 
25.06.2018 

(dijous) 

 

18:00 h Saló de Cent 
Temes principals:  
Habitatge, Pla de ciutadania i immigració 

SESSIÓ DATA HORA LLOC TEMES 

                                                           
2
 Col·laboració. Gestió des de Ciutat Refugi. 
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SESSIÓ DATA HORA / LLOC TEMES / OBJECTIUS 

Comissió Permanent 

 
18.09.18 
(dimarts) 

 

18:00 h 
Sala 02. Pg. St 
Joan 

 Actualització i posta al dia de temes en curs al 
consell i calendari: treball llar, Trobada, Pla de 
formació, recerca sobre habitatge, gent gran, 
Premi, incorporacions. 

 Debat sobre la  missió del Consell d’Immigració 

Trobada BCN ciutat diversa 

 
04.11.2018 

(diumenge) 

 

11-19h Arc de Triomf  

Comissió Permanent 

 
30.10.18 
(dimarts) 

 

18:00 h Fedelatina 
 Preparació Plenari 27 novembre 

 Aprovació final Manifest i Informe: Pel dret a 
un habitatge digne i sense discriminacions.  

Jurat Premi, Deliberació 

 
22.11.18 

(dijous) 

 

14:00 h Gran Cafè Resolució Premi Habitatge i Immigració. 

Plenari  

 
27.11.18 

(dijous) 

 

18:00 h 
Sala Ernest Lluch.  
Districte C. Vella  

 Informe i propostes Habitatge i discriminació. 

 Valoració Trobada 

 Altres 

Acte dia del Migrant i Lliurament 
Premis CMIB 

 
18.12.18  
 (dimarts) 

 

18:00 h Saló de Cent 

 Menció especial: Fedelatina  

 Premi CMIB Tema Habitatge: Assoc. OasiUrbà 

 Conferència sobre Habitatge digne: PAH 

 Actuació: Baishali i Adi Mahler 

 Conducció: Carmen Juares 
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Grups de treball, Comissions i sessions informatives o formatives. CMIB 2018.       

SESSIÓ DATA HORA / LLOC TEMES / OBJECTIUS 

COMISSIÓ OPINIÓ 
D’URGÈNCIES:  
 
MANIFESTOS I COMUNICATS 
DEL CMIB 

4. 22/03/18 – Comunicat: Rebuig concepte Immigració 
com amenaça en un projecte educatiu per Primària 

5. 26/04/18 – Comunicat d’adhesió del CMIB a la 
declaració de suport a Proactiva Open Arms del 
Consell Municipal de Cooperació 

6. 16/10/18  -  MANIFEST Pel dret a un habitatge digne i 
sense discriminacions. A Barcelona, hi cabem totes  

 
 

C/València 
 
o 
 
Pg. St. Joan 

 

 

Grup treball  
Trobada BCN Ciutat Diversa. 
 
Les dues sessions amb espai 
conjunt: de 18 a 19:20 i de 19 a 
20:20 amb 20’ en comú 
 
 
 
 

Maig-novembre - 16 reunions a diferent nivell 
1. 17/5 – General  

2. 28/5 – Carpa Dona i joventut 
3. 31/5 – Carpes Cultura  
4. 31/5 – Carpa Acollida (espai conjunt) 
5. 18/6 – Carpes Cultura  
6. 18/6 – Carpa dona i joventut (espai conjunt) 
7. 21/6 – Carpa Acollida 
8. 28/6 – General  
9. 17/9 – General (nova data) 
10. 25/9 – Preparació Jornada Auditori. Manifest 1. 
11. 02/10 – Preparació Jornada i Video 
12. 17/10 – Específica vídeo gent gran per Trobada 
13. 25/10. – Rodatge Video amb entitats 
14. 16/10 – General i Manifest final. 
15. 31/10 – Referents i organització 
16. 04/11 – TROBADA BCN Ciutat Diversa 
17. 20/11 – General. Valoració. 

Tarda 
 
 
C/València 
 
o 
 
Pg. St. Joan 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARC TRIOMF 

 
 
 
 
 
 
 
Preparació trobada, Jornada, Manifest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaluació  
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SESSIÓ DATA HORA / LLOC TEMES / OBJECTIUS 

ACCIONS TEMA HABITATGE 1. 09/07/18. -   Sessió informativa: Dret a l’Habitatge i 
recursos disponibles en relació a immigració 

2. Set.-nov 18. - Recerca informe habitatge i immigració. 
3. 04/11/18.   -    Jornada “Persones immigrades i 

discriminació en el dret a l’habitatge”. Trobada. 
4. 27/11/18. Informe: P. immigrades i discriminació en el 

dret a l’habitatge a Bcn. Propostes del CMIB 
5. 18/12/18. - Acte dia migrant. Conferència PAH. 

Tarda. 
IMHAB. 
 
 
Pg. LL. 
Companys 

 

Comissió seguiment Propostes 
TREBALL LLAR 

1. 16/04 
2. 12/07 

 Tarda 
Pg. St. Joan 

 
Acords implementació i seguiment 
 

Comissió de Formació  
 

 

Abril / Set / Desembre 
1. 26/4 
2. Ajornada a gener 

Tarda - Formació oberta a totes les entitats i entre entitats 
- Acord a partir resultats qüestionari previ 
- Col·laboració en sessions 
- Seguiment 
- Continuïtat Pla enfortiment 

Sessions formatives / 
informatives  - Treball en xarxa i 
apropament entre entitats i 
territoris 
 
 

Maig / Juliol / Set / Nov. 
1. 04/06   -    Sistema educatiu 
2. 09/07   -    Drets i recursos habitatge 
3. 20/09   -    Treball en xarxa 
4. 27/09   -    Certificat digital 
5. 09/10    -    Serveis dones / Prevenció violència gènere 
6. 23/10   -     Drets laborals i inserció laboral 
7. 20/11   -     Gestió de projectes 

17 a 20:30h. 
aprox 

 
SEUS DELS 
SERVEIS / 
ENTITATS / 
CENTRES 
CÍVICS 

 
 
Sessions formatives o informatives acordades en 
comissió formació 

 

Altres activitats rellevants en el calendari del CMIB 

Projecte Ciutats per la inclusió 
de persones en situació irregular 

4 a 6 de juliol  Palau Macaya 
principalment 

 

 


