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CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA (CMIB)
MEMÒRIA BREU 2019

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
2019 el tema ha estat Persones migrades i envelliment. A banda de les activitats participatives
i deliberatives pròpies dels Consells sectorials, organitza la Trobada BCN Ciutat diversa i convoca
els Premis del Consell. El calendari 2019 ha vingut marcat per l’ajornament de la Trobada, que
ha motivat un canvi en les previsions per la darrera part de l’any.
Per l’any 2019 destaquem les següents activitats i productes:














Òrgans de govern:
 1 sessió plenària del Consell 1
 6 sessions de la Comissió Permanent (i dues consultes)
 2 reunions de Comissió d’Opinió d’Urgència - COU
Trobada BCN Ciutat diversa:
 16.500 persones assistents, un 9,3% més que el 2018
 55 entitats participants (12% més), 45 del CMIB
 107 activitats (19% més)
 16 reunions del grup de treball o activitats
Premis CMIB 2019: convocatòria de bases amb 6 projectes vàlids presentats. 8 membres
del Jurat. Atorgats: 1 Premi i 1 Menció especial.
Acte del dia del Migrant: diàleg amb testimonis de persones grans migrades, actuació
musical i lliurament del Premis CMIB.
Recerca i Informe Persones migrades i envelliment: 42 entitats o persones especialistes
en el tema participaren en la recerca i propostes (20 del CMIB).
Revisió de la Missió i Reglament del CMIB: Constitució del Grup de Treball, 16 entitats,
4 reunions durant 2019.
Pla de formació i enfortiment del CMIB. 15 entitats membres de la Comissió, reunió i
procés participatiu de valoració, 2 sessions formatives. 19 entitats participants o amb
suport i 108 hores de suport.
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). Es va mantenir fins al final del mandat 20162019. 1 reunió.
Renovació de les entitats d’Acollida i refugi del CMIB (10). Entren 5 entitats noves i en
surten 4.

El Plenari de finals d’any es va suspendre per excés d’actes en agenda del CMIB (Trobada ajornada a 17 de
novembre i Dia migrant 18 desembre)
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Recerca i primer informe: Persones migrades i envelliment.
Dos manifestos i tres comunicats o declaracions del CMIB. Participació en una Roda de
Premsa.
Participació i aportacions a la Convenció “Les veus de la gent gran”, 5 de març
Quatre vídeos, de difusió i comunicació.
Proposta de nova Missió i Reglament del Consell d’Immigració.
5 Processos participatius, a través de qüestionaris o entrevistes.
Llançament i posta en marxa nou web del CMIB

Tota la informació disponible al web del CMIB.

1. Òrgans de govern: Sessions plenàries, Comissions permanents i COU. Renovació de
Presidència i vicepresidència municipal.


Sessions Plenàries. El 2019 únicament s’ha realitzat un Plenari, el 30 de setembre, donat
que el Plenari previst pel 27 de novembre es va suspendre donada l’agenda del CMIB amb
l’ajornament de la Trobada a 17 de novembre i la previsió del Dia del migrant pel 18
desembre.
El primer plenari es va realitzar al Saló de Cent el 30 de setembre, moment en que ja estava
constituït el nou Plenari municipal i s’havia nomenat nou President del CMIB, el Sr. Marc
Serra, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació. Igualment, es va nomenar nou
vicepresident segon del CMIB: Sr. Khalid Ghali, Comissionat de Diàleg Intercultural i
Pluralisme religiós. Va comptar amb una participació de 56 membres i 70 persones. Suposa
un creixement de prop d’un 25% en relació a l’any anterior. Efectivament, el 2019 s’ha
experimentat un increment important en la participació de les entitats del Consell en
diferents actes i accions, i també en la participació de persones tècniques municipals i grups
municipals.
A banda dels temes propis del CMIB que ja consten en aquesta Memòria (Informe
Envelliment, Premi, Renovació Acollida, Seguiment del Pla de treball...), els informes de
presidència i vicepresidència van informar sobre el nou consistori i línies de treball, van
incidir en la lluita contra els discursos d’odi i xenòfobs, l’increment de la capacitat d’acollida,
la lluita contra la irregularitat sobrevinguda, el pes important de persones migrades a la
ciutat, la potenciació de la transversalitat des d’un punt de vista intercultural, el potenciar
els eixos educatiu i de salut, la reivindicació de la no instrumentalització de la immigració en
contextos electorals, el dret a la participació en l’espai públic o potenciar la participació de
persones migrades en altres Consells o contextos municipals.



Comissió Permanent. Van tenir lloc sis reunions de la permanent del CMIB, enfocades a
preparar l’agenda i la diversa activitat del Consell: Tema de l’any, Jurat del Premi, Trobada,
acte del dia del migrant, seguiment de temes anteriors com habitatge, noves entitats,
valoració del Pla de treball, nou reglament..., així com aportacions sobre temes rellevants
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(estrangeria, salut..) i al debat per alguns del comunicats o declaracions del Consell que
consten en un altre apartat.


Comissió d’Opinió d’Urgència (COU). Es va reunir en dues ocasions, i es van elaborar un
manifest i un comunicat. La resta de comunicats o propostes per a Declaracions
institucionals, que consten a continuació, s’han elaborat i consensuat a partir de processos
participatius amb la Comissió Permanent o virtualment amb les entitats del Consell.
1. 2/10/19. Preparació i acord Manifest Persones migrades i envelliment.
2. 19/12/19. Comissió d’Opinió d’Urgència de Suport al director d'Atenció i
Acollida a Immigrants, sol·licitant la seva continuïtat en temes d’Immigració i
Refugi a l'Ajuntament

2. Comunicats / Manifestos / Declaracions institucionals.
Un dels objectius del Consell és estar amatent a la realitat, l’entorn i les necessitats de les
persones migrades o refugiades a la ciutat, ha emès els següents comunicats o manifestos:
1. 19/12/19. Comunicat de Suport al director d'Atenció i Acollida a Immigrants,
sol·licitant la seva continuïtat en temes d’Immigració i Refugi a l'Ajuntament
2. 17/11/2019. Manifest per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les
persones migrades i refugiades a Barcelona
3. 24/10/2019. Declaració institucional per la no instrumentalització de la immigració i de
les persones immigrades i racialitzades en la campanya electoral 10N. Grups polítics i
mitjans comunicació.
4. 16/05/2019. Manifest contra el discurs de l’odi, el racisme i la xenofòbia i per la no
instrumentalització de la immigració a les eleccions municipals
5. 21/03/2019. Declaració institucional en el marc del Dia Internacional per a l'eliminació
de la discriminació racial. Adhesions.

3. Procés de renovació de les entitats d’Acollida i asil. Incorporacions i sortides del
CMIB. Canvis a la Comissió Permanent
L’any 2019 s’han incorporat sis noves entitats al CMIB, una entitat d’immigració i cinc entitats
d’acollida i asil, fruit del procés de renovació previst per cada nou mandat municipal.
La nova entitat d’immigració és: Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en Cataluña. FAEC.

Procés de renovació d’entitats d’Acollida i asil:
Va tenir lloc entre juny i juliol de 2019, es va fer convocatòria a entitats de la Xarxa d’acollida o
d’asil i refugi, i es va fer revisió del compliment de requisits de manera que es van incorporar les
10 primeres sol·licitants, que corresponen al 25% de les entitats de persones migrades. En
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resum, es van mantenir 5 de les entitats anteriors, que ho van tornar a sol·licitar, es van
incorporar 5 noves entitats i van sortir 4 entitats.
Noves entitats d’acollida:
1. Associació CATNOVA
2. Associació Punt de Referència
3. Fundació APIP-ACAM
4. Fundació Privada FICAT
5. Fundació Privada Bayt -Al-Thaqafa

S’ha donat de baixa una entitat d’immigrants: ACESOP Associació Cultural Educativa i
Socialoperativa de dones pakistaneses (ratificació de baixa)
Es va iniciar el procediment de baixa de Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya,
per manca de participació en els darrers dos anys.
Entitats d’acollida sortints:
1. Fundació Benallar
2. Creu Roja Catalunya
3. Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
4. Fundació Migra Studium
El total de membres del CMIB és de 71, 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 2018. S’ha incrementat una persona tècnica municipal.
D’altra banda s’ha ocupat una vacant a la Comissió Permanent, produïda arran de la sortida de
Creu Roja. S’ha incorporat Càritas Diocesana, entitat més votada a continuació en l’elecció de
2015 i en llista d’espera.

4. Tema de l’any: Persones migrades i envelliment
El Consell Municipal d’Immigració va escollir l’envelliment de les persones migrades com a eix
temàtic de l’any 2019, iniciat ja el 2018. La previsió de creixement de població gran a
Barcelona, incorpora una presència creixent de persones grans d’origen divers, una nova
realitat que emergeix i que es preveu que vagi creixent a la ciutat. Per tant, és un tema de
futur i necessari, molt nou i amb poca informació, que cal posar en l’agenda, tenint en compte,
la participació diversa també en gent gran, i l’atenció a les seves necessitats.
S’ha treballat en un seguit d’accions en col·laboració amb Departaments municipals vinculats
al tema i especialment amb el Consell Assessor de la gent gran, així com amb entitats
especialitzades com la FATEC, destacant:


Sessió informativa / formativa: Serveis i projectes per a un envelliment actiu i amb
benestar amb la participació Serveis Muncipals i entitats.
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Manifest: “Per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades
i refugiades a Bcn” Llegit per les entitats a la Trobada BCN Ciutat diversa 2019.
Trobada BCN ciutat diversa, 17 de novembre, dedicada en part al tema, especialment
amb Taula Rodona i activitats a l’Auditori
Recerca i elaboració informe: Persones migrades i envelliment. Propostes del CMIB.
Elaborat amb participació de 42 entitats o persones especialistes en el tema (20 del
CMIB). Presentada primera part en Plenari del CMIB de 30 de setembre.
Acte dia migrant. Lliurament premi i diàleg amb testimonis de persones grans migrades.
18 de desembre.

5. 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 “en sinergia” de les entitats del Consell. Es tracta d’una celebració
festiva, intercultural i reivindicativa, que es porta a terme des de ja fa uns 16 anys, amb molta
participació d’entitats i de ciutadania. Amb un creixement continu, ha esdevingut una cita
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, trenca estereotips i
visibilitzar la realitat, drets i necessitats de persones migrades o refugiades. S’ha incrementat
progressivament la seva assistència i participació, arribant el 2019 a més de 16.500 persones de
la ciutat.
Ha continuat guanyant 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,
l’envelliment de les persones migrades. S’ha fet a través de: la
lectura del Manifest, una programació d’activitats especialment
a l’Auditori (Taula Rodona, Teatre-fòrum...) 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.
El 2019 la Trobada va tenir lloc el diumenge 17 de novembre.
Estava prevista pel 20 d’octubre i va patir un ajornament indicat
pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament, davant els
esdeveniments que van tenir lloc a Bcn en aquelles dates. Aquest
fet va provocar algunes modificacions, un sobreesforç per a
tothom i un augment de despesa, però la gran majoria
d’activitats es van mantenir o van ser substituïdes.

El 2019 va tenir lloc un canvi de configuració, passant a una estructura en bulevard i amb carpes
centrades en els eixos de drets o temàtiques, que s’ha valorat positivament. Hi van participar 55
entitats, 45 del CMIB (un 83,3% del total) i 10 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.
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La Trobada va comptar amb una assistència estimada d’unes 16.500 persones i amb 107
activitats: escenari amb 23 actuacions, estands d’entitats i “un món d’activitats” al voltant de
les carpes (amb jocs de rol, massatges, panells informatius...), biblioteca vivent, exposicions,
photocalls, desfilades interculturals o de drets laborals, jocs i tallers familiars, punt d’informació
sobre envelliment o drets de persones migrades....
El creixement respecte 2018 ha estat novament molt important en tots els ítems: 9,3% de públic
(50% respecte 2017), 12,2% en entitats (45% respecte 2017), 19% en activitats... S’ha consolidat
la participació i 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
nous espais amb un notable èxit com: ludoteca o racó escènic.

6. Dia del Migrant i 11a 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.
El Premi Consell Municipal d’Immigració va néixer amb la finalitat de reconèixer la feina duta a
terme en l’àmbit de la immigració i a favor dels drets, la igualtat d’oportunitats i la plena
ciutadania. La convocatòria consta d’un premi atorgat a partir de la deliberació d’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. La convocatòria 2019 va ser publicada el 4 de juliol. Les dotacions són de 7000€ pel Premi
i 2000€ per la menció especial. Es fa un procés de difusió que arribi al màxim d’entitats
susceptibles de treballar cada tema, i es prepara un reportatge visual d’una selecció dels
projectes presentats, que ajudi a visibilitzar el treball realitzat.
A l’11e Premi CMIB 2019, centrat en l’àmbit Persones migrades i envelliment, s'hi van
presentar 6 projectes vàlids:
Nuestros abuelos comparten sabiduria
Pont Intercultural: Inclusió social i
promoció d'immigrants de 65+
Campaña educativa multicultural: " edadismo y + AMOR"
Activitats d'integració social per a dones
immigrants
Reactivando la salud física y mental de la
gente mayor de 50 años
Atenció especial a immigrants i gent
anciana

TALLER ECUATORIANO DE ARTE Y CULTURA.
TEAC.
ASSOCIACIO CATNOVA
ASOC TRANS-FUSION CUBANA
ASOCIACIÓN PUENTE CENTRO CULTURAL
ARABE
CENTRO PERUANO EN BARCELONA
Parròquia Sant Josep de Calassanç--Càritas

El jurat, constituït segons taula adjunta, es va reunir en deliberació el 28 de novembre i va
decidir atorgar el premi a l’Associació CATNOVA, amb el projecte Pont Intercultural: Inclusió
6

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
social i promoció d'immigrants de 65+. La menció especial escollida per les entitats membres
del Consell, va recaure novament en Fedelatina.

Sr. Khalid Ghali
Sr. Rodrigo Araneda
Sra. Fàtima Ahmed
Sr. Xavier Rosiñol
Sra. Montserrat Feu
Sra. Elisabet Ureña
Sra. Mercè Pérez Salanova
Sr. Toni Rivero

Comissionat de Diàleg intercultural i Pluralisme
religiós. Ajuntament de Barcelona. President del
Jurat.
Vicepresident del Consell Municipal d'Immigració i
president d'ACATHI
Reconeguda vàlua. (Associació Diàlegs de Dona)
Periodista TV3
Representant ECAS Entitats Catalanes d'Acció Social
(substitueix a la Sra. Sònia Fuertes)
Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana
de Barcelona
doctora en psicologia, assessora Consell Assessor
Gent Gran i experta en envelliment.
cap de consultoria i projectes d'envelliment,
Fundació Salut i Envelliment UAB. Assessora
polítiques amb gent gran a l’Ajuntament de Bcn.

En aquesta 11a edició es va consolidar la celebració d’un acte més complet, al Saló de Cent,
continuant amb la visió de procurar un major impacte en el conjunt de la ciutadania, per
contribuir a fer més visible el Consell i la realitat de la immigració a la ciutat. A banda del
lliurament dels premis, l’acte va incloure:





Col·loqui amb testimonis de persones grans migrades
Projecció del reportatge sobre els projectes presentats al Premi
Actuació musical del Sr. Xin Chuan Ye, amb instruments tradicionals xinesos, artista del
metro de Barcelona
Conducció a càrrec de Tània Adam, periodista i productora cultural.

Va comptar amb un públic d’unes 200 persones i major impacte comunicatiu per donar a
conèixer les reivindicacions relacionades amb els drets de les persones migrants.

7. Pla de formació i enfortiment del CMIB. Comissió de Formació.
Va continuar el Pla de Formació i enfortiment del Consell, amb el seguiment de la Comissió de
Formació, formada per 15 entitats, i a partir d’una nova consulta participativa a les entitats
membres, per avaluar el Pla 2018 i formular objectius i sessions a programar per 2019.
Els objectius, alineats amb els del Pla de treball del CMIB, es van mantenir en:


promoure el coneixement de serveis i de drets d’interès per a persones migrants, a fi de
poder-los transmetre i orientar a persones vinculades les entitats



promoure l’apropament i col·laboració mútua i treball en xarxa entre entitats



aprofitar i posar en valor el coneixement i projectes de les entitats i persones del CMIB
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coneixement i apropament a territoris i serveis i equipaments municipals o de les entitats

Sessions formatives i informatives: L’altra vessant és el Pla de Formació, amb sessions
formatives o informatives obertes a totes les entitats del CMIB. Atenent a la priorització
establerta en el qüestionari de consulta i per la pròpia Comissió, es van programar quatre
sessions, de les quals finalment – atenent a no sobrecarregar agenda – se n’han realitzant dues,
una d’elles amb el tema de l’any, amb una valoració molt positiva.


Taller Formatiu: Generació de projectes cogestionats per entitats. 10 d’abril, de 17:30 a
20h. AAVV de Sant Martí de Provençals. A partir del projecte CONVIVIM, de l’Asociación
Uruguayo-Catalana Los Botijas. Assistència: 17.



Serveis i projectes per a un envelliment actiu i amb benestar. 29 d’octubre, de 17:30 a
20h. Casal de Gent Gran Josep Trueta. Assistència: 22.
Diferents Serveis i projectes de l’Ajuntament de Bcn i entitats:






Serveis d’Atenció a la gent gran: Atenció i suport a domicili, Teleassistència,
prestacions, centres de dia, atenció residencial, informació i orientació,...
Serveis de Promoció de les persones grans.
Casals de gent gran. Projecte “Acompanyament i Prevenció de la Solitud”.
Casals Municipals de Gent Gran de C. Vella
El Consell Assessor de la gent gran.
Projecte Pont Intercultural. Catnova.

Pla d’enfortiment: ofereix des de fa anys suport individualitzat, formació a mida i assessorament
a entitats, especialment a entitats d’immigració, per millorar metodologies, funcionament
intern, projectes...

En conjunt, el Pla registra 19 entitats participants o amb suport, 49 persones i 108 hores de
suport.

8. Revisió de la Missió, denominació i Reglament del CMIB. Grup de treball.
Durant l’any 2019 els diferents Consells han dut a terme processos participatius i de treball per
tal d’adaptar els respectius Reglaments a les noves normes de Participació Ciutadana,
aprovades el 2017. En el cas del Consell d’Immigració, s’ha treballat, a més del Reglament, una
proposta de nova missió i denominació, amb l’objectiu de d’ajustar-ho millor a la realitat
actual. Es va crear un Grup de Treball, format per 16 membres i que ha treballat en 4 reunions
durant 2019 debatent i acordant una proposta a presentar en Plenari a inicis de 2020.

9. Dignificació del treball de la llar i la cura de les persones. Comissió de seguiment.
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La comissió de seguiment de la implementació de les 68 propostes per a la dignificació del
Treball de la Llar i les Cures, tema de treball del CMIB 2017, va tenir continuïtat: A destacar les
aportacions del grup a les Guies Drets laboral i Cuidem qui ens cuida, i especialment a la definició
i posta en marxa de l’Espai d’informació i recursos per la Cura a BCN.

10. Comissió de Comunicació i nou web del CMIB


Comissió de Comunicació. Es va constituir el febrer de 2019 amb els objectius de:





Definir línies de treball en base als principis i línies del Pla de Treball del CMIB
Constituir un espai on les entitats defineixen les prioritats, línies i criteris a seguir en
l’àmbit de la comunicació. Especialment en activitats pròpies com la Trobada, Premi...
Analitzar i millorar l’impacte comunicatiu del CMIB.
Compartir informació sobre eines i mitjans de comunicació que poden contribuir als
interessos comunicatius del CMIB.

Es va presentar i es van fer aportacions a la proposta de nou web, es van acordar els criteris
bàsics sobre comunicació de temes d’interès del CMIB i entitats i es va constituir un grup virtual
a través de whatsapp, per consultar eventualment els criteris en determinades comunicacions.


Nou web del CMIB, després de la preparació en el segon semestre de 2018, i consulta a
inicis d’any, el 2019 es va implementar el nou web del Consell, atenent a objectius del Pla
de treball i per una millor comunicació. Ha reordenat l’estructurat i millorat la visibilitat,
incorporant apartats de notícies i destacats que permeten una millor transmissió de la
informació i dóna transparència a l’activitat del CMIB.

11. Procés de valoració del Pla de treball 2016 - 2019 del CMIB.
Valoració del grau d’acompliment d’objectius i accions:
Com cada any, en el marc de la sessió plenària de setembre es va presentar el seguiment del Pla
de treball 2016-2019 del Consell, ara ja del conjunt d’objectius, i a partir de l’actualització
disponible al web del CMIB 2. A setembre 2019 s’havien realitzat o assolit un total de 661 accions
o resultats, amb una mitjana de 10,2 accions per objectiu, sobre el total de 65 objectius. Significa
que ja s’havia arribat a un 100% d’objectius amb algun acompliment o iniciats, en major o menor
mesura. 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 Funcionament intern.
En les gràfiques a continuació, s’observa el contrast entre la situació a juny 2018 i setembre
2019.

2

http://novaciutadania.cat/pdt/
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Seguiment Pla de treball CMIB
2017-18. Accions per eixos a Juny 2018.
4. FUNCIONAMENT INTERN

2018-19. Accions per eixos a Set. 2019.
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4. FUNCIONAMENT INTERN
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A finals de 2019, tenint en compte que era el moment de tancament del Pla de treball, es va
iniciar el procés de valoració a través d’un qüestionari i consulta participativa.

12. Altres accions i temàtiques treballades en el Consell al llarg de l’any:


Processos participatius: En la línia dels objectius marcats en el Pla de treball, en la
metodologia de treball del CMIB es té en compte demanar i consultar al màxim els temes
del Consell, a través de qüestionaris o altres metodologies. El 2019 els principals han estat:
1. Valoració Pla de formació i enfortiment 2018 i propostes 2019.
2. Proposta membres Jurat Premi (representant de mitjans de comunicació)
3. Recerca persones migrades i envelliment. Qüestionari i entrevistes. Gener-setembre.
4. Elaboració Manifest Persones migrades i envelliment. Setembre-octubre.
5. Proposta d’activitats i Valoració Trobada BCN Ciutat diversa del CMIB. Abril, juny i Nov.
6. Valoració Pla de treball 2016-2019 CMIB. Qüestionari. Desembre 2019-gener 2020.
7. Consultes diverses a Comissió Permanent en relació a comunicats i calendari CMIB.



Comunicació i impacte en la ciutadania i en mitjans de comunicació:






-

Roda de premsa: 24/10/2019. Declaració institucional per la no instrumentalització de
la immigració i de les persones immigrades i racialitzades en la campanya electoral
10N. Grups polítics i mitjans comunicació.
Creació i comunicació continuada de grups de difusió en WHATSAPP per facilitar la
comunicació a totes les entitats
Preparació i difusió de vídeo reportatges sobre la Trobada i els Premis del CMIB
Trameses informatives: d’actes i informacions rellevants i d’interès pels membres del
Consell (acollida, Estrangeria, actes a la ciutat....).

Participació i col·laboració amb altres Consells Municipals: a banda de la col·laboració ja
esmentada amb el Consell de gent gran, la vicepresidència o membres de la Comissió
Permanent del CMIB han participat en: Consell de Ciutat, Consell de Benestar social, Consell
d’Habitatge, Consell d’Esports, Consell de Cooperació.
10
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Contacte i col·laboració amb departaments, serveis i equipaments municipals:
Departaments d’Atenció i de Promoció de la gent gran de l’Àrea de Drets Socials, Dept. Salut,
Institut M. Estadística, Feminismes, Dept. Economia de les Cures, OACs i Atenció Ciutadana,
Torre Jussana...



Participació en l’elaboració de l’Informe de seguiment de la MG de Participació diversa



Col·laboració en la definició de criteris de funcionament de l'Espai BCN cuida. Participació
en la comissió de govern.



Participació d’entitats i secretaria CMIB en la Convenció Veus de la gent gran, març 2019.



Actualització digital del Catàleg d'entitats del CMIB



Participació en el seguiment de la MG de Democratització de les cures



Participació en reunions de coordinació entre Consells sectorials de Bcn, i grup de treball
de preparació de les bases per l’elaboració de nous reglaments i renovació d’entitats



Col·laboració en el Projecte Identitat Col·lectiva Pluricultural, UAB. Recerca a través de
grups focals, participació d’entitats del CMIB.



Participació en el projecte INSPIREs, Preguntas de investigación sobre migración y salud,
Comité Científico del Science Shop de ISGlobal



Invitació i participació en preparació del Dia Mundial de les Persones Refugiades.



Invitació a la Celebració dels 30 anys del SAIER, Saló de Cent, 4 de març.



Invitació a la presentació de l’Informe sobre l’estat de la discriminació a la ciutat de
Barcelona



Invitació a Jornada sobre la regulació dels preus del lloguer, organitzada des de IMHB,
novembre.



Entrevistes i visites a entitats del CMIB per part de Secretaria



Participació en Berenar diàleg Noies migrades i extutelades. Punt de referencia 29/3/2019



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

Barcelona, març de 2020
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ANNEX - CALENDARI ACTES I REUNIONS 2019 DEL CMIB.

I.

Aprovat per la Comissió Permanent. Inclou ajustos post AJORNAMENT TROBADA

PLENARIS, CP I PRINCIPALS ACTES O PROCESSOS

SESSIÓ

DATA

HORA

Comissió Permanent

5.02.19

17:30h.

Sala 02. Pg. St.
Joan

Comissió Permanent

26.03.19

17:30h.

AMIC-UGT

Comissió Permanent

16.05.19

ELECCIONS MUNICIPALS

26.05.19

Renovació entitats Acollida i
Refugi o asil

Comissió Permanent

(dimarts)

(dijous)

15h.

Presentació sol·licituds
5 a 12 de juny
Tancament final:
17/07/2019

09/07/2019

15h.
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LLOC

Sala 02. Pg. St.
Joan

TEMES (provisional)
Avaluació darrers actes 2018
Previsions 2019: tema any, calendari, seguiment
temes anys anteriors...
Previsió renovació vicepresidència
Canvi nom CMIB
Jurat Premi.
Previsions calendari i criteris renovació entitats
acollida i Comissió Permanent. Memòria CMIB.
Seguiment temes en curs. Altres.
Preparació Plenari Juliol. Procés valoració Pla de
Treball CIMB 2015-2019. Incorporacions i baixes
d’entitats. Procés preparació Trobada i previsions
Altres

Telemàticament o
a OACs

Renovació, segons Reglament, cada nova
legislatura municipal.

CITE – CC.OO.

Preparació Plenari. Previsions adaptació Reglament
i processos renovació. Altres
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SESSIÓ
Plenari

Comissió Permanent

Trobada BCN Ciutat Diversa

DATA
30/09/2019

10.10.19
(dijous)

Nova data
17.11.2019

HORA

LLOC

TEMES (provisional)

18:00 h

Saló de Cent

Temes principals: Informació nova presidència.
Valoració Pla de treball.
Tema de l’any. Memòria. Altres.

15:30h.

Sala 02.
Pg. St Joan

Informació previsions Trobada. Seguiment tema
any. Procés Reglament. Altres

11-19h

Arc de Triomf

16:00h.

Fund. Priv. Surt

14:00 h

Restaurant

(diumenge)

Comissió Permanent

19.11.19
(dimarts)

Jurat Premi, Deliberació

Plenari

Acte dia del Migrant i Lliurament
Premis CMIB

28.11.19
(dimecres)

S’AJORNA A 2020
04.03.2020

18.12.19
(dimecres)

18:00 h

Seu Districte
(a concretar)

18:00 h

Saló de Cent
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Celebració festiva, intercultural i reivindicativa.
Cita de referència del CMIB amb la ciutat.
Elecció Menció especial entitat CMIB.
Canvi de 20 d’octubre (previsió inicial) a 17
novembre.
Avaluació Trobada.
Previsions CMIB.
Altres.
Deliberació i decisió projecte guanyador Premi.
Aprovació Reglament i Missió CMIB.
Informe i propostes gent gran.
Valoració Trobada.
Valoració Pla de treball 2016-2019
Altres
Celebració Dia del migrant. Lliurament Premi CMIB
i Menció especial. Conversa amb testimonis
persones grans migrades. Actuació.
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II.

Grups de treball, Comissions i sessions informatives o formatives. CMIB 2019.

SESSIÓ
ACCIONS TEMA ANY 2019 CMIB:

PERSONES MIGRADES I
ENVELLIMENT

COMISSIÓ DE FORMACIÓ I
PLA D’ENFORTIMENT CMIB

DATA
RESUM PREVISIÓ ACCIONS ACORDADES EN CP DE 5/2/19

HORA / LLOC

TEMES / OBJECTIUS (provisional)

1. Recerca i informe sobre la realitat de la situació de la gent gran migrada:
 Dades sociodemogràfiques.
 Recull d’informació i anàlisi situació (pensions, salut...)
2. Col·laboració amb Consell de la Gent gran i programes municipals Atenció i Promoció, i entitats vinculades al tema
 Participació en 5a Convenció Veus de la gent gran: 5 i 6 de març.
 Coneixement i acords de col·laboració
3. Sessió informativa / formativa sobre realitat i recursos per a les persones grans immigrades.
4. Premi CMIB. Candidatures fins 15 octubre. Lliurament 18 desembre.
5. Trobada Bcn Ciutat diversa. 17 nov. Accions a l’Auditori i en el marc de la trobada.
6. Manifest. 17/11/19. Trobada.
Acord i seguiment Pla de formació i enfortiment
1. 29/01. Reunió Comissió.
Tarda
CMIB.
Les entitats poden sol·licitar acollir-se al Pla
d’enfortiment.

Assessoria i demandes Pla d’enfortiment: continuadament.
PLA DE FORMACIÓ I
ENFORTIMENT
Sessions formatives /
informatives / intercanvi

Previsió a 23/07/2019

Previsió inicial 4 sessions:
1. 10/04/19
Com generar projectes cogestionats per
entitats
2. 29 Oct.
Atenció gent gran
3. Ajornada.
Taller interculturalitat / antirumors
4. Ajornada.
Afrontar el racisme, abús de poder i
delictes d'odi i discriminació
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17:30 a
20h.
aprox.
ENTITATS
/ SERVEIS
/ C.
CÍVICS

Sessions formatives o informatives acordades en
comissió formació
DONAT ELS CANVIS DE CALENDARI DEL CMIB
(TROBADA, EL NOU GT DE REGLAMENT I
MISSIÓ...) S’AJORNEN SESSIONS A 2020.
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HORA /
LLOC
Sala 02.
Pg. St
Joan

SESSIÓ
COMISSIÓ COMUNICACIÓ

DATA

ACCIONS / SEGUIMENT
PROPOSTES TREBALL LLAR 2017
GRUP TREBALL
TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA.

Comissió de seguiment:
 19/02/2019
Maig-novembre - Calendari de Reunions generals GT i referents



1.
2.
3.
4.
5.
6.

14/02/2019

23 de maig
27 de juny
Juliol i setembre: Reunions participants activitats (“sinèrgies”)
5 de setembre
2 d’octubre – MANIFEST I LOGÍSTICA FINAL
16 d’octubre - REFERENTS

ARC
TRIOMF
Tarda
C/Valèn
-cia

TEMES / OBJECTIUS (provisional)
Criteris comunicatius
Aportacions al nou web del CMIB
Valorar temes interès i estratègies per donar a
conèixer CMIB / MCM diversos

Preparació activitats trobada
Auditori
Manifest
Avaluació
AJORNAMENT TROBADA A 17 NOVEMBRE

17/11 – TROBADA BCN Ciutat Diversa

COMISSIÓ REVISIÓ MISSIÓ I
REGLAMENT CMIB

7. 26 de novembre. Avaluació
Entre 3 i 5 sessions: 1a proposta, la resta de sessions es
programarien d'acord amb disponibilitat del grup
1. 8/10
2. 2. 24/10
3. 3. 14/11
4. 4. 2/12
5. Desembre – gener. Preparació document. Tramesa i
aportacions.
6. Nova reunió: 6 de febrer de 2020
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Sala 02.
Pg. St
Joan

Debat i acord de proposta de nova Missió i
Denominació del Consell i adaptació a Normes de
Participació Ciutadana.

