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CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA - CMIB 

MEMÒRIA BREU 2020 

 

 

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 o refugiades. 

Cada any el Consell escull una temàtica a treballar de forma participativa i que marca l’activitat 

anual. El 2020 el tema ha estat Per una BCN antiracista.    

El calendari 2020, com tants d’altres a nivell mundial, ha vingut marcat per la pandèmia 

COVID19, que ha motivat ajornaments importants, com el de la Trobada anual BCN ciutat 

diversa que organitza el Consell; si bé però també ha donat peu a d’altres reunions, 

comunicats i accions per intentar fer-hi front al màxim, així com per l’aprovació per part del Ple 

del CMIB d’una nova proposta de Reglament, Missió i denominació. 

 

Per l’any 2020 destaquem les següents activitats i productes: 

- Òrgans de govern: 

 2 sessions plenàries del Consell (1 Presencia i 1 Telemàtica 1) 

 7 sessions Comissió Permanent (1 P, 6 T, 2 d’elles extraordinàries, a més de vuit 

consultes) 

 2 reunions de Comissió d’Opinió d’Urgència - COU (T) 

- Un Manifest i quatre comunicats o declaracions del CMIB.  

- Premis CMIB 2020: convocatòria de bases amb 13 projectes vàlids presentats. 8 membres 

del Jurat. Atorgats: 1 Premi i 1 Menció especial. 

- Acte del dia del Migrant: lliurament del Premis CMIB, Manifest Bcn Antiracista i actuació 

musical al Saló de Cent. 

- Presentació final Informe Persones migrades i envelliment 2019 

- Inici Recerca i Informe Racisme institucional i estructural 

- 3 Grups Treball (GT): Missió i Reglament, Trobada, Bcn AntiRacista. 6 sessions 
- 8 consultes o processos participatius, inclosa avaluació Pla de treball 
- 10 Sessions formatives, informatives o xerrades, 3 d’elles pel tema de l’any, i 3 externes. 

En total 52 convocatòries i participació al voltant de 2700. 

 

- Trobada BCN Ciutat diversa: ajornada a causa COVID19 

                                                           
1
 P = Presencial, T = Telemàtica. Ho fem constar donat que la COVID19 ha transformat els sistemes de 

reunió i comunicació. 
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- Quatre vídeos, de difusió i comunicació. 

- Proposta de Comunicat enfront Emergència per COVID19 I Decàleg de propostes per la 

sortida de la crisi. 

- Grup de difusió whatsapp i mailing per fer arribar informació de servei front COVID 

 

La informació i documents o informes corresponents, disponible al web del CMIB.  

 

1. Òrgans de govern: Sessions plenàries, Comissions permanents i COU.  

 Sessions Plenàries. El 2020 s’han realitzat els dos plenaris habituals. El primer plenari va 

tenir lloc encara presencialment al Saló de Cent el 30 de setembre, amb una participació 

de 67 persones. Es va presentar l’Informe final i propostes sobre Persones migrades i 

envelliment, producte del tema de l’any 2019, i es va aprovar un nou Reglament pel CMIB, 

fruit de l’adaptació a les Normes de Participació Ciutadana i elaborat per un grup de 

treball, i també nova denominació pel Consell: Consell Municipals de Migracions i Refugi 

de Barcelona, així com una nova missió, que amplia l’abast a persones de rerefons 

migratori i posa major èmfasi en asil i refugi. 

  
 

El segon Plenari, a 26 de novembre, va tenir lloc telemàticament, com la major part 

d’activitat del 2020, amb 52 assistents, i va recaure especialment en el retorn des de la 

Presidència sobre les accions enfront la problemàtica arran de la pandèmia, així com en el 

tema BCN antiracista o el nou Pla de treball en base al nou reglament i missió. Com és 

habitual, va tenir lloc la votació per la menció especial del CMIB, aquest cop a través del 

Decidim i oferint un espai de temps i suport per al registre i votació telemàtica. 

 Comissió Permanent. S’han fet set reunions, excepte la primera, totes telemàtiques, així 

com diverses consultes. L’assistència ha estat màxima (mitjana de 14,3 i total e 100). 

L’activitat s’ha centrat significativament en abordar la crisi que ha suposat la COVID19, 

amb força presència del Regidor de Drets de ciutadania i President del CMIB. Es va 

elaborar un comunicat, emès ja el 3 d’abril. També s’ha enfocat a preparar agenda del 

Consell i temes rellevants com la problemàtica en les cites d’estrangeria.  

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca
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 Comissió d’Opinió d’Urgència (COU). Reunida en dues ocasions, es van elaborar el 

Manifest per una BCN AntiRacista i el comunicat sobre cites estrangeria. 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. 

 

2. Comunicats / Manifestos / Declaracions institucionals.  

 

D’acord a la seva funció i a l’objectiu d’estar alerta i atendre les necessitats de les persones 

migrades o refugiades a la ciutat, reclamant els seus drets, el CMIB ha emès els següents 

comunicats o manifestos, del qual destaquem el comunicat enfront COVID19, que ha colpejat 

especialment les persones migrades i refugiades: 

 

1. 24/02/2020. Comunicat davant la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans – 

TEDH - sobre les anomenades “devolucions en calent”. 

2. 03/04/2020. Comunicat del CMIB enfront l’emergència per Coronavirus COVID-19.  

Adhesions: Més de 300 adhesions entre les que cal comptar majoritàriament 

entitats, institucions, administracions i universitats, particulars i destacar 

especialment l’adhesió de Consells municipals, entre ells el Consell de Ciutat, que 

ho va aprovar en sessió de 29 d’abril, i d’altres com el de la Gent Gran, Cooperació, 

Medi ambient o Consell Escolar Municipal. 

3. 16/06/20. Decàleg de propostes del CMIB per la sortida de la crisi post COVID-19. 

Presentat al Pacte per BCN. 

4. 07/07/2020. ADHESIÓ DEL CMIB al Manifest de Mujeres Pa’lante pel Tancament 

definitiu del CIE de Barcelona.  

5. 29/09/2020. Manifest  CMIB “per una BARCELONA ANTIRACISTA” 

6. 04/11/2020. Comunicat CMIB davant la problemàtica de les cites d'estrangeria.  
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3. Processos participatius i consultes o enquestes. Decidim. 

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 2020 el CMIB ha estrenat la participació en una votació i dos qüestionaris o enquestes a 
través de la Plataforma de participació municipal “Decidim” (novembre-desembre). 

S’han dut a terme 15 consultes o processos participatius amb entitats del Consell o externes, 

que han suposat prop de 550 participacions, per recavar: 

- aportacions i adhesions als comunicats 
- recollir avaluació i noves propostes pel Pla de treball del Consell  
- efectuar les votacions a la Menció especial 
- consulta i entrevistes a membres del CMIB i a entitats i especialistes per elaborar 

l’Informe sobre Racisme Institucional i estructural, per part de Salma Amazian. 
- participació en Consell de Ciutat i Pacte per Barcelona amb Decàleg CMIB front COVID .  
- consultes diverses a Comissió Permanent en relació a comunicats i calendari CMIB, 

entre d’altres 
 

Enquesta oberta sobre Cites d’Estrangeria: També es va realitzar, el novembre i a través del 
Decidim, una enquesta al conjunt de la població migrada en relació a la problemàtica de les 
Cites d’Estrangeria, amb més de 1200 respostes. Es tracta d’una situació que ja arrossegava 
problemes i endarreriments, que s’han vist agreujats per la pandèmia, i que dificulta els 
processos de regularització de les persones i afecta els seus drets bàsics. Els resultats han 
permès al CMIB donar més força a la seva incidència sobre el tema. 

 

 

4. Nou Reglament Missió i denominació del Consell. 

En el Plenari de 4 de març es va aprovar un nou Reglament del Consell Municipal d’Immigració, 
per adaptar-lo a les Normes de Participació ciutadana, aprovades el 2017, i seguint un procés 
que estan realitzant la major part de Consells Municipals.  

Es va elaborar a partir d’un grup de treball, i s’ha treballat alhora en la definició d’una nova 
Missió pel Consell, que s’incorpora al nou Reglament. Amplia la cobertura a persones de 
rerefons migratori i dóna més rellevància a asil i refugi. A partir ‘aquí s’ha acordat igualment  
un canvi de nom: Consell Municipal de Migracions i Refugi de Barcelona.  

El Reglament i la nova denominació es troba en procés d’aprovació per part del Plenari 
municipal. 

 

5. Tema de l’any: per una BCN AntiRacista  

El Consell Municipal d’Immigració va escollir el tema de l’antiracisme com a eix temàtic de 

l’any 2020, un eix bàsic en la missió del Consell i tenint en compte també el context polític 
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actual, l’increment de l’extrema dreta a l’estat i en el context internacional. L’objectiu és 

promoure la convivència, la igualtat i la inclusió, i combatre el racisme, la xenofòbia i les 

manifestacions de discurs d’odi que es van fent presents en la societat. Donada la magnitud de 

la qüestió, s’estendrà també durant 2021, per poder abordar-lo com correspon. 

 

- Manifest: “per una BARCELONA ANTIRACISTA”  
- Inici de la Recerca i elaboració Informe: Racisme institucional i estructural. Propostes 

del CMIB. A càrrec de Salma Amazian, amb participació de xx entitats, entrevistes a 
serveis i responsables, o persones especialistes en el tema.  

- Acte dia migrant, 18D. Lectura gravada del Manifest, amb participació d’entitats el 
CMIB i activistes en l’àmbit. 

- Sessió informativa sobre serveis antiracismne i seminari amb Desiré Bela. 
 

6. 12a edició dels Premis Consell Municipal d’Immigració 

 

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 2020 va ser publicada el 3 d’agost. Les dotacions són de 7000€ 

pel Premi i 2000€ per la menció especial. Es important la difusió i comunicació que ajudi a 

visibilitzar el tema i el treball de les entitats, es realitza un reportatge dels projectes finalistes. 

Al 12è Premi CMIB 2020, adreçat a potenciar una BCN AntiRacista, s'hi van 

presentar 13 projectes vàlids:  

ASOCIACION T.I.C.T.A.C. TICTAC - Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combativas 

ASOCIACIÓN LA TREGUA. ARTE Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Articulació i enfortiment de iniciatives socioeducatives i culturals dutes a terme per 
persones migrades a Barcelona 

XAMFRÀ RAVAL.  
FUNDACIO L’ARC MÚSICA 

TMB: Transformador de Mirades de Barcelona.  
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ASOC. HIBISCUS DE AFROESPAÑOLAS Y 
AFRODESCENDIENTES 

Plataforma Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent a Catalunya, CNAACAT 

ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC 
ANTIC. EICA 

Xarxa de Cooperació Jurídica Feminista 

ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA ACULL; per una ciutat d’acollida, inclusiva i participativa, a partir d’una convivència 
amb jovent migrant sol 

MARIA DEL VILAR CREIXELL MORERA Xarxa d’acompanyament Emergència Frontera Sur Barcelona 

INDIAN CULTURE CENTRE LA INTEGRACIÓ DE LES DONES, NENS/NENES I JOVENT MIGRATS A BARCELONA 

ESPAI CONEIX SCCL SOTA UNA MALA ESTRELLA 

ASS DESENV CULTURAL AMBIENTAL 
HUMÀ. CEHDA. 

MigrART: tallers de sensibilització sobre el fet migratori i la vulneració de drets a 
través de l’art.  

ASOCIACIÓN SINGA ESPAÑA Conexus 

EUROARAB (CENTRE D’INVESTIGADORS I 

PROFESSIONALS EURO-ÀRABS) 
Canal EuroArab - La BCN Diversa Accions sensibilització cap als menors no 
acompanyats i joves migrats sols 

ASOCIACIÓN KUDWA Programa Kudwa 

 

El jurat, constituït segons taula adjunta, es va reunir en deliberació el 24 de novembre i va 
decidir atorgar el premi a: 

ASOCIACION T.I.C.T.A.C. TICTAC - Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas 
Combativas 

 Jurat 

- Khalid Ghali Bada, Comissionat Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós i vicepresident segon del 
CMIB. Ajuntament de Barcelona. Presideix el jurat per delegació d’alcaldia. 

- Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident primer del CMIB. ACATHI.  
- Fàtima Ahmed, membre del CMIB com a personalitat de reconeguda vàlua. Assoc. Diàlegs de dona. 
- Elisabet Ureña. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. 
- Raúl Martínez, coordinador de la Comissió de Migracions i Interculturalitat d’ECAS (Entitats 

Catalanes d’Acció Social) i sotsdirector de la Fundació Cepaim. 
- Xavier Rosiñol. Periodista TV3 especialitzat en Migracions. Membre fundador Casa Nostra Casa 

Vostra.  
- Cari McCay Jones, treballadora social i mediadora familiar, col·laboradora amb feminismes i 

activista contra el racisme i per la igualtat. 
- Júlia Trias, Regidoria Drets de Ciutadania. Ajuntament de Barcelona. 

 

La menció especial escollida per les entitats membres del Consell, va recaure en l’Associació 
de Treballadors Pakistanesos - ATP. 

 

7. Dia del Migrant i 12a edició lliurament Premis CMIB 

El dia 18 de desembre, com cada any, va tenir lloc l’acte que el Consell dedica al Dia 

Internacional del Migrant,  contribuint a l’interès de protegir i assegurar de forma efectiva i 

plena els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones migrants. Amb tal 

intenció l’acte se centra en el tema de l’any, procurant un impacte creixent en el conjunt de la 

ciutadania, i fer més visible el Consell i la realitat de la immigració a la ciutat. 

En aquesta 12a edició es va continuar amb la celebració al Saló de Cent, si bé en el context 

COVID es va adaptar com acte híbrid. A banda de l’habitual lliurament dels premis, l’acte va 

incloure: 
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 Lectura a través de gravació en vídeo del Manifest del CMIB per una BCN AntiRacista, 
amb la participació d’activistes en aquesta àmbit i representants d’entitats del CMIB 

 Conducció a càrrec de Safia Eladdaam, comunicadora i activista, @hijadeinmigrantes. 

 Projecció del reportatge sobre els projectes finalistes presentats al Premi 

 Actuació musical de Miss Raisa, artista rapera  
 

Va comptar amb un públic presencial d’unes 60 persones (límit d’aforament) i una important 

participació telemàtica i repercussió en xarxes (més de 220 participants). 

 

  

  
 

8. Grups de treball 

Han funcionat 3 grups durant l’any 20. 

GT BCN AntiRacista, amb 19 persones i un total de 36 assistències. Va funcionar en grup 

general i també a través de dos subgrups: 

- GT general o motor: Reunió inicial el juliol, i el novembre per treballar l’Informe i el 

Manifest (COU). 

- Subgrup 1:  Activitats adreçades a la ciutadania. (setembre) 

- Subgrup 2: BCN Antiracista- Manifest i accions comunicatives (setembre) 

 

GT Reglament i Missió CMIB: amb 15 membres. Va tancar la seva tasca, provinent de 2019, el 

febrer. 
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GT Trobada BCN Ciutat Diversa 2020: es va reunir, amb una àmplia participació, 36 persones, 

el maig 2020, per valorar la situació i va acordar ajornar la Trobada a 2021. 

 

9. Sessions formatives, informatives i xerrades.  

El 2020 ha continuat el Pla de Formació del Consell, especialment en relació al tema de l’any, i 
amb afectacions pròpies de la situació de pandèmia, de manera que s’ha complementat  amb 
xerrades i sessions formulades per fer front a aquesta crisi.  

Es van dur a terme Sessions vinculades al tema de l’any  

 

Tema de l'any: BCN ANTIRACISTA 

 Sessió informativa / formativa: Serveis contra racisme, amb la participació de l’OND i 
SOS Racisme (octubre) 

 Seminari “Construïm Discurs Antiracista”, dues sessions, amb Desiré Bela (desembre) 
35 participacions en total 

 
Altres temes i context COVID 

 Visita i presentació del SAIER: Nous serveis i dependències. (Gener) 

 Sessió resultats projecte ID COL – Identitats col·lectives, UAB. (Febrer) 

 Sessió amb la Regidoria Drets de Ciutadania. Informació i aportacions sobre Serveis 
municipals i accions front COVID19. (Maig) 

 Sessió de Presentació del Pacte Europeu de migracions i refugi i del Centre de Recursos 
en Drets Humans CRDH. (Novembre) 

73 participacions en total 
 
Estava prevista una sessió participativa sobre el PAM – Projecte d’Actuació Municipal, que va 
caldre anul·lar a l’inici de la pandèmia. No es va poder dur a terme el Pla d’enfortiment (suport 
i assessorament individualitzat i formació a mida a entitats). 
 
 

10. Composició, incorporacions i canvis al Consell 

L’any 2020 s’han incorporat tres noves entitats al CMIB:  

- Dues entitats d’immigració: Asociación Empresarial para América Latina i ENWAD 
(European Network of Women of African Descent) 

- Una entitat d’acollida i asil: SICAR Adoratrius - que ha ocupat la plaça de CatNova, que 
és alhora acollida i immigració i ha passat a ocupar aquest darrer lloc.  

S’ha ratificat la baixa de l’entitat: Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya. 

El total de membres del CMIB a final de 2020 és de 74, entre els quals 56 entitats del món de la 

immigració, l’acollida, o bé veïnals, cíviques, o sindicals. Suposa  un increment de tres 

membres respecte el 2019, dues entitats i una persona tècnica municipal. 
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11. Altres accions i temàtiques treballades en el Consell al llarg de l’any: 

 Pla de treball del CMIB 2020-2023.  

A partir de l’avaluació de l’anterior Pla de treball, presentada en el Plenari de març, estava 

previst engegar el nou Pla a partir de la nova missió i denominació, del nou PAM i altres 

plans de base (interculturalitat, immigració...) i de la participació dels membres del Consell. 

El procés s’ha vist afectat pel COVID i s’ha iniciat amb una consulta a través d’un 

qüestionari a membres, que ratifica els eixos anteriors i afegeix alguns nous elements, amb 

la perspectiva d’ampliar participació amb la nova missió. 

 Participació en Sessions, xerrades o actes participatius externs vinculats a CMIB 

- Sessió informativa sobre Reial Decret 14/2019,  (administració digital – gener) 

- Estratègia Economia Social i Solidària - ESS - BCN 2030 (gener) 

- Estratègia municipal contra la Soledat  (novembre) 

- Pla interculturalitat 

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

- Web del CMIB: la nova web estrenada el juny de 2019 ha anat creixent en visites i 

significa una important finestra del CMIB per als propis membres i cara enfora. Ha 

rebut més d’11.000 visites el 2020, amb un pic important el mes d’abril quan es va 

difondre i es van demanar adhesions al Comunicat enfront COVID.  

 

- Creació i comunicació continuada a través de grups de difusió en Whatsapp per 

facilitar la comunicació a totes les entitats i persones. Tenint en compte l’escletxa 

digital, es tracta d’un canal que permet un accés molt més ràpid i fluïd que el correu 

electrònic o fins i tot les xarxes socials. En els primers mesos de la pandèmia es va 

intensificar la informació de servei i recursos per a les entitats, que es podia 

retransmetre a persones i famílies. També  permet compartir ràpidament informacions 

d’interès general que fan arribar les pròpies entitats. 

- Trameses informatives via mailing: d’actes i informacions rellevants i d’interès general 
per membres, en relació a acollida, Estrangeria, formació, recursos i programes, 
especialment serveis municipals en el context COVID19, actes a la ciutat, etc. 

- Preparació i difusió de logos i vídeo reportatges sobre els Premis del CMIB cara l’acte 

del dia del Migrant, 18 desembre, i en versió curta per difusió en xarxes socials. 
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- S’han elaborat uns 50 documents o informes, i cal destacar la dràstica reducció de 

fulletons i cartells que aquest anys han passat a ser necessàriament digitals. 

 
 Participació i col·laboració amb altres Consells Municipals: s’ha mantingut la coordinació 

com a Secretaria amb d’altres consells municipals, i s’ha donat col·laboració especialment 
amb Consell de Ciutat, Consell de Benestar social o Consell de Cooperació. 

 Contacte i col·laboració amb departaments, serveis i equipaments municipals: S’ha 
mantingut la col·laboració habitual amb Departaments de l’Àrea de Drets Socials, BCN 
cuida i Economia de les Cures, Salut, Interculturalitat, Institut M. Estadística, Participació... 
i s’han establert contactes per a la recerca sobre Racisme institucional. 

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

 
Barcelona, 1 de març de 2021 
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ANNEX - CALENDARI ACTES I REUNIONS DEL CMIB 2020.                    TANCAMENT 2020  

I. PLENARIS, CP I PRINCIPALS ACTES O PROCESSOS   Les previsions resten afectades i es van actualitzant en funció de l’emergència per la COVID-19 

SESSIÓ DATA HORA LLOC TEMES (provisional) 

Grup de Treball MISSIÓ I 
REGLAMENT CMIB 

06.02.2020 tarda Pg. St Joan  
Tancament document proposta Reglament i nou 
nom Consell 

AVALUACIÓ PLA DE TREBALL 
CMIB 2016-2019 

Gener - Febrer 2020.   Correu e. i virtual 
Qüestionari general i Elaboració Informes finals. 
 

Comissió Permanent 
 

12.02.2020 
16h. 

Sala 02. Pg. St. 
Joan 

Preparació Plenari 
Aprovació inicial nou Reglament i denominació 
CMIB. Previsions 2020: tema, calendari.... 

Plenari  
 

04.03.2020 
(dimecres) 

18:00 h Saló de Cent 
Aprovació Reglament i Missió CMIB. Informe i 
propostes gent gran. Valoració Trobada.  

Comissió Permanent 
EXTRAORDINÀRIA COVID-19 

03.04.2020 
(divendres) 

16h. Telemàticament 

Informe del President Sr. Marc Serra, accions Aj. 
front l’emergència del COVID-19 
Torn obert valoracions, inquietuds, propostes... 
Comunicat del CMIB front l'emergència pel 
COVID-19. Ratificació final 

Comissió Permanent 
16.04.2020 

(dijous) 
 

16h. Telemàticament 
Actualització situació i Comunicat front COVID-19. 
Sr. Marc Serra. Concrecions tema 2020: BCN 
antiracista. revisió Jurat i bases premi CMIB 2020 

Comissió Permanent 
EXTRAORDINÀRIA COVID-19 

05.05.2020 
(dimarts) 

16h. Telemàticament 
Adhesions al comunicat i Reunió amb C.Cutat. 
Pacte per Barcelona: Participació del CMIB i recull 
de propostes cara sortida crisi. 

Comissió Permanent 
 

16.06.2020 
(dimarts) 

16h. Telemàticament 
Comunicat i propostes CMIB crisi. Procés nou Pla 
de Treball CIMB. Procés preparació Trobada i 
previsions. Altres 
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SESSIÓ DATA HORA LLOC TEMES (provisional) 

Publicació Bases Premi  3.08.2020  BOP 
Publicació al BOP i inici període presentació 
projectes 

Comissió Permanent 
Extraordinària 

23.09.2020 16h Telemàticament 
Informe Presidència seguiment accions davant 
COVID-19. Procés participatiu Pla interculturalitat 

Grup Treball BCN AntiRacista 

07.07.2020 
28.09.20 
29.09.20 
18.11.20 

 

tarda Telemàticament 

- Inici grup i propostes 
- Subgrup Accions a realitzar 
- Subgrup Propostes pel Manifest  
- Grup per: conèixer proposta sobre racisme 

institucional i estructural i fer aportacions 
sobre proposta del MANIFEST 

ACCIONS PER UNA BCN 
ANTIRACISTA 
 

Tardor 2020 tarda telemàticament  

Sessió informativa Serveis 
lluita contra Racisme 

07.10.20 tarda Telemàticament OND, Xarxa AntiRumors, SOS Racisme... 

Sessions formatives i de grup 
de discussió per consensuar 
discurs antiracista i treballar 
en eines de lluita contra el 
racisme 

9 i 14 desembre  Tarda Telemàticament 

Treballar sobre els conceptes: racisme, racisme 
estructural i institucional, antiracisme, salvació 
blanca etc. Arribar al consens d’un discurs comú 
com a consell i amb la complicitat d’altres entitats 
a la ciutat.  

Comissió Permanent 
15.10.2020 

(dijous)  
16h. A determinar 

Preparació Plenari. Seguiment temes en curs CMIB.  
Preparació acte dia migrant.  

Final termini presentació 
projectes Premi CMIB 

23 d’octubre   
Registre i pas a valoració projectes per part del 
Jurat. 

Xerrades i sessions 
participatives o de 
presentació 

24.11.2020 
24.11.2020 
04.11.2020 

Mati 
Tarda 

Telemàticament 

- Estratègia Soledat 

- Procés participatiu Pla Interculturalitat 
- Presentació Pacte Europeu i CRDH 
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SESSIÓ DATA HORA LLOC TEMES (provisional) 

 
PROCÉS ELABORACIÓ 
PLA DE TREBALL 2020-2023 
 

Novembre-Desembre 2020 
Procés ajornat per COVID-19 i 
calendari CMIB. 

Qüestionari i inici procés participatiu amb 
membres CMIB per elaboració Pla. 

Jurat Premi, Deliberació 
24.11.2020 

 
Tarda Telemàticament Deliberació i decisió projecte guanyador Premi. 

Plenari  
(previsió a confirmar) 

 
26.11.2020 

(dijous) 
 

17:30h. Telemàticament 

Informes Presidència (Sit, i accions COVID) i 
vicepresidència. Presentació estat qüestió tasca 
tema any. Pla de treball 2020-2023. Votació 
Menció Especial.  

Comissió Permanent 
Ajornada a 19-1-2021 

 
16h. Telemàticament 

Dia migrant. Seguiment i actualització temes i 
previsions cara 2021. Altres. 

Acte dia del Migrant i 
Lliurament Premis CMIB 

18.12.2020 
(divendres) 

17:30h. 
Saló de Cent  
(a confirmar) 

Celebració Dia del migrant.  
Lliurament Premi CMIB i Menció especial. Lectura 
Manifest BCN AntiRacista. Actuació. 

 

II. ALTRES PREVISIONS 2020, ANUL·LADES  

PAM - Pla d'Actuació Municipal  Procés participatiu PAM.  
Sessió participativa: MIGRACIONS, REFUGI I PLENA 

CIUTADANIA. SUSPÈS PER COVID-19 

Gener – Març. 

Prevista Sessió per 16 DE MARÇ, ANUL·LAT 
PER COVID-19 

TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA AJORNADA PER COVID-19 Previsió inicial per Juny 2021 

COMISSIONS I ALTRES A CONCRETAR 
Comissió  Participació 
Comissió Formació (seguiment) 
Comissió Comunicació (seguiment) 
Altres 

 
Partic. en altres Consells.  
Participació Diversa... 

 


