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1. Presentació i introducció 

Al llarg d’aquest any 2014 l’activitat del Consell Municipal d’Immigració la podem 
classificar de la següent forma: 
 

A. Activitat entorn a les activitats periòdiques del Consell: òrgans de govern, grups 
de treball del Consell així com del Premi:  

- Plenaris 
- Comissió Permanent 
- Trobada d’entitats 
- Dia Mundial de les persones refugiades 
- Premi CMIB adreçat a la Inclusió social 

B. Activitats extraordinàries: 
- Grup de treball jurídic 
- Jornada Immigració, formació i inclusió social 
- Pla d’enfortiment d’entitats 
- Xerrades vinculades al tricentenari del setge de Barcelona de 1714 

 
A continuació presentem una memòria amb el resultat d’aquest treball. Abans però 
caldria fer alguns comentaris: 

� Ressaltar per sobre de tot l’elaboració del document 67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió social 

de les persones immigrades dins el marc de la Llei d’estrangeria.  

El 13 febrer del 2014 la Comissió Permanent, per mandat del Consell plenari, 

posa les bases per a la constitució d’un grup de Treball Jurídic amb la missió de 

fer propostes dins el marc legislatiu que facilitin la inclusió social de les 

persones afectades per l’actual Llei d’estrangeria. Així després de 14 reunions el 

grup de 9 juristes participants elaboren el document que és presentat en sessió 

plenària extraordinària el dia 10 d’octubre. Aquest document fa una sèrie de 

propostes adreçades a les diferents institucions que tenen competències en la 

matèria per tal de facilitar que moltes persones  puguin evitar caure en situació 

d’irregularitat sobrevinguda o facilitar l’accés a la regularització de moltes 

altres. 

Es tracta d’un document innovador dins del que serien els documents, 

dictàmens i manifestos que històricament ha dut a terme el Consell Municipal 

d’Immigració amb una transcendència qualitativa diferent i que pot tenir un 

impacte a més llarg termini. Aquest document marca un camí de futur en la 

direcció d’una de les principals funcions que determinen els nostres estatuts. 

En l’article 2 es recull que una de les funcions és:  

“ Emetre informes i els posicionaments del Consell sobre plans, lleis i 

altres temes d’interès per a la ciutadania en aquesta matèria.” 
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� Pel que fa a la temàtica que cada any el Consell escull com a eix central de  

treball, ressaltar que s’ha realitzat la Jornada Immigració, formació i inserció 

laboral, temàtica que venia del 2013. Aquesta jornada es va realitzar el mes de 

juliol i es va organitzar conjuntament amb la Xarxa d’acollida i acompanyament 

per a persones immigrades.  

Per altra banda, la temàtica que s’inicia aquest 2014 és la de la inclusió social i 

ha estat l’àmbit associatiu convidat a participar a la Trobada d’entitats i el 

motiu per a l’elecció del Premi Consell Municipal d’immigració 2014.   

� Finalment, dir que aquest any, tot i la situació de canvi de la Secretaria del 

Consell, s’ha pogut mantenir en gran part la dinàmica i activitats previstes (Dia 

mundial de les Persones Refugiades, Trobada d’entitats...). Ressaltar potser una 

activitat que pel motiu mencionat va quedar ajornada i que s’ha reprès a finals 

d’aquest 2014. Es tracta de l’organització d’una Jornada d’Immigració i joves 

conjuntament amb el Consell de la Joventut i que està prevista pel primer 

quadrimestre del 2015. Aquest mes de desembre es va realitzar la primera 

reunió amb les entitats per a definir com ha de ser aquesta jornada. 

 

 
Plenari del Consell Municipal d’Immigració. Saló de Cent 15 de maig de 2014 
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2. Resum de l’activitat del CMIB al llarg del 2014 

L’activitat del Consell Municipal d’Immigració - 2014 l’hem estructurada per mostrar el 
volum d’activitat general, l’activitat en els òrgans i grups de treball i per últim les 
activitats extraordinàries. 
 

A. Indicadors mensuals d’activitat: ens dóna una idea del volum de feina 

realitzada. Únicament es comptabilitzen les accions o sessions de treball liderades pel 
propi Consell Municipal d’Immigració 
 

  
Nombre 

d’accions/reunions 
Participació 
d'entitats 

Participació 
de persones 

Documents 
produïts 

gener 15 15 20 12 

febrer 8 26 132 7 

març 5 30 39 3 

abril 7 50 88 15 

maig 10 81 95 17 

juny 9 65 171 14 

juliol 5 69 90 7 

setembre 16 43 56 5 

octubre 14 152 5.115* 12 

novembre 7 35 63 1 

desembre 21 69 211 49 

Mitjana 10,64 52,92   

Total  
 

5.985 142 

* Assistència a la Trobada d’entitats del CMIB (Moll de la Barceloneta) 

 

B. Activitat i participació dels òrgans, grups de treball i el Premi: 

Ens indica l’activitat dels òrgans del Consell i dels grups de treball, el nombre de 
reunions individuals amb les entitats així com l’activitat anual del Premi del Consell. 

Plenaris     

Nombre de sessions 3 

Mitja d'entitats participants 30,33 
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Comissions Permanents   

Nombre de reunions 4 

Mitja d'entitats participants 7 

  

Grups de treball   

Nombre de grups de treball 3 

   A.- Trobada d'entitats del CMIB 

Nombre d’entitats del CMIB participants 42 

% sobre el total d'entitats del CMIB  75% 

Nombre d'activitats 68 

Nombre de visitants estimat 5.000 

Sector convidat – Xarxes associatives participants 2 

Nombre de reunions del grup de treball 5 

Mitjana d'assistència d’entitats 21,40 

Nombre de reunions per carpes 7 

Mitjana d'assistència d’entitats 6 

 

B.- Grup de treball jurídic 

Nombre d’entitats participants 9 

Nombre d’entitats del CMIB  8 

Nombre de reunions del grup de treball 14 

Presentació del document  

          Reunions amb institucions 3 

          Entitats participants 10 

 

C.- Dia Mundial de les Persones Refugiades 

        Nombre d’entitats organitzadores 13 

        Total d’assistents a l’acte 80 

        Nombre de reunions 3 

        Mitjana d'assistència d’entitats 15,67 

 
Premi CMIB  

Propostes presentades 31 

Total assistents a l’acte de lliurament 92 

 
 

C. Altres activitats del CMIB:  

A part de les activitats regulars o vinculades a grups de treball, el Consell ha organitzat 
altres activitats formatives, informatives i per donar visibilitat i afavorir l’intercanvi 
entre entitats d’un àmbit o col·lectiu determinat. 
 

Xerrades vinculades al Tricentenari  

Entitats del CMIB 15 

Total persones assistents 130 
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Jornada d’Immigració, Formació i Inserció Laboral  
(CMIB i Xarxa d’Acollida i acompanyament)  

Entitats participants 45 

Entitats del CMIB 12 

Total persones assistents 60 

  

Pla d’enfortiment d’entitats 

Entitats participants 9 

Nombre de sessions de diagnòstic 11 

Total persones assistents 49 

Nombre de Formacions 4 

Total persones assistents 77 

Nombre d’Assessoraments 16 

Total persones assistents 33 

 

Jornada Joves i Immigració (prevista pel 1r quadrimestre de 2015) 

Reunions preparatòries 2 

Reunions entitats 1 

Nombre d’entitats assistents 5 

Nombre de persones assistents 16 
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3. Trobada d’entitats (19 d’octubre de 2014) 

 
 

3.1. Introducció 

3.2. Acompliment dels objectius 

3.3. Participació 

3.4. Les activitats 

3.5. Aspectes organitzatius 

3.6. Imatge i comunicació 

3.7. Participació del sector associatiu convidat 

 

 

 

3.1. Introducció 

 

La Trobada és un element més per a la construcció d’una ciutat plural, cohesionada i 

participativa. Aquesta construcció s’ha de fer teixint vincles d’interrelació, 

interactuació, de convivència, d’interconnectivitat i d’interculturalitat a través 

d’espais comuns en què tota la ciutadania, independentment del seu origen, hi 

participi.  

Però també la Trobada és un espai per mostrar la riquesa cultural, social i econòmica 

de la nostra ciutat i que aquest fet prové de la seva diversitat i passa pel seu 

reconeixement.  

 

La Trobada d’entitats vol respondre a tres objectius: 

a. Mostrar com la diversitat enriqueix la ciutat 

b. Crear un espai d’interacció entre les diferents entitats i entre aquestes i la 

ciutadania. 

c. Trencar estereotips de les entitats i persones immigrades 
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3.2. Acompliment dels objectius 

a. Mostrar com la diversitat enriqueix la ciutat 

És el tercer any que la Trobada s’ha fet amb un format de carpes temàtiques en què el 

seu punt fort és la interacció i l’èmfasi en allò que es comparteix però que té dificultats 

per visibilitzar la diferència, la diversitat, el reconeixement d’allò que aporta cadascú.  

 

En la línia de mostrar la diversitat també de l’associacionisme immigrant i tal com es 

va recollir en la memòria valorativa de l’any passat, s’ha editat un plafó per a 

cadascuna de les entitats utilitzat a mode d’exposició durant l’acte. Aquesta exposició 

s’ha fet a cadascuna de les carpes i ha estat complementada amb els catàlegs que ja 

estaven editats. 

 

b. Crear un espai d’interacció entre les diferents entitats i entre aquestes i la 

ciutadania. 

La relació entre les entitats: Com ja dèiem és el punt fort  de la trobada, gràcies 

sobretot al format de carpes temàtiques. Pensem que el fet que ja coneixen i prou el 

format ha permès que les entitats se centrin més en relacionar-se que no pas en 

visibilitzar-se individualment. En general hi ha un molt bon ambient entre les entitats i 

és un bon espai per trobar-se. 

La relació amb els ciutadans: Tot i haver recuperat la bustiada, l’assistència de públic 

en general ha disminuït. La interacció es produeix bàsicament a partir de les activitats 

que les entitats proposen a cada carpa.  

Afegir també que el moll de la Barceloneta estava en obres i això, juntament amb els 

elements infraestructurals de l’activitat, han tancat l’espai i dificultat l’accés de 

ciutadans.  

L’apropament dels i als ciutadans és un element clau que caldrà treballar a partir de les 

propostes que ja s’han pogut fer (canvi d’ubicació, creació d’un espai per dinar...) o 

d’altres que puguin sorgir en la propera preparació 

 

c. Trencar estereotips de les entitats i persones immigrades 

Entenem que la pròpia Trobada, entesa com un espai compartit, transmet el missatge 

que una societat diversa és possible dins uns paràmetres de respecte, solidaritat i 

concòrdia. Per respondre aquest objectiu s’han realitzat les següents accions:  

- La Biblioteca Vivent: Els llibres són persones que de vegades estan subjectes a 

situacions de discriminació, racisme, xenofòbia... A través del diàleg amb els 

llibres/persones reflexionem sobre els estereotips i prejudicis que tots tenim.  

- Des del Pla BCN Interculturalitat i més concretament de la Xarxa Antirrumors 

s’han realitzat dues activitats: 
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o Els agents antirumors han interpel·lat als ciutadans assistents amb 

preguntes que visibilitzen com els rumors, en aquest cas sobre les 

persones immigrades, amaguen la realitat.  

o Rumors de pedra, activitat de carrer que ha realitzat l'Institut Diversitas 

 

 

3.3. Participació 

 

Pel que fa als assistents, es valora que aproximadament han passat per la Trobada 

unes 5.000 persones. El fet que el nombre d’assistents hagi disminuït pensem que es 

deu a diferents factors. Per una banda a l’important nombre d’activitats que es 

produeixen a la ciutat per aquestes dates. Per altra banda, i així ho destaquen les 

entitats, la ubicació de l’activitat es considera poc adequada per arribar al públic que 

es vol. 

 

Quant a les entitats, aquest any van participar a la Trobada 42 entitats del Consell 

(75% de les entitats membres). Pensem que el compromís amb la Trobada es veu 

reflectit en la participació en la preparació de la trobada (4 reunions generals amb una 

mitjana d’assistència de 21,40 entitats) i també amb la mobilització de voluntaris i 

persones afins que hi assisteixen, aproximadament uns 400 i que en la foto següent 

n’hi ha una representació. 

 

 
 

 Pel que fa a la participació en les diferents carpes donar les següents dades 

Carpa de la Dona     11 entitats 

Carpa de la Cultura    17 entitats 

Carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil  14 entitats 
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La carpa del sector associatiu convidat, el de la inclusió social, va comptar amb la 

participació de la institució que representa aquest àmbit a la ciutat i dues de les Xarxes 

que en són membres: 

• Acord ciutadà per a una BCN inclusiva  

• Xarxa d’atenció a persones sense llar 

• Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a persones immigrades 

 
     Xarxa d’atenció a persones sense llar i Xarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrades 

 

Es van requerir de 7 reunions per a presentar la proposta i animar a la participació. En 

aquest sentit l’objectiu de la seva participació és afavorir l’intercanvi amb les entitats 

del Consell. Malgrat això cal dir que aquesta interacció requereix d’un treball més 

específic i per això s’ha de replantejar la manera d’incorporar l’àmbit temàtic escollit. 
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3.4. Les activitats 

 

a. Pel que fa a les Carpes temàtiques 

En el cas de les carpes on participen les entitats membres del Consell (Dona, Cultura, 

Acollida, refugi i asil) entre el mes de maig i el de juny es realitzen dues reunions per 

cadascuna on es defineixen les activitats que es faran.  

En el cas del sector associatiu convidat la definició de les activitats que volien realitzar 

s’ha fet en els seus espais de participació. En algunes d’aquestes reunions s’hi ha estat 

present per explicar el tipus d’activitats que es fan i els recursos materials i econòmics 

disponibles. 

Aquest any les entitats han organitzat més de 28 activitats en les 4 carpes. En les 

imatges presentem una mostra de les activitats que han preparat. Podeu veure-hi una 

xerrada organitzada a la carpa de la Dona sobre la desigualtat, a la Carpa de la cultura 

es va fer una desfilada de vestits tradicionals, a la carpa de l’Acollida el refugi i l’asil es 

preguntava als assistents a l’acte com s’havien sentit acollits en els serveis de la ciutat i 

a la Carpa de l’Acollida el refugi i l’asil es va fer un mural explicatiu sobre el procés de 

regularització. 
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Valorem molt positivament la realització d’activitats conjuntes que visibilitza la seva 

disposició a la construcció de consensos des d’uns espais de participació inclusius, que 

recullen les aportacions de tothom.  

 

b. Pel que fa als tallers i jocs tradicionals 

Hi va haver 19 tallers programats i 7 jocs que mostren les semblances i diferències 

entre les diferents cultures.  

Tot i una menor afluència de públic a la Trobada i de nens i nenes en els tallers i jocs, 

com hem dit anteriorment, hem intentat que no hi haguessin activitats buides reduint-

ne el nombre. 

 

 

 
 

c. Pel que fa a les activitats pensades per a trencar estereotips 

La Biblioteca Vivent va comptar amb 13 persones que podien oferir una diversitat 

de llibres. Es van produir 94 intercanvis. 

Des de l’entitat que realitza l’activitat han ressaltat que hi ha hagut una menor 

assistència de públic i per tant menys intercanvis que els anys anteriors. 
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Des de la Xarxa BCN antirumors es van realitzar dues activitats. Per una banda, 

Rumors de pedra activitat que demana als participants visibilitzar quins prejudicis o 

estereotips dificulten la comunicació amb l’altre. Per altra banda, els agents 

antirumors han interpel·lat a les persones que s’acostaven a pensar també com 

aquests prejudicis/estereotips acaben amagant la realitat.  

 

         

 

d. Pel que fa a les actuacions 

Hi va haver un total d’11 actuacions. La distribució d’aquestes va ser de 9 actuacions 

de les entitats que s’escollien per sorteig a partir de 3 categories: 

- Continents:  5 propostes (1 Àfrica, 1 Àsia i 3 de Llatinoamèrica; no es va 

presentar cap proposta d’Europa) 

- Grups folklòrics de les pròpies entitats: 2 propostes 

- Grups de joves: 2 propostes 

Les 2 propostes restants van ser triades per l’Ajuntament i han estat grups 

professionals.  
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3.5. Aspectes organitzatius  

 

a. La preparació de la Trobada.  

És el tercer any amb el nou format de carpes temàtiques i això ha facilitat el treball de 

definició de la jornada i coordinació entre les entitats i amb la secretaria.  

Es va avançant substancialment en la proposta d’unes activitats que responguin a allò 

que es vol transmetre. Això comporta un treball important amb moltes reunions per 

les entitats alhora que per la secretaria (preparació del contingut i dinamització de les 

mateixes). 

 

Per tal d’organitzar l’acte s’han necessitat: 

- 5 reunions generals (4 preparatòries i 1 de valoració) 

- 7 reunions per les 3 carpes d’entitats del CMIB 

- 7 reunions per a la participació del sector convidat 

 

 

b. La Trobada.  

Ressaltar, com cada any el treball d’uns 400 voluntaris, persones que estan a les 

carpes, que fan les activitats, els tallers, els jocs, la biblioteca vivent... totes les 

persones que contribueixen desinteressadament a què la Trobada sigui un èxit. 

 

Pel que fa a l’organització en general destacar que les activitats van funcionar bé i no 

es va produir cap incidència a remarcar. Sempre es produeixen ajustos d’última hora 

que es van resolent de manera raonablement satisfactòria. 

 

El càtering i el menjador com a punt de trobada: El punt a ressaltar d’aquest any és 

que hem comptat amb una empresa d’inserció per realitzar el càtering. El menú va ser 

adequat a les necessitats de l’acte, es va disposar de 500 dinars. El menjador segueix 

sent un espai facilitador de la trobada entre les entitats, tant a l’hora de dinar com a la 

d’anar a fer-hi un te de tant en tant.   

Dir que aquest any s’ha resolt el tema d’acumulació de persones en una hora punta 

fent tiquets de dinar amb dos horaris (a les 14 i a les 15 hores).  

 

El menjador com a centre de localització: és el punt de recollida de la documentació 

per a les entitats (tiquets, acreditacions) i va funcionar correctament.  

 

El Servei de Neteja i les tanques: Cada any comptem amb el servei de neteja. Tot i que 

sempre hi ha alguna incidència, es poden resoldre adequadament pel 

desenvolupament de l’activitat.  



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 
16 

La gestió de sol·licitud de tanques és molt àgil, es fa la comanda via correu electrònic i 

les porten i les recullen sense que hi hagi cap més intervenció de l’equip organitzador.  

 

L’entrada de vehicles és molt residual i només cal gestionar-ne l’autorització amb 

l’organisme del Port Vell, cosa que s’ha fet més fàcil cada any. 

 

 

3.6. Imatge i comunicació 

Com cada any, es va encarregar una proposta d’imatge a l’àrea de comunicació que 

després es va traslladar al grup de treball per tal d’aprovar-la. 

 

 
Fons d’escenari de la Trobada d’entitats 2014 

 

Pel que fa a l’estratègia comunicativa de la Festa s’ha recuperat la bustiada amb la 

idea d’aproximar-se als ciutadans. Finalment no ha estat així, no ha tingut l’impacte 

esperat.  

 

Es van realitzar els següents productes comunicatius: 

• Programa per difusió telemàtica i baners 

• Programa (paper): es van fer 25.000 exemplars  

• Postals: es van fer 300.000 exemplars (entitats i bustiada per 44 barris) 

• Plafons (producte nou el 2014): se’n va fer 42 per les entitats del CMIB i 11 per 

l’Acord ciutadà per una BCN inclusiva  

La distribució de programes i postals, a més de les entitats organitzadores, es va fer a 

les diferents entitats vinculades a la Direcció d’Immigració (Xarxa d’Acollida, Xarxa 

antirumors, participants al Premi diferents anys), plans comunitaris, escoles d’adults, 

entitats que formen la Xarxa d’Economia social (vinculada a Barcelona Activa), altres 

entitats o institucions rellevants (que treballen el refugi, universitats i centres de 

recerca), biblioteques i centres cívics. 
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En el cas de les postals, es van distribuir per 44 barris de la ciutat. Aquesta bustiada la 

va fer una empresa d’inserció, fet que pensem dóna valor afegit a la Trobada. 

 

S’ha valorat amb les entitats la possible creació d’una comissió de comunicació per 

treballar més en profunditat com arribar als ciutadans. 

 

 

3.7. Participació del sector associatiu convidat 

 

El sector o àmbit temàtic escollit aquest any ha estat el de la Inclusió social. Es va 

contactar amb l’acord ciutadà per a una BCN inclusiva i se’ls va proposar la 

participació. Es va presentar també a les diferents xarxes que en formen part i 

finalment van assistir-hi 2: Xarxa d’atenció a persones sense llar i Xarxa d’Acollida i 

acompanyament per a persones immigrades.  

Ressaltar que tot i l’interès inicial per part d’aquestes dues xarxes en participar-hi  i la 

implicació final d’algunes de les entitats membres, hi ha dificultats per acabar de 

trobar-ne l’encaix. 
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4. Grup de treball jurídic 
 

4.1. Introducció 

4.2. Participació i desenvolupament treball 

4.3. Document de propostes 

4.4. Pla de difusió 

 

4.1. Introducció 

En el marc del Plenari del Consell Municipal d’ Immigració del 12 de desembre del 

2013 es va aprovar un comunicat de denúncia de “la greu situació d’indefensió que 

està comportant l’aplicació  de la vigent Llei d’ estrangeria de l’Estat espanyol a moltes 

persones i famílies estrangeres pel que fa al manteniment de la seva situació 

administrativa regular, o per accedir-hi, en el cas d’ aquelles persones que es troben en 

situació irregular”. Per aquest motiu es va acordar la creació d’un grup de treball 

jurídic que analitzés quines eren les actuals limitacions que comporta el vigent marc 

jurídic d’estrangeria, així com les propostes i iniciatives que puguin contribuir a 

millorar aquesta aplicació, amb l’objectiu de dignificar la situació d’ aquestes persones. 

El passat 13 de febrer, la comissió permanent del Consell Municipal d’Immigració va 

aprovar la constitució del grup de treball jurídic, la seva missió, funcions i membres. 

 

Després d’un treball intens per part del grup jurídic i de la coordinació, el 10 d’octubre 

es va presentar en una sessió plenària extraordinària el document Les 67 propostes del 

Consell d’Immigració. Propostes per afavorir la inclusió social de les persones 

immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria. 

  

 

4.2. Participació i desenvolupament treball 

El grup de treball ha estat format per les següents entitats: 

• Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona (coordinació del grup) 

• AMIC – UGT 

• Associació Salut i Família 

• Càritas Diocesana de Barcelona 

• CCOO Catalunya – MIGRACIONS 

• Creu Roja 

• Fundació FICAT 

• Red Solidaria Barcelona 

• SOS Racisme (també en nom de la FAVB Federació d’Associacions de Veïns i 

Veïnes de Barcelona) 
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La metodologia del grup de treball es basa en petits grups d’elaboració de propostes al 

voltant de dos eixos temàtics:  

� Irregularitat sobrevinguda 

� Accés a la regularització 

A partir de les propostes sorgides es presenten com a recomanacions a les dues  

reunions plenàries de tot el grup on es debat, s’acorda i  es treballa la redacció final del 

document. 

   

Posteriorment, des de la coordinació del grup, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona i la secretaria del Consell, s’acaba de treballar el document que finalment es 

presenta per part dels redactors en una sessió plenària extraordinària on s’aprova 

també la proposta del pla de difusió del document. 

 
 

4.3. Document de propostes 

El document contempla  dues parts diferenciades: 

• 1a part: Recull de propostes i quadre resum d’actors implicats i propostes 

relacionades . 

• 2a part: Propostes desenvolupades a partir de la norma estudiada i la seva 

argumentació. 

 
Finalment el contingut s’ha organitzat a partir dels següents blocs temàtics: 

- Accés a la regularitat 

- Renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte aliè 

- Modificacions de circumstàncies excepcionals i autoritzacions de residència i de 

residència i treball. 

- Denegació de permisos de llarga durada 

- Persones indocumentades 

- Accés a l’autorització de residència i/o treball temporal dels menors i joves 

estrangers. 

- Criminalització de conductes atípiques i recomanacions del Defensor del Pueblo 

quant a les identificacions ètniques o racials. 

Per veure el document sencer dirigiu-vos a:  
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/home/67.propostes.CMIB.pdf 
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4.4. Pla de difusió 

En la mateixa reunió plenària de presentació del document es proposa l’aprovació d’un 
pla de difusió que contempla un treball en diferents direccions:  

• Presentar el document en roda de premsa: el dia 27 d’octubre a l’Il·lustre 

Col·legi d’advocats de Barcelona es va realitzar i van assistir-hi els següents 

mitjans de comunicació: 

- El Punt Avui 

- Catalunya Ràdio 

- El Periódico 

- Ara 

- Europa Press 

- BTV 

• Reunions adreçades a diferents administracions, organismes i institucions 

implicats, especialment aquelles identificades com a destinatàries de les 

propostes. Aquest 2014 s’han fet les següents presentacions i reunions de 

treball:  

- Delegació de Govern. 

- Oficina d’estrangeria de Barcelona 

- Federació de Municipis de Catalunya.  

 

• Sessions informatives / divulgatives: 

- XESAJE  (Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per Estrangers) 

de la Direcció d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

- XIC (Xarxa per a la Interculturalitat i Convivència) Ajuntament de 

Terrassa. 

- Comissió d’Immigració de la XAPSLL  (Xarxa d’ Atenció a Persones sense 

Llar)  del Consell Municipal de Benestar Social de l’ Ajuntament de 

Barcelona. 

- Consell Assessor d’Immigració de la Federació de Municipis de 

Catalunya. 

-  Síndic de Greuges 

- Comissió de Justícia i Immigració del Parlament de Catalunya 

• Elaborar un document d’adhesió tant per a entitats/institucions com per a 

persones individuals que estarà disponible al web del Consell Municipal 

d’Immigració. Està previst poder tenir el document disponible a primers del 

2015. 
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5. Premi Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona  

 

4.1. Introducció 

4.2. Jurat 

4.3. Les propostes presentades 

4.4. Valoració i determinació del premi 

4.5. Acte 

4.6. Tràmits administratius 

4.7. Comunicació 

 

5.1. Introducció 

Aquesta és la sisena convocatòria del Premi Consell Municipal d’Immigració, que va 

néixer amb la finalitat de reconèixer la feina duta a terme per una entitat o projecte  

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 del Consell i és escollida per les pròpies 

entitats. 

Aquest 2014 la convocatòria s’ha centrat en l’àmbit de la inclusió social de les 

persones immigrades. Els criteris de valoració han estat: 

a) Estratègies que fomenten la participació associativa de les persones 

immigrades com a eina d’inclusió social  

b) Estratègies que treballen per la inclusió social de les persones immigrades des 

de la plena ciutadania 

c) Estratègies que treballen la interculturalitat com a eina d’inclusió social  

Les propostes presentades són una mostra de la diversitat del treball que es fa a la 

ciutat en aquest àmbit. En aquest sentit el premi també vol visibilitzar aquesta tasca 

que es produeix a la nostra ciutat i així queda recollit en el nostre web. 
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5.2. Jurat 

 

a) La composició del Jurat es va determinar en una Comissió Permanent de forma 

consensuada amb la Direcció d’Immigració. La presidència va córrer a càrrec de la 

vicepresidència primera del Consell. Va haver-hi canvi en la meitat dels membres i 

es va incorporar també una persona vinculada a la temàtica i proposada per 

l’Acord ciutadà per a una BCN inclusiva. 

 

Es manté la idea de canviar cada any algun dels membres, per una banda els 

corresponents a la temàtica treballada i per altra banda algun membre que faci 

molt temps que en forma part (tal com es recomanava en valoracions d’anys 

anteriors). 

 

b) Fitxes pel jurat: El format de la fitxa ha estat el mateix dels darrers anys que 

permet fer una explicació resum de les propostes. A més s’ha adjuntat el projecte 

presentat per tal que en fessin la valoració. Els membres que no poden assistir al 

dinar de deliberació tenen la possibilitat de fer arribar les seves valoracions a la 

secretaria perquè les traslladi a la reunió. 

 

c) Format dinar-valoració: Es considera que el format és adequat a la disponibilitat 

dels membres del jurat i que alhora permet fer un anàlisi de les propostes i 

valoracions de cada membre del jurat. 

 

5.3. Les propostes presentades 

 

Respecte a la tipologia de les propostes presentades han estat molt diverses i  

treballen des de diferents perspectives: 

- Dona 

- Infància i família 

- Joves 

- Refugi 

- Acció comunitària 
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5.4. Valoració i determinació del Premi 
 

a) El document/fitxa consta de dues parts 

- Identificació de la proposta: on es recullen dades bàsiques del projecte (el nom, 

l’entitat, any d’implantació de la proposta), el motiu pel qual els participants 

creuen que són mereixedors del premi i l’impacte que consideren que la 

proposta té. 

- Síntesi tècnica: Es fa una resum amb els aspectes més destacats de la proposta 

així com amb algunes dades rellevants de l’entitat. 

 

b) Les propostes presentades han estat 31. Enguany s’adreçaven específicament al 

treball realitzat en matèria d’inclusió social de les persones immigrades. 

 

c) El resultat del premi ha estat que la proposta més valorada pel jurat va ser el 

projecte Dinàmiques participatives vers els Drets Humans - Vídeoclips educatius 

musicals de l’Associació per a Joves Teb. 

Aquest projecte treballa amb joves del barri del Raval d’una forma participativa i 

apoderadora. Eines com la ràdio i els videoclips s’utilitzen com a espais de lleure, 

de creació, d’expressió, de socialització, un espai educatiu on a través de la creació 

i producció musical els joves participen de la cultura i de la societat d’una forma 

artística, cívica i educativa.  Es treballa la interculturalitat, el reconeixement de la 

diversitat, es fomenta la participació, com a instrument de transformació de la 

realitat, s’afavoreix la capacitació, l’apoderament dels joves per a ser referents 

positius vers els nens, nenes i joves del barri i els dota d’eines per a la defensa i la 

lluita a favor dels Drets Humans. 

 

Per altra banda la determinació per part de les entitats del Consell de la menció 

especial per a l’entitat membre que més ha participat en les accions i grups de 

treball, que ha treballat per la interacció de les entitats i que ha contribuït a crear 

un clima de treball i d’entesa. Aquest any de nou s’ha atorgat a ACATHI Associació 

Catalana per la integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants. 

 

 
Acte de lliurament  Sala Martí l’Humà (MUHBA). Recollida del premi de l’entitat guanyadora 
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5.5. Acte 

 

a) Lloc: Aquest any l’acte s’ha tornat a realitzar a la Sala Martí l’Humà (Museu 

d’Història de la Ciutat – pl. del Rei), que disposa d’una sala d’actes adequada tant 

per la seva ubicació cèntrica com per la capacitat de la sala.  

 

b) Dia: Es va realitzar el dijous 18 de desembre a les 18 hores, coincidint amb el Dia 

internacional del Migrant. Pensem adequada aquesta coincidència tot i que s’ha de 

tenir en compte que la Generalitat també va organitzar el mateix dia un acte per 

aquest motiu. 

 

c) El públic: van assistir-hi 92 persones, molts representants de les entitats que 

havien presentat propostes, responsables de propostes premiades en edicions 

anteriors i membres del Consell.  

 

d) Actuació: Es va comptar amb l’acompanyament d’una actuació musical a càrrec de 

Seydou Ndiaye del Senegal  

 

5.6. Tràmits administratius 

 

a) Els tràmits s’inicien a mitjans d’abril després de l’aprovació de les bases per part 

de la Comissió Permanent. En aquest moment s’envien les bases i l’informe 

justificatiu a administració. La publicació de les bases concretes en el BOP es va 

fer al mes de juny. 

 

b) El formulari: Recull les dades més rellevants i els motius pels quals les entitats 

pensen que són mereixedores del Premi. Es valora la possibilitat de poder fer un 

formulari telemàtic i que s’imprimeixi per presentar-lo a registre.  

 

Es va facilitar el formulari als responsables de les OAC, per tal de preveure que la 

recepció, codificació i enviament de les propostes fos adequada. 

 

c) El pagament: A mitjans de desembre amb el veredicte del jurat i l’elecció de 

l’entitat del Consell per a la menció especial es fa l’informe d’autorització de la 

despesa. Després de l’acte de lliurament es demana a les entitats premiades la 

documentació necessària per poder realitzar el pagament. 
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5.7. Comunicació 

 

a) La difusió general s’ha fet igual que l’any anterior, tant via electrònica com en 

paper. Es va fer un esforç per arribar a entitats i recursos que podien estar 

treballant la temàtica d’aquest any o temes migratoris en general: XESB Xarxa 

d’Economia Social, Escoles d’adults, Plans Comunitaris,  departaments i àrees de 

recerca de les diferents universitats. 

 

Pel que fa a la difusió de l’acte la resposta via correu electrònic va ser molt positiva 

i es va haver de fer poc reforç telefònic. Pensem que això és degut a la temàtica 

escollida.  

 

b) La imatge, tal com es va considerar el darrer any, s’ha mantingut amb variacions 

per identificar els anys diferents. 

 

c) Pel que fa als diferents productes comunicatius: 

• S’han editat 5.000 bases en suport paper,  

• S’ha mantingut les bases en pdf per a la distribució digital i cada any es va 

actualitzant i incorporant noves bases de dades per fer l’enviament. 

• S’ha mantingut l’edició d’una targeta d’invitació oficial a l’acte, que es fa 

des de la Regidoria, i que s’envia per correu electrònic a les diferents 

entitats, serveis i recursos així com a referents tècnics i polítics de 

l’Ajuntament . 

• S’han editat diferents vídeos: 

- Entitats que reflecteixen la diversitat de propostes 

presentades. 

- Acte de lliurament: s’envia una còpia a les entitats 

participants i es penja al web. 

- Càpsules: aquest any s’ha editat una càpsula per a l’entitat 

guanyadora. 

• S’han publicat notícies per part de l’Àrea de Comunicació central tant de la 

convocatòria de l’Acte de lliurament, com després amb la proposta 

premiada i les mencions especials. 

  



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 
26 

 

6.  Pla d’enfortiment d’entitats del Consell 

A mitjans del 2014 es va iniciar la continuació del Pla d’enfortiment per entitats 
d’immigrants del Consell. Aquest Pla té com a objectius: 

• Enfortir l’estructura de les entitats d’immigrants  

• Promoure la cohesió interna de les entitats. 

• Aprofundir en la reflexió organitzativa. 

• Oferir eines per a la millora de la gestió interna. 

Tot i que inicialment el projecte es va estructurar en 3 fases correlatives en el temps, la 
disponibilitat de les entitats i la necessitat de treballar algun tema més específic de 
manera individual ha modificat l’ordre i l’execució d’algunes accions. De tota manera, 
les accions són les següents: una primera fase de diagnòstic, una fase formativa i una 
fase d’acompanyament.  
 

TALLER D’AUTODIAGNOSTIC 

S’estructura en un format de reunió per a cadascuna de les entitats on aporten 
informació i reflexió sobre::  

• Raó de ser, objectius i accions que realitza  

• Estructura organitzativa 

• Punts forts i febles del model organitzatiu actual 

• Visió de futur 

FORMACIONS 

Partint de la diagnosi elaborada amb cadascuna de les entitats i després d’una 
reunió conjunta, es defineixen formacions específiques per a grups d’entitats.  
 

ACOMPANYAMENT 

Tutorització i suport de persones expertes en diferents temàtiques d’interès 
per les entitats i que acompanyen el procés de creixement i consolidació de 
coneixements. Cada entitat disposa d’un nombre d’hores d’acompanyament. 

 

Es van inscriure 9 entitats: 

• ACESOP Associació Cultural Educativa i social operativa de dones pakistaneses 

• Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en Catalunya 

• Associació Catalana de Residents Senegalesos 

• Associació Cultural Mexicano Catalana MEXCAT 

• Casa Eslava 

• Centro Filipino - Tuluyan San Benito 

• Centro Peruano de Barcelona 

• CICTAEC Cámara de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 

• Mujeres Pa'lante 
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Ressaltar que el desenvolupament d’aquest segon any del projecte està sent més 
complexa del previst i en el procés s’han anat adaptant les propostes inicials a la 
realitat de les entitats. Això ha significat el canvi d’estratègia, algunes accions 
formatives conjuntes no s’han fet i s’han substituït per assessoraments individuals, etc. 
 
Seguidament recollim les dades de participació: 
 

Entitats participants  9 

 Sessions Participants 

Diagnòstic 11 49 

Nombre de Formacions 4 77 

Nombre d’Assessoraments 16 33 

 
 
Les temàtiques treballades en les diferents accions han estat les següents: 
 
FORMACIONS 

• Lideratge i estratègia 

• Formació de formadors 

• Orientació sociolaboral 

ASSESSORAMENTS 

• Gestió de subvencions 

• Eines de comunicació 

• Orientació sociolaboral 

• Comptabilitat 

 

 

  



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 
28 

7. Jornada: Immigració, formació i inserció 

laboral 

Cada any s’organitza una activitat que tanca la temàtica escollida i per aquest motiu 

l’11 de juliol es va realitzar la Jornada: Immigració, formació i Inserció laboral al Palau 

Macaya per aprofundir en l’àmbit de la formació de les persones immigrades vinculada 

a la inserció laboral i de facilitar la interacció entre ambdós àmbits associatius.  

Aquesta activitat es va organitzar conjuntament amb la Xarxa d’acollida i 

acompanyament per a persones immigrades.  L’objectiu era realitzar una anàlisi de la 

situació de la formació i inserció de les persones immigrades a la ciutat i elaborar un 

document de propostes.  

La Jornada es va organitzar de la següent manera: 

Programa  

15:45h. Arribada i recepció.  

16:00h. Benvinguda i presentació. Director Immigració i Interculturalitat  

16:20h. Taula Rodona. La formació en el marc del procés d’inserció 

sociolaboral, dificultats i oportunitats, instruments, recursos i treball en 

xarxa.  

Reflexions per emmarcar els eixos de treball.  

- Càritas Diocesana de Barcelona  

- Mujeres Pa’lante  

- Escoles d’adults (Consorci d’Educació de Barcelona)  

 

17:00h. Grups de treball simultanis. Eixos de treball per a la reflexió.  

Anàlisi de la situació actual i propostes i línies de treball futures.  

Eix 1: Dificultats, limitacions i oportunitats per a l’accés a la formació i a 

la inserció laboral  

Eix 2: La formació en el marc del procés d’inserció sociolaboral  

Eix 3: Instruments i recursos per a l’orientació i la formació laboral  

Eix 4: Treball en xarxa, coordinació entre els diferents agents  

19:00h. Pausa i Espai d’intercanvi / pòsters d’entitats i accions o projectes.  

Les entitats interessades disposaran d’un espai per a mostrar les seves accions 

o projectes en l’àmbit de la formació i inserció laboral.  

En el moment de pausa s’establirà interacció a partir dels plafons amb els 

“pòsters”. 

19:30h. Posada en comú i conclusions.  

20:15h. Cloenda.  
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Com diem la jornada es va desenvolupar al voltant de quatre eixos de treball als quals 

les entitats s’hi inscrivien prèviament, entitats tant del Consell d’Immigració com 

sobretot de la Xarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrades i altres 

entitats a les quals se’ls havia fet arribar la informació. Presentem un resum del 

resultat dels grups de treball: 

De EIX 1: L’ACCÉS A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 
- Unes anirien adreçades a la relació entre les entitats i les empreses: 

prospecció, contractació responsable, flexibilització dels contractes en 
pràctiques, etc.  

- Unes altres sobre l’accés a la formació: facilitar el coneixement dels recursos 
institucionals disponibles, tenir un directori actualitzat de la formació que 
realitzen les entitats, etc. 

- Unes altres anirien en la línia del coneixement entre les entitats i 
l’apropament als usuaris: organització d’una Fira d’entitats per la formació i 
inserció laboral i per altra banda afavorir la incorporació de les entitats a la 
XESB Xarxa d’Economia Social de Barcelona.  
 

EIX 2: LA FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROCÉS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
- Propostes en la direcció que les formacions han de tenir més en compte les 

persones: flexibilitzar els programes formatius, les acreditacions, aprofitar els 
coneixements de les persones en el procés formació/inserció o promoure la 
visibilitat de referents positius. 

- Propostes a partir de la situació actual del mercat laboral i les polítiques 
empresarials: apoderament de l’associacionisme i de les persones immigrades, 
treballar la responsabilitat social corporativa . 

- Posar en valor la incorporació de la diversitat en l’àmbit empresarial entre 
d’altres. 

- Propostes vinculades a la metodologia de desenvolupament de la formació i 
la qualitat d’aquesta: la formació ha de promoure la participació, el grup 
formatiu com a xarxa de suport, la necessitat d’acompanyament en el procés 
formatiu, acreditacions i qualitat de les formacions per exemple. 

 
EIX 3: INSTRUMENTS I RECURSOS PER A L’ORIENTACIÓ I LA FORMACIÓ LABORAL  

- Proposta per afavorir el coneixement de l’oferta formativa: Desenvolupar un 
cercador de l’oferta formativa de la Xarxa d’Acollida 

- Propostes en la línia d’apropar els recursos a les persones: Organitzar una fira 
de Treball-inserció i apropar la informació als districtes-barris amb diferents 
accions. 

- Propostes per apoderar les persones usuàries: capacitar els professionals de 
les entitats o crear espais que permetin compartir experiències d’intervenció 
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EIX 4: TREBALL EN XARXA, COORDINACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS AGENTS  
- Propostes relatives a eines i metodologies per al treball en xarxa: cal que les 

xarxes redefineixin periòdicament els seus objectius per tal de mantenir els 
interessos comuns; que els referents siguin sempre els mateixos per guanyar 
eficiència; cal treballar realment com a xarxes per tal de no duplicar esforços. 

- Proposta relativa a la informació (canals, difusió): la creació d’un espai virtual 
que permeti que tots els agents puguin disposar d’informació sobre els recursos 
existents 

 

L’informe final del treball de la jornada es va lliurar i presentar en el Plenari del CMIB 
que va tenir lloc l’11 desembre de 2014 i es va traslladar als agents que correspon i 
tenen competències: Xarxa d’Acollida i acompanyament de la pròpia Direcció 
d’Immigració, Barcelona Activa, Departament d’Ocupació de la Generalitat. (per veure 
el document dirigiu-vos a: 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/programes.html 
 

Valorar l’èxit de participació ja que tot i ser un divendres a la tarda del mes de juliol  

van assistir-hi 60 persones de 45 entitats. La valoració per part de les entitats ha estat 

positiva i així queda recollit en l’informe.  
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8. Cicle de conferències sobre el Tricentenari 

1714-2014 

La commemoració del tricentenari dels fets de 1714 es va veure com una oportunitat 
per donar a conèixer la història de Barcelona des de la perspectiva de la diversitat 
d’orígens dels seus habitants. D’aquesta manera, a més de poder treballar un aspecte 
que contribueix al reconeixement de la diversitat per al públic d’origen divers, també 
es feia extensiu aquest aspecte a tota la ciutadania en general. 
 
D’aquesta manera, la commemoració del Tricentenari acomplia amb alguns dels 
objectius fonamentals del Pla de Treball d’Immigració 2012-2015: 

• el reconeixement i la difusió de la diversitat dels ciutadans de Barcelona 

• difondre la història de les migracions per tal de compartir un passat comú 

• difondre el coneixement dels símbols i les tradicions culturals de Barcelona de 

manera inclusiva 

• fomentar polítiques d’interacció i de participació 

 
Per finalitzar les activitats que es realitzaven des del Consell sobre el tricentenari 
durant el 2014 es va organitzar un cicle de 3 conferències realitzades a l’Espai Avinyó: 
 

- 13 de febrer “Entre el 1714 i el 2014. La Catalunya diversa” (a càrrec de Toni 

Soler (Comissari de la Celebració del Tricentenari a Barcelona). Assistència: 70 

persones. 

- 24 d’abril “Mil maneres de ser català” (a càrrec de Lluís Cabrera autor d’Els 

altres andalusos). Assistència: 35 persones 

- 17 de setembre “El catalanisme viscut pels nous catalans” (a càrrec de Patrícia 

Gabancho, periodista). Assistència: 25 persones 
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9. Dia Mundial de les persones refugiades 

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Refugiades, el dia 20 de juny a les 18 hores a 

la Biblioteca Jaume Fuster, s’ha organitzat un acte institucional juntament amb la 

coordinació d’entitats que treballen el tema del refugi i l’asil a Barcelona.  

La celebració d’aquest dia té un objectiu reivindicatiu i de reconeixement de les 

persones i de la tasca que fan les entitats. Igualment cada any es planteja la necessitat 

de fer un pas més i buscar instruments per fer arribar a la ciutadania en general quina 

és la situació de les persones que han de fugir dels seus països. En aquest sentit no s’ha 

acabat de trobar un format d’acte que englobi aquestes dues vessants, la més 

institucional, de reconeixement i la divulgativa. 

Les entitats promotores de l’acte són: ACATHI, ACCEM, ACSAR, CCOO Barcelonès, 

Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Comitè Català de l'ACNUR, Col·legi d’Advocats 

Penal Internacional- Barréau Pénal Internacional (CAPI-BPI), Creu Roja, EXIL, Il·lustre 

Col·legi d’Advocats, Institut de Drets Humans de Catalunya, Fundació ACSAR, Fundació 

Casa del Tibet i PEN Català  

Per a l’organització de l’acte es van fer tres reunions prèvies de definició i repartiment 

de les tasques. L’Ajuntament es fa responsable del tema d’infraestructura, difusió, 

redacció del contingut de la postal i del programa, coordinació amb els testimonis, i 

amb el conductor de l’acte. Mentre que per part de les entitats s’encarreguen de 

proposar testimonis, de la redacció del manifest, de la cessió de les dades 

actualitzades de la situació al món i a Espanya, per part d’ACNUR i CCAR i de la difusió 

de l’acte. 

Es va acordar mantenir el format tipus “sofà” per fomentar el debat entre els 

testimonis. En aquest sentit el conductor és fonamental per generar un clima de 

confiança amb els testimonis i generar un debat ric i dinàmic entre els testimonis però 

també amb el públic. 

Destacar quant al tema de comunicació d’aquest any que a més dels productes 

habituals (postal, programa i vídeo amb dades), les entitats van proposar treballar 

algunes frases que traslladessin algunes idees clau sobre la temàtica. Per una banda, 

aquestes frases servien com a missatges per fer-ne difusió a través de les xarxes socials 

(twiter, facebook...) i per altra, van servir per a l’edició d’un vídeo amb una finalitat 

divulgativa. El vídeo Refugi: més enllà de les xifres consta de dues parts una inicial on 

diferents testimonis diuen el motiu pel qual van haver de deixar casa seva, i una 

segona part on es mencionen algunes d’aquestes frases. 
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El programa del 2014 finalment va ser el següent: 

A les 17 i a les 17.30 h 

El Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià ens sorprendrà amb unes 

representacions a la mateixa plaça, davant la Biblioteca. 

 

A les 18 h 

Benvinguda als assistents a càrrec de Miquel Esteve i Brignardelli, comissionat 

d’Immigració i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona 

Presentació d’un vídeo que recull les últimes dades sobre les persones 

refugiades al món i a l’Estat espanyol. 

Converses amb: 

• Un membre d’una família catalana que va ser testimoni dels 

bombardejos de la Guerra Civil a Barcelona, dels quals es commemora 

el 75è aniversari. 

• Un jove sirià que per ajudar la població civil va posar en perill la seva 

vida. 

• Una noia tibetana que va haver de deixar la seva terra per poder viure 

en llibertat la seva llengua i la seva cultura. 

• Un jove activista de Sierra Leone que defensa els drets de gais, 

lesbianes, transsexuals i bisexuals (LGTB) d’Àfrica. 

Presentació del vídeo Refugi: més enllà de les xifres. 

Lectura del Manifest de les entitats promotores. 

Cloenda a càrrec d’en Xavier Bosch i Garcia, Director General per a la 

Immigració de la Generalitat de Cataluya. 

Acte conduit pel periodista Jordi Llompart i Mallorquès 

 
     Acte institucional del dia 20 de Juny. Testimonis i assistents.  
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Annex A: Ordre del dia dels Plenaris del CMIB 

 
ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el dijous 15 de maig de 2014, a les 18 hores, al  
Saló de Cent:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de presidència 

3. Substitució secretaria del CMIB 

4. Pla enfortiment entitats d’immigrants del CMIB. Valoració i proposta de 

continuïtat. 

5. Calendari i procediment d’elecció del vicepresident/a  

6. Col·laboració del CMIB amb Projecte europeu sobre l’impuls de la 

participació de la població migrada. SURT presenta els resultats de la 

primera fase. 

7. Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB 

8. Informacions varies:  

- Informar sobre la convocatòria del Premi CMIB 2014 

- Jornada de reflexió entorn a la formació laboral de les persones 

immigrades 

- Constitució del Grup de treball jurídic 

- Acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades 

9. Precs i preguntes. 

 
 
 
ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el divendres 10 d’octubre de 2014, a les 17:30 
hores, al  Saló de Cròniques:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Presentació i aprovació del document del grup jurídic: Les 67 propostes del 

Consell Municipal d’ Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la 

inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei d’ estrangeria. 

3. Presentació i aprovació del pla de difusió del document. 

4. Precs i preguntes. 

 

 

ORDRE DEL DIA del Plenari celebrat el dijous 11 de desembre, a les 17:00 hores, al  
Saló de Cròniques:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de presidència 

3. Informe Jornada immigració, formació i inserció laboral 

4. Trobada entitats: Valoracions i document visual 

5. Elecció de la Vicepresidència del CMIB 

6. Elecció de la Menció especial del Premi CMIB 

7. Propostes d’entrades i baixes d’entitats membres del CMIB  
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8. Informacions diverses: 

a. Premi: Resum de les propostes i Acte de lliurament 

b. Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la 

inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei 

d’estrangeria. 

c. Estat de la qüestió Pla d’enfortiment 

d. Jornada joves 

9. Precs i preguntes 
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PRESSUPOST  DESPESA CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ 2014

Disseny i maquetació 2014 (modificat) gastat diferència

Refugiats Postal-programa, pdf, banner, ppt 1.000,00 € 447,70 € 552,30 €

Trobada entitats Flaier, programa activ, banner, pdf, torretes... 4.500,00 € 3.067,35 € 1.432,65 €

Premi Bases, diplomes, xecs, vídeo 1.500,00 € 1.505,65 € -5,65 €

Formació laboral i joventut Flaier, programa activitat, banner 2.000,00 € 2.000,00 €

Actualització catàleg i fitxes web 1.445,95 €

Total 9.000,00 € 6.466,65 € 2.533,35 €

Impressions
Refugiats Postal-programa 500,00 € 325,00 € 175,00 €

Trobada entitats Programa 3.000,00 € 2.102,98 € 897,02 €

Trobada entitats Postals (disponible de jornada joves i de reedició catàleg) 3.500,00 € 3.333,55 € 166,45 €

Premi Bases, diplomes, xecs 1.000,00 € 692,12 € 307,88 €

Total 8.000,00 € 6.453,65 € 1.546,35 €

Distribució de Materials
Refugiats, premi, altres 1.000,00 € 151,25 € 848,75 €

Activitats trobada, català 1.500,00 € 2.197,60 € -697,60 €

Total 2.500,00 € 2.348,85 € 151,15 €

Organització d'actes
Premi MHUBA (Sala Martí l'Humà); Actuació 1.000,00 € 875,50 € 124,50 €

Refugi So, activitat, lloguer 1.000,00 € 620,30 € 379,70 €

Formació laboral 1.000,00 € 2.057,00 € -1.057,00 €

Trobada entitats Port lloguer 1.500,00 € 1.145,00 € 355,00 €

Plenaris CMIB 900,00 € -900,00 €

Videos Refugi 3.000,00 € 2.224,30 € 775,70 €

Video premi Premi 4.000,00 € 2.843,50 € 1.156,50 €

Joventut 1.500,00 € 1.500,00 €

Album fotogràfic Trobada + fotògrafa 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

Total 14.000,00 € 11.665,60 € 2.334,40 €

Altres
Formació Avalon + Escola lliure El Sol 8.000,00 € 7.804,00 € 196,00 €

Catering premi/dinar jurat 500,00 € 175,00 € 325,00 €

Trobada entitats Exp.A activitats assoc. (previsió inicial 14.000€) 10.000,00 € 9.679,75 € 320,25 €

Trobada entitats Exp.A Bustiada 4.400,00 € 4.392,30 € 7,70 €

Premi Cap IV 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 €

Total 30.400,00 € 29.551,05 € 848,95 €

TOTAL 63.900,00 € 56.485,80 € 7.414,20 €

DESPESES NEGOCIATS 

Negociat Trobada entitats 72.000,00 €

Negociat Suport administratiu i tècnic Consell 48.082,73 €

Total 120.082,73 €
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Annex B: Composició del Consell a 31 de desembre 

Consell Municipal d'Immigració de Barcelona 

Presidència 

Maite Fandos Payà, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  

Vice-Presidència Primera 

Javier García Bonomi, representant de les entitats 

Vice-Presidència Segona 

Miquel Esteve Brignardelli, Comissionat d'Immigració i Acció comunitària 

Entitats i associacions d'immigrants 

ACATHI. Asociación catalana por la integración de homosexuales, bisexuales i 

transexuales inmigrantes 

ACESOP Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistaneses 

ADIS Associació de Dones Immigrants Subsaharianes 

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas 

Asociación Casal Colombiano - ASOCASCOL 

Asociación Cultural SAHA (Alba) 

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos 

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 

Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya 

Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA 

Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras 

Asociación Intercambio Cultural Chino-España 

Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil 

Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas" 

ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya 

Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Associació Catalunya-Líban 

Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT)  

Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya 

Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 

Associació de Treballadors Pakistanesos 

Associació Shur Rong Academia Cultural de Bangla Desh 

Associació Socio Cultural IBN BATUTA 

Associació Wafae 

ATIMCA - Associación de trabajadores inmigrantes marroquis en Catalunya 
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Casa Eslava 

Centro Boliviano Catalán 

Centro Cultural de Ucrania en Catalunya (CECURC)  

Centro Filipino - Tuluyan San Benito 

Centro Peruano de Barcelona 

CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana 

FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 

FEDEBOL (Federación d'entidades bolivianas)  

FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya) 

FEPERCAT - Federació d'entitats peruanes a Catalunya 

Fundacion Juan Pablo II 

JOVECU Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya  

Mujeres Pa’lante 

Red Solidària Argentina a Barcelona 

TEAC - Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura 

Entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals  
AMIC-UGT. Unió General de Treballadors 

CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració 

Consell de la Joventut de Barcelona 

FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

PIMEC Comerç 

Entitats i associacions d'acollida i de les que treballen per a les persones 

sol·licitants d'asil 
APROPEM-NOS 

Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat 

Associació Salut i Família 

Cáritas Dioscesana de Barcelona 

Centre Exil 

Confederació de Comerç de Catalunya 

Creu Roja 

Fundació ACSAR  

Fundació Privada FICAT 

SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Xarxa Nou Barris Acull 

Experts i personalitats de reconeguda vàlua 

Fàtima Ahmed 
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Membres representants de la Corporació Municipal  

Ima. Mercè Homs i Molist, regidora del Grup Municipal CIU 

Ima. Immaculada Moraleda i Pérez, regidora del Grup Municipal PSC 

Ima. Belén Pajares Ribas, regidora del Grup Municipal PP 

Im. Ricard Gomà Carmona, regidor del Grup Municipal ICV-EUiA 

Im. Jordi Portabella i Calvete, regidor del Grup Municipal Unitat per Barcelona 

Professionals de la Corporació Municipal  

Àngel Miret i Serra, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

M. Glòria Figuerola i Anguera, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Emília Pallàs i Zenke, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Ramon Sanahuja i Vélez, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Josep M. Lahosa i Cañellas, Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

Marleny Colmenares González, IMEB Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

Secretaria  

Sílvia Serra Aranda, secretària  tècnica 

 


