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1. INTRODUCCIÓ 

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

de l'Ajuntament de Barcelona,  creat l’any 1997,  a fi de possibilitar la participació de les 

entitats en les polítiques municipals d’immigració,  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,  que marca l’activitat 

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

La finalitat d’aquest informe és la de donar compte de l’activitat del Consell al llarg de 2018,  

d’acord amb el seu pla de treball. 

Amb la voluntat que aquesta memòria esdevingui un document útil i sintètic,  el seu contingut 

informa de l’activitat realitzada i de l’assoliment dels objectius establerts al Pla de treball.  

Igualment s’inclou informació referent a les declaracions i posicionaments que el Consell ha 

elaborat,  mitjançant la Comissió d’Opinió de Urgència (COU) en l’exercici de les seves 

funcions elaborant dos comunicats i un manifest. 

Al llarg d’aquest any i fruit de la dinàmica de les entitats i de les organitzacions membres del 

Consell s´han donat alguns canvis en la composició d’aquest òrgan sectorial de participació, 

que es recullen en aquesta memòria. 

La memòria del Consell és un document públic que es podrà consultar en el web del Consell 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca 

En l’apartat 2.4 trobareu els principals indicadors d’activitats i productes del CMIB, que 

ofereixen una visió sintètica. 

 

 

2. REUNIONS DELS ÒRGANS DEL CONSELL 

2.1. Plenaris 

El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell Municipal d’Immigració i 

se celebren dues sessions ordinàries cada any. Està presidit per l’alcalde o alcaldessa o un 

regidor o regidora,  i en formen part tots els membres del Consell Municipal d’Immigració. 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca
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Els dos plenaris realitzats – el 25 de juny i el 27 de novembre – van comptar amb una 

mitjana de participació de 45 entitats i 55 persones. Suposa un creixement important,  del 

44% i el 27% respectivament,  en relació a l’any anterior.  

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

es va acordar realitzar un Consell Plenari central i un Plenari en un districte de la ciutat,  

sempre amb un format el màxim de participatiu d’acord amb les possibilitats de cada 

entorn. 

El primer plenari va tenir lloc el 25 de Juny al Saló de Cent i els principals acords recollits a 

l’acta els podeu consultar a  

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-

immigracio/sites/default/files/documents/acta180625.pdf 

Entre d’altres punts (consultar annex amb ordres del dia al final), es van presentar els 

serveis i polítiques d’habitatge de l’Ajuntament, tema de l’any, es va fer el seguiment de la 

implementació de propostes de dignificació del treball de la llar, donant continuïtat al 

tema de l’any anterior i a les 68 propostes sorgides. Es va presentar i debatre la Mesura de 

Govern: Pla de ciutadania i immigració de la Ciutat de Barcelona 2018-21. 

A destacar els informes tant de  presidència com de vicepresidència que van incidir en el 

tema de l’arribada d’immigrants i refugiats a Europa i la resposta de la ciutat que s’ha 

significat com a port d’acollida i esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem/organs-de-govern.
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/com-funcionem/organs-de-govern.
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El segon Plenari es va celebrar el 27 de Novembre a la Sala Ernest Lluch,  sala de Plens del 

districte de Ciutat Vella. 

Es va presentar el resultat final de la recerca i informe amb propostes sobre persones 

immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge 

A destacar la demanda al contenciós administratiu a l’Audiència Nacional per el tancament 

del CIE,  del qual estem pendents de resolució,  el Document de Veïnatge,  instrument 

d’arrelament gràcies al qual s’ha pogut evitar una gran nombre d’internaments al CIE i 

d’expulsions, i la implementació de la nova campanya “El meu dret,  el meu vot” per 

promoure la inscripció al cens electoral de les persones estrangeres residents amb dret a 

vot.  

Podeu accedir a l’acte del Plenari a 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-

immigracio/sites/default/files/documents/acta_plenari_cmib_27-11-2018_def.pdf i el 

document “El meu dret,  el meu vot” a: https://ajuntament.barcelona.cat/consell-

municipal-immigracio/sites/default/files/documents/acta180625.a9.pdf 

 

2.2. Comissió Permanent 

La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell i té sessions ordinàries cada 
dos o tres mesos. Aquest òrgan és responsable d’articular els mecanismes que possibilitin 
assolir les funcions que té encomanades el Consell. Està integrada pel president o 
presidenta,  les vicepresidències primera (associativa) i segona (municipal),  el vocal que 
hagi exercit com a vicepresident primer en el període anterior,  els representants de les 
dues entitats sindicals amb més nombre d’afiliats a la ciutat,  set vocals representants de 
les entitats membres i el o la secretària. 

En el transcurs de l’any han tingut lloc 4 reunions ordinàries i 1 reunió extraordinària  de la 
comissió  permanent. 
 
Entre d’altres temes com són la posta al dia dels temes en curs (Grup de Treball de la llar,  
Trobada,  recerca de dades sobre habitatge i sobre la gent gran...),  la renovació de 
membres, o propostes d’altes i baixes, podem destacar: 
 

 la implementació de propostes per la dignificació del treball de la llar i les cures 
 la interlocució amb la Tancada de persones immigrades a l’escola Massana 
 el Comunicat de rebuig al concepte “immigració” com amenaça 
 l’adhesió de suport a Proactiva Open Arms. 
 l’aprovació final del Manifest: Pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions 

     
Podeu consultar les ordres del dia als annexos. 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/acta_plenari_cmib_27-11-2018_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/acta_plenari_cmib_27-11-2018_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/acta180625.a9.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/acta180625.a9.pdf
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A la comissió permanent extraordinària es va tractar: 
 

 El Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de Barcelona 2018-2021 
 El projecte “La meva ciutat,  el meu vot” 
 El Projecte Ciutats per la inclusió de persones en situació irregular. 
          

                  

2.3. Comissió d’Opinió d’Urgència 

(COU). Comunicats i Manifestos. 

La Comissió d’Opinió d’Urgència es convoca 

per tal d’emetre algun comunicat davant de 

situacions o d’esdeveniments de caràcter 

excepcional que afecten els drets o els 

interessos de les persones immigrades o de 

les persones sol·licitants de protecció 

internacional. L’emissió de comunicats i 

manifestos és una de les atribucions del 

Consell. 

La comissió esta formada pel president del Consell Municipal d’Immigració,  que podrà 

delegar en un dels vicepresidents,  el secretari o secretaria i els vocals representants de 

com a mínim vuit entitats del consell plenari,  quatre de les quals han de ser membres 

també de la comissió permanent. 

El COU pot ser convocat a proposta de la Presidència,  per acord del Consell Plenari o de la 

Comissió Permanent,  i a sol·licitud d’un mínim de vuit entitats membres del Consell.  

 

 La primera reunió va tenir lloc el 22 de març i es va fer el comunicat de Rebuig sobre el 

concepte “d’Immigració irregular com amenaça” en un projecte educatiu previst en 

el pla educatiu estatal. 

Aquest comunicat es va fer arribar a diferents estaments:  Departament  

d’Ensenyament,  Consejo Escolar del Estado,  Dirección de Comunicación Institucional 

de la Defensa,  Direcció de Gabinete Técnico de Defensa, Gabinete de la Secretaría de 

Estado de Educación,  Formación Profesional y Universidades i al Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte. 

 

 La següent reunió convocada es va produir el 26 d’abril,  arrel de la declaració de 

suport  a Proactiva Open Arms del Consell Municipal de Cooperació. 

El Consell Municipal d’Immigració,  per acord de la comissió Permanent  va expressar 

la seva adhesió a la declaració de suport  i manifestà la seva indignació per les 
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acusacions de tràfic de persones de que han estat objecte,  i exigeix la retirada del 

càrrecs i el lliurement immediat del vaixell. 

 

 El 16 d’octubre es va elaborar un Manifest pel dret a un habitatge digne i sense 

discriminacions. A Barcelona hi cabem totes. 

Es va elaborar seguint els criteris de COU, tot i que no es tractés d’una urgència, per 

garantir l’aprovació amb un màxim de consens. El Manifest es va llegir en el marc de la 

Trobada celebrada el 4 Novembre i en la que es va abordar, entre d’altres eixos del 

CMIB,  el tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge. 

 

En aquest Manifest es reivindica, com a punt essencial a destacar, que l’habitatge sigui 

considerat un bé social com la sanitat,  l’educació o la cobertura social i no una 

mercaderia,  i es reclama a les administracions i institucions publiques que es treballi 

per facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge digne per a totes les persones 

independentment de la seva condició o provinença. 

 

 

 

 

2.4. Calendari d’actes  
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2.5. Principals Indicadors d’activitat 

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

 2 sessions plenàries del Consell 

 5 sessions de la Comissió Permanent (1 extraordinària) 

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

 Trobada BCN Ciutat diversa:  

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

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

 90 activitats,  36, 4% superior a 2017 

 16 reunions del grup de treball general o per carpes 

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

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

(27 del CMIB). 

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

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

 Constitució de la Comissió de Formació. 

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

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

 
SESSIÓ DATA HORA LLOC TEMES 

Comissió Permanent 

 
18.09.18 
(dimarts) 

 

18:00 h 
Sala 02. Pg. St 
Joan 

 

Trobada BCN ciutat diversa 

 
04.11.2018 

(diumenge) 

 

11-19h Arc de Triomf  

Comissió Permanent 

 
30.10.18 
(dimarts) 

 

18:00 h Fedelatina  

Jurat Premi, Deliberació 

 
22.11.18 

(dijous) 

 

14:00 h Gran Cafè  

Plenari  

 
27.11.18 

(dijous) 

 

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

Informe i propotes Habitatge i discriminació. 
Valoració Trobada 
Altres 

Acte dia del Migrant i Lliurament 
Premis CMIB 

 
18.12.18  
 (dimarts) 

 

18:00 h Saló de Cent 
Lliurament Menció especial i Premi CMIB 
Conferència habitatge 
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 Informe: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge a Barcelona. 

Propostes del CMIB.  

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

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

 Disseny i preparació d’un nou web del CMIB 

 

 

 

5. TEMA DE L’ANY:  

   PERSONES INMIGRADES I DISCRIMINACIÓ EN EL DRET  A  L’HABITATGE 

El Consell Municipal d’Immigració va escollir el DRET A UN HABITATGE DIGNE I SENSE 

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

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

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

L’habitatge es un problemàtica transversal  que afecta a tota la població per diferents motius,  

però de forma rellevant a persones migrants.  

 

 

A les dificultats que ja existeixen,  elevat cost,  manca general d’habitatge...,  s’afegeix la 

discriminació per origen,  la religió,  persones en situació irregular, etc. 

Aquesta vulneració de drets en relació a l’habitatge porta de manera implícita més dificultats i 

vulneració de més drets que són vinculants  com l’empadronament,  l’escolarització dels 

infants,  l’accés al re-

agrupament,  la 

regularització de 

menors que ja estan a 

Espanya... 

Aquestes dificultats 

no nomes afecten a 

l’accés a l’habitatge,   

on hi ha una 

demanda  important 

de requisits (tenir 

papers,  contracte fix 

o d’un any,  ingressos mínims,  empadronament...),  sinó al manteniment (desnonaments,  

persecució per alliberar edificis...). Es tracta de problemàtiques que tenen major impacte en 

població immigrada més vulnerable entre d’altres motius pel desconeixement de la llengua i 

dels drets,  por a adreçar-se a la administració per reclamar els seus drets, etc. 
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Com Ajuntament s’està realitzant una tasca important al respecte,  però cal apropar el 

coneixement i els recursos a la població migrant. 

 

Es va treballar en un seguit d’accions en col·laboració amb el Departament i Regidoria 

d’habitatge i amb entitats especialitzades.  

 

Principals accions: 

 

 El 9 de Juliol es va realitzar una sessió informativa a la sala d’actes del IMHAB  amb la 

participació de: 

 la Xarxa d’Oficines d’habitatge,  que ofereixen informació i assessorament en 

diversos àmbits de l’habitatge  (ajuts al lloguer,  borsa d’habitatge,  eficiència 

energètica...), i el servei SIPHO que dona suport i acompanyament a persones i  

famílies en risc o en procés  de perdre el seu habitatge. 

 es va presentar la Oficina per la No Discriminació, que es vol consolidar com a 

l’òrgan i l’espai municipal referent en la lluita contra les discriminacions,  amb 

l’objectiu de visibilitzar i contrarestar  els diferents tipus de discriminacions a 

la ciutat. 

 

 A la TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA,  un dels actes més reivindicatius que organitza el 

Consell junt amb les entitats que en formen part,  celebrada el 4 de Novembre, 

destaquem:  

 es va donar veu a la reivindicació d’aquest dret amb la lectura del Manifest “ 

PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE I SENSE DISCRIMINACIONS. A BARCELONA 

HI CABEM TOTES”  

 va tenir lloc una Jornada a l’Auditori, al llarg del dia, amb 4 Taules rodones, 

adreçada a les entitats del Consell i a sensibilitzar al públic en general. 

 Vídeo de sensibilització i multitud d’activitats participatives vinculades al tema 

 

 

 A partir d’una recerca amb la participació de 31 entitats i institucions rellevants es va 

elaborar el informe: “Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge a 

Barcelona. Propostes del CMIB”,  presentat i aprovat en Plenari el 27 de Novembre. 

L’objectiu d’aquest informe és conèixer i fer visible l’actual situació del dret a 

l’habitatge en el cas de les persones migrants a la ciutat de Barcelona. Per fer-ho,  i 

donat que el Consell  és un organisme amb representació d’entitats i associacions de 

col·lectius  immigrants,  d’acollida i socials, s’ha utilitzat una metodologia participativa 

i qualitativa mitjançant enquestes a entitats i entrevistes amb més profunditat a 9 

entitats amb major vinculació a aquesta temàtica pels seus projectes o activitats. 

 

Per tant aquest informe expressa una visió qualitativa de la situació amb el valor afegit 

de ser un document participatiu. 
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6. TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA 

    
La Trobada BCN Ciutat Diversa és un dels actes centrals del 

Consell,  una festa participativa i reivindicativa que organitza cada 

any  el Consell i que és  possible gràcies a la col·laboració i la tasca 

“sinergiada” amb les entitats membres del Consell. 

Es tracta d’una celebració festiva,  intercultural i reivindicativa,  

amb l’esperit de contribuir a l’objectiu de construir una ciutat 

plural i cohesionada mitjançant el reconeixement de la diversitat i 

de la convivència,  de la interacció entre les entitats i la ciutadania,  

trencant estereotips i promovent la igualtat de drets i 

d’oportunitats. 

Ha anat creixent i evolucionant,  i ha esdevingut una cita referent en el calendari de la ciutat  a 

la tardor i a l’espai entorn Arc de Triomf, on reconèixer i celebrar la riquesa de la diversitat 

cultural i d’orígens,  fent visible l’enriquiment que aporta la immigració.   

En els darrers anys ha guanyat rellevància i s’ha incrementat progressivament l’assistència i 

participació,  arribant el 2018 a més de 15.100 persones. 

 

 

Enguany va tenir lloc el diumenge 4 de novembre amb la participació de 49 entitats,  de les 

quals 40 pertanyen al Consell,  i 9 convidades que van col·laborar en l’organització, mitjançant 

un grup de treball. Es van mobilitzar unes 500 persones voluntàries.   
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La trobada van contar amb més de 90 activitats: 

 22 actuacions a l’escenari amb espectacles de musica,  dansa i teatre. 

 3 carpes temàtiques: cultura – acollida – dona i joventut   

 Mostra d’entitats: les entitats es presenten a les carpes 

 Activitats al voltant de les carpes, jocs interactius,  de rol,  panells informatius, 

mostres, xerrades i col·loquis, ... 

 Jocs i tallers infantils i familiars 

 Biblioteca vivent amb 17 llibres persones i 120 lectures. 

 Activitat del programa Bcn interculturalitat (catàleg Bcn antirumors). 

 La preparació, amb la participació de bona part de les entitats del Consell vinculades al 

tema Habitatge, i la projecció d’un vídeo de sensibilització. 

 Lectura del MANIFEST “ Pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A 

Barcelona hi cabem totes” llegit per les entitats. 

 

Jornada sobre el Dret a un 

habitatge digne 

A l’espai de l’Auditori va tenir 

lloc una Jornada sobre la 

temàtica, al llarg de tot el dia. Es 

van presentar 4 taules rodones 

amb participació de gran 

nombre d’entitats i 

especialistes, i intervencions de 

diferent tipus: testimonis  sobre 

la realitat de la situació de 

l’Habitatge,  la llei d’estrangeria,  

la tasca de les entitats,  reptes i 

les propostes i projectes 

innovadors. Es va debatre i posar en comú quina és la realitat de l’habitatge i la migració,  la 

situació de discriminació, i es van presentar les propostes del CMIB i projectes alternatius. 

Podeu consultar el programa complet en annex. 

 

Destaquem: la consellera d’Interculturalitat Immigració i habitatge del districte de Ciutat Vella,  

Natalia Martínez,  va fer una intervenció sobre la situació de l’habitatge a Barcelona i com 

afecta a la immigració des d’una perspectiva interseccional. 

En un altre de les taules es va debatre com poden intervenir les entitats i es va abordar la llei 

d’estrangeria,  el refugi i el dret a l’habitatge amb intervenció de Caritas,  CCOO de Catalunya,  

la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,  Refugiades Benvingudes i la Fundació Habitat 3. 



 
  Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
 

13 
 

 

El creixement en els principals indicadors de la Trobada, respecte 2017, ha estat molt 

important en tots els ítems: 

 + 37% de públic 

 + 29% en entitats 

 + 36% en activitats. 

 

Ha suposat un salt tant quantitatiu com qualitatiu, amb la col·laboració activa de 10 entitats i 

institucions convidades,  que han establert interacció en el camí del treball en xarxa que és 

sempre una fita en el Consell.  

 

 
Com a novetats s’han incorporat: L’Exposició 
Ruido Photo,  la desfilada lúdica de drets 
laborals,  la jornada amb relatoria i streaming 
per facilitar-hi l’accés a les entitats,  i també 
una relatoria gràfica. 

 
 

 



 
  Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
 

14 
 

 

7. PREMIS DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ. 10a EDICIÓ 

 

El dia 18 de desembre,  Dia Internacional del  Migrant,   va tenir lloc l’acte de lliurament dels 

premis del CMIB.  

En aquesta 10a edició es va marcar l’objectiu de donar major pes a la celebració del dia del 

Migrant i procurar un major impacte en el conjunt de la ciutadania,  contribuint a fer més 

visible el Consell i la realitat de la immigració a la ciutat.  

El Premi Consell Municipal d’Immigració va néixer amb la finalitat de reconèixer la feina duta a 

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

independent, dedicat al tema de l’any,  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. 

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

l’Habitatge,  s’hi van presentar 3 projectes: 

 

1. La Fundació Privada Ared  va presentar el seu projecte “Acollida temporal de persones 

immigrades en situació de vulnerabilitat La Llavor “. 

El projecte té com a finalitat incrementar la qualitat de vida de persones nouvingudes o 

amb situació d’urgència social,  focalitzant la intervenció per l’acolliment temporal,  la 

formació prelaboral i la formació per la inserció. Amb un habitatge digne s’associen 

conceptes com la seguretat,  l’autonomia i la independència  i a l’habitual dificultat d’accés 

a l’habitatge en el mercat normalitzat,  s’afegeix la dificultat d’integrar-se a nivell 

sociolaboral. El projecte “La Llavor” ofereix una atenció integral per aconseguir la 

integració social i la incorporació al mercat de treball,  i per tant la plena autonomia. 

2. Refugiados bienvenidos España va presentar el seu projecte “Refugiats Benvinguts 2018”. 

Sota l’objectiu d’ampliar el desenvolupament a Barcelona, el projecte te dues finalitats 

principals: Facilitar a les persones sol·licitants de protecció internacional l’accés a un 

habitatge normalitzat,  al mateix temps que es creen espais de socialització que li permetin 

construir una xarxa social de suport solida,  amb la practica de les llengües (català i 

castellà), conèixer la cultura i els costums i adaptar-se al nou entorn amb més facilitat. La 

segona finalitat del projecte es l’aportació d’eines per l’exercici del seu dret de participació 

a la situació social  que viuen les persones desplaçades. 

3. L’Associació Oasiurbà va presentar  el projecte “Punt Raval,  per la transformació social 

des de l’habitatge. 
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Es un projecte que pretén millorar les condicions de vida als habitatges dels veïns i veïnes 

del barri del Raval que es trobin en risc de vulnerabilitat o exclusió social. Aquesta tasca la 

porten a terme mitjançant  4 tipus de servei: 

- Oficina gratuïta d’atenció personalitzada per tot el barri. 

- Programes subvencionats d’acompanyament tècnic a famílies 

- Tallers i formacions sobre arquitectura social i dret a l’habitatge. 

Reformes participatives per a entitats del Tercer Sector. 

Els objectius proposats en el projecte son: recuperar les condicions mínimes de    habitabilitat,  

salubritat i seguretat dels veïns  i veïnes amb pocs recursos i risc d’exclusió social; propiciar un 

barri inclusiu,  reduint l’exclusió per gènere,  edat,  procedència o mobilitat; impulsar una 

economia desmonetitzada propiciant el treball col·laboratiu  i en xarxa; desaccelerar els 

processos gentrificadors del barri; ampliar i consolidar el teixit associatiu i veïnal del barri,  així 

com a les administracions públiques a escala local en favor de la gestió social de l’hàbitat. 

 

El jurat va estar constituït per: 

 LOLA LOPEZ FERNÁNDEZ – Presidenta del jurat. Comissionada d’Immigració,  
Interculturalitat i Diversitat,  i vice-presidenta segona del CMIB. Presideix per 
delegació d’alcaldia. 

 RODRIGO N.ARANEDA VILLASANTE. Vicepresident primer del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona. ACATHI. 

 REMEI SIPI MAYO. Presidenta de l’Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola 

 CARLES SOLÀ I SERRA. Periodista i director del programa 30 Minuts de TV3 (i 
anteriorment de Tot un món) 

 SÓNIA FUERTES. Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social  

 IMMA MATA. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. 

 CARME TRILLA. Presidenta d’Habitat 3 i membre del Consell de l’Habitatge.  

 VANESA VALIÑO. Cap de Gabinet,  Regidoria d’Habitatge.  
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El jurat es va reunir en deliberació el novembre i va decidir atorgar el premi a l’Associació 

OasiUrbà amb el projecte Punt Raval,  per a la transformació social des de l’habitatge.  

 

La menció especial,  per a l’entitat que s’hagi 

distingit per la seva participació i bon clima, i 

escollida per les entitats membres del  Consell 

en el Plenari de 27 de novembre, va recaure 

en Fedelatina. 

 

 

 

Les dotacions s’han incrementat i el premi esta dotat amb 7.000€ i la menció especial amb 

2.000€. 

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

continguts renovats el que va aportar un major nombre de assistents – 150 persones – més del 

doble que l’any 2017,  a la vegada que un major impacte comunicatiu per donar a conèixer les 

reivindicacions dels drets dels migrants. 

La conducció del acte va estar a càrrec de Carmen Juares,  de l’Asociación Mujeres Migrantes,  

es va incloure una conferencia a càrrec de Maria del Rosario Rodea  de la PAH i l’actuació 

musical de Baidhali Sarkar i Asi Mahler de continent asiàtic. 
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7. PLA DE FORMACIÓ I ENFORTIMENT. COMISSIÓ DE FORMACIÓ 

 

La Comissió de Formació esta formada per entitats del CMIB de diversa tipologia i en nombre 

reduït. Fa propostes,  assessora la formació i fa el seguiment del PLA DE FORMACIÓ I 

ENFORTIMENT. 

 

Els objectius del Pla,   en línia amb el Pla de 

treball del CMIB,   són oferir coneixement de 

serveis  i formació a les entitats en diversos 

àmbits,  segons necessitats,  interessos i 

requeriments,   per a poder transmetre i orientar 

a persones associades o usuàries de les entitats,   

afavorint al mateix temps el coneixement mutu,  

la col·laboració i el treball en xarxa especialment 

entre diferents tipologies  (immigració,  acollida,  

cíviques) i posar en comú el coneixement que 

cadascuna té en diversos temes d’interès. 

 

Pla d’enfortiment d’entitats: s’ha donat continuïtat en la tasca de formació i suport, un suport 
ofert a mida a les entitats que ho requereixen. Procura la millora continua en la gestió 
d’entitats d’immigrants  quant a organització interna,  finançament,  gestió de projectes,  
comunicació interna i externa,  comptabilitat,  subvencions o justificació de projectes, entre 
d’altres. S’ha facilitat a 13 entitats, 78 persones, 85 hores. 

 

Després de desenvolupar un pla d’enfortiment durant uns anys amb suport individualitzat, i 

sense deixar-ho de banda,  l’any 2018  es va acordar obrir una Pla de Formació a totes les 

entitats del CMIB  atenent a la priorització establerta per les pròpies entitats en un procés 

participatiu. 

 

S’han pogut programar i realitzar totes les sessions prioritzades,  incloent una sessió 

informativa sobre habitatge i discriminació,  emmarcada en les accions dedicades al tema de 

l’any,  i una sessió sobre certificat digital necessària pel canvi de normativa. 

 

S’han realitzat 7 sessions, amb una mitjana d’assistència de 19 entitats. 



 
  Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
 

18 
 

TEMA QUI / Col·laboracions 
 

Calendari i concrecions 
 

Assistència 

1. Sistema educatiu. 
Necessitats educatives 
serveis i recursos 

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

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

35 

2. Dret a l’Habitatge i 
discriminació. 

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

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

23 

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

Barabara 
Presentació d’ASOCROM 

20 de setembre 
Seu d’ASOCROM 

10 

4. Certificat digital Torrejussana 27 de setembre 
Espai Avinyó  

13 

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

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

9 d’octubre 
Seu Mujeres Pa’lante 
 

22 

6. Drets laborals i 
inserció laboral  

 

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

23 d’octubre 
PDDL de C.Vella 

18 

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

Barabara 4 de desembre 
Seu de Barabara 
 

15 

 

 

 

A les sessions hi ha hagut una participació important de les entitats,  ja sigui  a assistents o com 

a formadores. 

 

S’hi han presentat 6 entitats: 

 SERVEI SOLIDARI  

 ASOCROM  

 MUJERES PA’LANTE 

 ASOCIACION CULTURAL 

CULINARIO DE HONDURES  

 CITE -  AMIC. 

 

 

 

 

 

 

S’han donat a conèixer equipaments fonamentals per la ciutadania com els PIAD,  els centres 

cívics o els Punts de defensa dels drets laborals. 
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8. PROPOSTES PER LA DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I CURA DE 

LES PERSONES. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

La dignificació del Treball de la llar i les cures va ser el tema proposat l’any 2017 i d’aquest 

treball van sorgir les “68 propostes per la dignificació del treball de la llar i cura de les 

persones” i un Manifest, recolzats per una Declaració Institucional de l’Ajuntament durant el 

mes de desembre 2017. 

Aquest any s’ha constituït una Comissió de Seguiment per a donar continuïtat al Grup de 

Treball i fer seguiment d’aquestes propostes. La comissió de Seguiment s’ha reunit dues 

vegades durant l’any. 

Es va presentar el document editat 

en català i castellà. Les accions han 

avançat en coordinació amb el 

seguiment i implementació de la 

Mesura de Govern per la 

Democratització de les Cures, 

destacant la col•laboració amb: la 

creació d’un espai de referència 

d’Informació i Recursos per a les 

Cures, una guia per a les persones 

treballadores, la guia “Cuidem qui 

ens cuida”, una campanya de 

comunicació, així com la promoció d’accions per la ratificació del conveni 189 de l’OIT. 

ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS Nombre 

1. Sistema educatiu 35 

2. Dret a l’habitatge 23 

3. Treball en xarxa 10 

4. Certificat digital 13 

5. Drets laborals 18 

6. Serveis d’atenció a dones i Prevenció violència de gènere 22 

7. Introducció: Gestió de projectes 15 
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9. SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL 2016 – 2019 DEL CMIB 

En el marc de la sessió plenària de juny es va presentar el seguiment del Pla de Treball 2016 – 

2019 del Consell,  especialment dels objectius prioritzats. 

A juny 2018 s’havien realitzat 272 accions,  amb un mitjana de 4,2 accions per objectiu. 

Sobre el total de 65 objectius del Pla,  63 consten amb algun acompliment,  representant un 

grau molt elevat d’acompliment,  un  97%,  tenint en comte que la major part d’aquests 

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 foment de l’associacionisme i d’Interculturalitat. 

 

 

 

 

Gràfic. Seguiment Pla de treball CMIB 2017-18. Accions per eixos A Juny 2018. 
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9. ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL 

 

L’any 2018 s’han incorporat dues entitats d’immigració: Espíritu de Santa Cruz de la Sierra en 

España (Bolívia) i AOMICAT - Asociación de orientación a Mujeres Migrantes en Cataluña.  

S’han donat de baixa dues entitats ATIMCA - Associació de treballadors immigrants marroquins 

a Catalunya-, i CECURC - Centro Cultural de Ucrania en Catalunya, i s’ha iniciat el procediment 

de baixa d’ACESOP - Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de dones pakistaneses. En 

tots els casos per manca de participació en els darrers dos anys. 

El total de membres del CMIB és de 70, entre els quals 54 entitats del món de la immigració, 

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

respecte 2017.  

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

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

y Arte Culinario de Honduras i Creu Roja de Barcelona. 

 

10. ALTRES ACCIONS I TEMATIQUES TREBALLADES EN EL CONSELL 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 Sessió informativa sobre subvencions prevista específicament per CMIB: 10 de gener 
de 2018 

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

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

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

 

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

 

 

 

Barcelona,  juny 2019  
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ANNEXOS 

ANNEX I. ORDRES DEL DIA  

 

PLENARIS DEL CONSELL 

25 JUNY  2018 

Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Informe de presidència i vicepresidència 
3. Tema de l’any 2018 del CMIB: Persones immigrades i discriminació en el dret a 

l’habitatge 

 Presentació de serveis i polítiques d’habitatge de l’Ajuntament. Joan Recasens. 
Dept. Habitatge Ajuntament Bcn. 

 Accions previstes des del CMIB 

 Premi CMIB 2018: jurat i criteris d’atorgament 
4. Implementació de propostes de dignificació del treball de la llar 
5. Mesura de Govern: Pla de ciutadania i immigració de la Ciutat de Barcelona 2018-21 
6. Seguiment del Pla de Treball del CMIB 2016-19 
7. Proposta d’altes i baixes al CMIB i renovació de la Comissió Permanent 
8. Informacions 

 Projecte “La meva ciutat,  el meu vot” 

 #Celebrem BCN amb la seva diversitat cultural 

 Inauguració OND – Oficina per la No Discriminació 
9. Precs i preguntes 

 

27 NOVEMBRE 2018 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe de presidència i vicepresidència. 
3. “La meva ciutat,  el meu  vot” (Actualització d’informació) 
4. Trobada BCN Ciutat diversa 2018: valoració i presentació document visual. 
5. Presentació de l’Informe persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge 

(Clàudia Gallardo). Recerca entre entitats del CMIB i col·laboradores. 
6. 10è Premi del CMIB:  

 Projectes presentats i previsions acte de lliurament (18 desembre) 

 Elecció de la Menció Especial del Premi del CMIB 2018 
7. Proposta de noves incorporacions i de baixes d’entitats membres del CMIB.  
8. Informacions diverses:  
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- Breu balanç de la comissió de formació sobre les sessions realitzades 
- Tema Gent gran 2019 
- Memòria Mesura de govern Barcelona Ciutat de Drets 

9. Precs i preguntes. 
 

COMISSIÓ PERMANENT 

13 FEBRER 2018 

Ordre del dia 

1. Determinació àmbit temàtic 2018 i propostes de jurat del Premi 

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

3. Implementació de propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures 

4. Calendari anual i actes o previsions destacades en el Pla de treball (trobada,  

comissions de treball,  premi...) 

5. Breu valoració de la sessió plenària de 30 de novembre i Premi 2017 

6. Informacions 

 Mesura de Govern Participació diversa 

 Avanç Memòria 2017 

7. Precs i preguntes. 

 

 

07 MAIG 2018 – EXTRAORDINARIA 

Ordre del dia 

1. Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de Barcelona 2018-2021 

2. Projecte la meva ciutat el meu vot 

3. Projecte Ciutats per la inclusió de persones en situació irregular 

4. Precs i preguntes 

 

15 MAIG 2018 

Ordre del dia 

1. Preparar Plenari juny 2018: Ordre del dia 
2. Proposta d’accions en el tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el 

dret a l’habitatge 
3. Premi CMIB: proposta Jurat i Criteris 
4. Posta al dia sobre calendari i activitat del Consell (vinculat a OD Plenari) 

- Treball de la llar 
- Formació 
- Previsions Comissió Participació,  GT Trobada,  etc. 

5. Renovació membres comissió permanent absents o vacants      
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6. Proposta altes i baixes CMIB       
7. Informacions o temes puntuals:  

- Informació sobre la interlocució amb la Tancada de persones immigrades 
- Retorn sobre Comunicat rebuig concepte immigració com amenaça i adhesió a 

Declaració de Consell Cooperació (Open Arms) 
- Representant al Consell de Ciutat  
- Nou web CMIB i tema comunicació 

            8.  Precs i preguntes 

18 SETEMBRE 2018 

1. Actualització i posta al dia de temes en curs al consell: GT treball llar,  Trobada,  sessions 
formatives,  recerca sobre habitatge,  dades sobre gent gran,  Premi,  incorporacions,  etc. 
Calendari. 

2. Debat sobre la  missió del Consell d’Immigració  
3. Informacions o temes puntuals 
4. Precs i preguntes. 

30 OCTUBRE 2018  

1.  Preparació Plenari 27 novembre: ordre del dia 
2.  Aprovació final Manifest: Pel dret a un habitatge digen i sense discriminacions. 
     A Barcelona,  hi cabem totes. 
3.  Informacions o temes puntuals. 
4.  Precs i preguntes. 

 

ANNEX II. MEMBRES PARTICIPANTS EN COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL 

Comissió seguiment propostes Treball llar i cures 2018 
 
ENTITATS CMIB 
  

  

ACATHI Rodrigo Araneda 

CC.OO Catalunya - MIGRACIONS Carles Bertran / Ana M. Rojas 

Mujeres Pa'lante Norma Véliz 

Centro boliviano catalan i Libelulas 
Lourdes Marino 
Isabel Valle i Shirley Sandy de 
Libelulas 

ASOCASCOL Carmen Bermúdez 

ENTITATS CONVIDADES   
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Sindillar Norma Falconi.  
Isabel Escobar 
Karina Fulladosa 
Verónica Morante 

Poble Sec per a tothom Daniel Yañez 

Mujeres Migradas y Diversas Paula Santos /Carmen Juares 

Anem per feina Pedro Moreno - Jurista  

PERSONES CONVIDADES,  ESPECIALISTES UNIVERSITATS.   

Professora titular d'Antropologia social a la UB,  coord. 
Grup d'Estudis de Reciprocitat i membre del Grup de 
Recerca en Antropologia Jurídica (UB) 

Sílvia Bofill Poch 

Sociòloga UAB - GEDIME/CER-Migracions Sònia Parella.  

    

 
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT BCN O ALTRES 
INSTITUCIONS (participació habitual o segons tema 
sessió)   

Dep.t de transversalitat de gènere,  CIRD (Mesura per la 
democratització de les cures a la ciutat de Barcelona) 

Raül López.  

Dept. de Programes de temps i economia de les cures. 
Dir. De Serveis d'Economia Cooperativa,  social i solidària,  
i consum.  
(Mesura per la democratització de les cures a la ciutat de 
Barcelona) 

 
 
Bea Garcia Idoate 
Rosa Ortiz 

Departament de Salut Davide Malmusi 

Bcn Activa. Oficina defensa drets laborals  Barbara Guix 

    

Secretaria CMIB Núria Pàmies.  

 

Comissió de Formació 

Fundació Benallar   

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social   

Fàtima Ahmed,  Diàlegs de dona   
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Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas"   

ACATHI Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals,  Bisexuals i 
Transsexuals immigrants 

  

FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya)   

ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya   

FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya   

Mujeres Pa’lante   

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos de 
Catalunya 

  

KALIPI Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de Barcelona   

FAVB Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona   

Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC - UGT)   

 

ENTITATS PARTICIPANTS GRUP DE TREBALL TROBADA 2018 

CCAR Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

SURT,  Fundació de dones,  Fundació Privada 

 Càritas Dioscesana de Barcelona 

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social 

Fundació Migra Studium 

Xarxa 9 Barris Acull 

Centro Boliviano Catalán 

Asociación de Ecuatorianos en Catalunya. AEC 

FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en Cataluña) 

Associació Catalunya-Líban 

Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras 
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Centro Filipino - Tuluyan San Benito 

FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya) 

Federación Latina de Medios de Comunicación 

Red Solidaria Argentina a Barcelona 

Mujeres P’alante 

Associacion Cultural Social y Arte culinario de Honduras 

KALIPI Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de Barcelona 

FAHONCAT Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña 

FAVB Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

Consell de la Joventut de Barcelona 

 

INFORME SOBRE IMMIGRACIÓ I HABITAGE 

Entitats Participants en qüestionaris,  entrevistes o aportacions a la recerca i 

propostes 

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas 

Asociación Casal Colombiano CASOCASCOL 

Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos de Catalunya 

Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Associació catalana per la Integració d’Homosexuals,  Bisexuals i Transsexuals immigrants 

ACATHI 

Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT ) 

Associació de Treballadors Pakistanesos 

Associació Romanesa de Catalunya ASOCROM 

Càritas Dioscesana de Barcelona 

Casa Eslava 
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CC.OO. de Catalunya – Migracions  

Centro Boliviano Catalán 

Centro Peruano en Barcelona 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. CCAR 

Consell de la Joventut de Barcelona 

Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona FAVB 

Federació d’entitats Peruanes a Catalunya FEPERCAT 

Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya FASAMCAT 

Ferderación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya FEDESCAT 

Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña FAHONCAT 

Fundació Benallar 

Fundació Migra Studium 

Mujeres Pa’lante 

SURT Fundació de dones 

Xarxa 9 Barris Acull 

 

Persones i Entitats convidades  

Fàtima Ahmed – Diàleg de dones 

Habitat 3 

Oficina per la no Discriminació OND 

Refugiats Benvinguts 

SOS Racisme 
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ANNEX III.  PROGRAMA   de la JORNADA  

Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge 
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