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PREMI DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
 
 
FINALITAT 
 
El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona aprova en el Pla de treball 2008-
2011 la creació del premi Consell Municipal d’Immigració amb l’objectiu de 
reconèixer la feina duta a terme per una entitat, un projecte o una persona. 
Es valorarà principalment els treballs o la feina feta per tal d’assolir la integració 
real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de 
Barcelona. 
 
 
PREMI 2009 
 
Poden optar a aquest premi tota entitat, projecte o persona que llur treball fins 
a la data de la publicació d’aquest premi hagi estat encaminada a un dels 
objectius següents: 
 

a. El foment i suport de l’associacionisme i de noves formes de 
participació 

de les persones nouvingudes. 
Especialment es valorarà el treball realitzar per tal de: 

- Consolidar el moviment associatiu d’immigrants i la seva interacció 
amb el teixit associatiu en general 

- Augmentar el nivell de participació de persones immigrades a les 
associacions de caràcter general 
 

b. La plena ciutadania de les persones immigrades. 
Especialment es valorarà el treball realitzat per tal de: 

- Fer visible la realitat i necessitats de les persones 
immigrades 

- Influir constructivament en les polítiques municipals per tal 
d’adaptar-les a la diversitat dels ciutadans/es 
 

c. La interculturalitat. 
Especialment es valorarà el treball realitzat per tal de: 

- Visibilitzar i reconèixer els bagatges culturals d’origen tenint en 
compte els aspectes comuns i l’oportunitat d’interrelació entre 
col·lectius diversos 

- Promoure espais i processos per fomentar  vincles i interacció 
positiva entre tots els ciutadans de diferents orígens 
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JURAT 
 
El jurat estarà format per sis persones: 

- un representant de l’Ajuntament de Barcelona,  
- un representant de la Comissió Permanent,  
- dos proposats per l’Ajuntament de Barcelona  
- dos proposats per la Comissió Permanent. 

Els membres proposats seran decidits a la Comissió Permanent a partir del 
consens i no poden pertànyer a cap entitat del CMIB.  
 

 
CONDICIONS PER OPTAR AL PREMI 

 
Poden concórrer a aquest premi persones físiques i/o jurídiques empadronades 
o amb la seu a la ciutat de Barcelona, que reuneixin els requisits establerts per 
les bases d’aquesta convocatòria. 
Qualsevol membre del jurat pot proposar candidatures als premis. 
El premi podrà ser atorgat a :  

- Entitat o associació sense afany de lucre 
- Projecte 
- Persona 
 

Podran presentar la proposta a premi persones a títol individual, o en grup, 
entitats sense afany de lucre o institucions 

 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
La proposta o documentació constarà de :  

  Formulari degudament complimentat facilitat per la secretaria del CMI  

 Text màxim de cinc planes on s’indica la justificació de la proposta 
 Es pot ampliar la informació amb fotografia o similar (màxim de 10 

amb un breu text explicatiu) i un vídeo (durada màxima 10 minuts). 
 

 
TERMINI 2009 

 
El termini de presentació finalitza el 10 de juny de 2009. A partir d’aquesta data 
i abans de la finalització de l’any es farà un acte públic de lliurament del premi. 

 
 

PREMI 2009 
 

La dotació econòmica del premi és de 6.010 euros. 
El jurat es reserva la possibilitat d’atorgar una menció especial amb una dotació 
econòmica de 1.502’53 euros. 

 


