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Persones migrades i envelliment

PRESENTACIÓ

El Consell Municipal d’Immigració és l’òrgan principal de participació  
i consulta de les persones immigrades a la ciutat.

Un dels objectius del pla de treball del Consell és reconèixer 
públicament a través d’un premi la feina duta a terme  

a la ciutat en l’àmbit de la immigració.

Aquest premi és, doncs, el compromís adquirit per l’Ajuntament de 
Barcelona amb el Consell Municipal d’Immigració, i pretén valorar 

principalment els treballs o la feina feta per tal d’assolir la plena 
ciutadania real de les persones immigrades, així com la cohesió social.

El premi s’atorgarà a projectes que, d’acord amb els criteris fixats en les 

bases del Premi, hagin destacat en l’assoliment dels objectius establerts, 

a través d’un treball realitzat amb el sector poblacional de les persones 

immigrades i en la temàtica acordada pel CMIB. Per l’any 2019: 



OBJECTIU

PARTICIPANTS 

Amb aquest Premi es pretén:

• Reconèixer públicament la feina realitzada o els 
projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial 
interès, en l’àmbit específic de la convocatòria.

• Promoure la visibilitat de les entitats del Consell 
Municipal d’Immigració.

• Crear un espai d’intercanvi i de coneixement de bones 
pràctiques en matèria d’immigració.

Podran presentar projecte les persones físiques, els 
grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de 
lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb 
delegació, sempre que tinguin activitat a la ciutat de 
Barcelona. Han de complir les següents condicions, que 
caldrà acreditar en cas de rebre el premi: 

• En el cas d’entitats, estar legalment constituïdes, 
inscrites i actives; trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i fiscals.

• En el cas de grups no formalitzats jurídicament, la 
persona representant ha d’estar empadronada a la 
ciutat de Barcelona.

• Experiència en l’àmbit de la immigració.

• Que el projecte premiat no serà igual o similar a 
d’altres de la mateixa entitat o grup amb els que 
l’Ajuntament ja col.labori (conveni, subvenció 
o contractació - Normativa de subvencions 
Ajuntament BCN de 17.12.2010).

Consulteu major detall a les bases.

CARACTERISTIQUES 
DELS PROJECTES 
CANDIDATS AL PREMI

Poden optar a aquest Premi tots els  treballs o 
projectes orientats a l’assoliment de la integració i 
la plena ciutadania real de les persones immigrades 
en tots els àmbits de la vida ciutadana de 
Barcelona, en la temàtica escollida per a l’any 2019: 
Persones migrades i envelliment.

Hauran d’acreditar la tasca realitzada per tal 
d’assolir tots o qualsevol dels objectius especificats 
en el punt 5 d’aquestes bases. 

Els projectes han de tenir les característiques 
següents:

• Es poden referir al treball global de l’entitat en la 
temàtica de referència o a projectes o activitats 
específiques que encaixin amb les finalitats i 
criteris de valoració.  



CRITERIS D’ATORGAMENT 
DEL PREMI (SÍNTESI)
En la convocatòria 2019 del premi Consell Municipal 
d’Immigració s’estableix que es premiarà a entitats  o 
projectes que hagin treballat en l’àmbit de les persones 
migrades i envelliment.

Es valorarà que incloguin accions i estratègies que 
contribueixin activament a la sensibilització, la prevenció, 
la denúncia i la lluita contra qualsevol forma de racisme, 

A. Criteris específics en relació a la temàtica i 
objectius acordats. Màxim de 4 punts, atenent a 
iniciatives i estratègies que incloguin els següents 
blocs o aspectes, entre d’altres possibles:

1. GARANTIA DE DRETS. Accés a les pensions, 
jubilació o d’altres vies d’ingressos. Regularització de 
la situació jurídica. Suport, coneixement, formació, 
empoderament pel coneixement dels drets i 
recursos. Alternatives davant la mort i l’enterrament.

2. DRET A LA CIUTAT I AL GAUDI DELS 
RECURSOS EN IGUALTAT DE CONDICIONS. 
ENVELLIMENT ACTIU EN CONVIVÈNCIA. 
Coneixement i adaptació a l’entorn, convivència, 
ús creatiu i actiu del lleure. Soledat i aïllament. 

• Projectes iniciats en el mateix any o projectes de 
continuïtat iniciats en anys anteriors. 

• En cap cas poden ser projectes acabats, ni tampoc no 
iniciats en el moment de lliurament del premi.

• Han de materialitzar-se en accions concretes.

• Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona i ser 
d’aplicació pràctica a escala de ciutat o de districte.

• El llenguatge i continguts hauran de ser respectuosos 
amb la igualtat de gènere, els drets humans, els drets 
de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels 
animals i no incorporar valors que atemptin contra 
la dignitat humana ni es puguin interpretar com una 
discriminació per raons d’origen, raça, ideològiques, 
religioses, culturals, socials, d’orientació sexual o 
d’identitat de gènere.

discriminació o exclusió, i contra la desigualtat en 
aquest àmbit. Es valoraran projectes realitzats amb, 
per a o per part de persones grans, migrades o no, 
que treballin en relació a persones grans migrades, 
ja sigui que han envellit aquí, o reagrupades ja grans.

Es valorarà que tingui en compte i s’adeqüi a 
l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment 
2018-2030, aprovada per l’Ajuntament de Barcelona 
el 2018, i els seus 4 eixos temàtics: Dret a la ciutat 
al llarg de la vida; Convivència intergeneracional 
en una ciutat amigable; Envelliment actiu: aportar 
i gaudir de la ciutat; Recerca i planificació per un 
canvi demogràfic amb equitat.

El jurat tindrà en compte els criteris següents, amb 
un màxim total de 10 punts:



Participació i convivència en espais, equipaments o 
projectes comunitaris o inclusius: Casals, esport, projectes 
de convivència, Intergeneracionals, economies col.
laboratives... Acompanyament en l’accés a la “ciutadania” 
(llengua, tecnologies...). Voluntariat de persones grans 
migrades. Transmissió cultural i del llegat i la saviesa...

3. PROMOCIÓ I CURA DE LA SALUT. Accés a la salut 
(sistema públic, salut personal o comunitària...). Eines, 
atenció i cures a persones amb deteriorament o 
problemàtiques específiques per la trajectòria laboral, 
envelliment prematur... 

4. PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ. Prevenció de l’exclusió 
econòmica i residencial, condicions mínimes de benestar 
personal i social. Detecció i atenció de precarietat econòmica, 
residencial, sensellarisme, demandants de refugi...

5. CONEIXEMENT I RECERCA. Projectes i treballs que 
aporten coneixement sobre la realitat de la situació de les 
persones migrades i l’envelliment. 

C. Generals, perspectiva de gènere i immigració, 
amb un màxim de 3,5 punts.

9. CONCRECIÓ, QUALITAT, COHERÈNCIA I 
VIABILITAT TÈCNICA I ECONÒMICA. Fins a 1 punt.

10. SOSTENIBILITAT EN EL TEMPS. Fins a 0,5 punts.

11. INNOVACIÓ METODOLÒGICA. Fins a 0,25 punts.

12. PERSPECTIVA DE GÈNERE. Fins a 0,5 punts.

13. INICIATIVES REALITZADES i presentades per 
part d’entitats o grups de persones immigrades. Fins 
a 0,75 punts.

14. VALORACIÓ GLOBAL. Fins a 0,5 punts.

En el cas que cap proposta arribi al mínim de 4 
punts, el jurat el declararà desert, i no es procedirà a 
l’atorgament de cap premi.

B. Transversalitat, treball en xarxa, participació diversa i 
perspectiva interseccional, amb un màxim de 2,5 punts: 

6. ESTRATÈGIES I PRÀCTIQUES COL.LABORATIVES, 
transversals i de treball en xarxa. Fins a 1 punt.

7. INCLOURE LA PARTICIPACIÓ DIVERSA I 
INTERCULTURALITAT. Fins a 0,75 punts.

8. PERSPECTIVA INTERSECCIONAL. Fins a 0,75 punts.

PRESENTACIÓ DE LES 
PROPOSTES. SOL·LICITUD 
I DOCUMENTACIÓ
La documentació es podrà presentar a qualsevol 
de les oficines del Registre General dels districtes, 
gerències o instituts:



Els models de sol.licitud i memòria del projecte estaran 
disponibles i es podran descarregar de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Barcelona o al web del CMIB. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/premis

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

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 
(entitats i d’altres), és obligatori presentar la sol.licitud a 
través de la seu electrònica de l’Ajuntament. http://www.
bcn.cat/tramits

En cas de presentació presencial al registre de les Oficines 
d’Atenció Ciutadana (OAC), cal demanar cita prèvia. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (disponible a les 
adreces indicades).

1. Sol.licitud i declaració responsable.

2. Memòria explicativa del projecte o treball candidat 
al premi: màxim de 10 fulls o 5 a doble cara, segons 
formulari (guió orientatiu). 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.
La presentació de la sol.licitud al Premi, en el cas 
d’entitats, implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General 

d’Entitats Ciutadanes, on es comprovarà la informació i 
documentació en el cas de ser beneficiària del Premi. 

• En cas d’entitats: Consulteu detall de la 
documentació a les Bases. 

• En cas de grups, empadronament de la persona que 
actuï com a representant. 

• Altra documentació que acrediti que es compleixen 
amb els requisits de participació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de propostes pel premi  
començarà el dia següent a la publicació d’aquesta 
convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d’octubre del 2019.

DOTACIÓ DEL PREMI
La dotació econòmica del Premi del Consell Municipal 
d’Immigració està fixada en 7.000 euros.

JURAT
1. SR. RODRIGO N. ARANEDA VILLASANTE. 
Vicepresident primer del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona. ACATHI.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
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2. SRA. FÀTIMA AHMED. Personalitat de reconeguda 
vàlua. Associació diàlegs de Dona.

3. SR. XAVIER ROSIÑOL. Periodista, especialitzat en 
Migracions. TV3.

4. SRA. SÒNIA FUERTES. Presidenta d’ECAS - Entitats 
Catalanes d’Acció Social. 

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

6. SRA. MERCÈ PÉREZ SALANOVA. Doctora en 
psicologia, assessora del Consell Assessor de la Gent 
Gran i experta en envelliment. 

7. SR. TONI RIVERO. Cap de consultoria i projectes 
d’envelliment, Fundació Salut i Envelliment UAB. Assessora 
polítiques amb gent gran a l’Ajuntament de Bcn. 

Presideix, per delegació d’alcaldia: La persona 
Comissionada / at d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, i 
vice-president / a segona del CMIB, o càrrec equivalent.

El Jurat serà competent per fer la proposta del projecte 
o treball guanyador del premi: en base al resultat de 
la puntuació atorgada pels seus membres seguint els 
criteris indicats, es reunirà per a la deliberació adoptant 
els seus acords per majoria. Resoldrà el president o 
presidenta del CMIB.

En cap cas les persones designades com a jurat poden 
presentar sol.licitud per a participar en l’atorgament 
dels premis.

ACTE DE LLIURAMENT 
El veredicte es farà públic durant l’acte de lliurament, 
que tindrà lloc el mes de desembre, en el marc del 
Dia Internacional del Migrant. Es presentarà un vídeo 
recull amb una selecció de les propostes presentades, 
segons criteri de la secretaria del Consell i del jurat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació d’una candidatura per a la concessió 
del  premi, entitat jurídica o projecte, implica 
l’acceptació d’aquestes bases.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona
Passeig Sant Joan, 75 / Tel. 93 256 44 85 / 86 
e-mail: consellimmigracio@bcn.cat

Aquest fulletó conté una síntesi de les bases del Premi. 

Consulteu les bases completes a: https://ajuntament.
barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/
premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/premis
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ENTITATS MEMBRES DEL CMIB 
• FEDASCAT Federación de 

Asociaciones de Colombianos en 
Catalunya

• FEDEBOL (Federación de 
entidades bolivianas en Cataluña)

• Federació d’entitats peruanes a 
Catalunya (FEPERCAT)

• Federación Latina de Medios de 
Comunicación

• FEDELATINA (Federació d’entitats 
llatinoamericanes a Catalunya)

• Fundació Benallar
• Fundació IBN BATTUTA
• Fundació Privada Servei Solidari 

per la Inclusió Social
• Fundació Migra Studium
• Fundación Juan Pablo II
• JOVECU Asociación de jóvenes 

ecuatorianos en Catalunya
• KALIPI Federación de Entidades 

Cívicas y Religiosas Filipinas de 
Barcelona

• Mujeres Palante
• PIMEC Comerç
• SURT, Fundació de dones, 

Fundació Privada
• TEAC - Taller ecuatoriano de arte y 

cultura
• Xarxa 9 Barris Acull

• CATHI Associació Catalana per la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals 
i Transsexuals immigrants

• AOMICAT - Asociación de orientación 
a Mujeres Migrantes en Cataluña

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

• Associació Catalunya - Líban
• Associació Catalana de Residents 

Senegalesos
• Associació Cultural Mexicano 

Catalana (MEXCAT)
• Associació Sòciocultural La Formiga
• Associació Treballadors Pakistanesos
• Asociación Amistad de las Mujeres 

Filipinas
• Asociación de la Comunidad 

Dominicana en Catalunya
• Asociación Cultural Social y Arte 

Culinario de Honduras y amigos de 
Catalunya

• Asociación Cultural “Los Ríos” en 
Cataluña

• Asociación Identidad Cultural 
Ecuatoriana Sin Fronteras

• Asociacion Intercambio Cultural 
Chino - España

• Asociación de Ecuatorianos en Catalunya. AEC
• Asociación de Mujeres E’WAISO IPOLA
• Asociación Red Solidària Argentina a 

Barcelona
• Asociación Uruguayo Catalana “Los Botijas”
• ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano
• ASOCROM Associació Romanesa de 

Catalunya
• Càritas Diocesana de Barcelona
• CCAR Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
• Casa Eslava
• Centro Boliviano Catalán
• Centro Filipino - Tuluyan San Benito
• Centro Peruano en Barcelona
• CC.OO. de Catalunya - Migracions
• CICTAEC Cámara Internacional de Comercio 

y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana
• Col.legi Oficial de Treball Social de 

Catalunya
• Consell de la Joventut de Barcelona
• CREU ROJA Catalunya
• Espíritu de Santa Cruz de la Sierra en España
• FAHONCAT Federación de Asociaciones 

Hondureñas en Cataluña
• FASAMCAT Federación de Asociaciones 

Americanas de Catalunya
• FAVB Federació d’Associacions de Veïns 

i Veïnes de Barcelona

barcelona.cat/consell-municipal-immigracio

