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1)        PROPOSTES D'ACCÉS A LA PLENA CIUTADANIA 

Àmbit temàtic Núm. Proposta 
Actuacions derivades  

de la proposta 

Administració a 

qui correspon 

Responsable 

impuls i 

seguiment 

Violències 

provocades per la 

llei d'estrangeria 

1 Reprendre la tasca duta a 

terme amb el document de 

les 67 propostes del CMIB 

Fer una revisió i actualització 

del document de les 67 

propostes (on es fan 

propostes sobre arrelament, 

tramitacions dels 

expedients...)  

Ajuntament de 

Barcelona 

DS drets 

ciutadania- 

Consell 

Municipal 

d'immigració 

 Activar les reivindicacions i 

les actuacions que se'n 

deriven d'aquelles propostes 

que encara són vigents i 

poder-ne incorporar de noves 

per mancances que es 

detectin a l'actualitat. 

Ajuntament de 

Barcelona  

DS d'immigració, 

DS drets de 

ciutadania- 

CMIB 
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2 Subsanar les dificultats per 

la tramitació dels expedients 

per part de l'oficina 

d'estrangeria 

Demanar a l'Administració de 

l'Estat la reducció de les 

dificultats en la tramitació 

dels expedients a les oficines 

d'estrangeria en tots els 

procediments vinculats a la 

condició d'estrangers, les 

quals atempten contra l'accés 

a drets en igualtat 

d'oportunitat. Reclamar tota 

la igualtat en l'accés. 

Estat Espanyol Ds d'immigració i 

refugi 

3 Reclamar la igualtat de 

tracte davant de qualsevol 

administració pública 

(estrangeria, policia...), els 

temps no respecten els 

terminis reals per 

aconseguir la 

Detectar quins son els 

processos que alenteixen la 

tramitació en les seves 

diferents fases i proposar 

estudis per veure on 

s'encallen per poder fer 

propostes de millora 

Estat Espanyol, 

Generalitat, 

Ajuntaments 

Ds d'immigració i 

refugi 
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documentació, igual que 

l'acollida. Cal visibilitzar la 

igualtat des de la 

perspectiva de drets.  

4 Posar novament sobre la 

taula i denunciar l'existència 

del CIE i demanar el seu 

tancament 

Augmentar les accions 

d'incidència amb l'Estat 

espanyol des del  

Ajuntament, CMIB i amb 

xarxa amb les entitats de 

ddhh de la ciutat i d'altres que 

s'hi puguin sumar, fent 

accions conjuntes de 

reivindicació. Proposar un Pla 

d'accions d'incidència 

respecte al tancament del 

CIE en xarxa i col·laboració 

amb les entitats. 

Estat Espanyol DS d'immigració, 

DS drets de 

ciutadania 
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5 Tornar a activar la Xesaje i 

vincular-la amb el CMIB, a 

través de les entitats que 

estan al grup motor de la 

Xesaje 

Continuar amb la tasca 

iniciada ja per la DS 

d'immigració i refugi i 

impulsar que entitats del 

CMIB puguin participar al 

grup motor (ja hi ha algunes) 

i estar presents en les 

reunions importants  amb 

Regidoria i Estrangeria com a 

representats de les entitats 

d'immigració 

Ajuntament de 

Barcelona 

Ds Immigració i 

refugi, CMIB 

Arrelament - 

cursos de català 

6 Assegurar que l'oferta de 

cursos de català s'ajusta a 

la demanda del col·lectiu. 

Estudiar número de places 

ofertes vs número de 

persones en llista d'espera i 

número de places lliures i 

horaris en que aquestes 

s'ofereixen per veure 

adaptació a la realitat de les 

Generalitat/ 

Ajuntament de 

Barcelona 

DS d'immigració 

/ Consorci de 

Normalització 

lingüística 
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persones que han de fer 

aquests cursos en horaris, 

bretxa digital (si es fan 

virtuals o la inscripció és 

virtual, etc), per poder fer 

propostes de millora a la 

Generalitat respecte al 

número de cursos. 

7 Buscar estratègies per 

aconseguir que més 

persones puguin accedir als 

cursos de català,  per 

exemple, facilitant targetes 

de metro, donar més 

amplitud d'horaris, 

proporcionar un servei de 

canguratge per facilitar la 

conciliació, etc. 

Fer un estudi en profunditat 

de quines serien aquestes 

necessitats per facilitar les 

persones que facin els cursos 

de català i veure com es 

poden cobrir des de les 

diferents administracions (a 

través de subvencions a 

entitats que puguin cobrir 

aquestes necessitats, a 

Generalitat de 

Catalunya, 

Ajuntament de 

Barcelona 

DS d'immigració 
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través d'ajuda directa a la 

persona que rep el curs, etc.) 

8 Aconseguir que els cursos 

que es fan de català per 

part de les entitats es 

puguin homologar 

Instar a la Generalitat a 

homologar els cursos que 

ofereixen les entitats. 

Generalitat DS d'immigració 

/CNL / 

Generalitat 

Mercat laboral 9 Reduir de les taxes 

d'homologació de títols 

universitaris ja que moltes 

persones no se'n poden fer 

càrrec 

Instar a l'Estat a mirar-se 

aquestes taxes i demanar-ne 

una reducció per poder 

garantir la igualtat en l'accés 

al mercat laboral 

Estat Espanyol DS d'immigració 
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Accés a 

l'administració 

pública 

10 Aconseguir que 

l’administració pública sigui 

diversa, flexibilitzant 

requisits d’entrada i 

accés a la funció pública i a 

la contractació de serveis, 

perquè hi accedeixin 

persones 

migrades o de rerefons 

migratori 

Instar a l'Estat Espanyol a 

flexibilitzar el requisit de la 

nacionalitat per l'accés a la 

funció pública que limita a 

moltes persones.  

Estat Espanyol DS immigració i 

DS 

interculturalitat i 

pluralisme 

religiós 

Reagrupament  Assegurar una resposta i 

gestió homogènia de 

processos de reagrupament 

als diferents Ajuntaments de 

l'Àrea metropolitana. 

Instar a Generalitat, Diputació 

i Ajuntaments a replicar el 

model d'acompanyament al 

reagrupament que es fa des 

de Barcelona. 

Generalitat, 

Diputació 

Ds d'immigració i 

refugi 
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Accés al padró 11 Garantir el dret a 

l'empadronament al lloc on 

es viu. 

continuar amb l'estudi que 

s'està fent des de la direcció 

de drets de ciutadania i 

implementar les propostes de 

millores dels circuits 

d'empadronament 

Ajuntament de 

Barcelona 

DS de drets de 

ciutadania i 

direccions 

Ajuntament 

implicades al 

padró 

Accés a 

l'habitatge 

12 Desenvolupar estudis sobre 

els requisits que s'estan 

demanant envers a l'accés  

a pisos de protecció oficial i 

ajuts per pagar lloguer o 

altres, que permetin accedir 

a persones no 

regularitzades i elevar-ho a 

l'administració competent 

proposar formules jurídiques 

per poder ampliar a la 

possibilitat real d'accés a les 

persones no regularitzades 

IMHB Ds drets de 

ciutadania, 

IMHB 

13 Recuperar les propostes 

sobre habitatge dutes a 

terme des del CMIB 

Treballar per actualitzar les 

propostes i buscar la manera 

d'implementar algunes de les 

Ajuntament de 

Barcelona 

Ds drets de 

ciutadania, 

IMHB 
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"persones immigrades i 

discriminació en el dret a 

l'habitatge"  

mesures proposades al 

document que no s'hagin 

pogut portar a terme 

14 Repensar programes 

d'accés a l'habitatge 

destinat a joves  que tinguin 

en compte no només l'eix 

de joventut sinó també 

altres eixos com pot ser no 

tenir referents familiars al 

territori i estar en situació de 

vulnerabilitat 

buscar formules jurídiques o 

altres alternatives per poder 

incloure als joves sense 

referents familiars al territori, 

com a possibles usuaris dels 

diferents programes d'accés 

a l'habitatge per a joves, ja 

que tal i com està formulat, 

no es te en compte aquesta 

possibilitat 

Ajuntament de 

Barcelona 

DS Infància i 

joventut, IMSS, 

IMHB 

Atenció directa a 

les persones 

migrades per 

violències 

derivades del 

15 Iniciar un pla d'acollida per a 

la millora dels serveis 

d'acollida de la ciutat, 

envers les persones 

migrades (primera atenció, 

impulsar una mesura de 

govern per millorar els 

processos d'acollida a la 

ciutat 

Ajuntament direcció 

d'immigració i 

refugi 
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racisme 

institucional 

assessorament i 

acompanyament en els 

processos de regularització, 

arrelament, 

acompanyament i ajudes a 

l'homologació de títols etc) 

16 Millorar el coneixement de 

la realitat de la població 

migrada i/o racialitzada 

Recopilar informació sobre 

els serveis municipals 

relacionats amb estrangeria a 

la resta de serveis municipals 

i formació sobre les 

implicacions de la llei 

d'estrangeria per que tots els 

serveis d'atenció tinguin 

coneixements per poder 

informar i tenir un tracte més 

empàtic coneixent aquesta 

realitat 

Ajuntament Lideratge 

direcció 

immigració / 

lideratge OACS/ 

serveis socials / 

habitatge 
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Polítiques 

públiques on 

s'inclogui a totes 

les persones 

17 Construir una ciutat més 

inclusiva en el sentit ampli 

de la paraula, que impliqui 

que a l'hora de construir 

polítiques públiques es 

tingui en compte aquesta 

diversitat (habitatge, 

joventut, accés  cursos de 

català tenint en compte les 

necessitats de les persones 

usuàries etc) 

Prioritzar els àmbits on més 

s'ha de treballar la 

construcció d'aquestes 

polítiques públiques pensant 

en la inclusió a tothom i en 

cobrir les necessitats de tots 

els col·lectius (habitatge, 

joventut...) 

Ajuntament Ds drets de 

ciutadania i 

direccions i 

departaments 

implicats a fer el 

canvi a les 

polítiques 

públiques 
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2. REFORÇAR ESTRATÈGIA, EINES I RECURSOS MUNICIPALS PER PREVENIR I LLUITAR CONTRA EL  
RACISME  

2.1. Estratègies  

Incorporació de 

l'antiracisme a 

l'adn de 

l'ajuntament 

18 Impulsar una mesura de 

govern "Barcelona 

antiracista" 

Dur a terme un document 

participat i treballat amb 

entitats, activistes i 

professionals Ajuntament i 

entitats on s'aborden i actuen 

sobre els diferents espais on 

pot haver-hi racisme 

Ajuntament Direcció de drets 

de ciutadania 

19 Transversalitzar 

l’antiracisme al propi 

Ajuntament i que les 

polítiques que se’n derivin 

suposin una estratègia de 

canvi real a la pròpia 

administració pública, tant a 

treballar a partir de la Mesura 

de Govern , per intentar 

passar l'eix estrangeria (amb 

tots els coneixements que 

comporta) i l'eix racial a tots 

els serveis de l'ajuntament, 

emmirallant-nos en la feina 

Ajuntament Direcció de drets 

de ciutadania 
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nivell de 

normatives i protocols, com 

a nivell de canvi de mirada 

de les persones que hi 

treballen, i per tant de tracte 

en condicions d’igualtat i no 

discriminació real per a 

totes 

les persones. 

que s'ha fet des de 

feminismes 

2.2. Millora dels serveis d'atenció a les persones (OACS, Serveis socials, EAIA's, Oficines habitatge...)  

Atenció directa a 

les persones 

migrades per 

violències 

derivades del 

racisme 

institucional 

20 Dur a terme avaluacions 

externes i objectives del 

tracte que es dona a les 

oficines i serveis on es fa 

atenció directa, per detectar 

discriminacions, analitzar-

les i donar-hi resposta 

Coordinar-nos amb els serveis 

d'atenció municipals (OACS, 

Serveis Socials, etc) per 

poder implementar aquesta 

mesura  

Ajuntament DS de drets de 

ciutadania i 

altres direccions 

implicades 
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(OACs, serveis 

socials, etc)  

21 Revisar les formacions 

sobre diversitat cultural que 

reben les treballadores. Així 

com incorporar-hi una 

perspectiva antiracista per 

tal d’evitar alimentar el 

racisme i ampliar els 

continguts formatius i les 

persones formades 

Treballar conjuntament des de 

tres àmbits: interculturalitat, 

Drets de ciutadania i 

immigració amb la fi d'unificar 

criteris i formacions, per poder 

fer programacions formatives 

integrals cap a equips 

municipals que treballen en 

atenció al públic, amb la 

importància de treballar 

aquests tres eixos 

conjuntament. Treballar 

perspectiva de drets humans i 

antiracista, perspectiva 

intercultural i migracions 

(coneixement de la Llei 

d'estrangeria i tot el que 

implica) 

Ajuntament DS drets de 

ciutadania/ 

Interculturalitat i 

pluralisme 

religiós i DS 

immigració 
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22 Potenciar realment uns 

serveis de traducció 

correcte a cada equipament 

de serveis socials i OACS; 

posar més recursos en això, 

per exemple i que sigui un 

recurs presencial i un servei 

més, tan important com 

altres.  

Ampliar i millorar els serveis 

de traducció existents 

actualment 

Ajuntament DS Immigració 

23 Incorporar persones 

racialitzades als equips 

professionals com a antídot 

per a aquestes 

discriminacions. 

Treballar amb RRHH per 

flexibilitzar les contractacions 

de personal sense nacionalitat 

espanyola i dur a terme 

campanyes per la població 

amb nacionalitat però amb 

rerefons migratori per que 

coneguin convocatòries 

d'oposicions (similar al que es 

Ajuntament de 

Barcelona 

Departament 

d'interculturalitat 

i pluralisme 

religió 
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va fer a les últimes oposicions 

amb GUB) 

24 Realitzar una auditoria 

externa o una supervisió a 

Serveis Socials, enfocada a 

avaluar quines sortides i 

plans de treball es fan a les 

famílies migrades per poder 

accedir a ajudes i 

prestacions socials. Aquesta 

auditoria hauria de tenir 

necessàriament una mirada 

antiracista, amb equips 

Pactar amb l'IMSS l'aplicació 

d'aquesta mesura per garantir 

la igualtat d'accés a aquests 

drets a totes les persones així 

com la igualtat de tracte 

Ajuntament de 

Barcelona 

DS drets de 

ciutadania, IMSS 
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especialitzats. Unificar 

criteris per evitar 

subjectivitats a l'hora de 

proposar plans de treball a 

les famílies i evitar biaixos 

racistes 

25 Revisar els protocols dels 

EAIA's envers les "quites de 

custòdia". Actualment s'està 

fent una revisió de protocols 

de la DGAIA a instància i 

pagat per l’ajuntament amb 

una consultoria externa 

experta en gènere, una 

proposta seria incorporar 

l'eix racial en aquesta 

revisió per detectar quins 

mecanismes s'activen a 

Revisar els protocols i 

indicadors de risc aplicats pels 

EAIA's quan hi ha una quita 

de custòdia, contractant una 

consultoria externa 

especialitzada en l'eix racial. 

Impulsar un grup de treball on 

estiguin involucrades: Equips 

d'atenció a la infància i a 

l'adolescència, entitats 

d'origen migrant que 

denuncien les quites de 

Ajuntament, 

generalitat 

Direcció de drets 

de ciutadania, 

IMSS, EAIAS 
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l'hora de treure la custòdia 

d'un infant a una família 

d'origen migrant o 

racialitzada, per tal d'elevar 

propostes de modificació 

d'indicadors a la Generalitat. 

custòdia per treballar amb el 

resultat de l'auditoria per 

promoure una millora i també 

poder-ho elevar a la DGAIA 

Parades policials 

per perfil racial 

26 Estudiar mecanismes i 

protocols duts a terme en 

altres ciutats i/o 

administracions, com per 

exemple el que fan a la 

policia de Fuenlabrada, per 

estudiar la seva aplicabilitat 

en totes les administracions 

públiques  

Realitzar un estudi sobre que 

es fa altres ciutat i provar 

aplicabilitat a Barcelona 

Ajuntament, 

generalitat, estat 

DS drets 

ciutadania 

/direcció de 

prevenció i 

seguretat 
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27 Formació antiracista i amb 

perspectiva de drets 

humans des de l'Escola de 

policia  

Pactar continguts sobre 

formació antiracista amb 

l'escola de policia i negociar-

ne la seva implementació 

Generalitat DS drets de 

ciutadania/ 

Gerència de 

prevenció i 

seguretat  

28 Formació a GUB- des de 

caporals i comandament, 

policies de barri, etc 

Pactar novament amb la 

Gerència de prevenció i 

seguretat per implementar 

nous cursos amb noves 

metodologies, especialment 

amb aquell personal que s'ha 

incorporat recentment i que 

han de fer cursos d'acollida 

(es podria afegir com a bloc 

temàtic). El mateix es podria 

plantejar amb Generalitat per 

formar a Mossos Esquadra 

Ajuntament/ 

generalitat  

DS Drets de 

ciutadania/ 

Gerència de 

prevenció i 

seguretat 
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Incidir en 

comportaments de 

la seguretat 

privada 

29 Condicionar a les empreses 

de seguretat privada que 

mitjançant formació i 

informació a les persones 

que contracten podran 

sumar més punts als plecs 

de concursos públics. Es 

podria pensar en un segell a 

aquelles empreses que 

compleixin amb aquest i 

altres requisits relacionat 

amb la prevenció de les 

violències racistes 

Conèixer quines son les 

empreses de seguretat 

privada a la ciutat. Estudiar la 

viabilitat i aprovació de poder 

donar un "segell" d'empresa 

lliure de racisme si hi ha un 

compromís per part de 

l'empresa per formar a les 

persones que hi treballen 

Ajuntament DS Ciutadania, 

OND, CRDH  

2.3. Canviem la mirada i fem polítiques públiques incloguin a totes les persones 

Visiblització i 

valoració de la 

diversitat a la 

30 Fer campanyes de formació 

i sensibilització per donar 

visibilitat de tot el que ens 

Continuar i ampliar les 

formacions de la direcció i 

pensar campanyes en 

Ajuntament Ds de drets de 

ciutadania 
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nostre ciutat aporta la diversitat a la 

nostra societat en tots els 

aspectes  

aquesta direcció 

Coneixement de la 

realitat de la 

població migrada 

i/o racialitzada 

31 Conèixer quina es la realitat 

sobre les discriminacions 

per racisme i xenofòbia, 

estudiant i debatent com 

incorporar dades d'origen 

racial que ens ajudin a 

promoure polítiques 

públiques en conseqüència 

Continuar els estudis jurídic 

envers la recollida d'aquesta 

dada i fer una prova pilot en 

alguns serveis de l'Ajuntament 

(OND?)  

Ajuntament Ds de drets de 

ciutadania 

2.4. Serveis de lluita contra el racisme a Barcelona  

Millora dels serveis 

d'atenció i 

denúncia 

32 Seguir impulsant i enfortint 

el creixement i millora dels 

serveis d’atenció i denúncia 

de les discriminacions així 

com buscar estratègies per 

Seguir ampliant i difonent la 

tasca de l'OND donant-la a 

conèixer encara més entre la  

ciutadania tant en les tasques 

de garantia com de prevenció 

Ajuntament DS drets de 

ciutadania, OND 
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afavorir i/o facilitar la 

denúncia i evitar la 

infradenúncia 

de les discriminacions 

33 Revisar i millorar protocol 

OND amb la Síndica ja que 

atès a que tenim nou síndic 

de greuges i es podrien 

millorar o ampliar els circuits 

i canals de comunicació 

amb OND 

Dur a terme nous espais de 

trobada i coordinació amb nou 

Síndic, revisar els protocols, 

veure millores, donar a 

conèixer l'històric de queixes 

derivades de l'oficina al síndic 

i viceversa etc 

Ajuntament i 

Sindicatura de 

Greuges de 

Barcelona 

DS drets de 

ciutadania, 

OND, 

Sindicatura de 

greuges 

34 Possibilitat de formar al 

personal del Síndic de 

greuges de Barcelona i 

també el de Catalunya per 

una millor detecció dels 

casos de racisme 

Coordinar l'OND- Sindica per 

formar al personal  per tal 

d'aconseguir detectar quan 

les queixes son derivades 

d'una situació generada pel 

racisme institucional  

Ajuntament i 

Sindicatura de 

Greuges de 

Barcelona 

DS drets de 

ciutadania, 

OND, 

Sindicatura de 

greuges 



 
    Propostes derivades de l’informe sobre Racisme Estructural i Institucional a la ciutat de Barcelona 
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Llei igualtat de 

tracte i no 

discriminació 

35 implementar de la llei, 

instant a la generalitat de la 

creació d'oficines d'atenció 

a la no discriminació i altres 

mesures que inclouen la llei 

Impulsar a la Generalitat a 

que implementi les estructures 

i mesures que dicta la llei 

Generalitat de 

Catalunya 

DS drets de 

ciutadania 



 
    Informe sobre Racisme Estructural i Institucional a la ciutat de Barcelona 
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