
Pla de treball 2008-2011
Eixos, objectius, resultats i 

valoració general

Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona



EIX: Nova ciutadania

Objectius Resultats

Participar i col·laborar en 
la definició de les 

polítiques municipals

Fer seguiment i difondre 
les polítiques municipals 

d’immigració 

Constatar com 
determinades polítiques 

afecten les persones 
immigrades, tot fent 

propostes i aportacions per 
millorar-ne la qualitat de 

vida 

Grup consultor d’actualització del Pla d’Acollida (18 entitats) 2010
Grup consultor del Pla Barcelona Interculturalitat (15 entitats)2009
Grup consultor per a l’elaboració de l’apartat del CMIB en la web de Nova 
ciutadania (3 entitats) 2008

Balanç del CMIB (5/11/2009; 01/12/2010)
Resum de les principals actuacions de la Direcció d’Immigració (25-3-
2010)
Pla Municipal de la Interculturalitat (25/3/2010)
Pacte de la Comissió Política d’Immigració: Pla de treball Immigració 
2008-2011 (27-11-2008)
Nova línia de subvencions: Accions de promoció del diàleg intercultural
(27-11-08)
Participació d’entitats en el Plenari d’Acollida
Participació d’entitats del CMIB en les Jornades d’Acollida

Resolució de les incidències que afectaven a la tramitació de la targeta 
sanitària 2009-2010
Comunicat avantprojecte de llei de la reforma de la Llei d’Estrangeria 
(maig 2009)
Comunicat actes racistes Club Atlético Rosario Central (gener 2009)
Manifest sobre la modificació de les condicions del Reagrupament 
Familiar (juliol 2008)
Comunicat sobre l’agilització dels tràmits per a la tramitació de 
l’arrelament social (abril 2008)

Valoració general

• Alta participació de les entitats en 
els grups consultors (promig 13 
entitats)

•Mantenir la creació de grups 
consultors del CMIB com a fórmula 
participativa en el disseny de les 
polítiques municipals. 

•Respecte a altres espais 
participatius de la ciutat cal 
promoure la participació de les 
entitats (però no del Consell com a 
òrgan)

•Com a instrument facilitador per la 
convocatòria de la Comissió 
d’Opinió d’Urgència, es proposa que 
la secretaria  pugui facilitar la base 
de dades dels correus electrònics de 
les entitats membres del CMIB 



EIX: Interculturalitat

Promoure espais de 
relació i de convivència 
entre les entitats i les 

persones que conviuen a 
la nostra ciutat

Participar en l’elaboració i 
el seguiment del Pla 

Municipal 
d’Interculturalitat 

Aportar coneixement i 
experiència als espais de 
reflexió, debat i mediació 

que ho requereixin o 
demanin

Dia del Migrant . Assistents any 2010: 13.280 persones; any 2009: 2.500 
persones i any 2008: 6.000 persones
Projecte La participació dels pares i mares de la població nouvinguda a les 
AMPAs (2010-2011)
Sectors associatius convidats al Dia del Migrant: sector associatiu de les 
AMPA (FAPAC),  sector associatiu veïnal (FAVB) i  sector associatiu juvenil 
( CJB)
Enviament d’informació i facilitar  la participació de les entitats a: Congrés 
de dones, Xarxa antirumors, Xarxa d’Acollida, Presentació del Programa 
de dones i l’Acord ciutadà per a una Barcelona lliure de violència vers les 
dones.
Xerrades en altres espais: Consell de Nous graciencs i gracienques, Fòrum 
d’Educació i immigració

Grup consultor per l’elaboració del Pla Barcelona Interculturalitat (15 
entitats, 4 sessions de treball)

Col·laborar i promoure la 
participació de les 

persones immigrades en el 
teixit associatiu en general

Objectius Resultats Valoració general

•Consolidació i satisfacció general 
en la celebració del Dia del 
Migrant

•Valoració positiva del treball 
iniciat amb el sector convidat de 
les AMPAs. Mantenir aquesta 
forma de treball

•Recuperar la part més reflexiva i 
d’anàlisi del fet migratori i la 
realitat de les persones 
immigrades al nostre país 
organitzant unes Jornades o 
conferències 

•Treballar amb l’equip 
d’interculturalitat el tema dels 
estereotips de les persones 
immigrades



EIX: Foment i suport de l’associacionisme i de noves formes de participació

Enfortir el teixit associatiu 
del CMIB a partir de la 
formació i de l’accés a 

serveis i recursos municipals 
per a entitats

Promoure la visibilitat de les 
entitats del CMIB

Augmentar el nombre 
d’entitats d’immigrants 
representatives al CMIB

S’han tramès via correu electrònic informacions de Serveis (Ex. SARU, 
Auditori Apropa), Equipaments (Biblioteques), Recursos i subvencions (Ex. 
enviament del TJExpress de Torre Jussana)
Xerrades organitzades des del propi Consell: Programa de retorn voluntari, 
Programa de Dones i l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones
S’ha lliurat informació via mail i en els Plenaris sobre diferents activitats de 
participació de la ciutat: Festes de la Mercè (mostra d’entitats), Carnaval, 
Cavalcada de reis, Mostres d’entitats de Districtes. 

Web: la informació i documentació ha estat actualitzada regularment
Estratègia de comunicació i difusió del Dia del Migrant: programa en suport 
informàtic, programa en suport paper, flyers per a la bustiada, Falques de 
ràdio, anuncis premsa i webs: Novaciutadania i Interculturalitat. Distribució 
a: entitats organitzadores, Xarxa d’acollida, interculturalitat i xarxa 
antirumors, equipaments (biblioteques, centres cívics, OAC), bustiada (42 
barris). 
Documentació visual: Edició de vídeos sobre esdeveniments i activitats 
organitzades pel CMIB (Dia del Migrant i Premi CMIB)
Documents en suport paper i telemàtic:Programa del Dia del Migrant, 
Bases del Premi CMIB
Altres productes comunicatius:
Plafons explicatius del CMIB (plòters exposició Dia del Migrant)
S’han realitzat dues edicions del Premi Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona.
2009 1ª edició: 41 propostes; 2010 2ª edició: 44 propostes

Durant aquest període s’han incorporat 11 entitats al CMIB

Objectius Resultats Valoració general

•Valoració positiva de les xerrades 
informatives sobre els programes 
i recursos d’altres departaments

•Augment de la visibilització de 
les entitats del Consell a partir de 
diferents instruments: web, 
productes comunicatius, premi 
del CMIB...

•Valoració positiva de la creació 
del premi però alhora és 
considera que s’ha d'aprofundir 
en els criteris per atorgar-ho de 
cada any



EIX: Funcionament intern

Documentar la feina feta 
pel CMIB

Actualitzar els membres 
del CMIB i de la Comissió 

Permanent

Crear una Comissió 
d’Opinió d’Urgència

Balanç lliurat en l’últim plenari de l’any (5/11/2009; 01/12/2010)
S’han penjat tots els documents al web (actes de Plenaris, Comissions 
Permanents, Grups de treball...)

Aprovació del procediment per a la constitució dels nous membres de la 
Comissió Permanent  (17-2-11)
Aprovació del procediment per a donar de baixa a entitats (aprovat en el 
Plenari del 27/11/2008) 
Formalització per escrit del Procediment d’incorporació de noves entitats 
al CMIB (Aprovat en el Plenari del 27/11/2008)

Actualitzar i consensuar 
les Normes Reguladores 

del CMIB
Aprovació del Reglament de Funcionament Intern del Consell Municipal 
d’immigració de Barcelona (17-2-11)

Aprovació de la creació de la Comissió d’Opinió d’Urgència i del 
procediment per a la seva convocatòria en el Plenari del 27/11/2008
S’han fet 3 manifestos

Objectius Resultats Valoració general

• Aprovació consensuada del nou 
Reglament de Funcionament 
Intern i de la Comissió d’Opinió 
d’Urgència, del procediment per a 
donar de baixa a entitats, del 
procediment per a la incorporació 
de noves entitats al CMIB 

•Cal fer alguna estratègia 
informativa per tal que totes les 
entitats sàpiguen disposar de la 
documentació del CMIB a la Web 

•El Pla de treball és una bona eina 
de treball per la secretaria del 
Consell donat que li marca quins 
són els objectius a treballar.


