
Butlletí Acord Ciutadà Maig 2015 

Entrevista a Javier Bonomi i Elisabet Ureña 

 

Aquest mes entrevistem a Javier Bonomi, vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i 

president de la Fedelatina,  Elisabet Ureña, jurista de Càritas Diocesana de Barcelona que ha participat el 

l’elaboració de “Les 67 propostes del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona” i Silvia Serra, 

secretaria del CMIB.  

1. Què és el Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona?  

J. Bonomi: És un òrgan de participació ciutadana 

de l’Ajuntament de Barcelona, on es reflecteixen 

les  necessitats, inquietuds i la realitat del 

col·lectiu immigrant de la ciutat. És molt 

important tenir en compte que Barcelona és una 

ciutat molt diversa, on el 24% de la població no 

ha nascut a Barcelona, ni a Espanya (d’aquests 

un 7 % provenen d’altres països europeus i un 

17% de països de la resta de món). 

2. Quins són els seus objectius?  

J. Bonomi: El seu objectiu principal és fer 

d’altaveu de les inquietuds de la població 

immigrant i compartir opinions o punts de vista 

respecte el fet immigratori, fent incidència en els 

temes que més ens interessa o preocupen. Avui, 

la taxa d’atur de la població d’origen immigrant 

és el doble que la del conjunt de la població així 

com també les possibilitats de trobar-se en 

situació de exclusió social. 

3. Com dueu a terme la vostra activitat?  

J. Bonomi: Hi ha una comissió permanent que 

desenvolupa les línies de treball de forma 

periòdica i es reuneix al plenari del Consell un 

parell de cops l’any. S’organitza en grups de 

treball, un per promoure l’intercanvi i la 

visualització de les diverses cultures -es fan 

trobades i activitats, com la mostra d’entitats- i 

un altre per fer incidència política d’on sorgeix el 

treball de “les 67 mesures” que avui presentem. 

4. Qui forma part del Consell? 

J. Bonomi: Està compost per entitats i 

associacions de col·lectius immigrants, entitats 

de suport, que voluntàriament treballen per a 

l’acollida, el refugi i l’asil de les persones 

immigrades, entitats veïnals, cíviques, culturals i 

sindicals representatives de la ciutat i els grups 

polítics municipals.  

5. Què destacaria de la trajectòria del 

CMIB a favor de la inclusió social a la 

ciutat? 

J. Bonomi: El Consell té un paper consultiu i 

propositiu molt important. Arran de la crisi, ha 

canviat molt l’orientació de la seva tasca, ara ens 

ocupem més de temes socials, d’inclusió laboral, 

de dificultats econòmiques i socials, i temes 

específics de la llei d’estrangeria. Però també 

continuem impulsant activitats i accions per 

promoure intercanvis culturals, visualització de 

diferents realitats, etc. 

6. Expliqueu-nos l’origen de la publicació 

“Les 67 propostes del Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona” 

J. Bonomi: El 12 de desembre de 2013, el Plenari 

del Consell va aprovar un comunicat de denúncia 

de la greu situació d’indefensió que comporta 

l’aplicació de la Llei d’estrangeria vigent a moltes 

persones i famílies estrangeres pel que fa al 

manteniment de la seva situació administrativa 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2015/4/67propostesCMIB.pdf


regular, o per accedir-hi. Així, es va organitzar un 

grup de treball amb nou experts juristes 

(d’entitats membres del Consell) per tal 

d’analitzar les limitacions que comporta el marc 

jurídic vigent i elaborar un document amb 

propostes que podrien contribuir a millorar 

l’aplicació de la Llei. 

7. Quina ha estat la raó perquè el CMIB 

hagi impulsat la redacció d’aquestes 

propostes? 

J. Bonomi: L’objectiu d’aquest document és 

presentar 67 propostes concretes en el marc 

normatiu vigent de la llei, per tal de facilitar la 

superació dels impediments en la tramitació dels 

expedients d’estrangeria, que poden portar 

moltes persones a situacions d’irregularitat 

sobrevinguda o la impossibilitat d’accés a la 

regularització, a la sanitat, etc.  

E. Ureña: El document dona altres criteris 

interpretatius per aplicar la norma de manera 

que solucioni les problemàtiques derivades de la 

llei d’estrangeria, que no sigui només 

sancionadora sinó que possibiliti, i promou una 

unitat de criteri en la seva interpretació. 

8. Com s’han consensuat aquestes 

propostes?  

E. Ureña: Arran d’aquest encàrrec del CMIB, el 

grup d’experts de les entitats del Consell i del 

Col·legi d’Advocats de Barcelona, que ja veníem 

treballant en el marc de la XESAJE (Xarxa 

d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en 

Estrangeria), vam començar a treballar 

conjuntament. Va ser relativament senzill perquè 

treballem a entitats socials, som juristes que 

estem al carrer tractant les problemàtiques que 

afecten a diari a la ciutadania, i teníem clar 

quines eren les problemàtiques i les necessitats 

de les persones immigrants per mantenir-se en 

una situació de regularitat. Ens vam dividir la 

feina per blocs temàtics i en funció de la tipologia 

de persones que atenem a cada entitat,  

9. A qui es vol fer arribar aquestes 67 

propostes? 

E. Ureña: Malgrat ser un document jurídic és un 

document un document accessible per a la 

lectura de qualsevol persona i molt pràctic per 

donar solucions, proposar accions per mantenir la 

regularització. Està dividit per temàtiques i per 

nivell de competències, i cada proposta assenyala 

a qui va adreçada (àmbit local, estatal i 

europeu). Va adreçat especialment a 

l’administració, però també a sensibilitzar la 

població, a les empreses, etc. És un document 

únic que dona molta més força a les demandes i 

propostes que les entitats de forma individual ja 

anàvem denunciant i reclamant.  

10. Destaqueu, a tall d’exemple, les 

propostes més prioritàries. 

J. Bonomi: És molt difícil triar una proposta, però 

destacaria el més fonamentals, facilitar la 

reagrupació familiar, el risc de quedar en situació 

d’irregularitat sobrevinguda i l’accés a la salut. 

E. Ureña: També destacaria el tema dels menors, 

evitar que es quedin sense autorització de 

residència a causa de la precarietat econòmica 

dels pares. No té sentit que els pares tinguin el 

permís i un fill es quedi sense. 

11. Com poden les entitats de l’Acord 

adherir-se a aquestes 67 propostes? 

S. Serra: Es poden adherir, com a mostra de 

suport i compromís amb les propostes, tant 

persones a nivell individual com entitats, a través 

de la pàgina web del CMIB.  

12. Per acabar, quin missatge us 

agradaria compartir amb la resta d'entitats 

i organitzacions de l'Acord? 

S. Serra: l'elaboració d'aquest document, com a 

resultat del treball en xarxa entre les diferents 

entitats, comparteix la mateixa línia de treball 

que l'Acord Ciutadà. Les entitats tenen clar que 

aquesta és la via per avançar en fer una 

Barcelona més inclusiva. 

J. Bonomi: com a col·lectiu volem arribar a un 

nivell de ciutadania plena per poder participar de 

igual a igual en iniciatives com és l’Acord Ciutadà. 

http://www.novaciutadania.cat/67propostes/ca/

