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Criteris d’atorgament del premi 
 
 
 
Per la convocatòria 2013 del premi Consell Municipal d’Immigració s’estableix que es 
premiarà a entitats o projectes que hagin treballat en l’àmbit de la formació laboral 
de les persones immigrades. 
 
El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació dels 
criteris següents: 
 

a) Estratègies que incorporen en les accions formatives els valors de 
l’associacionisme, amb un màxim de 15 punts. Especialment es valorarà: 

- Accions formatives que afavoreixen la participació activa en les 
diferents fases i àmbits de la pròpia formació i en el territori, fins a 5 
punts. 

- Plans o accions formatives que hagin estat elaborades o són 
implementades amb la interacció de les entitats d’immigrants, fins a 5 
punts. 

- Iniciatives que promouen la creació d’empreses socials o cooperatives 
des de la formació laboral, fins a 5 punts. 

 
 

b) Estratègies que treballen per a la plena ciutadania de les persones 
immigrades des de la formació, fins a un màxim de 15 punts. Especialment es 
valorarà: 

- Accions i iniciatives dirigides a la identificació i visualització de les 
necessitats formatives  de les persones immigrades, fins a 5 punts. 

- Accions formatives que faciliten l’accés a les qualificacions bàsiques, a 
la formació laboral i a superar l’escletxa digital com a estratègia per 
fomentar la igualtat d’oportunitats per a les persones immigrades, fins a 
5 punts. 

- Iniciatives que contemplen accions complementàries per a facilitar 
l’accés i aprofitament de les activitats formatives (serveis de guarderia, 
transport, definició d’itineraris...), fins a 5 punts. 

 

 
c) Estratègies que treballen per la interculturalitat des de la formació, fins a 15 

punts. Especialment es valorarà: 
- Accions de formació laboral que incorporen el reconeixement de la 

diversitat en els seus continguts, fins a 5 punts. 
- Iniciatives formatives que recullen el coneixement de les persones 

immigrades o de diferents orígens, fins a 5 punts. 
- Accions formatives que promoguin l’arrelament de les persones 

immigrades al territori i la cultura socioeconòmica del país, fins a 5 
punts. 
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Menció especial 
 

A proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigració que va ser 
aprovada a la sessió plenària del Consell celebrada el dia 25 de març de 2010, es 
determina que la Menció especial tingui per objecte reconèixer públicament una entitat 
que sigui necessàriament membre del Consell Municipal d’Immigració, i que durant 
l’últim any n’hagi destacat pels motius següents: 
 

a. Per la seva participació activa en les activitats i grups de treball del 
Consell  

b. Per haver portat a terme accions o activitats en col·laboració amb altres 
entitats del Consell 

c. Per haver contribuït a crear un bon clima de treball i d’entesa entre les 
entitats del Consell.  

 
 
 
Es considera que són les pròpies entitats les que han de determinar quina és l’entitat 
que més ha aportat a la feina, la tasca i al treball en xarxa del Consell Municipal 
d’Immigració. Per aquest motiu, en l’últim Plenari ordinari de l’any, les entitats presents 
disposaran d’una butlleta amb totes les entitats del Consell. Cada entitat podrà emetre 
dos vots per entitats diferents, sense que es pugui votar a sí mateixa.  

 
Membres del jurat 

 
Sra. Carmen R.  Bermúdez Bonilla (Vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona) 
Sr. Josep Maria Samaranch i Kirner (Ex-President del Club d’amics de la Unesco) 
Sr. Ricard Zapata i Barrero (Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat 
Pompeu Fabra) 
Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana (Advocat i membre dels serveis jurídics d’ACSAR) 
Sra. Remei Sipi Mayo (Presidenta de l’Associació Yemanjà) 
Sr. Carles Solà i Serra (Director del programa Tot un món de TV3) 
Sr. Marc Simon (Director Obra Social La Caixa) o Sr. Jaume Ferrer i Cortadellas 
(Responsable del Programa INCORPORA. Fundación La Caixa) (pendent de 
confirmació) 
Sra. Sara Berbel Sánchez (Barcelona Activa - Responsable Línia d'Economia Social) 


