Resolució
5è Premi Consell Municipal d’Immigració  de  Barcelona  
Convocatòria 2013
Aquest any 2013 ha estat la cinquena convocatòria del Premi  Consell  Municipal  d’Immigració de
Barcelona. En aquesta convocatòria s’ha   premiat   el   treball   portat   a   terme   en   l’àmbit   de la
Formació Laboral de les persones immigrades. S’han   presentat   20 propostes que donen una
visió àmplia i diversa del treball que es fa a la ciutat.
El dia 3 de desembre es reuneix el jurat del premi i com a resultat de les seves deliberacions,
acorda per unanimitat atorgar el premi a:
Colectivo Maloka pel projecte  Mujeres  Pa’lante.
Des  de  l’any  2006  aquesta  entitat  treballa  pels  drets  de  les  dones  immigrades,  des  de  les  
dones immigrades. Amb la seva metodologia participativa han creat un gran ventall de
recursos   i   serveis   per   a   les   dones   de   l’associació, alhora que són elles mateixes les que
aporten el seu coneixement i les que nodreixen a la pròpia entitat. A més creen xarxa i
col•laboren   amb   altres   entitats.   La   creació   d’una   cooperativa,   d’una   associació   i   d’un  
sindicat són bona prova de la feina que estan fent.

D’altra banda la Menció Especial del Premi recau en una entitat membre del Consell que al llarg
de  l’últim  any  ha destacat per:
- La seva participació en les activitats i grups de treball
- Per portar a terme accions i/o activitats en col·laboració amb altres entitats del
Consell
- Haver contribuït en  crear  un  bon  clima  de  treball  i  d’entesa  entre  les  entitats  del  
Consell
La forma de determinació ha estat a partir de la votació secreta de les entitats membres del Consell
en la sessió Plenària ordinària del 12 de desembre. El resultat de les votacions ha determinat com
a mereixedora del Premi:
ACATHI Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals,   Bisexuals   i  
Transexuals Immigrants

