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CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL  
 
 
COMISSIÓ PERMANENT  
Acta de la sessió del 20 de juny de 2017 
 
 
Sota la presidència de la Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social, s’inicia la sessió a les 16h al Saló Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona. Actua com a 
secretària la Sra. Emilia Pallàs Zenke. 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Benvinguda  
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior ( 31de gener de 2017) i lectura d’excuses i delegacions  
3. Seguiment dels temes i del Pla de treball de la Comissió Permanent  

3.1. Devolució de les accions realitzades des de la Vicepresidència Associativa  
3.2. Informacions de projectes i accions des de la Tinència  

4. Proposta de temes a treballar el proper curs per la Comissió Permanent en relació a necessitats  
5. Reglament de Participació Ciutadana 
6. Bases de la convocatòria del Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona  
7. Altres  
 
  
 
Documentació annexada:  
 

 Composició de la Comissió Permanent del 20 de juny de 2017 

 Acta de la sessió de la Comissió Permanent del 31 de gener de 2017 (lliurada per correu electrònic)  

 Relació d’assistències, excuses i delegacions 

 Projecte normatiu del Reglament de Participació Ciutadana (lliurat per correu electrònic) 

 Document Proposta Bases Generals Premi Montserrat Roig 

 Document Proposta Bases Particulars Premi Montserrat Roig 
 
 

 
 
 
Assisteixen 
 
Presidència 

 Teresa Crespo Julià, vicepresidenta associativa  
 

Representants d’entitats socials  
 

 Albert Alberich Llaveria, Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya- FEICAT 

 Sònia Martínez Marfil, Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i Adolescència (FEDAIA) 

 Fina Rubio Serrano, Fundació SURT 
 
Representants de les associacions empresarials i gremials de les centrals sindicals 
 

 Mireia Recio Ortega, Foment del Treball Nacional 

 Ghassan Saliba Zeghondi, CC OO del Barcelonès 
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Representants de l’àmbit universitari i professional  
 

 Núria Carrera Comes, Col·legi de Treball Social de Catalunya 

 Rafael López Zaguirre, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

 Begoña Roman Maestre, experta 

 Antoni Vilà Mancebo, expert 
 

Coordinadors i coordinadores 
 

 Antonio Cortiñas, coordinador del Grup de Treball Sensellarisme 

 Mercè Pérez Salanova, coordinadora Grup de Treball  d’Envelliment 

 Marta Llobet Estany, coordinadora del Grup de Treball d’Acció Comunitària 

 Anna Novella, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància 

 Maria Truñó, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància 
 
Representació de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials 

 Josep Villarreal Moreno, Director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials 

 Lluís Torrens, Director de Planificació i d’Innovació de l’Àrea de Drets Socials 
 

 
Deleguen 

 

 Carmen Andrés en Montse Garcia Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran  

 Maite Fandos   en Lidia Gàllego,  Grup Polític Municipal  Partit Demòcrata (PDeCat) 

 Marilén Barceló en Eloy Valdecantos, Grup Polític Municipal  Ciutadans (C’s) 

  Mercè Torres  en Santi Gonzalo i Anna Garcia,   Creu Roja a Barcelona  

  Oriol Pujol Humet  en Irene Mata,    Fundació Pere Tarrés 
 
 

S’excusen: 

 Laia Ortiz, Tinenta d’alcaldia de Drets Socials 

 Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI 

 Montserrat Benedí,  Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

 Maria Rovira, Grup Polític Municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

 Àngels Esteller, Grup Polític Municipal Partit Popular (PP) 

 Jordi Sánchez , Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

  Francina Alsina, Federació Catalana de Voluntariat Social  

  Mercè Darnell, Cáritas Diocesana de Barcelona 

  Oriol Illa, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 

  Joan Benach, coordinador, del Grup de Treball  Salut  

  Núria Fuentes Pelaez, Coordinadora del Grup de Treball Famílies  

  Oriol Romaní Alfonso, Coordinador Grup de Treball  Drogodependències  

  Sensi Arquillo, Secretària adjunta 
 

 
 
Convidats: 
 

 Elisenda Ortega, Direcció de Democràcia Activa i Descentralització 
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1. Benvinguda 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social 
Dono la benvinguda a les persones assistents i disculpo l’absència de la tinenta. El gerent, 
Sr. Ricard Fernández, assumirà la representació municipal. 
 
Temes de l’ordre del dia:  

 Seguiment dels temes i del Pla de treball de la Comissió Permanent  

 Devolució de les accions realitzades des de la Vicepresidència Associativa  

 Informacions de projectes i accions des de la Tinència  

 Proposta de temes a treballar el proper curs per la Comissió Permanent en relació a 
necessitats  

 Reglament de Participació Ciutadana.  

 Bases de la convocatòria del Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació 
Social de Barcelona  

 
 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
No hi ha cap esmena a l’acta de la Comissió del passat 21 d’abril. Es dona per aprovada.  
 
 
3. Seguiment dels temes i del Pla de treball de la Comissió Permanent  

 
3.1. Devolució de les accions realitzades des de la Vicepresidència Associativa  

Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
 

 Grup de Treball Desigualtats del Consell de Ciutat. Tant per al Consell de Ciutat 
com per al CMBS, aquest és un tema d’interès. Després de conèixer la realitat a 
la ciutat es redactarà un document final. Al Consell de Ciutat  hi ha persones amb 
experiència i coneixement que poden aportar informació i valoracions per a 
l’anàlisi.  
 
A les sessions es va facilitar informació de l’Enquesta de condicions de vida i 
altres documents i des del CMBS vaig demanar la col·laboració de la Sra. Maria 
Truñó, per aportar coneixement en desigualtats en infància i la Sra. Fina Rubio, 
per fer-ho sobre les desigualtats de gènere.  
 
El treball fet al Consell de Ciutat des de febrer ha conclòs i es presentarà el 4 de 
juliol a la reunió del Consell de Ciutat. Des del CMBS hi hem participat i ho 
podrem seguir fent, ja que es pretén generar transversalitat en diferents activitats 
i consells. 
 
El Consell de Ciutat valora com s’ha mesurat la situació actual de les desigualtats 
i vol aprofundir i analitzar altres tipologies de desigualtat i com aquestes tenen un 
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efecte negatiu en les persones. El Consell de Ciutat considera que la resposta a 
les desigualtats no és puntual, sinó que significa un acompanyament a tot el cicle 
vital de la persona per aconseguir el seu apoderament. La valoració està molt en 
la línia de l’estratègia d’inclusió que des d’altres espais i instàncies de 
l’Ajuntament s’està treballant. Un altre punt a destacar en aquest informe del 
Consell de Ciutat i que també ha sorgit al CMBS, és la necessitat d’una millor 
política comunicativa. La ciutadania ha de ser més conscient de la situació de 
desigualtats que té la ciutat. Moltes vegades no es coneix, per exemple, la 
desigualtat  entre barris.  
 
La Sra. Crespo demana alguna persona voluntària per assistir a la reunió del 
Consell de Ciutat del 4 de juliol a les 18h, ja que ella no pot fer-ho.  
 

 Trobada amb els grups polítics. Durant tres mesos, amb algunes companyes i 
companys de la Permanent, hem mantingut entrevistes amb tots els 
representants polítics presents al CMBS.  
 

 El 6 d’abril va tenir lloc una jornada tècnica sobre el projecte Impulsem!, en què 
hi va participar tot el personal tècnic de l’Ajuntament, amb un alt nivell de 
participació.  

 

 Participació a l’assemblea de l’Acord Ciutadà. Es van crear grups de treball per 
tractar l’Estratègia per a la reducció de les desigualtats de Barcelona. 

 

 Sessió del Plenari el 21 de març. Es va valorar l’Estratègia per a la reducció de 
desigualtats, conjuntament amb el Consell de Governança de l’Acord.  
 

 Treball amb el grup d’atenció integrada social i sanitària. Reunió conjunta amb 
membres del CMBS i representants del Departament  de Salut i tècnics 
municipals. Es van donar a conèixer els tres pilots que s’estan portant a terme, i 
es va iniciar la reflexió sobre el treball conjunt per definir el model sociosanitari de 
ciutat. 

 
Valoracions sobre les converses amb representants polítics 
Agraeixo la participació dels membres del CMBS que han participat en aquestes converses. 
S’ha parlat amb les següents representants polítiques:  

 

 Sra. Maribel Barceló, Ciutadans 

 Sra. Montserrat Benedí, ERC 

 Sra. Maria Rovira, CUP 

 Sra. Carmen Andrés, PSC 

 Sra. Maite Fandos, PDeCAT 
Les converses han estat molt riques, per un coneixement mutu i per la destacable actitud 
de diàleg i col·laboració. Totes les representants han valorat positivament la feina del 
CMBS i els seus grups de treball, i s’han ofert per treballar per la millora de la seva 
participació i funcionament.  
 
A les trobades es va preguntar sobre tres grans temes referents al CMBS: 
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1. Aspectes a millorar  
2. Propostes  
3. Temes a tractar que actualment no es tracten  

 
Aspectes a millorar:  
 

 Major diàleg entre polítics i membres CMBS. Un retorn per part del govern 
municipal i partits de les propostes del Consell.  

 

 La manca de participació que es dona al Consell per part dels representants dels 
partits polítics. Encara que es considera que aquest espai és per a les entitats i no 
per utilitzar-lo per al debat polític que ja tenen altres espais, s’hauria de trobar una 
via que permetés la seva participació més activa. En general la participació està 
“encotillada” i no dona peu a massa diàleg. Malauradament existeixen actituds 
partidistes que generen desconfiança sobre les aportacions i propostes que els 
diferents grups polítics plantegen, la qual cosa dificulta trobar aquesta nova via per a 
la participació. Al considerar que és un espai propi per les entitats socials en què els 
partits polítics no han d’intervenir, i en els casos que es fa es viu molt malament, 
doncs no està pensat per a sentir la veu dels diferents partits.  

 

 Caldria canviar-ho per a crear una dinàmica diferent que pugui ser més 
satisfactòria per a tothom. 

 

 L’espai físic no és adequat i caldria buscar un altre lloc que permeti portar a terme 
sessions de treball amb la participació de tothom i més propera.  

 

 Hi ha massa consells de participació i els partits estan a la majoria i es perd molt 
temps perquè només hi van a escoltar. Alguns hi han deixat d’anar a alguns consells. 
Els partits envien un representant a cada consell amb un nivell tècnic on es participa 
més directament. 
 

 Rebre els documents amb més antelació per poder-los llegir i treballar prèviament.  
 

 Comunicació externa. Caldria pensar també com es dona a conèixer el treball que 
fan els grups per tal de que arribi a la premsa i a la ciutadania.  
 

Propostes:  
 

 Treballar conjuntament algun tema que preocupi la ciutat per tractar-lo en una 
sessió monogràfica en la que es demani la participació dels partits per establir un 
espai de treball i intercanvi .  
 

 Demanar retorn als partits i al govern de forma més explicita de les nostres 
propostes amb algun format a definir (es proposava que de manera rotativa, els 
partits es repartissin l’avaluació dels documents produïts pel CMBS).  
 

 L’ordre del dia no és participatiu, caldria introduir temàtiques que puguin ser 
d’interès pels assistents. Per resoldre aquesta qüestió hauria d’haver la possibilitat 



 

6 
 

Àrea de Drets Socials 
Departament de Participació Social 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

de preservar un o dos punts de l’ordre del dia a proposar per part d’alguns dels 
components del Consell. 
 

 Nou model de funcionament de la Comissió Permanent   
o Introduir en cada Permanent un punt de l’ordre del dia per tal de què els 

partits polítics plantegessin els temes que la ciutat està vivint amb 
preocupació per tal d’arribar a identificar un tema clau que hauríem de discutir 
entre tots els assistents.  

o Un cop identificat un tema d’interès en comú organitzar una petita comissió o 
identificar un especialista que pugui plantejar unes idees bàsiques per a 
després poder-les discutir. 

o Organitzar una sessió diferent de les habituals permanents per tal d’ 
identificar una temàtica que ens preocupa i dedicar tota la sessió a discutir-la 
tots els membres de la Permanent (entitats i polítics) per tal d’arribar a 
consensuar una proposta.  

o La dinàmica de la participació del Consell a la Comissió de Drets Socials, 
cultura i esports, és massa curta i no dona temps per avaluar, proposar o fer 
retorn de les propostes presentades. Caldria modificar-la amb més temps per 
a treballar conjuntament les propostes rebudes del CMBS 

 

 Demanar alguna comissió de Plenari extraordinària per a tractar algun dels 
temes que es considerin importants, la qual cosa ens permetria exposar la 
proposta del Consell a la Comissió i que els diferents partits representants 
poguessin fer la seva valoració i inclús es votés la proposta presentada. 
 

 S’hauria de generar una major sinergia entre les diferents iniciatives que es 
porten a terme i caldria identificar punts de coincidència per treballar plegats i sumar 
esforços.  
 

 
Temes a treballar 
El Consell pot patir una certa desconnexió de la realitat ciutadana si no és capaç de 
copsar les problemàtiques que viu la ciutat. Si bé els grups de treball tenen un coneixement 
de la vida de la ciutat i per tant els temes que proposen estan força en línia amb aquestes 
temàtiques: 
 
Pel que fa a les formes:  

 Revisió i reformulació de la compareixença que es fa davant la Comissió de drets 
socials, cultura i esports,  de manera que sigui veritablement un espai que permeti 
amb suficient temps presentar les grans línies de propostes del Consell, i que el 
retorn per part dels polítics també sigui menys rígid en el temps. Caldria valorar la 
utilitat d’aquest espai, que considerem molt positiu sempre i quan permeti establir un 
diàleg amb els diferents grups polítics alhora que es passa la informació mínima 
necessària per a què sigui profitosa pel bon govern de la ciutat. 
 

 
 
 



 

7 
 

Àrea de Drets Socials 
Departament de Participació Social 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

Pel que fa als continguts 

 La reforma de serveis socials  

 Violència de gènere  

 Polítiques educatives per a reduir les desigualats i construir una ciutat més equitativa,  

 Desigualtat a la ciutat l’atenció a la gent gran (en un procés d’increment progressiu 
de l’esperança de vida que demanda més serveis i atencions: 
 

o Relació intergeneracional com un valor a potenciar a la ciutat. 
 

o Analitzar serveis alternatius que permetin dissenyar serveis residencials de 
mida petita que s’adaptin millor a la voluntat de les persones grans de viure 
en un entorn més familiar. 

 
o Estudiar experiències positives de serveis existents que contemplen diferents 

graus de prestacions segons l’evolució de la persona.  
 

o Valoració per a millorar el servei domiciliari que avui resulta insuficient, en 
especial en moments de la vida en que el grau de dependència és alt. 

 
S’obre torn de paraules.  
 
Sr.  Rafael López, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
Tinc dubtes pel que fa al paper del CMBS a l’Acord Ciutadà, i el dia de la jornada vaig ser 
conscient de la diferència. Des de la construcció i aportacions es va arribar a un molt bon 
document. Plantejaria com a repte mantenir els ponts de vinculació entre l’Acord Ciutadà i 
el CMBS, perquè la producció dels grups de treball del CMBS enriqueixen alguns projectes 
tractors de futur, i a l’inrevés, el treball de l’Acord enriqueix el treball i l’abordatge dels grups 
de treball.  
 
 
Sra. Mercè Pérez-Salanova, coordinadora grup de treball Envelliment  
El que plantejava la Sra. Crespo quan va assolir la vicepresidència, un cert canvi de ritmes, 
s’ha dut a terme i han tingut resultats. En perspectiva, ha estat profitós pel CMBS la recerca 
d’ elements de connectivitat amb altres entorns de participació amb metodologies 
semblants o molt diferents. La relació amb el Consell de Ciutat pot donar peu a 
construccions molt variades, en funció també dels temes que nosaltres considerem que val 
la pena propiciar a altres entorns.  
 
En el cas específic de l’envelliment, potser podem plantejar a l’Acord o al Consell de Ciutat, 
un tema determinat, o un paquet temàtic.  
 
 
Sra. Maria Truño, coordinadora del Grup de Treball  d’Igualtat d’Oportunitats en la 
Infància 
És molt positiu tenir la mirada ampliada sobre els temes a tractar a través d’aquesta ronda 
amb els grups municipals. Cal saber quins són els temes transversals que ens interessen i 
que desborden el propi grup de treball. Per exemple, si cal parlar de relacions 
intergeneracionals, fem-ho els grups de Famílies, Envelliment i Infància. Aquest 
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plantejament és molt estimulant i evita l’endogàmia. Cal deixar enrere temes que ja no 
tindran transcendència, i aquesta tria de temes cal fer-la amb criteri i tenint clar quins temes 
tracten al Consell de Ciutat i l’Acord Ciutadà. Sempre és valuós treballar des de diferents 
espais, lògiques i actors.  
 
 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
Algunes de les propostes recollides a les diferents entrevistes ja van ser plantejades per la 
Vicepresidència associativa. Es van dur a terme dues sessions per a proposar canvis en el 
funcionament del Consell, algunes han estan recolzades  en aquestes trobades,  com es el 
cas de que la Comissió Permanent sigui un espai de debat al voltant d’un tema i amb 
diferents reflexions que aportin el grups de treball. Cal trobar la metodologia per aquestes 
sessions mes obertes. 
 
Pel que fa al Plenari, la sessió del passat 21 de març  que es va fer amb l’Acord Ciutadà 
era un tema concret que preocupava, l’Estratègia d’Inclusió. Per a altres temes es pot fer 
una sessió oberta amb un format diferent i amb la llibertat de plantejar la metodologia que 
sembli més oportuna i adient, aprofitant l’expertesa del propi CMBS en els diferents grups 
de treball.  
 
Es proposa que la comissió de millora de funcionament del CMBS es reuneixi per a poder 
tractar sobre aquests dos punts. 
 
Sr. Rafa López,  Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
Les persones que vam assistir a la sessió sobre Impulsem! amb el personal tècnic de 
l’Ajuntament vam gaudir de propostes iniciades i en vies d’inici. Seria interessant que el 
CMBS, com a òrgan participant, tingués un document explicatiu d’aquestes qüestions, ja 
que algunes són propostes sorgides del debat aquí.  
 
 
Sr. Antoni Vilà  
Es va dur a terme una reunió de treball amb un grup específic per tractar sobre l’atenció 
integrada social i sanitària on es va presentar, per part de l’Ajuntament,  un document marc 
d’estratègies per a les actuacions sociosanitàries i tres programes pilot:  
 

 Integració de dades sociosanitàries en alguns barris de la ciutat  

 Retorn a domicili de pacients amb ictus.  

 Procés de millora de l’atenció a les persones grans en situació d’urgència social.  
 
 
Tots els membres van valorar favorablement les tres experiències presentades, dues 
d’elles molt concretes i l’altra més àmplia i nova sobre dades. Aquesta experiència ja s’està 
provant a uns districtes per tal de poder-ho generalitzar a tots els centres d’atenció primària 
social i sanitària de la ciutat.  Es tracta de plans pilot puntuals, amb nombre determinat de 
persones i col·lectius molt concrets.  
 
També es va presentar el document ’Estratègia per l’atenció social i sanitària a Barcelona 
que es centra bàsicament en tres punts:  
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 Atenció sociosanitària integrada 

 Atenció centrada en la persona  

 Enfocament comunitari  
 
L’àmbit de la gent gran és una prioritat, i hi estem d’acord amb tots aquest punts. Potser el 
document és molt genèric, amb grans principis i estratègies, i creiem que cal concretar el 
model. Cal saber com es respectaran els desigs de les persones, l’expressió de la seva 
voluntat, la integració del treball de Salut amb els Serveis Socials, etc. Cal fer un pas més i 
concretar per fer un model d’atenció integral centrada en la persona a Barcelona.  
 
Pel que fa a l’enfocament comunitari, existeixen documents del mateix CMBS i des de la 
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària. Aquest últim planteja que el sistema del serveis 
públics bàsics que centren a cada territori (Salut, Serveis Socials i Educació) siguin l’eix del 
treball comunitari.  
 
Es va proposar al grup i ara es proposa aquí, que aquest document d’estratègies entri en el 
detall, per tal de poder presentar, al proper Plenari del CMBS, un document molt més 
concret del model d’atenció integrada social i sanitari centrada en la persona que hauria 
d’haver a Barcelona. Es tracta d’aprofitar la feina i documents que ja existeixen: l’estratègic 
(que servirà de marc), el del CAPSIF, els de la Generalitat, la Taula del Tercer Sector i els 
dos documents comunitaris esmentats abans. Si es presenta aquest document  al Plenari i 
s’aprova, es proposa realitzar una prova pilot en un territori (districte o àrea bàsica) i 
treballar amb un enfocament territorial, i integral (no com els plans pilots que s’han dut a 
terme  fins ara per col·lectius, o segments). 
 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal del Benestar 
Social 
Ja hi ha persones apuntades al Grup, es farà una convocatòria per tal de començar el 
treball de tres sessions per a definir el model en quant a la concreció. Enviarem també 
l’acta de la reunió.  
Nota: l’acta i la documentació de la sessió es va enviar el 13 de juny als membres de la Comissió Permanent que es van 
interessar inicialment: Sra. Teresa Crespo, FCVS, Càritas, Taula Tercer Sector Sociaol, FEDAIA, SURT, CreuRoja, 
Col·legi de Treball Social de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Foment del Treball, Sra. 

Begoña Roman, Sra. Mercè Pérez Salanova i el Sr.Toni Vilà. 
 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
Es tornarà a revisar la documentació amb les persones ja apuntades al Grup. Si es treballa 
el debat amb certs criteris, es pot presentar a la Permanent del 3 d’octubre i aquesta, si 
s’escau, ho podrà presentar com a proposta pròpia al Plenari del 2 de novembre.  
 
 
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball  Envelliment 
Valdria la pena, potser a la primera reunió, tenir un panorama clar de les lògiques de 
concreció i accions pilot que s’estan duent a terme en termes de generació de coneixement, 
des de diferents entorns i àrees. No es tracta tant de treballar un document amb tota la 
solvència o ple de referències bibliogràfiques, sinó amb prou cos i consistència com per a 
plantejar accions pilot que no estiguin centrades en col·lectius per patologies, sinó que ajudi 
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a concretar una política social i de salut integrada. El propi Ajuntament està plantejant 
polítiques socials des d’una orientació comunitària.  
 
És convenient saber què s’està fent, quins resultats sorgeixen dels processos de treball des 
dels diferents entorns (de la tinença i d’altres), o de taules transversals. Pot ser útil per 
repensar la lògica dels pilotatges i per no tancar-nos, buscar connexions i construccions 
més sinèrgiques.  
 
 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
A la reunió del Grup hi eren presents la Sra. Natalia Rosetti, que coordina el tema  des de 
la tinença, la Sra. Pilar Solanes per part de Salut i la Sra. Marta Fabà per part de l’IMSS.  
En el document estratègic es reflectien l’enfocament i les experiències pilot concretades 
fins el moment, però potser sí falta la visió des d’altres entorns.  
 
 

3.2. Informacions de projectes i accions des de la Tinència  
 
Sr. Ricard Fernández, gerent de Drets Socials  
 
Política de rendes: compromisos adquirits 

 Consell Assessor pel suport municipal d’inclusió, creat el 25 de maig. Es van 
convocar a les entitats del Consell acordades. Recordar que eren FEDAIA, 
UNICEF, Taula del Tercer Sector, ECAS, Càritas, Creu Roja, Fundació SURT, 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, CCOO i UGT.  
Aquest consell assessor també farà el seguiment del projecte B-MINCOME a 
l’Eix Besòs. Valorem molt positivament el bon ressò i col·laboració amb les 
entitats externes (universitats, algunes fundacions internacionals, entitats 
d’avaluació) i el bon ressò intern (districtes, Participació, Barcelona Activa, i 
d’altres instàncies de l’Ajuntament, etc.)  
 
El projecte és una prova pilot. L’Ajuntament concretament  arà una prova pilot 
amb quatre grups ben diferents sobre com cal actuar en la compactació de 
rendes. Estem en ple procés d’implantació de la Renda Garantida de 
Ciutadania pactada entre les entitats socials i el Govern de la Generalitat. 
Esperem que el projecte avanci i el procés polític que viu Catalunya no 
impedeixi la posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania, ja que 
les propostes aniran d’una manera o una altra en funció de com s’apliqui la 
Renda General de Ciutadania, amb el calendari pressupostari que s’ha pactat 
amb les entitats. 
 

 Renda i infància/ Fons 0 16 
S’han rebut prop de 26.000 sol·licituds, continuant l’increment de famílies que 
sol·liciten l’ajut. El procés d’estimació no ha finalitzat, però 16.000 sol·licituds 
ja han estat acceptades, 9.000 denegades per motius diversos (període 
d’empadronament, compliment de les condicions, etc.). De les 9.000 
denegades cal veure quines es poden recuperar, potser amb un canvi de 
criteri que permeti més obertura.  
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L’experiència amb el Consorci d’Educació de Barcelona està sent positiva. El 
sistema de beques menjador a Barcelona els dos darrers anys millorava els 
criteris generals de la Generalitat de Catalunya. Hi ha hagut dos canvis que es 
valoren positivament:  
 

o La Generalitat ha adaptat el canvi de llindars de Barcelona a tota 
Catalunya.  

o El Consorci ha reconegut directament la beca menjador als 
infants que ja la tenen. A més, s’amplia a 6€ diaris i es rebaixa la 
càrrega burocràtica per a les famílies. També s’està treballant 
conjuntament perquè en les escoles anomenades d’alta 
complexitat, amb nivells socials més baixos i en els barris més 
vulnerables, la beca arribi al 100% dels infants, per diversos 
motius: per acabar amb la càrrega burocràtica; per evitar 
greuges amb el 3% - 4% de famílies d’aquests barris que no 
tenen reconeguda la beca (cosa que no ajuda a la convivència); 
pel nivell de rotació de les famílies, reduint el termini en què els 
infants accedeixin al menjador.  

 
 

 Projecte Impulsem!:  
És interessant que la documentació del projecte, així com la d’implantació real 
del programa arribi a tot el Consell i a les entitats que considerem que poden 
tenir-hi interès.  
Hi ha sis línies estratègiques que deriven en 20 projectes estructurants, dels 
quals 12 s’han d’iniciar com a mínim entre 2017 i 2018, i la idea de la tinença 
és que s’iniciïn tots durant el mandat. S’està prioritzant dins els 20 projectes, 
els més destacats són:   
 

 projectes grupals 

 oficines de prestacions econòmiques (han començat les obres al c. 
Aragó perquè estiguin operatives en uns mesos)  

 projecte pilot d’acollida i primera atenció en grup 

 model de Barcelona d’atenció a la dependència. Arrel de la intervenció 
de la tinenta al CCCB ha tingut un cert ressò mediàtic. Prèviament en 
els grups que coordina el Sr. Lluís Torrents s’està treballant 
internament amb el personal tècnic, les treballadores familiars (a través 
dels seus sindicats, plataformes i grups a què atenen, i les empreses). 
Demanen ser tractades per categories (coordinadora tècnica, de gestió, 
familiar, de neteja, etc.). S’està debatent la internalització o 
externalització plena del programa d’atenció domiciliària, i la millora del 
model. Es vol millorar l’atenció a les persones i revertir les pèrdues de 
condicions de vida i treball de les treballadores que s’han produït els 
darrers anys. S’està plantejant un model de col·laboració público-
privada al qual es convidarà a empreses. Algunes empreses 
adjudicatàries del sector han acceptat iniciar proves pilot en 
determinats barris, que passen per recuperar elements autogestionaris 
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que estaven en l’origen de l’atenció domiciliària a Barcelona i altres 
ciutats. Elements que paradoxalment s’han perdut a causa del volum i 
que es volen recuperar, tot i que no és fàcil. És un bon tema per 
dedicar-hi un monogràfic.  

 
Pel que fa a les proves pilots en general, des de la perspectiva de l’atenció domiciliària, 
voldríem que alguna d’aquestes experiències signifiqués una bona cooperació entre els 
serveis d’atenció domiciliària i els serveis sanitaris. La peça sociosanitària és una peça 
feble, però es vol aconseguir alguna prova pilot. No hi insisteixo, ja que s’està treballant en 
un dels grups.  
 
Pel que fa a Impulsem! i Serveis Socials, existeixen dades molt preocupants: es podria 
pensar que amb la millora de l’ocupació i la lenta millora de les rendes a la ciutat de 
Barcelona, el número de primeres visites als 40 centres de Serveis Socials (són els 
mateixos, però més dotats, amb més persones) s’estabilitzaria o es reduiria. La realitat és 
que l’any passat va haver-hi més de 5.000 visites en 2 dels 12 mesos de l’any. I les dades 
del 2017 són el contrari: dels 6 mesos que portem, només 2 han estat per sota de les 5.000 
visites. El mes passat es van superar les 6.000 primeres visites. Es podria interpretar que 
això es deu a l’existència de  més ajuts o més presència pública. També s’estan reduint els 
terminis mitjans d’atenció (l’objectiu és arribar als 15 dies per la primera atenció, s’han 
baixat els 22), posant més mitjans i augmentant productivitat, etc. Tot això augmenta el 
número d’atencions, però n’hi ha prou? S’està analitzant barri a barri, però la realitat és que 
no només no ha baixat ni s’ha estabilitzat, sinó que incrementa el número de persones que 
sol·liciten atenció, tot i haver incrementat també altres serveis com els punts de pobresa 
energètica pels quals no cal passar prèviament pels centres de Serveis Socials, les oficines 
d’habitatge, i algunes oficines d’informació, Barcelona Activa, dispositius per a persones 
amb discapacitats, etc. Tot i haver millorar tots els dispositius i havent reduït alguns dels 
circuits, hi ha més demanda als centres de Serveis Socials.  
 
Habitatge: s’està avançant en el Pla d’Habitatge. El mes passat, aquest i el vinent hi ha 
licitacions massives, internalització de les oficines d’habitatge, creixement del Patronat 
Municipal de l’Habitatge, convenis amb entitats per rescatar allotjaments d’on sigui possible, 
constitució de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (amb la participació de la Generalitat), 
constitució d’una nova Housing Association amb una dotació important de sòls i diners de 
l’àrea metropolitana de Barcelona per a construir habitatge de lloguer.  
 
El Pla d’Habitatge és molt ambiciós, però la realitat també canvia. I l’exclusió social està 
incrementant a causa del creixement accelerat del preu del lloguer a Barcelona. L’expulsió 
de la ciutat incrementarà, es redueixen les capacitats d’emancipació, etc. La realitat 
empitjora a un ritme superior a les polítiques. A més, els plans d’habitatge autonòmics i de 
l’Estat pràcticament han desaparegut. No és una crítica als plans, ja que no és possible fer 
una crítica de plans sense dotació econòmica per a implementar-los.  
 
Si el nou factor d’exclusió a Barcelona, que pren el relleu al de l’atur, és el creixement dels 
preus del lloguer, s’hi haurà de parlar molt en un Consell i una Permanent com aquesta.  
 
S’obre torn de paraules.  
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Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Veuen la possibilitat política de posar límit a la bombolla dels preus del lloguer?  
 
 
Sr. Ricard Fernández, gerent de Drets Socials  
El Parlament de Catalunya va decidir, en el moment de fer la nova llei que havia de 
substituir parcialment el contingut de l’ILP, que havia estat impugnat, no incloure aspectes 
de lloguer. La LAU és competència de l’Estat, però sí es va arribar al compromís que al 
setembre hi hauria disponibles indicadors de preus de lloguer, amb la voluntat que la 
legislació espanyola reconegui la necessitat de posar límits a l’increment dels preus de 
lloguer.  
 
Des de l’Ajuntament, per decisió directa de l’alcaldessa, s’està col·laborant amb entitats 
socials en l’elaboració de propostes legislatives, de modificació de la LAU i altres 
legislacions referents al lloguer, la propietat, el registre, etc. en la línia del que fan ciutats 
poc marginals d’Europa, com París i Berlin, on des de fa uns anys es fan limitacions als 
increments dels preus de lloguer que parteixen de dues dades: els preus existents i els 
índexs del lloguer elaborats en aquestes dues ciutats.  
 
La voluntat de l’Ajuntament és que a les ciutats de demanda acreditada i amb problemes 
greus d’accés al lloguer, com Barcelona, els Ajuntaments puguin, considerant aquests 
índexs (que aquí elaborarà el nou Observatori), limitar l’increment dels preus de lloguer. 
També es vol aconseguir la pròrroga automàtica de 3 a 5 anys dels contractes de lloguer, la 
constitució de contractes de lloguers de períodes superiors a 5 anys, etc. Des del punt de 
vista de l’alcaldessa, és important per al futur estratègic d’aquesta ciutat aconseguir una 
reforma de la LAU en aquest sentit. Si no s’aconsegueix es seguirà treballant per triplicar el 
parc de lloguer a Barcelona en 10 anys, tal com diu el Pla d’Habitatge aprovat per la 
majoria dels grups municipals a Barcelona, s’incrementaran els ajuts al lloguer, la 
rehabilitació, es farà allotjament, etc. S’ha aconseguit un crèdit de 125.000.000€ del Banc 
Europeu d’Inversió per fer estrictament habitatge i lloguer.  
 
Es duran a terme moltes accions. Però cal aconseguir entre tots (s’està treballant amb tots 
els partits polítics de l’arc parlamentari espanyol) la limitació dels preus del lloguer a les 
ciutats o seguirem tenint exclusió social. La preocupació dels partits polítics, tant de dreta 
com d’esquerra, és important, tenen consciència que aquest aspecte afecta tota la 
ciutadania. Caldrà que les entitats socials donin suport a aquest canvi a la LAU.  
 
 
Sra. Marta Llobet, coordinadora del grup acció comunitària 
En relació al projecte Impulsem!, l’orientació comunitària dels Serveis Socials no està en les 
propostes prioritàries? Des dels grups creiem que la realitat als diferents barris demana una 
resposta comunitària per treballar la cohesió social. També és cert que els i les 
professionals tenen dificultat per implicar-se des del punt de vista comunitari, per la manca 
de temps. Hi ha alguna proposta concreta o quedarà com una prioritat per a més endavant?  
 
 



 

14 
 

Àrea de Drets Socials 
Departament de Participació Social 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

Sr. Ricard Fernández, gerent de Drets Socials  
Efectivament no ho he mencionat, perquè he citat dos dels vuit projectes posats en marxa. 
Pel que fa a l’acció comunitària, la tinenta ho podria explicar molt millor, però és 
efectivament una preocupació. Potser els aspectes comunitaris no han estat en el debat 
amb la intensitat que es suposava d’entrada, i caldrà compensar-ho a la pràctica.  
 
 
4. Proposta de temes a treballar el proper curs per la Comissió Permanent en relació a 

necessitats i problemàtiques de la ciutat  
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Temes que s’han plantejat a la darrera Permanent: 

 Monogràfic sobre habitatge  

 Feminització de la pobresa: estat de desenvolupament de l’Estratègia 

 Juvenització de la pobresa (plantejada pel grup de drogues) 
També ha sortit el tema sociosanitari, el SAD, gent gran, etc.  
 
Els suggereixo que ens facin arribar els temes que considerin interessants per a tenir-los 
presents de cara a l’any vinent, per discutir quins prioritzem en la propera sessió.  
 
 
5. Reglament de Participació Ciutadana  
Sra. Elisenda Ortega, direcció de Democràcia Activa  
El procés que s’ha seguit per a la revisió de les normes de participació ciutadana va 
començar fa un any i ve d’un procés del 2013 – 2014 que es va iniciar en el mandat anterior 
però que no va ser aprovat. La normativa actual és de l’any 2002, i hi ha moltes coses que 
han canviat fins ara. Al començar aquest mandat una sèrie d’entitats, sobretot de segon 
grau, que havien estat en el procés 2013 – 2014, van demanar reemprendre’l, aprofundir-hi 
i anar més enllà.  
 
La Comissió impulsora ha fet el seguiment del procés durant un any. Hi ha diverses entitats 
i la Sra. Mercè Pérez Salanova ha fet l’acompanyament com a persona experta. Coneix 
molt bé el procés i ha fet un informe del text aprovat. La Comissió s’ha ampliat a altres 
sectors que no hi formaven part, com el Consell de Dones, el Consell d’Immigració, la 
Federació ECOM. Des del principi han estat tots els grups polítics, per tant han  estan 
informats  i han seguit tot el procés.  
 
El 19 d’abril es va aprovar de forma inicial per la Comissió de Presidència, amb els vots a 
favor de Barcelona en Comú, PSC i Ciutadans, i amb les abstencions de la resta de grups. 
Ara hi ha un període de 3 mesos, que acaba el 25 de juliol, per a presentar al·legacions, 
propostes, modificacions del text, etc.  
 
El text íntegre d’aquesta normativa el poden trobar al www.decidim.barcelona (també l’han 
rebut amb altra documentació del CMBS), així com tots els documents que el procés al llarg 
de l’any ha generat. S’han fet diferents debats a districte, ciutat, consells, jornades, etc. A 
més, des del web es poden fer comentaris a l’articulat. Es poden recollir propostes dels 
consells que matisen o enriqueixen el text, però aquelles que el modifiquin substancialment 

http://www.decidim.barcelona/
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o vagin en contra d’alguna de les seves parts s’han de fer via al·legació amb una instància 
entrada per registre.  
 
El reglament estableix que la participació és un dret de la ciutadania i estableix un sistema 
de participació basat en tres aspectes fonamentals:  
 

 Els processos de participació. Fins ara la normativa actual parlava de processos de 
participació però no s’estructuraven ni s’explicava com havien de ser. La normativa 
que es proposa fa un pas perquè especifica com s’han de fer, des d’on, quines 
garanties han de tenir, i estableix  a més unes comissions de seguiment i una sèrie 
d’òrgans de garanties de la transparència i qualitat d’aquests processos.  
 

 Consultes ciutadanes. Una de les novetats d’aquest text és que incorpora i estableix 
un procediment per a les consultes ciutadanes.  
 

 Iniciativa ciutadana. La voluntat de tot el text és que no n’hi ha prou amb que 
l’Ajuntament sigui el motor de la participació, de la convocatòria dels processos de 
participació, de la convocatòria i creació dels òrgans, sinó que es vol promoure és 
que la ciutadania faci propostes, marqui l’agenda política i incideixi en l’acció de 
govern. A través de la iniciativa ciutadana es podrà:  
 

o proposar punts a l’ordre del dia dels plenaris municipals 
o sol·licitar la posada en marxa un procés participatiu 
o sol·licitar la creació d’un nou òrgan de participació 
o sol·licitar la creació o modificació d’una norma municipal, una ordenança 
o sol·licitar la realització d’una consulta ciutadana 
o convocar un Consell de Barri, fòrum o audiència 

 
La comissió impulsora de la iniciativa ciutadana ha de recollir signatures de persones 
majors de 18 anys empadronades a Catalunya. El nombre de signatures varia si la 
iniciativa és a nivell districte o ciutat.  
Tot el que impliqui sol·licituds per part de l’Ajuntament s’incorpora automàticament 
(per exemple incorporar punts a l’ordre del dia, posar en marxa un procés de 
participació o convocar un fòrum, audiència pública o un Consell de Barri). La resta 
de temes es tramiten de diferent manera:  
 

o Nou consell de participació: caldrà un dictamen positiu del Consell Ciutadà del 
districte o del Consell de Ciutat, depenent del nivell que es plantegi. Es crea 
cert filtre perquè existeixen nombrosos espais de participació.  
 

o Convocatòria d’una consulta o la modificació d’una normativa: ha de comptar 
amb una certa majoria del Plenari municipal. Les signatures garanteixen que 
el debat arribi al Plenari. L’única iniciativa ciutadana que s’ha fet a Barcelona 
va ser per una educació obligatòria de 0 a 3 anys, i va ser rebutjada pel 
Secretari General per un tema de forma (les signatures no es podien 
autentificar). La normativa evitarà que això passi. Actualment està en marxa la 
iniciativa del zoo del s.XXI, penjada al web www.decidim.barcelona, que ja 
segueix el procediment de la nova normativa.  

http://www.decidim.barcelona/
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o Processos participatius: s’estableixen una sèrie de fases, comissions 

(impulsora, de seguiment, d’assessors experts que garanteixen que els 
processos estan ben fets). Cal tenir en compte que cada vegada es faran més 
processos participatius per a accions com urbanitzar una plaça, crear un 
equipament, dissenyar un programa específic per a un col·lectiu determinat, 
etc. A qualsevol decisió de Govern serà cada vegada més important i més 
freqüent realitzar processos participatius.  

 
 

o Òrgans de participació: la normativa obre nous canals de participació i a que 
cada Consell proposi modificacions, tingui més autonomia i s’autoreguli una 
mica més.  

 
o Consell de Ciutat: té més competències (la de garanties i factor de dictàmens).  

 
o Consultes ciutadanes: queden molt regulades. Les consultes ciutadanes 

tenen com a límit les competències municipals. Es proposa que puguin votar 
tots els majors de 16 anys empadronats a Barcelona, independentment de la 
seva situació (irregular o no).  

 
El reglament recull una Comissió d’Empara depenent del Consell de Ciutat i formada 
per persones expertes, que garanteix que la normativa es compleix. S’hi pot recórrer 
com si fos una mena de Sindicatura de Greuges en tema de participació. 
 
S’incorpora la participació digital, la plataforma www.decidim.barcelona tindrà més 
funcionalitats, s’espera que dintre d’un temps les iniciatives ciutadanes puguin 
recollir signatures a través de la plataforma digital, que s’hi pugui votar a consultes 
ciutadanes, i per tant la participació digital cada vegada serà més present. També hi 
haurà un apartat per als consells de participació on s’hi podran penjar les actes, les 
convocatòries, el funcionament, els grups de treball, etc. Cada vegada tindrem més 
informació i podrem participar encara que no hi puguem accedir presencialment. De 
la mateixa manera, hi haurà enfortiment comunitari i suport a les associacions, i el 
sistema de garanties a la comissió esmentada.  
 
El 25 de juliol és el darrer dia per al període d’exposició pública. La intenció és fer 
l’aprovació final al Plenari de setembre. 
 
S’ha demanat a la Comissió de Presidència que informi d’aquesta normativa al 
màxim d’àmbits i òrgans. S’està realitzant una sessió per districte, presentacions als 
Consells de Barri i Consells sectorials que tenen convocada Permanent o Plenari. El 
Consell de Ciutat està elaborant actualment un dictamen, trobaran tota la informació 
a la plataforma.  
 
Quan la normativa s’aprovi està previst establir una guia útil sobre com es pot 
accedir, des de la ciutadania, a tots aquests canals de participació, com fer-los servir, 
i també eines específiques per als consells de participació.  

 

http://www.decidim.barcelona/
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S’obre torn de preguntes.  
 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Què significa que els consells de ciutat es podran autogestionar més? Fins a quin punt 
cada consell podrà definir canvis sense limitació?  
 
 
Sra. Elisenda Ortega, direcció de Democràcia Activa  
El nivell dels consells és molt diferent. Dels consells sectorials alguns, com el CMBS, tenen 
una llarga trajectòria i història però d’altres són molt diferents, fa poc que s’han creat, no 
estan tan acostumats a debatre i fer propostes, es tracta de llocs molt institucionals. Es 
pretén que els òrgans siguin realment útils com a marc de debat i discussió per tal de fer 
propostes que incideixin en l’acció política.  
 
Potser la normativa no recull tot l’horitzó de futur possible: des de que els consells tinguin 
un pressupost propi, recursos propis, s’autoorganitzin completament, fins a que siguin 
només una corretja institucional. Cal trobar un equilibri entre aquests dos extrems. Si es fa 
un consell completament autònom es perd la incidència política sobre la presa de decisions, 
i si està completament al servei de la institució no té sentit, tampoc. Els consells podran 
obrir-se, si ho volen, a la participació individual, realitzar processos participatius entre la 
ciutadania, proposar reunions conjuntes amb altres consells, fer àgores o convocar fòrums 
oberts, tenir més comunicació amb la ciutadania directament, a través de la web i els 
mitjans telemàtics. Sempre és el propi Consell qui decideix si vol fer aquestes accions o no.  
 
 
Sra. Anna Novella, coordinadora Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la 
infància  
Des del grup de treball s’estan treballant aportacions al document, donat que tot i que el 
reglament ha tingut algunes modificacions per contemplar i incloure d’una manera més 
visible a la infància, no compleix els reptes o el moment actual en què la participació infantil 
a nivell de la llei s’està tenint en compte i altres processos de caràcter participatiu estan 
impulsant.  
 
Quan es mencionen els principis d’una participació inclusiva i diversa per origen, gènere, 
edat i diversitat, no queda prou clar tema de l’edat. De fet la paraula infància només apareix 
en el text en dues ocasions. No queda clar i específic què passa amb la participació de 
menors de 16 anys. Tot i la sensibilització del municipi per impulsar processos participatius 
i pressupostos participatius de cara a la infància, el reglament com a tal no contempla el 
reconeixement de la infància com a subjecte de drets i subjecte actiu i activista amb la 
ciutadania. De fet, en el preàmbul caldria fer una menció especial amb la voluntat política i 
de reconeixement de la infància com a ciutadania del present, tenint en compte que ha de 
ser un reglament de llarg recorregut i que entre 2002 al 2016 no hi ha hagut una revisió.  
 
 
Sra. Maria Truñó, coordinadora Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la infància  
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Hi havia molta regulació per a consells específics i un Consell d’Infants està en l’agenda, 
perquè hi ha un decret a nivell català pel qual s’han de crear òrgans estables de 
participació. Donat que és un tema recorrent en entitats d’infància, demano que ens 
aclareixi si hi ha decrets que plantegin la creació d’aquests òrgans, si el circuit és el mateix, 
si cal dictamen del Consell de Ciutat, etc.  
 
La sensació és que hi ha poca acció positiva per incentivar la participació d’actors més 
invisibles, i que els seus interessos estan poc escoltats i tinguts en compte. En canvi, 
s’ordena molt la participació ja existent. Veiem poca acció positiva amb perspectiva 
d’infància.  
 
També voldria saber com fer els plantejaments com a grup del CMBS.  
 
 
Sra. Elisenda Ortega, direcció de Democràcia Activa  
Hi ha voluntat d’integrar totes les mirades i diversitats. És possible que la infància en 
concret no quedi prou reflectida. És important començar la participació amb la infància 
perquè pedagògicament, si no aprenem a participar, no sabrem fer-ho. 
 
Potser no hem sabut recollir les aportacions de la infància. El millor és que ens facin arribar 
una proposta concreta de text, ho poden fer al meu correu eortega@bcn.cat, i jo ho remetré 
al Comissionat, que coordina totes les aportacions al text.   
 
Pel que fa a la creació d’un Consell d’Infants, és més una decisió de Govern que no té a 
veure amb la norma. La creació d’un òrgan pot ser a iniciativa municipal o ciutadana. Penso 
que igualment s’hauria de comunicar al Consell de Ciutat, donat que és l’òrgan màxim de 
participació i ha d’aprovar la proposta de crear nous consells.  
 
Si ens fan arribar la proposta que estan treballant, no hi haurà problema en incorporar-la.  
 
 
Sra. Núria Carrera, Col·legi de Treball Social de Catalunya  
Felicitats, crec que es recull una expectativa de reconèixer la iniciativa popular, fer 
propostes i construir una altra ciutat. De tota manera, el llenguatge que fem servir per 
comunicar segurament interpel·larà els actuals òrgans de participació, que també ens 
convé, perquè abans hem tingut un debat on hem vist que era convenient de poder créixer i 
fer aliances col·laboratives diferents de les que teníem fins ara. Per tant, demanaria dues 
coses:  
 

1. Quina comparació amb altres ciutats s’estan fent? A quins llocs s’està creixent per a 
donar veu a la ciutadania amb aquest format? 

2. Una recomanació: que hi hagi inversió per a comunicar bé. Instruments de premsa, 
de televisions, fullets curts, focals, més general. Perquè si no el procés podria 
cometre l’error de tornar a ser amb una part de la ciutadania més interessada, i 
aquest no és el principal objectiu.  

  
 
Sra. Elisenda Ortega, direcció de Democràcia Activa  

mailto:eortega@bcn.cat
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El Sr. Fernando Pindado, Comissionat de Participació, està actualment a Montreal, a la 
xarxa OIDP (Observatori Internacional de la Democràcia Participativa), una xarxa de ciutats 
i de participació, on ha presentat el nou reglament. Per tant, s’hi està en contacte amb 
altres ciutats i experiències.  
 
El 27 i 28 de juny hi ha unes jornades obertes, els convido a inscriure’s si ho desitgen. Hi 
participaran persones d’Espanya i internacionals. En concret, un expert en democràcia 
directa, iniciativa ciutadana i consulta ciutadana de Santiago de Xile, i un de Portugal, que 
també estan desenvolupant temes de democràcia directa. Les jornades es fan al Centre 
Cultural El Born, els farem arribar l’enllaç al programa i la inscripció.  
 
 
Sra. Marta Llobet, coordinadora del Grup de Treball  Acció Comunitària 
Celebro el reglament i les millores en participació que s’han incorporat. Un tema preocupant 
a nivell de ciutat són els sectors socials en situació més vulnerable i profundament allunyats 
de la participació. Com es plantejaran la guia útil i les eines específiques? Hi ha moltes 
formes, a través de tutorials, Facebook, sistemes que determinats sectors puguin fer servir. 
Aquest és un dels grans reptes, arribar a aquests sectors bona part dels quals no han 
participat mai i no saben què és la participació, persones que per primera vegada estan 
arribant a associacions després de diversos anys d’estar a la ciutat. A vegades es pensa 
que aquests sectors no utilitzen la tecnologia, i no és cert. L’utilitzen molt, perquè és la seva 
eina de comunicar-se, entre altres coses, amb l’exterior. Cal veure com s’utilitza aquesta 
tecnologia i poder fer-ho en diferents idiomes per facilitar la informació. Si no, són eines i 
instruments molt interessants però queden a l’accés de determinats sectors de la població 
que malauradament sempre són els que estan més informats, tenen accés, busquen la 
informació, etc.  
 
 
Sra. Elisenda Ortega, direcció de Democràcia Activa  
Per a la participació diversa s’han establert dos grups de treball, un de persones d’origen 
divers, de persones immigrants, i un amb persones d’entitats de col·lectius amb diversitat 
funcional (conjuntament amb l’Institut de Persones amb Discapacitat).  
S’han fet diferents propostes i ara cal desenvolupar una sèrie de protocols per a garantir 
que totes les cites i convocatòries de participació siguin realment accessibles per a les 
persones amb discapacitat. Incorporar col·lectius especialment febles a la participació no 
és fàcil, no hi ha eines desenvolupades i cal crear-les. De moment es vol treballar amb 
dues persones especialment dedicades a això, en els propers mesos. Fer un diagnòstic per 
col·lectius de tots els districtes que permeti establir estratègies a través dels líders 
d’aquestes comunitats.  
 
La contractació de l’Ajuntament és difícil i s’ha de pensar amb temps, la licitació de les 
guies que han de sortir quan s’aprovi la normativa, ja està pràcticament enllestida. S’està 
pensant en cinc guies diferents, en català i castellà, i un vídeo en diversos idiomes, molt 
introductori, sobre la normativa (estarà subtitulat per a persones amb discapacitat auditiva i 
amb àudio per a persones amb discapacitat visual). El material estarà al web 
www.decidim.barcelona i es farà un acompanyament contextual a la navegació, que implica 
una feina de sintetitzar i parcel·lar la informació.   
 

http://www.decidim.barcelona/
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Pel que fa la traducció, s’ha pensat en set idiomes per a la versió online (de moment es 
descarta la impressió en paper en tants idiomes). S’estan fent passes, però és un tasca 
complicada.  
 
Un tema que la normativa no aborda, per manca de consens, és la participació a districtes, 
que queda com estava. En el Plenari Municipal es va aprovar l’elecció directa dels 
consellers de districte, hi ha la intenció que els consells ciutadans canviïn una mica la 
manera de ser. També cal debatre sobre els òrgans de govern dels districtes: plenaris, 
comissions consultives, etc. I això vol dir parlar dels districtes en global, i de les seves 
competències. És un debat pendent que es vol iniciar en el 2018. Potser una manera 
d’arribar als col·lectius més vulnerables és a través del barri. El Pla de Barris està fent una 
experiència de participació important. Per a això, però, cal dedicar recursos i professionals 
a la participació.  
 
 
Sr. Rafa López, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
L’article 41 del document menciona per primera vegada “col·laboració en la realització 
d’alguna actuació (coproducció)”. És un pas més, per primera vegada es plantegen els 
espais de participació com a possibles espais d’acció. El problema és que als articles 51, 
59 i 64, on es defineixen els tres òrgans bàsics de participació, no es menciona la 
coproducció. Entenc que és difícil en el cas del Consell de Ciutat i en segons quins consells 
de barri, però existeixen els acords i els pactes, on es treballa des de l’acció i també es fa 
coproducció. Caldria reflexionar sobre quina aplicació pràctica fem d’aquesta funció.  
 
 
Sra. Elisenda Ortega, direcció de Democràcia Activa  
La coproducció és un tema del qual es comença a parlar, tot i que fa tems que se’n fa, en 
aquest Ajuntament. El CMBS és un pioner en coproducció, serveis com el SAIER, els 
centres d’urgències, etc. sorgeixen del CMBS i es treballen i gestionen conjuntament amb 
entitats. Els consells haurien de fer propostes d’acció política però també de gestió conjunta. 
Hi ha un canvi de paradigma, que no només l’Ajuntament és el responsable del 
desenvolupament de la comunitat, sinó que ho som tots i totes. L’Ajuntament ha de canviar 
el seu rol i mirada i pensar amb la col·laboració dels altres actors. És possible que aquest 
esperit no quedi del tot reflectit en el text, que a vegades pot resultar massa jurídic i prudent. 
El consens polític tampoc no serà fàcil, però el CMBS podria proposar una esmena sobre 
coproducció amb la seva experiència i amb la mirada dels consells i la seva utilitat.  
 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Val la pena fer l’esforç per respondre aquesta demanda. Si algú s’ofereix a col·laborar i fer 
una proposta, així com sobre els canvis suggerits per les representants dels partits polítics, 
es podria pensar i intentar fer una proposta abans de vacances.  
 
 
6. Bases de la convocatòria del Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació 

Social de Barcelona  
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona  
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Hi ha hagut un canvi molt radical en el plantejament del premi. Les bases estan en procés 
d’aprovació, quan ho estiguin es farà una presentació.  
 
L’any 2017 es compliran 25 anys del Premi, és un bon moment per plantejar un canvis. 
S’ha fet un canvi substancial de l’estructura dels premis del Consell Municipal de Benestar 
Social als Mitjans de Comunicació i s’han definit unes noves categories: 
 

 Periodisme social 

 Comunicació social 

 Investigació periodística en l’àmbit de Benestar Social a Barcelona 

 Premi Especial del Jurat amb reconeixement per exemple a una trajectòria 
professional (per a un/a professional o per a un programa o mitjà)  

 
També s’està preparant una nova imatge del Premi per presentar-lo públicament, perquè la 
família de la Montserrat Roig va apostar perquè el Premi tingués aquest nom i per tant se li 
vol atorgar la rellevància que correspon.  
 
A finals de setembre es farà la difusió, els agrairem que animin mitjans i persones a 
participar-hi. Al llarg dels anys, aquests premis els han guanyat periodistes, programes i 
articles molt coneguts, i ens agradaria mantenir l’alta qualitat. La presentació de treballs 
serà al gener de 2018 i a l’abril-maig el lliurament de premis.  
 

 
7. Altres 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Sol·licita que alguna persona del CMBS la substitueixi a la propera reunió del Consell de 
Ciutat, ja que ella no pot assistir-hi.  
 
 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona  
Propostes per l’ordre del dia de la Propera Permanent del 3 d’octubre (incorporant els 
temes que ha sorgit a la Permanent d’avui):  
 

 Impacte de les propostes del CMBS en els darrers 10 any, com va anunciar la 
tinenta en l’anterior Permanent. S’està treballant per analitzar aquest impacte. 
S’havien fet avaluacions anteriors des d’una altra perspectiva. No és fàcil perquè 
moltes vegades les propostes del CMBS són consideracions i a vegades és 
complicada la concreció. Es vol presentar a la Permanent i al Plenari.  

 Atenció integrada social i sanitària.  

 Reunió el dia 27 de juny per parlar del tema del 0 – 16 amb una comissió mixta de 
professionals de l’IMSS i el grup d’igualtat d’oportunitats en la Infància.  

  
Si tenen algun suggeriment d’alguna qüestió, faci’ns-la arribar.  
 
No hi ha més intervencions, es dona per finalitzada la sessió.  


