Drets Socials
Departament de Participació Social
Consell Municipal de Benestar Social

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

PLENARI
Acta de la sessió del 14 de març de 2016
Sota la presidència de la Sra. Laia Ortiz, regidora de Drets Socials, s’inicia la sessió a les 17h al
Saló de Cent. Actua com a secretària la Sra. Emilia Pallàs.
Ordre del dia
1. Benvinguda de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
3. Elecció de la Vicepresidència associativa i de la Comissió Permanent
4. Informació sobre principals projectes de l’Àrea
5. Resultats del procés d’elecció de la Vicepresidència i Comissió Permanent
6. Devolució de la sessió participativa del PAM
7. Línies de treball dels Grups de Treball del Consell del curs 2015 – 2016
8. Temes a proposta de les entitats
9. Diversos

Documentació entregada








Acta de la sessió Plenària del Consell del 23 de novembre de 2015
Composició del Plenari del 14 de març de 2016
Relació d’excuses i delegacions de la sessió
Recull de les aportacions del Plenari del Consell al PAM
Línies de treball dels Grups del Consell 2015 – 2016
Debats i jornades procés participatiu PAM
Quan correspongui, paperetes eleccions Vicepresidència associativa i Comissió
Permanent
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Assisteixen
Presidència

Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Vicepresidència associativa

Mercè Torres, presidenta local de Creu Roja a Barcelona
Membres representants de la Corporació Municipal

Maite Fandos i Payà, representant Convergència i Unió (CIU)

Marilén Barceló Verea, representant Ciutadans (C’s)

Montserrat Benedí i Altes, representant Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Carmen Andrés Añón, representant Partit Socialista de Catalunya (PSC)

Ángeles Esteller Ruedas, representant Partit Popular (PP)

Maria Rovira Torrens, representant Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Representants dels consells sectorials municipals i/o de participació

Rodrigo Araneda, vicepresident del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Interesexuals

Pasqual Bayarri Valcárcel, cap de projectes del Consell Econòmic i Social de Barcelona

Ma. Luz Eixarch Bosch, vicepresidenta del Consell Assessor de la Gent Gran
Representants d’entitats socials

Albert Alberic Llaveria, secretari general de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT

Francina Alsina Canudas, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social

Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS

Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Sònia Martínez Marfil, directora de la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència –
FEDAIA

Jordi Morató-Aragonés, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya

Felisa Pérez Antón, presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències – FCD

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

Mireia Recio Ortega, representant de Foment del Treball Nacional

Raquel de Haro, responsable de política social de CCOO del Barcelonès

Pere Fàbregues Morlà, representant del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona
Representants de l’àmbit universitari i professional

Núria Carrera Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Montserrat Gironès Saderra, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Rafael López Zaguirre, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya

Anna Parés Rifà, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Rosa Rodríguez Gascons, presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
Representants de la Judicatura, la Fiscalia i la Sindicatura de Greuges de Barcelona

María Dolores Balibrea i Pérez, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona
Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Josep Pera Colomé, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Experts i expertes i Coordinadors i coordinadores

Josep Maria Canyelles i Pastó

Antoni Vilà Mancebo

Begoña Roman Maestre






Núria Fuentes- Peláez, coordinadora del Grup de Treball de Famílies
Marta Llobet Estany, coordinadora del Grup de Treball d’Acció comunitària
Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball d’Envelliment
Oriol Romaní Alfonso, coordinador del Grup de Treball sobre Drogodependències
Anna Novella, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtats d’Oportunitats en la Infància
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Representació de l’Ajuntament de Barcelona

Jordi Sánchez Masip, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials

Ramon Lamiel Villaró, gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

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

Deleguen













Juana Fernández Cortés, vicepresidenta del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, en Michaela
Tudoran
Salvador Busquets, Càritas Diocesana de Barcelona, en Mercè Darnell
Josep Ma Gasol Magriñá, president de la Fundació Família i Benestar Social, en Josep Ma Puig
Xavier Grau Sabaté, delegat territorial de Catalunya de l’ONCE, en Dolors Luna Santana
Montserrat Falguera Julià, Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat – FEATE, en Salut Camps
Oriol Pujol Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, en Rafael Ruiz de Gauna
Ana Menéndez Martínez de Bartolomé, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona, en Jaume Matas
Marc Simon Martínez, director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “La Caixa”, en Jaume Farré
Àngels Vives Belmonte, presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, en Assumpció Reyes
Joan Segarra Ferran, de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, en Lorena Torró
Lluís Comerón Graupera, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en Carla Habif
Marino Villa Rubio, Síndic Adjunt, en Montserrat Saltó Oliva

S’excusen
























Laura Pérez Castaño, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
Javier Garcia Bonomi, vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Laura López Simon, secretària del Consell de la Joventut de Barcelona
Gemma Altell i Albajes, vicepresidenta del Consell de Dones de Barcelona
Antonio Guillén Martínez, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat –
COCARMI
Manel Lecha, president de la Fundació Mambré
Quima Oliver Ricart, coordinadora UNICEF – Comitè de Catalunya
Juan José Casado, responsable de Política Institucional de la Regió Metropolitana de la UGT de Catalunya
Núria Aymerich Rocavert, representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona
Núria Basi Moré, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
Neus Bonet Bagant, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona
Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Josep Vilajoana Celaya, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Rosa Vilavella Gasul, Col·legi d’Economistes de Catalunya
Mercè Caso Señal, jutgessa degana de la província de Barcelona
Neus Pujal Sánchez, fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Mn Josep Ma Jubany Casanovas, delegat de la Pastoral Social de Barcelona
Joan Benach, coordinador del Grup de Treball de Salut
Maria Truñó, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància
Ricard Fernández Ontiveros, gerent de l’Àrea de Drets Socials
Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
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1. Benvinguda de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Benvinguts i benvingudes, recordar que avui és el segon Plenari del nou govern, amb un punt
important, l’elecció de la vicepresidència associativa i la nova Permanent del Consell, que són
bàsiques per al funcionament del Consell i per al seu pla de treball en els propers anys. Cal
planificar accions concretes i millores en les polítiques municipals.
Un altre punt important serà conèixer el recull d’aportacions que les entitats del Consell fan al PAM,
i el pla de treball dels diferents grups de treball del Consell.
Agraeixo la presència de tots els membres dels grups de treball que ens acompanyen aquesta
tarda i dels tècnics i tècniques municipals, i els recordo que a la carpeta tenen el llistat de la
composició d’aquest Plenari i la relació d’excuses i delegacions així com la resta de documents del
Consell:
- Acta de la sessió Plenària del Consell del 23 de novembre de 2015
- Composició del Plenari del 14 de març de 2016
- Relació d’excuses i delegacions de la sessió
- Recull de les aportacions del Plenari del Consell al PAM
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
No hi ha esmenes, es dóna per aprovada.

3. Elecció de la Vicepresidència associativa i de la Comissió Permanent
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Avui es faran dues eleccions: la primera serà per a la vicepresidència associativa, i la segona per
a l’elecció de la Comissió Permanent.


Eleccions a la vicepresidència associativa. S’ha presentat una única candidatura, de la Sra.
Teresa Crespo, presidenta d’ECAS (Entitats catalanes d’Acció Social)

Sra. Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS
Donada la necessitat de renovació en aquest òrgan, des d’ECAS hem decidit presentar la
candidatura. Les entitats catalanes d’acció social som un grup molt divers, que treballa en acció
social, en proximitat, als barris, ajudant les persones, acompanyant-les, i amb un gran interès per
les polítiques socials i de benestar. Ens sentim responsables de col·laborar amb el municipi i
aportar el nostre coneixement i experiència. La nostra voluntat és millorar el diàleg que ja s’està
duent a terme, de manera que això millori també el benestar de les persones.
El Consell fa anys que funciona, ha fet una molt bona tasca i té molt bona representativitat de la
societat civil. Cal treballar en una nova etapa i reflexionar plegats en com donar resposta a les
noves necessitats, ja que el context ha canviat i les desigualtats i la pobresa han augmentat molt.
Fins ara s’han realitzat moltes accions, potser ara és l’hora de trobar nous models, noves
oportunitats per tirar endavant l’acció social que ajudi a millorar el benestar de la població.
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Si la nostra candidatura surt escollida, tenim el compromís de col·laborar i treballar en aquest
Consell, però sense equip i treball conjunt no hi ha èxit. Per això els demanaré treball,
col·laboració i que entre tots construïm el Consell tal i com el volem.
Agraeixo la tasca de la vicepresidenta que fins ara ha tingut aquesta responsabilitat. És positiu
que hi hagi rotació en aquests càrrecs, ja que representen treball i compromisos i per tant és bo
que no sempre els ostentin les mateixes persones.
Pel que fa a les funcions de la vicepresidència, és important establir un diàleg sincer amb el
govern municipal, trobar espais de col·laboració, quants més millor. També és important
col·laborar a que la interrelació entre els grups de treball sigui el més intensa possible i doni els
millors resultats possibles. Els grups de treball han fet una feina valuosa, i cal potenciar-la i
coordinar-los millor.
Em comprometo personalment a intentar escoltar la gent. És important que les entitats i persones
que formem part d’aquest Consell ens seguim sentint representades i amb veu. Entre tots podem
torbar noves maneres de fer les coses. Això és imprescindible en el moment actual amb un
context és constantment canviant, i hem d’aprendre a fer-ho plegats.
Com a Consell hem de detectar la realitat de la ciutat, i les seves necessitats emergents, sobretot
per preveure i fer polítiques socials a llarg termini. Hem d’anar abandonant les urgències socials
(perquè deixin d’existir) i fer polítiques proactives que potenciïn els drets de les persones i de la
ciutadania. L’eix principal d’aquest Consell hauria de ser els drets socials de la ciutadania.
Volem lluitar contra les desigualtats, millorar l’atenció dels col·lectius més vulnerables, que són els
que estan patint amb major severitat la duresa de la pobresa, les desigualtats i la crisi.
També voldria insistir en la importància de l’avaluació. Cal identificar els indicadors que mostren
l’impacte de les polítiques socials, i per tant què s’està fent bé i què cal canviar.
Aquest Consell té una altra funció, mantenir una actitud crítica i constructiva que ajudi a créixer.
Cal saber criticar allò que es pot millorar, perquè en definitiva aquest és el nostre objectiu.
En resum, el CMBS és molt ampli, amb una molt bona representació ciutadana i hauria de ser
capaç de trobar espais de reflexió, de creació de discurs, de crítica, de proposta, per a la millora
de la societat. És una responsabilitat de tots, i els demano que tots ens sentim corresponsables.
Tenim dues fites importants que han de marcar aquesta nova etapa i sobre els quals ja s’ha està
treballant:



L’atenció social en l’acció comunitària. Ens pot fer descobrir nous recursos que la pròpia
comunitat genera, i és una nova manera de treballar i respondre a noves demandes.
Definició del nou model de Serveis Socials. Pot evitar la fragmentació, respondre de
manera diferent a les urgències i tenir una perspectiva territorial més àmplia i més propera
a la ciutadania.

Cal contemplar les polítiques socials centrades en la persona i en els seus drets, i aquesta és una
altra manera de fer acció social. No parlem d’accions pal·liatives, o de serveis per a pal·liar o
donar respostes a necessitats, sinó de fer les persones més ciutadanes.
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Elecció per a la Comissió Permanent
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Les 20 organitzacions, entitats i fundacions que poden votar tenen a la carpeta la butlleta per a les
votacions.
Com que no hi ha més candidatures sotmeto a la seva consideració si és necessària o no una
votació.
Es dóna per escollida la candidatura de la Sra. Teresa Crespo, d’Entitats Catalanes d’Acció Social
– ECAS
Per a l’elecció de la Comissió Permanent, s’efectuarà segons s’especifica a l’article 10.3 del
Reglament aprovat el 28 de febrer de 2014 entre els membres de cadascun dels grups següents:
1) 8 representants de les entitats socials,
e) 2 representants de les associacions empresarials i organitzacions sindicals,
f) 2 representants de l’àmbit universitari i professional,
i g) 2 representants de les persones expertes.
Cada grup amb dret a vot té a la carpeta la butlleta amb les possibles opcions. Es cridarà a totes
les entitats amb dret a vot i podran introduir el vot a l’urna.
Procés votació
Per votar la Comissió Permanent, es farà per ordre dels grups:
1. Entitats socials (de 20 marcar màxim de 8 representants)
2. Experts i expertes (de 3 marcar 2 com màxim)
3. Representants de les associacions empresarials i gremials i de les centrals sindicals
(de 5 marcar màxim 2 representants)
4. Representants de l’àmbit universitari i professional (de 15 marcar dos com a màxim)
Votació de les entitats socials, representants de l’àmbit universitari i professional:























COCARMI, Sr. Antoni Guillén (excusa assistència)
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Sr. Oriol Illa
Federació Catalana de Voluntariat Social, Sra. Francina Alsina
Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS, Sra. Teresa Crespo
Càritas Diocesana de Barcelona, Sra. Mercè Darnell
Fundació Pere Tarrés, Sr. Rafael Ruiz de Gauna
Fundació Família i Benestar Social, Sr. Josep Maria Puig
Federació Catalana de Drogodependències, Sra. Felisa Pérez
Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA, Sra. Sònia Martínez
Fundació SURT, Sra. Fina Rubio
UNICEF, Sra. Quima Oliver Ricart (excusa assistència)
Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya – FAPAC, Sr. Jordi Morató
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB, Sra. Ana Menéndez
Martínez de Bartolomé (s’incorporen a la sessió després de la votació)
ONCE, Delegació Territorial de Catalunya, Sra. Dolors Luna
Fundació Congrés Català de Salut Mental, Sra. Assumpció Reyes
Fundació la Caixa – Obra Social, Sr. Jaume Ferré
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat FEATE, Sra. Salut Camps
Creu Roja a Barcelona, Sra. Mercè Torres
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT, Sr. Albert Alberich Llaveria
Fundació Mambré, Sr. Manel Lecha (excusa assistència)
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Sra. Carla Habif
Col·legi d’Economistes, Sra. Rosa Vilavella Gasul (excusa assistència)
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Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Sr. Rafael López Aguirre
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Sra. Montserrat Gironés
Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Sra. Rosa Rodríguez Gascón
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Sra. Anna Parés
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, Sr. Albert Tort
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Sr. Antoni Latres (excusa assistència)
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Sra. Núria Carrera
Consell Social de la Universitat de Barcelona, Sr. Miquel Amorós (excusa assistència)

S’havien excusat prèviament:
 Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 Col·legi de Periodistes de Catalunya
 Col·legi de Psicologia de Catalunya
 Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
 Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Associacions empresarials i organitzacions sindicals:
 Foment del Treball Nacional, Sra. Mireia Recio
 Comissions Obreres del Barcelonès, Sra. Raquel de Haro
 Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Sr. Pere Fàbregues
 Confederació de Cooperatives de Catalunya, Sra. Lorena Torró
S’havia excusat UGT.
Persones expertes:
 Sr. Josep Maria Canyelles
 Sr. Antoni Vilà
 Sra. Begoña Román
Es procedeix al recompte de vots.
4. Informació sobre principals projectes de l’Àrea
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Moltes gràcies a la Sra. Teresa Crespo per la seva energia i apostes i a la Sra. Mercè Torres per
la seva tasca com a vicepresidenta associativa fins ara.

Sra. Mercè Torres, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar Social
Com a persona que ha exercit aquesta vicepresidència associativa del CMBS en representació de
Creu Roja, valoro molt positivament el treball d’impuls que s’hi fa. Encoratjo la nova vicepresidenta
i a tots i totes a continuar, facilitar, construir i dibuixar aquest espai nou des d’on es representa el
ric teixit associatiu de la nostra ciutat, un teixit associatiu que és un exemple arreu. Sens dubte
totes les entitats d’aquest Consell hem de treballar plegades, per fer més i millor tasca. Moltes
gràcies.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Aquest any molts dels principals projectes estan relacionats amb el PAM. Esperem poder comptar
amb la modificació del pressupost prorrogat de 2015, que és amb que el s’està treballant
actualment, ja que la modificació pressupostària no va comptar amb el suport necessari. Aquesta
modificació s’havia de destinar sobretot a l’Àrea de Drets Socials, a prioritzar polítiques de salut,
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habitatge, etc. El fet de treballar amb el pressupost prorrogat impacta en la capacitat d’impulsar
noves polítiques o reforçar-ne algunes de les existents. Esperem aconseguir aquesta modificació i
el suport polític per dur-la a terme.
Les grans xifres del pressupost proposat (i pendent d’aprovació) són les següents:
Augment pressupostari de l’Àrea de Drets Socials. L’import de 267.734.133,95€ inclou les
aportacions a l’IMSS, IMD, IMEB i PMHabitatge, un increment del pressupost inicial de 15,68%.
Els increments més importants són:
 Servei d’Atenció Domiciliària, per una millora de la contracta, que ja ha passat pel propi
Consell Rector i ha estat adjudicada.
 Contracte de Teleassistència, a part de la pròrroga del contracte, per donar resposta a tota
la demanda.
 Servei d’Atenció a la Vellesa (SAUV) increment de la demanda.
 Consolidació del programa “Primer la llar” (Housing first) amb 50 pisos contractats.
 Servei d’Atenció a l’Immigrant, Emigrant i Refugiat (SAIER) per a fer front a l’increment de
refugiats.
 Impuls a l’estratègia Franja Besòs, com a política de cohesió territorial.
 Impuls d’un programa de qualitat com a millora dels estàndards en la prestació de serveis
a les persones.
 Ampliació dels serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i campanya
comunicativa per promoure el seu coneixement per part de la ciutadania.
 Gestió dels serveis de les noves promocions d’habitatges amb serveis per a gent gran
(Pere IV previsió dels dos últims mesos de 2016)
 Posada en funcionament de dues residències de gent gran de titularitat Generalitat de
Catalunya en sòl cedit per l’Ajuntament de Barcelona (Alchemika juny 2016 i Guinardó
octubre 2016 )
Pel que fa a noves polítiques de salut, hi ha un increment del 62% en promoció de la salut,
sobretot en el programa de salut als barris i reducció de les desigualtats, i en el nou Pla Estratègic
de Salut Mental.
Institut Municipal de Serveis Socials -IMSS
 Increment del 28,25% per reforçar Capítol 1 (personal). Hi ha necessitats de més persones
atenent als centres de Serveis Socials, per reduir esperes, millorar la qualitat i la possibilitat
de treballar en el marc comunitari discutit en el CMBS.
 Ampliació de les targetes d’infància 0 – 16 anys, i com passem d’una renda d’emergència a
una renda garantida.
 Reforç programa Làbora.
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat -IMD
Increment de 19,80%:
 Es duplica el servei d’assistència personal per cobrir la llista d’espera pendent.
 Programa d’accessibilitat, en la línia del Pla d’Accessibilitat Universal que forma part d’una
de les línies estratègiques del PAM.
Educació
 Increment 1% massa salarial per llei de pressupostos generals (LPG) i el 50% de retorn de
la paga extra que es deu als treballadors.
 Mitja hora addicional de suport educatiu a les escoles bressol a partir de setembre de l’any
2016.
 Altres programes de reducció de desigualtats en educació.
8

Drets Socials
Departament de Participació Social
Consell Municipal de Benestar Social

Habitatge
Increment de 87%:
 Previsió d’inici d’uns 400 habitatges durant aquest any.
 Ampliacions dels ajuts al lloguer del Consorci de l’Habitatge.
Inversions
 El gruix està en educació. És un any de redacció de projectes.
 Ajuts a la rehabilitació d’habitatges. L’Àrea de Drets Socials i l’Àrea d’Urbanisme hem
presentat conjuntament una mesura de govern per sumar micro-rehabilitació amb
habitatges i perquè aquelles famílies que no tenen ingressos o que els tenen molt baixos,
puguin assumir rehabilitacions importants d’infrahabitatge, millores a nivell energètic, etc.
En la propera reunió esperem tenir el pressupost aprovat, que significarà mobilitzar importants
recursos en l’Àrea de Drets Socials en polítiques de noves o ampliació de polítiques per reducció
de desigualtats en temes clau.
Principals projectes
 Pla de millora de barris
Centrat en un disseny integral tant d’intervenció urbana com de polítiques socials, culturals i
educatives en els barris de la ciutat a partir dels indicadors socio-econòmics i de les pròpies
necessitats que han aflorat. El Pla de barris té com a objectiu la lluita contra les desigualtats,
davant una fractura urbana creixent i abordar les causes estructurals que impacten sobre
l’empitjorament de les condicions de vida de la ciutadania. Aquesta és una proposta específica
d’actuacions pels barris de Barcelona on es començarà progressivament en funció dels indicadors.
Serà un projecte de ciutat, on s’hi abocaran recursos extraordinaris més enllà del que disposen les
àrees de manera integral i tranversal des del conjunt de govern. El pla té vocació de transversalitat,
de col·laboració interadministrativa, i metropolitana. Es tracta de generar dinàmiques més enllà de
la pròpia ciutat, treballant amb altres municipis veïns que comparteixen situacions similars a nivell
demogràfic i socioeconòmic.
Una qüestió clau és l’empoderament veïnal, tant en la definició com en el seguiment. El pla ha de
partir d’estratègies de fons a nivell comunitari o lluites veïnals i la intervenció ha de ser per
consolidar, ampliar o fer aflorar dinàmiques que no existeixen del propi enfortiment del teixit
existent. El Pla de barris té un compromís de reforç de la xarxa associativa i les entitats en
algunes zones de Barcelona on aquest teixit no és tan fort.
Seran també clau l’avaluació i rendició de comptes de com funcionen les actuacions, per tal de
redirigir i rectificar quan sigui necessari.
Volem que el Pla de barris sigui un acord de ciutat, un acord polític de tots els grups municipals. El
CMBS ha de tenir molt a dir perquè no té sentit fer un Pla de millora de reducció de les
desigualtats en un barri sense pensar en les persones que hi viuen. Alguns barris s’han rehabilitat
però potser ara necessiten un estratègia educativa contra l’abandonament escolar, o abordar
temes d’infància en risc, o de solitud en la gent gran.
 “Impulsem!”
És un procés de reflexió i acció sobre l’atenció bàsica en els centres de Serveis Socials partint del
mapa de recursos i de situació. Aquest procés ha de partir del protagonisme de les treballadores i
els treballadors dels centres de Serveis Socials, però també dels usuaris.
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Cal detectar els aspectes del model definit al 2009 que s’han implementat, els pendents
d’implementar, els que cal dur a terme i els que no estan funcionant respecte a les expectatives.
Des del 2009 han canviat molt les situacions de moltes persones de la ciutat. Els sistemes de
protecció han fallat i Serveis Socials ha rebut aquest impacte, arribant a un nivell de col·lapse. La
ciutat es prepara, en aquest nou context, per a definir els centres de Serveis Socials a llarg termini
i no pensant només en l’emergència. Cal combinar eficàcia i polivalència, que els centres de
Serveis Socials tinguin una orientació clarament, liderant i innovant, i descongestionar la part més
burocràtica. Els canvis legislatius dels darrers anys han portat als treballadors i treballadores de
Serveis Socials a fer moltes tasques de tramitació i poca intervenció.
Aquest procés ha d’engrescar els treballadors i treballadores, però també les entitats, el CMBS
(que ha reflexionat molt sobre com es treballa des dels centres, també des de la base comunitària),
i els veïns i veïnes de Barcelona. Es treballarà amb participació i grups de treball mentre es duen a
terme actuacions, per això el pressupost té una major dotació de persones i un reforç clar en els
centres de Serveis Socials.
 Pla de sensellarisme
Reorientació i increment dels recursos (i dels equipaments) perquè siguin útils i estiguin a l’alçada
de les necessitats, i fer que les persones sense llar siguin les protagonistes en la definició d’aquest
Pla. El sensellarisme és una expressió més de l’exclusió residencial a la nostra ciutat i per tant ha
d’estar relacionat amb el Pla d’habitatge.
 Consorci de Serveis Socials
Cal fer un pas endavant en aquest espai de coordinació política amb la Generalitat. Els temes
sobre els quals reflexionar són l’atenció a la infància en risc, la fragmentació administrativa. Cal
enfortir els recursos, integrar les dues administracions i millorar la coordinació. S’ha creat un grup
de treball perquè els diagnòstics que ja estan fets passin a ser una realitat en el marc del Consorci
de Serveis Socials.
Torn obert de paraules
Sra. Maite Fandos, representant Convergència i Unió (CiU)
Volia aclarir que l’augment a què s’ha fet referència és en relació al pressupost inicial de l’any
passat. Durant l’any es van anar incorporant al pressupost l’ampliació del programa Làbora, ajuts
d’infància, ajuts d’habitatge, Housing First, etc. Per tant, el pressupost final del 2015 és diferent i
superior a l’inicial. Per tant, l’augment, com és habitual i tècnicament adient, és relació al
pressupost inicial del 2015 i no al final.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Actualment estem treballant amb el pressupost prorrogat de 2015 i per tant les comparatives s’han
fet amb aquest pressupost. Evidentment hi hagut diverses modificacions del pressupost inicial del
2015 com l’ampliació de més de 100 milions per ampliar diverses actuacions i programes.

Sra. Mercè Torres, presidenta local de Creu Roja a Barcelona
Proposo que es faciliti un document amb les dades del pressupost, ja que és molta informació i
costa retenir-la només en una presentació com la d’avui. Si es disposés d’aquesta informació es
podrien fer millors reflexions i suggeriments.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
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Els farem arribar el document, tenint en compte que pot patir modificacions i que aquest
pressupost no és el definitiu, perquè està pendent de tramitació. Els farem arribar la proposta
actual i la modificada, quan sigui el cas.
5. Resultats del procés d’elecció de la Vicepresidència i Comissió Permanent
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Els resultats de les votacions per a la Composició de la nova Comissió Permanent són els
següents:






Persones expertes (2 de 3)
1. Sr. Antoni Vilà
2. Sra. Begoña Román
Associacions empresarials i centrals sindicals ( 2 de 5)
1. Foment del Treball Nacional
2. Comissions Obreres
Àmbit universitari i professional (2 de 15)
1. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
2. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Entitats socials (8 de 20)
1. Taula del Tercer Sector
2. Federació Catalana de Voluntariat Social
3. Càrites Diocesana de Barcelona
4. Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA
5. Fundació SURT
Ha sortit votada Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS però no es computa com
a membre de la Comissió Permament perquè exercirà el càrrec de la
vicepresidència associativa)

Hi ha quatre entitats amb igualtat de vots per a tres llocs:
6. Fundació Pere Tarrés
7. Federació Catalana de Drogodependències
8. Creu Roja a Barcelona
9. Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT
Cal fer una nova votació entre aquestes quatre, escollint-ne tres. Surten a votar:
1. Taula del Tercer Sector
2. Federació Catalana de Voluntariat Social
3. Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS
4. Càrites Diocesana de Barcelona
5. Fundació Pere Tarrés
6. Fundació Família i Benestar Social
7. Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA
8. Fundació SURT
9. Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya – FAPAC
10. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
11. ONCE, Delegació territorial a Catalunya
12. Fundació Congrés Català de Salut Mental
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13. Fundació la Caixa Obra Social
14. Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat – FEATE
15. Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT
16. Creu Roja a Barcelona
Es procedeix al recompte de vots.

Sr. Pere Fábregues, representant del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona.
Foment del Treball, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme i la Confederació de
Cooperatives hem arribat a un acord per fer una rotació bianual durant els propers sis anys, tot i
que el mandat sigui de quatre. En primer lloc triarem Foment del Treball, en segon el Consell de
Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona i el tercer, la Confederació de Cooperatives de
Catalunya.
Sra. Raquel de Haro, responsable de política social de CCOO del Barcelonès
CCOO i UGT també hem acordat una rotació. Els dos darrers han estat els companys d’UGT i ara
serà CCOO, amb una rotació també bianual.

Sra. Núria Carrera Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
És possible que s’incorpori el Col·legi de Pedagogs en cas que el Col·legi de Treball Social
causés baixa?
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Els col·legis que han estat escollits han tingut molta diferència de vots en relació als altres. En cas
de baixa caldrà estudiar com resoldre aquesta representació, que pot ser a través d’una nova
votació.

6. Devolució de la sessió participativa del PAM
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Com es va informar al Plenari anterior, s’està duent a terme un procés de participació en
l’elaboració del PAM. Aquest procés obert a la ciutadania i els Consells es va iniciar al febrer i
finalitza el 9 d’abril.
La plataforma decidim.barcelona ja ha superat les 10.000 persones registrades i molta gent està
participant en el procés de construcció col·laborativa del Pla municipal per a la ciutat de Barcelona.
Es poden consultar les propostes, donar suport, afegir arguments, i consultar cites presencials.
Més enllà de que el CMBS tingui els seus espais presencials, o la participació en aquestes
jornades, les entitats poden fer difusió en els seus espais, entre les persones associades i
usuàries. Quantes més persones de l’àmbit dels drets socials hi participin, molt millor.
Sra. Mercè Torres, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar Social
El Consell ha centrat el seu debat i aportacions al voltant de l’Eix 1, una Barcelona diversa que
asseguri el bon viure. Han estat convidats tots els membres del Plenari i els grups de treball a una
sessió de treball conjunta. Aquests debats s’han fet amb profunditat i els resultats estan agrupats
en les diferents línies estratègiques del PAM, dins de l’Eix 1.
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També s’han fet aportacions específiques a les següents línies estratègiques:
 Justícia social
 Autonomia, persona i reconeixement de les cures
 Educació i coneixement
 Equitat de gènere i diversitat sexual
 Cicles de vida
 Habitatge
 Sanitat i salut
 Migració i interculturalitat
 Ocupació de qualitat
 Acció comunitària i participació
 Cultura (puntualment)
 Economia Cooperativa, Social i Solidària (puntualment)
En total han participat 105 persones i s’han fet un total de 262 aportacions:
 65 del Plenari de Benestar Social
 50 del grup d’Infància i Família
 24 del grup de Salut
 25 del grup de Drogodependències
 67 del grup d’Envelliment
 31 del grup d’Acció comunitària
Val a dir que el perfil de les persones participants es troba en una majoria de dones i de molt poca
gent jove. Això segurament deu respondre també al perfil de les nostres entitats i organitzacions.
Pel que respecta al contingut, són moltes propostes que es poden ampliar, matisar i suggerir
sobre els objectius i projectes proposats, però també hauríem de posar el focus sobre aquells
aspectes més prioritaris des de la visió àmplia del conjunt d’entitats i organitzacions que formen
aquest Consell.
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
El document és molt ampli de propostes, matisos, actuacions, i noves propostes que es podran
anar consultant.
Sr. Rafael López, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya
És difícil fer aportacions al PAM, ja que està bàsicament definit amb una estructura municipal. La
lògica de l’estructura municipal a l’hora de fer les intervencions en algun eix o àmbit concret a
vegades entronca, perquè hi ha intervencions completament transversals que estan a diversos
àmbits. Això fa que hi hagi aportacions repetides. Potser caldria pensar en un PAM estructurat en
la vida de les persones i no tant de forma municipal.
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del grup de treball d’Envelliment
Totes les estructures per treballar un document com aquest tenen les seves limitacions. En el
nostre grup, potser per la pròpia dinàmica, les persones reflexionen amb una certa narrativa, un
cert discurs del perquè de l’argument, amb què ho relaciona, amb què ho connecta, i cal ser més
directes i assenyalar coses concretes.

13

Drets Socials
Departament de Participació Social
Consell Municipal de Benestar Social

Hem de ser conscients que els processos de participació, respecte a l’amplitud de continguts,
tenen els seus límits. En qualsevol cas, no hem tingut la sensació de participar limitadament, sinó
que participàvem amb les possibilitats que brindava la situació i el document. Alguns membres del
grup, de fet, participen als districtes on les seves entitats són referents, a les sessions
monogràfiques i via web.
Potser fóra bo que els coordinadors i coordinadores dels grups ens trobéssim, una vegada el PAM
estigui formulat, per fer-hi una reflexió, però no hauríem de tallar el procés participatiu.
Sr. Rafael López, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya
A l’apartat d’Habitatge del PAM no hi ha referència als problemes d’habitatge per a la gent gran,
està inclòs a Cicles de vida. Al fer una lectura i intervenció parcial, hi ha moltes coses que segur
que estaven en altres àmbits, però ens les perdem.
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social.
Metodològicament, és complicat que tothom llegeixi el PAM complet. Potser sí hi ha aportacions
repetides, s’ha intentat ser molt estrictes en la recollida de propostes, però si hi ha alguna repetida
intentarem polir-la o sumar-la. En conjunt, des de la visió dels diferents grups de treball, hi ha
aportacions molt interessants, des de les més globals a les més específiques. Un cop estiguin
recollides al PAM, caldrà estudiar el seguiment que se’n pot fer.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Aquest debat va donar-se també prèviament a la sortida del PAM a nivell intern. Totes les
regidories, comissionades, etc. intenten assumir la perspectiva transversal, però es donen
solapaments en posar-ho en una estructura municipal. La idea és que es puguin creuar temes, per
exemple envelliment i habitatge.
La plataforma digital està sent un èxit, i això implicarà una multitud de propostes que caldrà valorar
i tractar per tal de tenir el PAM a finals de juny. Seria bo que els grups més específics tinguéssim
un espai per revisar i ponderar la importància de les propostes, perquè des del CMBS ja s’ha
avançat en alguns temes. Caldria articular un espai intermedi quan arribi l’aportació ciutadana per
fer la priorització.
Resultat de la votació a la Permanent
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
De les quatre entitats, les que han estat més votades són:




Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT
Creu Roja a Barcelona
Fundació Pere Tarrés

Per tant, finalment les 8 entitats escollides per a la Permanent són:
 Taula del Tercer Sector
 Federació Catalana del Voluntariat Social
 Càritas Diocesana de Barcelona
 Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA
 Fundació SURT
14

Drets Socials
Departament de Participació Social
Consell Municipal de Benestar Social





Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT
Creu Roja a Barcelona
Fundació Pere Tarrés

Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Felicitats a totes les entitats i les persones escollides.
7. Línies de treball dels Grups de Treball del Consell del curs 2015 – 2016
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Dóna la paraula als diferents coordinadors i coordinadores dels grups de treball:
Sra. Marta Llobet, coordinadora del Grup de Treball d’Acció Comunitària
Pel que fa al PAM, l’acció comunitària apareix a l’Eix 4, i creiem que hauria de ser un eix estratègic
i transversal de ciutat. Revisant materials dels darrers anys, hem constatat que l’abordatge
comunitari es planteja des de diferents àmbits (salut mental, drogodependències, etc.)
Durant aquest any treballarem els rols que té i hauria de tenir l’administració pública en general i la
local en concret en relació a l’acció comunitària a la ciutat. Dintre del grup no hi ha representants
de tots els actors que fan intervenció o acció comunitària a la ciutat, malauradament, però sí hi ha
una representació bastant àmplia. Cal aclarir què se li demana a l’administració local, quin és el
seu rol (assessorament, finançament, acompanyament, deixar fer, especialment amb experiències
d’auto-organització), tenint en compte que a la ciutat es reconeixen nous actors que ja existien
(moviments socials). És necessari un apropament als diferents actors, els moviments socials i
també el sector privat, per saber com es veuen en relació al camp comunitari i l’administració
pública en aquest sentit.
Sr. Oriol Romaní, coordinador del Grup de Treball de Drogodependències
El marc principal és l’abordatge de les drogodependències des de la perspectiva comunitària. Hem
discutit el cas concret del pla de drogues de ciutat de Reus amb una persona que hi va participar.
Això ens ha servit per detectar fortaleses i debilitats, i els problemes reals que han sorgit i que cal
conèixer. Les qüestions plantejades per a aquest curs tenen a veure amb aquesta perspectiva i
amb el fet que alguns dels grups implicats en l’acció comunitària encara tenen una visió de les
drogodependències com quelcom apart. Cal trencar aquesta visió per fer activitats que arribin a
tothom i que les persones que treballen en l’àmbit de les drogodependències tinguin l’aportació
dels diferents sectors.
Els temes específics a partir d’aquesta línia són:





Clubs socials de cànnabis. S’està discutint sobre els aspectes urbanístics, i cal, a més,
actualitzar els criteris de salut. Independentment dels terminis reglamentaris dels diferents
procediments, cal incloure els criteris de salut en les actuals discussions sobre les
normatives a acordar amb els clubs socials de cànnabis, amb el convenciment del grup de
drogodependències, que és un instrument valuós per a portar a la pràctica polítiques de
reducció de riscos en aquest camp.
Continuïtat de l’atenció a les persones drogodependents en sortir de les presons.
Recomanacions d'un llenguatge no estigmatitzador per a institucions i mitjans de
comunicació. Cal reduir el nivell d’estigmatització i volem començar discutint el propi
glossari del Pla de Drogues de Barcelona, per parlar de forma més àmplia i inclusiva.
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Sra. Anna Novella, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat d’oportunitats en la Infància
Excusa la Sra. Maria Truñó, co-coordinadora del grup.
Volem treballar des de l’enfocament d'igualtat d'oportunitats en la infància des de la perspectiva de
diagnosis, criteris i actuacions per tal d'avançar tant en propostes de millora de les polítiques
municipals com per a les pràctiques en serveis i programes públics i d'entitats socials.
El marc de referència és la recomanació europea Invertir en Infància per trencar el cicle de
desigualtats socials, així com l'agenda del grup amb vint línies de treball/mesures prioritàries.
Aquestes vint mesures tenien alguns elements en comú, com assegurar els recursos suficients per
a les famílies amb infants i per tant garantir el benestar, la qualitat i el creixement en les
condicions més òptimes. Per això un dels espais centrals serà el debat sobre les rendes d’infància.
Un altre element vinculat a les rendes d’infància és la situació de pobresa infantil a partir dels
relats que els propis infants han fet a través de les conclusions que es van obtenir en el seminari
Pobresa amb ulls d’infant, la percepció de la infància envers la realitat que estan vivint.
Un altre eix fonamental i que va en la línia del PAM és el treball de la participació dels infants en la
comunitat i en les mateixes entitats com està recollit en el Pacte per la Infància. Qüestionar-nos,
analitzar i debatre com podem fomentar aquestes pràctiques dins de les entitats i en l’àmbit
municipal.
Un altre eix fonamental que creiem que no queda suficientment recollit al PAM és el temps
educatiu i el temps de lleure.
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball d’Envelliment
Treballarem sobre com afecta, com vincula, com ens condiciona, quines possibilitats ens dóna el
fet de viure en una societat digital. Això ho col·loquem d’una manera determinada, en una ciutat
amiga de les persones grans. Barcelona forma part de la xarxa global de ciutats amigues i en
context europeu és una ciutat reconeguda. El paraigües temàtic de participació, entorns amigables
i societat digital ens situa a treballar els entorns d’amigabilitat no únicament des de la dimensió
d’entorns físics, construïts i socials, que són els que més tradicionalment s’han considerat, sinó
que també incorporem l’entorn digital com un entorn que s’ha de tenir en compte quan intentem
avançar en clau d’amigabilitat a la ciutat. El marc temàtic inclou la noció de participació perquè la
perspectiva de l’amigabilitat es vertebra entorn a la participació.
A partir d’aquestes coordenades plantegem tres grans línies de treball amb un enfocament comú,
la consideració dels diferents moments del procés d’envelliment:




Enfortiment de les relacions socials i comunitàries i prevenció de l’aïllament social
Disseny i posada en marxa de noves formes d’habitatge
Repensant la coresponsabilitat política i ciutadana

Volem pensar en les persones grans en l’inici del procés d’envelliment i en les etapes més
avançades de la vellesa, quan poden necessitar suports i atencions d’una manera continuada.
Envellir és un procés, amb limitacions i fragilitats, però també fortaleses. Amb l’anàlisi
d’experiències i les persones convidades que aportaran elements nous, situarem algunes
pinzellades en aquests tres eixos. Entenem que és important treballar-los junts, perquè estan
relacionats. Barcelona és pionera en algun d’aquests temes és pionera i pot ser-ho en altres en el
futur.
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Sra. Núria Fuentes, coordinadora del Grup de Treball de Famílies
El grup de famílies també parteix del reconeixement de la pluralitat de les famílies, les seves
potencialitats, i l’existència de situacions que contribueixen a augmentar la seva vulnerabilitat i la
dels seus membres. Ens plantegem reflexionar sobre com enfortir les famílies des de la ciutat, els
serveis, i les diferents accions per contribuir al seu benestar i el dels seus membres.
Per donar coherència a les inquietuds manifestades, hem triat la promoció del benestar relacional
de la família per prevenir violències intra o interfamiliars. Volem iniciar aquesta feina amb tres
temes seleccionats:






Les competències parentals, amb una perspectiva de cicle vital i parentalitat
positiva. És un tema transversal que dóna coherència als altres. Partim de la
necessitat d’acompanyament a les famílies. En el desenvolupament d’aquestes
competències per a afavorir dinàmiques positives i trencar les dinàmiques violentes.
Competències parentals per l’abordatge del bullying. Partint de les situacions de
bullying no només centrades en l’adolescència i l’entorn escolar, sinó en altres
etapes que poden ser anteriors i altres contextos on es trobin relacions entre iguals.
Es vol reflexionar sobre l’impacte del bullying en l’infant, en el seu medi relacional i
sobretot com es pot abordar des de la família.
Competències parentals i tecnologies. Les tecnologies de la comunicació i la
informació i l’impacte que tenen en les relacions familiars, com es pot gestionar,
com afecta les famílies, ja sigui pel que a l’alfabetització digital, o a les dinàmiques
familiars i personals en la gestió.

Sra. Carla Habif, representant Col·legi d’Arquitectes
Trobo a faltar un grup de treball que combini professionals de l’arquitectura amb professionals
d’acció social, donat que habitatge és un tema transversal a altres grups. Existeix el Consell
d’Habitatge Social de Barcelona, però no hi ha un grup de treball que combini les dues vessants.
Cal pensar tant en habitatge com els espais públics on es desenvolupen les activitats ciutadanes i
de convivència.
Sr. Rodrigo Araneda, vicepresident Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals
i Intersexuals
Pel que fa al document de propostes i tenint en compte l’equitat de gènere i diversitat sexual,
voldria recordar que les interseccionalitats podrien facilitar el pla de treball, per tractar temes de
gent gran, immigració o LGBT, per exemple.
Sr. Toni Vilà, expert
Crec que és necessari un subgrup o grup específic per tractar el tema sociosanitari, un dels temes
de polítiques socials que preocupa més a Europa, sobretot ara que ens replantegem els Serveis
Socials i que la Generalitat també ho està treballant. Barcelona podria ser també un referent en
aquest tema.
Pel que fa al PAM, es podria organitzar a través dels Drets Socials, perquè si no es fragmenta
molt per col·lectius. Per fer-ho més transversal, es podria parlar de drets (habitatge, salut, etc.).
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Sra. Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS
Ja fa molt temps que existeixen els mateixos grups, i potser cal fer un esforç i canviar l’orientació
en el sentit dels drets. El dret donaria la transversalitat que necessitem, perquè la persona és una i
és subjecte de drets, i a partir d’aquí es poden tractar els problemes o potencialitats de la vellesa,
la infància, la família, les escoles... Caldria fer un grup nou de coordinació que fes defensa i
l’anàlisi dels drets de la persona o la ciutadania, veient com es tracten els diferents drets des de
diferents grups.
Pel que fa a l’equitat de gènere, quan parlem de família seria important potenciar aquesta línia. No
tenim una societat equitativa, i l’escola i les famílies són un element fonamental per crear i canviar
valors i actituds respecte a l’equitat de gènere.

Sra. Fina Rubio, presidenta de la Fundació SURT
Em sumo a la proposta d’un grup de coordinació, perquè una de les preocupacions era assegurar
la transversalitat de gènere, que apareix a tot el PAM, i ha anat apareixent en els grups de debat.
Una bona solució podria ser aquest enfocament de drets i transversalitat, perquè això també
permetria incorporar l’equitat de gènere, la igualtat com a dret, des d’una visió transversal.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
 Habitatge i acció social
El marc del Consell de l’Habitatge Social és un espai de trobada on està tant el Col·legi
d’Arquitectes com les entitats socials i seria el marc on crear un grup. En el darrer Plenari del
Consell de l’Habitatge Social es va parlar sobre quins grups podien sorgir després d’haver tancat
temes que havien estat molt punyents (decret d’emergències, etc.), i com aquesta transversalitat
de l’arquitectura i les necessitats socials es podria treballar en un grup de caire més estable es pot
treballar. Es indistint que el paraigües sigui del CMBS o d’Habitatge Social.
 Sociosanitari
És una excel·lent proposta treballar-ho en un grup. L’estratègia de la Generalitat ve molt pilotada
des de la part sanitària, i des de la vessant municipal es vol treballar com posar l’èmfasi a moltes
necessitats socials. S’està treballant des de l’Àrea i en aquesta relació que tenim i s’ha començat
a articular a nivell intern un grup de treball, però seria excel·lent que hi hagués un grup de treball
d’integració sociosanitària des d’una perspectiva municipalista.
 Interseccionalitat.
És una constant en el CMBS, i segurament caldria una especificitat. L’aportació de la perspectiva
de drets potser facilitaria, independentment de les condicions de la diversitat existent, com la
garantia de drets i oportunitats es fa de manera integral.
Pot ser complicat dur-ho a la pràctica per les dinàmiques existents. Els grups de treball han de ser
útils i funcionals, es pot provar i si no funciona, es pot esmenar.
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Recordin que no és necessari que els grups de treball siguin espais estables, es pot pensar en
comissions i plantejar una estratègia de treball, metodologia i calendari. Des de la secretaria,
conjuntament amb la nova vicepresidència, pensarem en treballar els temes recollint les propostes.
També ens posarem en contacte amb altres Consells implicats per valorar la possibilitat de crear
un espai mixt de treball o incorporar-lo dintre dels propis plans de treball dels grups actuals.
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8. Temes a proposta de les entitats
Sra. Mercè Torres, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar Social
Voldria posar en valor el que significa plantejar temes per al treball i debat a proposta de les
entitats. En aquest sentit voldria recordar com es va plantejar el debat del Consell sobre atenció
social i acció comunitària, que ha estat molt ric amb propostes sorgides. El Consell també
participarà, a través de la Permanent en el debat sobre el Projecte Impulsem, el procés de reflexió
i acció sobre el model de treball de l’atenció social bàsica en els centres de serveis socials.
Vull animar les entitats del Consell a ser propositives en plantejar temes pel debat, per a la creació
de grups de treball, per fer posicionaments en relació a temes que preocupen a la ciutat, i que el
paper del Consell sigui significatiu, com ho ha estat al llarg de la seva història, en la definició de
les polítiques socials a la ciutat.
9. Diversos
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials


Premis del Consell Municipal de Benestar Social

Es van lliurar el passat 29 de febrer. Va ser una jornada on es va fer palès que els mitjans de
comunicació, tant a nivell més comunitari de base o amateur com els grans mitjans, s’han anat
reconvertint i han incrementat l’esperit crític. Això fa que hi hagin molts més projectes que anys
enrere amb aquesta sensibilitat social, o posant èmfasi o fent visibles problemàtiques o conflictes
existents.
Una de les qüestions sorgides en el marc del jurat i que caldria discutir en la Permanent són les
pròpies bases del premi. És un premi útil per a fer visible i reconèixer la tasca dels mitjans, però
algunes qüestions s’han d’actualitzar. Les bases parlen d’Internet o mitjans com categories
diferenciades, i actualment aquestes fronteres no són les de fa una dècada. Caldria fer una
actualització que sigui també un revulsiu perquè cada vegada es presentin més projectes i mitjans,
que aquests premis es consolidin com un referent en els mitjans de comunicació de la ciutat.


Calendari de cites presencials del procés participatiu del PAM:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cultura i gènere, 14 març
Coproducció polítiques públiques, 15 març al matí
Necessitat de les associacions de persones malaltes i familiars, 21 de març a la
tarda
Pla de lluita contra el sensellarisme, 30 març a la tarda
La sanitat a la ciutat de Barcelona, 31 març a la tarda
Jornada accessibilitat universal, 1 abril a la tarda
Jornada de debat sobre habitatge a la ciutat, 2 abril al matí
Jornada ciutat inclusiva, 4 abril a la tarda
Millorem els serveis socials i educatius a infants i adolescents, 5 abril a la tarda

Els animo també a entrar a la plataforma digital.
No hi ha més intervencions, es dóna per tancada la sessió.
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