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CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 
 
 
PLENARI 
Acta de la sessió del 13 de novembre de 2013 
 
 
Sota la presidència de la Ima. Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
s’inicia la sessió a les 17 h al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Actua com a secretària la Sra. 
Emília Pallàs. 
 
 
Ordre del dia 
1.  Benvinguda 
2.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
3.  Informe de la tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
4.  Propostes dels Grups de treball 2012 – 2013  
5. Línies de treball previstes pel nou curs 2013 – 2014 
6. Informació sobre la implementació del nou Reglament del Consell  
7. Diversos 
 
Documentació a la carpeta:  
- Acta del Plenari del 4 de juny 
- Composició del Plenari del 13 de novembre 
- Relació d’excuses i delegacions 
- Document Informe participatiu: propostes dels grups de treball 2012-2013 
- Document La Casa de les Idees 
- Díptic Fira Solidària de Nadal d’economia social  

 

 
Assisteixen 
 
Vice-Presidència   

 Irma Rognoni Viader, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats 
 
 
Membres representants de la Corporació Municipal  

 Pilar Díaz López,  regidora del Grup Municipal PSC 

 Imma Moraleda i Pérez, regidora del Grup Municipal PSC 

 Carmen Andrés i Añón,  regidora del Grup Municipal PSC 

 Glòria Martín i Vivas, regidora del Grup Municipal PP  

 Belén Pajares i Ribas, regidora del Grup Municipal PP 

 Ricard Gomà i Carmona, regidor del Grup Municipal ICV-EUiA 

 Miquel Esteve Brignardelli, comissionat Immigració, Grup Municipal CIU 

 Mª Assumpció Roset Elias, comissionada Gent Gran, Grup Municipal CIU 
 
 
Representants dels consells sectorials municipals i/o de participació  

 Pasqual Bayarri  i Valcárcel, Cap de Projectes del Consell Econòmic i Social de Barcelona 

 Carmen R. Bermúdez Bonilla, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona  

 Ma Luz Eixarch i Bosch, vicepresidenta del Consell Assessor de la Gent Gran.  

 Juana Fernández Cortés, vicepresidenta del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

 Laura López Simón, membre del secretariat del Consell de Joventut de Barcelona. 

 Ma Rosa Pons Vilarasau, secretària del Consell de Dones de Barcelona.  
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Representants d’entitats socials  

 Teresa Crespo, presidenta de l’Associació Catalana d’Entitats Socials –ECAS- 

 Josep Ma Gasol i Magriñá, president de la Fundació Família i Benestar Social  

 Jordi Roglà de Leuw, director de Càritas Diocesana de Barcelona  

 Joan Soler i Martí,  Vicepresident 2n de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya  
 
Representants de les associacions empresarials i gremials de les centrals sindicals 

 Juan José Casado, responsable de política institucional de la Regió Metropolitana de la Regió 
Metropolitana de la  UGT de Catalunya 

 
Representants de l’àmbit universitari i professional  

 Josep M. Elias i Costa, president del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

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

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

 
Representants de l’obra social de les caixes d’estalvi 

 Marc Simón i Martínez, director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “La Caixa”  

 
 
Sindicatura de Greuges de Barcelona 

 Marino Villa Rubio, Síndic Adjunt  

 
Observadora 

 Francesca Masgoret i Llardent   
 
Coordinadors i coordinadores 

 Cristina Brullet i Tenas, coordinadora Grup de Treball (GT) de Famílies 

 Ferran Cortes Izquierdo, coordinador del Grup de Treball d’Acció Comunitària 

 Rafel Guayta Escolies, coordinador del Grup de Treball de Salut 

 Mercè Pérez  Salanova, coordinadora Grup Treball Gent Gran 

 Oriol Romaní  Alfonso, coordinador GT  Drogodependències,  

 Josep Ma Villena Segura, coordinador Grup de Treball d’Infància 

 Miquel Domènech, coordinador de la Comissió de Treball de la Inserció Laboral per a persones amb 
diversitat funcional 

 
Experts i expertes  

 Josep Miró i Gelabert, expert, ex coordinador del Grup Treball  de  Voluntariat 

 Joan Ramon Villalbí i Hereter, ex coordinador GT Sida  

 
 

Deleguen 
 Xavier Grau Sabaté, ONCE, Delegat Territorial de Catalunya, Delega en el Sr. Josep Vilaseca Sau. 

 Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en  

 Toni Codina, director general de la Taula. 

 Josep Marquès i Baró, president de Creu Roja a Barcelona. Delega en Mercè Torres i Antònia 
Giménez.  

 Oriol Pujol i Humet, director general  de la Fundació Pere Tarrés en  Irene Mata. 

 Raquel de Haro, responsable de política social  de CCOO del Barcelonès en Víctor Valls. 

 Núria Aymerich Rocavert, representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona en  
Miquel Amorós i March. 

 Lluís Comerón i Graupera, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Delega en Carla Habif-
Hassid Bozzo, vocal de la Junta Directiva de la demarcació de Barcelona. 

 Josep M. Martí i Martí, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Delega en Enric Frigola Viñas, 
Secretari de la Junta de Govern. 
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 Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en Rosa Ma Barberà Ramos, 
vicedegana del Col·legi. 

 Salvador Bacardit i Fígols, Vicari episcopal de l’Arquebisbat i delegat de Càritas Diocesana en Jordi 
Roglà de Lew, director de Caritas Diocesana de Barcelona 

 Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya. Delega en 
Joan Batlle, director de Programes Socials d’Habitatge. 

 
 
 
Excusen 

 Joan Laporta i Estruch, regidor del Grup Municipal Unitat per Barcelona.  

 Ma José Ariza Toledano, vicepresidenta del Consell de Gais Lesbianes, Homosexuals, Bisexuals i 
Transsexuals de Barcelona. 

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

 Josep Lluis Rabell, president de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. 
 Jordi Morató-Aragonés i Pàmies, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 

Catalunya. 

 Arcadi Oliveras i Boadella, president de Justícia i Pau.  

 Maria Truñó i Salvadó, responsable de sensibilització i polítiques d’infància UNICEF-Comitè de 
Catalunya. 

 Yesika Aguilar, Foment del Treball Nacional.  

 Pere Llorens i Lorente, president d’honor  del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de 
Barcelona.  

 Joan Segarra i Ferran, director de la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa social de Catalunya. 

 Núria Basi i Moré, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.  

 Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

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

 Pere Rigau Cateura, president d’Acció i Cooperació del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. 

 Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. 

 Rosa Vilavella Gasul, Col·legi d’Economistes de Catalunya.  

 Josep Vilajoana Celaya, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

 Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona. 

 María Dolores Balibrea i Pérez, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona.  

 Mercè Caso i Señal, Jutgessa Degana de la Província de Barcelona. 

 Neus Pujal i Sánchez, fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

 Joan Aregio Navarro, director del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  

 Mònica Duaigües,  Cap de Programes d'Atenció Social. Fundació CatalunyaCaixa. 

 Gemma Cánovas Sau, coordinadora del Grup de Treball Dones.  

 Albert Sales  Campos, coordinador  Grup de Treball Pobresa. 

 Ismael Blanco i Fillola, expert, ex coordinador Grup de Treball d’Acció Comunitària. 

 Judith Cobeña i Guàrdia, experta, ex coordinadora Grup Treball  Drogodependències. 

 Marta Cruells i López ,experta, ex coordinadora Grup Treball Dones. 

 Jose Fernández i Barrera, experta, excoordinadora Grup Treball Infància. 

 Rafael Manzanera i López, expert, excoordinador del Grup Treball de SIDA.  

 Albert Recio i Andreu, expert, excoordinador Grup Treball de Pobresa. 

 Josep Ribera i Pinyol, expert, excoordinador Grup Treball  Immigració. 

 Andreu Segura i Benedicto, expert, excoordinador Grup Treball Salut. 

 
Convidats: 

 Cristina Iniesta, delegada de Salut. 

 Àngel Miret, gerent, de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
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 Ma Glòria Figuerola, directora executiva de Qualitat de Vida i Igualtat i Esports. 

 Josep Ma Villarreal, director d’Estratègia i Innovació. 

 Àngels Canals, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials. 
  
 

 
 
 
1. Benvinguda 
 
Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, fa un reconeixement al Dr. Clusa, 
mort el passat mes d’agost destacant que va ser una persona activa i combativa i l’impulsor de la reforma de 
la salut mental a Catalunya. Suposa que recull el sentiment de tothom del Consell Municipal, i així es farà   
constar en acta. També fa un reconeixement a la Sra. Victòria Sau, que morí el passat 6 de novembre, va 
ser una dona que totes les dones hem tingut com un referent, investigadora i feminista. Va ser 
vicepresidenta del Consell de Dones, Medalla d’Honor de Barcelona i era la mare de la Gemma Cànovas, 
coordinadora del Grup de Dones. Avui la Gemma no hi és i li volem transmetre, com no podia ser d’una altra 
manera el nostre, condol i tot el nostre suport.  
 

La Sra. Fandos dóna la benvinguda als nous representants al Plenari: Sr. Juan José Casado, en 

representació de la UGT Catalunya en el lloc de la Raquel Gil,  a la Sra. Yesika Aguilar, en representació de 
Foment del Treball Nacional, al Sr.Oriol Rusca en representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (que 
ha delegat) i acomiadar la representació de la Fundació CatalunyaCaixa que per motius d’organització ha 
deixat de funcionar com a tal. 
 
També vull saludar, al Miquel Domènech, que ha estat coordinador de la Comissió de Treball, creada ad hoc, 
sobre inserció laboral de les persones amb diversitat funcional en el mercat ordinari com ja es va informar a 
la Permanent.  
 
Recordar-los, que tenen a la carpeta el llistat d’excuses i delegacions, l’acta de la sessió del 4 de juny, 
l’informe participatiu i la memòria del curs 2012-2013. 
 
Vull agrair molt especialment la presència de tots els membres dels Grups de Treball que avui ens 
acompanyen,  dels tècnics i tècniques municipals i els convidats de l’Àrea de Qualitat de Vida: Àngel Miret, 
gerent de l’Àrea; Glòria Figuerola, directora executiva; Ramon Lamiel, gerent de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat; Àngels Canals, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i Josep 
Villarreal, director d’Estratègia i Innovació.  
 

 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
L’acta de la sessió anterior es va remetre electrònicament. Com que no hi ha cap aportació o modificació, es 
dóna per aprovada.  
 
3. Informe de la tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
L’ informe es divideix en dues parts. Jo faré una primera part, i la segona la farà el Sr. Àngel Miret, més 
referida a l’habitatge i al projecte de La Casa de les Idees.  
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona, l’equip de Govern, ha situat la inversió en polítiques socials en el centre 
de les estratègies de futur de la ciutat i per una Barcelona amb més cohesió social. Aquest any, la política 
de Benestar Social i Qualitat de Vida per a nosaltres ha estat un dels eixos centrals, per no dir l’eix més 
central de la nostra estratègia de govern.  
 
Creiem que d’alguna manera el pressupost del 2013, que partia d’un pressupost prorrogat, i gràcies als 
increments que hem anat fent, ha estat un pressupost que respon a les necessitats que podíem assumir 
com a Ajuntament. Per tirar endavant tots els projectes i els programes, el govern de la ciutat ha comptat 
sobretot, i això ho vull destacar, amb les entitats del tercer sector, amb organitzacions, amb institucions i 
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evidentment també amb la ciutadania. Crec que l’exemple més clar és que des de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva, on ja tenim més de 500 entitats, s’està desplegant una estratègia compartida per a la 
inclusió social a la ciutat de Barcelona. També el Consell Municipal és una bona mostra, amb més de 300 
persones implicades, 149 entitats i associacions, que tots i totes han treballat, han fet propostes, com 
veurem després.  
 
Un dels esforços o accions més significatives que hem fet aquest any ha estat garantir que els infants (i cal 
dir que això va ser una petició feta i pactada amb tots els Grups Municipals, per tant no és només del 
govern) tinguin les necessitats alimentàries cobertes, mitjançant, entre d’altres, beques menjador, ajuts per a 
menjadors escolars i altres tipus d’ajuts. En aquest cas, dir-los que el curs 2012 – 2013 des de l’Àrea hem 
fet una aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros, i que tot això s’ha acabat concretant en una aportació 
de gairebé 5 milions d’euros (4,9 milions d’aportació municipal), amb el que hem pogut donar cobertura a 
15.500 beques menjador. De la mateixa manera que pel curs 2013 – 2014 nosaltres garantirem els recursos 
necessaris per cobrir el 100% de les sol·licituds beques. La previsió d’aquest any és que l’Àrea, enlloc de 
2,5 milions, ha pressupostat 3,1 milions d’euros, amb un total de 5,1 milions d’aportació municipal. Sabem 
que aquesta no és una competència que ens pertocaria directament a la nostra Àrea, però creiem que, igual 
que tenim altres polítiques d’alimentació, també és important que no hi hagi cap nen a la ciutat que passi 
gana o que es quedi sense beca menjador. 
 
Un altre de les accions que hem fet des de l’Institut Municipal de Serveis Socials ha sigut treballar per 
detectar les necessitats alimentàries dels infants de la ciutat i per això vam posar en marxa, ja abans de 
l’estiu i després també ho vam fer durant l’estiu, el protocol conjunt amb el Consorci d’Educació, per donar 
resposta a aquests casos que no eren coneguts en aquell moment pels Serveis Socials i que necessitaven 
un reforç en el tema alimentari. Aquest protocol ens ha permès donar cobertura d’alimentació als escolars 
que ho requerien durant el curs escolar i també durant els mesos d’estiu.  
 
Aquest estiu, per centrar-me només en l’estiu, es van concedir ajuts d’alimentació a 1.085 famílies, el que va 
suposar un increment de gairebé el 250% de l’any 2012. I per altra banda, la campanya de vacances d’estiu, 
en la que les famílies amb necessitats tenen beques, ha significat més del 30% de beques que l’any anterior.  
 
També durant l’estiu els 15 centres oberts de la ciutat han col·laborat en el programa “Berenars Nutritius”, 
on han estat atesos 1.481 nens. I davant d’aquesta acollida, hem ampliat aquest servei a tota la xarxa de 
centres oberts per aquest curs que ja hem iniciat. Per tant en aquest moment ja es fa als 19 centres oberts.  
 
En la mateixa línia seguim coordinant la Taula Solidària d’Aliments. S’ha elaborat i presentat el mapa de 
distribució d’aliments de la ciutat, el qual ens permet treballar, de cara al futur, d’una manera més conjunta i 
esperem més eficaç i amb més eficiència, tot el tema de la distribució d’aliments. En aquesta línia s’ha posat 
en funcionament, just abans de l’estiu, la targeta Barcelona Solidària, una targeta amb un valor monetari 
definit pels Serveis Socials que permet escollir els diferents aliments. Per a nosaltres, és una manera més 
dignificant, i també alhora permet  no incrementar el valor econòmic de l’aportació, ja que estem acabant de 
tancar que els propis operadors alimentaris puguin aportar en aquesta targeta. Ja s’han repartit més de 
1.000 targetes entre els 40 centres de Serveis Socials. Estem impulsant nous sistemes de distribució 
d’aliments, juntament amb algunes de les entitats que estan aquí, per veure de quina manera podem fer la 
distribució a través de supermercats, o d’una altra via. 
 
Vull destacar que els Serveis Socials, en aquests moments difícils, igual que les seves entitats, han de fer 
un esforç molt més important que fins ara i tenen molts més usuaris. Això també es produeix als Serveis 
Socials Bàsics. En concret, vull agrair molt especialment als treballadors i treballadores dels centres de 
Serveis Socials bàsics l’esforç que fan per fer aquesta estratègia conjunta amb Àrees, entitats, amb tothom, 
per poder arribar a totes les persones.  
 
Dir-los que ha augmentat el nombre d’usuaris  als serveis socials, el 2012 es van atendre 68.635 persones. 
Encara no tenim tancats els números d’aquest any però pel que veiem anem cap a un augment important.  
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Pel que fa a l’ocupació i la formació, a la nostra Àrea estem fent coses noves i en aquesta línia, per exemple,  
s’han augmentat 546 places, promovent 30 grups més de Programes de Qualificació Professional Inicial, 
PQPI, a la ciutat, dels quals 3 van ser adreçats a educadors especials. Però a més a més, la novetat és que 
aquests joves, aquestes noves places que hem augmentat, venen derivades pels centres de Serveis 
Socials.  
 
Per altra banda, també hem fet un nou programa: Programa Personalitzat de Recerca de Feina, PROPER, 
conjuntament amb Barcelona Activa, però amb fons que provenen de la nostra Àrea. El que fem és ajudar i 
orientar en la recerca de feina a persones entre 40 i 60 anys, aturades, amb nivells de qualificació baixos. 
Aquest any, atendrem aproximadament a 1.000 persones.  
 
Per altra banda, seguim amb un programa que ja existia i al qual hem donat un nou reforç, el Programa 
d’Inserció Sociolaboral, PILS. És un programa integral d’orientació, tutorització i inserció per a persones amb 
especials dificultats i en risc d’exclusió. El 2012 es van atendre 459 persones, de les quals el 35% s’han 
inserit. 
 
Continuem enfortint els programes adreçats a la inserció sociolaboral ja sigui des del programa d’ABITS, Pla 
per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual amb el projecte d’inserció laboral per a persones transsexuals o 
amb el Servei d’inserció laboral de persones amb discapacitat. En aquest últim, s’han aconseguit, durant 
l’any 2012: 213 contractes laborals, 205 inscripcions a cursos de formació, 375 valoracions i orientacions, 
522 itineraris individuals. Amb tot això també s’ha donat suport a 52 treballadors amb discapacitat a la 
plantilla de Parcs i Jardins. Per tant, continuem treballant en aquesta línia, però no ens podem aturar, cada 
dia hem d’innovar, hem de crear més serveis i hem d’anar fent coses noves i invertint més.  
 
Vull destacar el nou contracte del Servei de Teleassistència, amb un import de més de 10 milions d’euros 
(10.035.000 euros), que ha permès eliminar la llista d’espera. Això és important, però no només el fet que 
ens permet eliminar aquesta llista, sinó perquè a més a més la innovació tècnica també ha permès 
incorporar dispositius per monitoritzar situacions que han de donar més benestar i més qualitat de vida a la 
gent gran. Per exemple, dispositius de detecció de caigudes, de fums, de moviments, etc. Amb tot això, hem 
passat d’un fort augment al 2013 incrementant en 6.070 usuaris, passant dels 59.000 que havia a finals de 
l’any passat, on ja havia hagut un augment molt important, a més de 65.000 al mes d’octubre de 2013. 
 
També el nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària amb un plec amb aspectes molt innovadors, amb 
requeriments de qualitat i model de gestió, ha permès incrementar el nombre d’hores. L’any 2012 es van 
incrementar en un 16% i continuarem en l’augment. No hi ha, en el SAD, llista d’espera per a la prestació del 
servei. Quan es sol·licita es dóna, i és un servei que continua creixent i que per a nosaltres continua sent 
importantíssim.  
 
Un altre tema que aquest any hem aconseguit fer, és que les places d’estades de respir han rebut una 
aportació extraordinària municipal de més de 500.000 euros que ha permès acollir, per primera vegada, 
totes les sol·licituds de gent gran amb dependència. S’han habilitat 70 places més i s’han pogut atendre 
aquelles estades sol·licitades durant els mesos d’estiu, que és quan més es demana. 
 
D’altra banda, recordar-los l’aprovació de la mesura de govern per a la contractació responsable amb criteris 
socials i ambientals, que suposarà la incorporació directa al mercat de treball de persones en risc d’exclusió 
laboral. Avui s’ha aprovat el Decret d’Alcaldia de la instrucció d’una implementació de la contractació pública 
responsable amb l’objectiu de fer extensives aquestes clàusules socials a tots els grans contractes de 
l’Ajuntament i les clàusules ambientals a productes i serveis identificats com a prioritaris. De moment, sense 
encara haver posat en marxa la instrucció,  només amb les accions que hem anat fent a través d’aquesta 
mesura, ja s’ha permès incorporar a 59 persones.  
 
També vull destacar alguns nous serveis: el nou Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) adreçat a 
persones que viuen violència domèstica  És un nou servei municipal ambulatori que substitueix i aprofita el 
millor dels que ja existien: de l’Equip d’Atenció de les Dones i del Servei d’Atenció a Nens. Està ubicat a Nou 
Barris i presta una atenció integral a les dones, als seus fills i filles i entorn proper. És un servei que gestiona, 
a més a més, els allotjaments d’urgència i de llarga estada. 
  



 

 
7/21 

 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Departament de Participació Social 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

Aquest estiu, 150 nens i nenes, provinents del reagrupament familiar han participat al programa “A l’estiu, 
Barcelona t’acull”, un programa que es fa conjuntament amb les biblioteques de la ciutat i que fa anys que 
funciona i continua sent essencial, necessari i important.  
 
Hem posat en marxa un equip d’intervenció social a l’espai públic, per a grups juvenils que en fan ús 
inadequat. Un equip d’intervenció de 4 professionals que conjuntament amb els cossos de seguretat estan 
treballant a diferents espais de la ciutat. S’ha començat als districtes de Sants, Sant Andreu i Nou Barris. 
Conèixer  les dinàmiques d’aquests grups ens permetrà fer un pla de treball amb cadascun d’ells.  
 
El programa “Radars”, que es va començar en el mandat anterior en el barri del Camp d’en Grassot, de 
Gràcia, en aquest moment l’hem estès a 7 districtes (encara ens falten 3) i a 16 barris. Per tant ja hi ha 127 
entitats socials compromeses i està previst que el 2014 arribem als 10 districtes.  
 
S’ha creat una Oficina d’Assentaments, que depèn del Pla d’Assentaments de Barcelona, per vetllar i 
assegurar la dignitat de les persones que viuen als assentaments. Aquesta és una àrea en què s’està fent 
una feina molt important, gens fàcil, i vull agrair al Miquel Esteve, Comissionat d’Immigració i Acció 
Comunitària, totes les accions que s’estan fent.  
 
Des de l’àmbit d’esports es reforcen programes per a la inclusió i la cohesió social. El programa “Convivim 
esportivament”, un programa nou, que ha permès durant el curs 2012 – 2013 l’accés a la pràctica esportiva 
a 1.610 nenes i nens. Apostem per l’esport com a element d’integració a través del programa “Activa’t”, 
s’està oferint activitats per treballar la salut a través del medi ambient, als parcs i en diferents espais de la 
nostra ciutat.  
 
També els informo que s’ha constituït el Consell Municipal de l’Esport de Barcelona.  
 
Al passat Plenari Municipal es va aprovar , el Pla d’Acció sobre Drogues de la Ciutat 2013 – 2016 en el que 
es preveu l’estratègia d’aquest model que es coneix com a “Model Barcelona” que intenta sumar les 
voluntats de tothom que fa suggeriments i propostes.   
 
I finalment, a partir del mes que ve el que fins ara era el SAIER (Servei d’Atenció a l’Immigrant i Estrangers 
Refugiats) ha passat a ser el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, adaptant-nos a un nou 
model migratori tal com ja prevèiem en el Pla d’Immigració aprovat i fet amb moltes de les entitats que avui 
estan aquí. El moment migratori ha canviat, hi ha menys arribades, hi ha més retorns al país d’origen i 
alhora també hi ha força gent de la nostra ciutat que emigra. Amb això no volem en cap moment animar a la 
gent que emigri, volem que es quedin aquí. Però si han d’emigrar, nosaltres els oferirem a partir d’ara un 
servei d’informació i assessorament per a l’emigració i també creem un nou servei del retorn voluntari. 
D’aquesta manera el SAIER esdevé un centre, per a nosaltres, molt pioner dedicat a la mobilitat urbana.  
 
 
Àngel Miret, Gerent de l'àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports 
En habitatge partim sempre d’un deute històric que té l’Administració municipal amb la ciutadania de 
Barcelona. Disposem d’un parc d’habitatge de lloguer social d’11.000 habitatges quan les necessitats 
mínimes per afrontar crisis com la que ens colpeja encara avui hauria de ser, com a mínim d’un 10% del 
parc d’habitatge del conjunt de la ciutat, o sigui uns 60.000 – 70.000 habitatges, o sigui que tenim molta 
feina a fer. 
Pel que fa al posicionament de la ciutat, el Consell Plenari de l’octubre de 2011 va aprovar per unanimitat 
que Barcelona és una ciutat inclusiva i compromesa en la prevenció de desnonaments per dificultats 
econòmiques i en defensa del dret d’habitatge. I es va decidir crear la Comissió Mixta, amb participació de 
tots els Grups Municipals, associacions, col·legis professionals, etc. i que és la que fa d’impulsora del procés 
de la recerca d’aquest habitatge tan car i tan preuat a la ciutat.  
 
De forma molt breu, els faig avinent quines són les actuacions més rellevants dintre d’aquest àmbit. En 
primer lloc es va posar en marxa el Centre d’Allotjament Familiar Temporal de Navas. Estem en aquest 
moment preparant un segon equipament en el mateix sentit. 25 unitats habitacionals, preparades per a 
famílies sobretot en procés o pèrdua ja d’habitatge i molt orientat a aquelles que tenien disponibilitat de tenir 
un habitatge social però que mentrestant estaven en una situació d’impasse que no els permetia tenir un 
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habitatge digne. D’ençà i fins el setembre de 2013 (es va posar marxa en el gener d’enguany) s’hi han 
allotjat més de 50 famílies. Per tant és un equipament de transició, provisional, no és un habitatge 
permanent.  
 
En segon lloc, un centre del qual n’estem molt satisfets. Ha estat una operació complexa des del punt de 
vista jurídic i econòmicament d’un import molt elevat, però que dignifica moltíssim la situació. Així com al 
primer cas, Navas, estem parlant de famílies, i per tant de parelles amb criatures, en aquest segon 
allotjament al c. Hort de la Vila, estem parlant de famílies amb les mateixes necessitats i en risc d’exclusió i 
amb pèrdua d’habitatge, però de persones o parelles sense fills. En aquest moment acabem d’ampliar el 
conjunt de places, vam obrir amb 60 places al maig i hem ampliat de 60 a 75 i fins a l’octubre d’enguany, 
data del darrer recompte, hem allotjant més de 110 persones. Es tracta novament d’un equipament de 
transició i que per tant pretén fer un seguiment de les persones de forma que es permetin incorporar a una 
vida ordinària si més no en el tema d’allotjament.  
 
L’Àrea ha adquirit un conjunt 21 habitatges a Torre Baró, que majoritàriament s’han dedicat a habitatges 
d’inclusió cedits a altres entitats com ara Càritas, Creu Roja, ProHabitatge, Salut i Comunitat i la Fundació 
Mambré. S’han signat diversos convenis entre l’Ajuntament de Barcelona i Càritas, amb Caixa Catalunya, 
etc. i amb la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca i l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
aquest darrer molt orientat a l’ajuda mútua per a afectats per llançaments i desnonaments, el voluntariat, els 
serveis d’assessorament econòmic, etc.  
 
Pel que fa a l’ampliació del parc d’habitatge social pròpiament, s’ha posat directament a disposició de la 
ciutadania un conjunt de 189 pisos de lloguer assequible, la promoció de Torre Baró, titularitat de REGESA, 
en la qual l’Ajuntament ha subvencionat durant un període de 5 anys el 50% del preu del lloguer, amb la 
qual cosa ens trobem amb lloguers que van dels 150 als 300€ aproximadament.  
 
L’adjudicació d’aquests pisos es va fer a través dels mecanismes legals previstos a aquest efecte el juny de 
2013. A hores d’ara pràcticament estan tots els pisos ocupats, en un intent d’integració i rehabilitació d’un 
barri. Hem posat equips que ajuden a promocionar aquest sentit comunitari de barri. S’han cedit alhora, 
dintre d’aquest mateix conjunt, 32 pisos a la Universitat de Barcelona i a la Fundació de la Universitat, de tal 
manera que els pisos vagin destinats a professors, investigadors i estudiants. La Fundació es compromet a 
fer una actuació de barri, a part de la que li és pròpia com a Universitat.  
 
Per tant, hi ha un projecte molt interessant, que haurem de veure com es desenvolupa, de tractament d’un 
barri des d’una perspectiva íntegra. En aquest mateix col·lectiu, a part d’aquests 152 pisos de lloguer social, 
hi ha 19 pisos per a contingents especials, que s’han adjudicat directament per la Mesa d’Emergència i 7 
pisos que s’han cedit pel Consorci d’Habitatge a entitats socials com a pisos d’inclusió, apart dels que ja he 
esmentat anteriorment, més aquests 32 pisos als quals m’he referit, de cara a la Universitat.  
 
Pel que fa als projectes de futur, el més important, és el “100 x 1.000”, 100 milions d’inversió per a 1.000 
habitatges de lloguer social i altres programes vinculats a l’habitatge social. En aquest moment està a debat, 
ja que requereix d’unes majories que ara mateix no hi són. En qualsevol cas, es posi en marxa o no aquest 
procés (cosa que seria decisió de l’equip de Govern) el que faríem alternativament seria un programa 
d’habitatge social de lloguer que posaríem en marxa en el primer trimestre de l’any que ve fins al final de la 
legislatura.  
 
Això pel que fa a les polítiques d’habitatge de forma molt breu i resumida, i que naturalment quedo a la seva 
disposició per si qualsevol de vostès té interès en desenvolupar alguna observació o pregunta.  
 
No deixa de ser interessant, tot i que petit en volum en referència a la problemàtica de l’habitatge, l’aportació 
que s’ha fet des del punt de vista de la creativitat i la participació democràtica l’encàrrec que també va 
formular la Comissió Mixta contra Desnonaments, de fer el que hem volgut dir “La casa de les idees”, que 
molts de vostès coneixen, i per tant seré breu. Constitueix una nova forma de participació democràtica a 
través de sistemes que aprofiten la xarxa per suggerir idees que enfront de grans problemes que pot tenir la 
ciutat com és, reitero, el de l’habitatge. Es va obrir una web on es podien fer aportacions de tota mena, idees, 
i no solament aquelles persones que aporten idees, sinó qualsevol persona o entitat que volgués participar 
donant la seva opinió. Es van presentar 93 projectes ciutadans per garantir el dret de l’habitatge i superar en 
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la mesura del possible la problemàtica que comporta aquesta manca a la que m’he referit de bon 
començament, d’aquest dèficit crònic que té la ciutat d’habitatge social. D’aquestes 93 propostes hi va haver 
uns centenars de vots, comentaris, més de 4.000 visitants únics, etc. D’aquest procés es van seleccionar a 
la següent fase 30 propostes, i d’aquestes finalment es van escollir 10 propostes en les quals no 
m’entretindré ara, però que estan a la disposició de tots vostès i estan també a la web de l’Ajuntament. En 
aquest moment estem en una fase gairebé tan interessant com l’anterior, que és no només tractar des de la 
perspectiva del món de les idees, i les iniciatives, sinó passar al món de les realitats, i per tant l’Ajuntament 
està fent tots els esforços que pot davant aquests creatius, innovadors, de mirar de donar suport de tota 
mena (de xarxa, econòmic, si fos el cas) per tal que aquestes idees, totes o la major part d’elles, es puguin 
dur realment a efecte. És una fase que en aquest moment és apassionant i que seguim amb gran interès 
per veure si podem passar de la teoria a la pràctica. Per tant, d’alguna forma, partim de la de la Casa de les 
Idees, però aquesta no tindria cap sentit si no fóssim capaços de convertir les idees en realitat tangible. 
Aquesta és una iniciativa en la que el Comissionat de Participació, l’Àrea, la Tinent d’Alcalde, tots plegats, 
estem impulsant de que sigui un mecanisme de participació democràtica, en el sentit de que sigui la pròpia 
ciutadania la que aporti solucions davant de reptes complexos que moltes vegades, requereixen a part de 
recursos econòmics (que també, naturalment) també d’una aportació vinculada al món de la innovació  
 
 
Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Per acabar, breument, els hi faré un resum, perquè vostès ho tenen al document de la memòria, i em  
centraré en algunes demandes que vostès ens van fer i que es van plantejar en el curs anterior, que van ser 
evidentment comunicades a la Comissió. 
 
L’Àrea ha creat un departament específic d’Acció Comunitària, que depèn del Sr.Miquel Esteve, que tindrà 
la missió de continuar impulsant les accions comunitàries a la ciutat i definir un programa de treball. Hem 
estat parlant tant del treball comunitari que desenvolupen els Serveis Socials Bàsics com els Plans de 
Desenvolupament Comunitari que es desenvolupen als barris encaminats a la capacitació i potenciació de la 
comunitat per afavorir la cohesió i la inclusió social. Com a dades breus, remarcar la importància del creixent 
nombre de projectes comunitaris impulsats des dels centres de Serveis Socials. En l’actualitat, el nombre de 
projectes comunitaris es situa pel voltant de 60 per tots els districtes i a la vegada tenim i mantenim els 13 
Plans de Desenvolupament Comunitari a 8 dels 10 districtes.  
 
Vull destacar els elements d’innovació en relació a l’impuls de programes educatius preventius de relacions 
abusives en adolescents i joves en la línia de la innovació a la Direcció del Programa de Dona i Direcció de 
Drets Civils i el co-lideratge del Consorci d’Educació. Han iniciat, al 2012, un Grup de Treball amb persones 
expertes per dissenyar estratègies de prevenció i sensibilització adreçades a nens i nenes, nois i noies entre 
6 i 16 anys, així com també a professorat, famílies i entorn educatiu més informal. La innovació d’aquest 
projecte rau, sobretot, a la integració del seu contingut en el currículum educatiu de forma transversal i en el 
disseny d’una avaluació del procés i d’impacte.  
 
En quant al tema de gent gran, dir-los que, en relació a la recomanació del Consell, al juny del 2013 al 
Plenari es va presentar una mesura de Govern per promoure el bon tracte a les persones grans. Ja s’han 
iniciat el conjunt de mesures per garantir la seva implementació tant pel que fa a la sensibilització, la 
formació de professionals o l’elaboració d’un nou protocol per als professionals implicats.  
 
Sobre les propostes del grup de famílies, destacar l’atenció a persones i famílies per part dels Serveis 
Socials Bàsics, i la intensitat del treball grupal i comunitari de tota la xarxa de Serveis Socials Bàsics. Durant 
l’any 2012, es van desenvolupar al voltant d’uns 100 projectes de suport a famílies i persones ateses als 
diferents districtes de la ciutat, com el grup de suport davant de situacions motivades per la crisi econòmica, 
grups amb persones aïllades socialment, grup de suport educatiu per a pares i mares, grup de cuidadors de 
Sant Gervasi, taller “Sortides a la crisi”, banc del temps, projectes d’escola i família al Raval Sud, etc...  
 
En resposta al grup d’infància, per a l’elaboració del Pla Municipal d’Infància 2013 – 2016 s’ha fet una 
diagnosi de situació actual, s’han revisat els indicadors d’infància i adolescència existents, tal com 
plantejava el propi Grup, però a més a més s’han estat aplicant aquestes recomanacions en tot el treball de 
detecció i actuació davant de les situacions de necessitat d’alimentació infantil, que han tingut com a resultat 
el disseny d’un nou model que ha servit per a altres administracions, com ja els he comentat abans.  
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En quant al tema de pobresa, l’Ajuntament ha portat a terme noves iniciatives en la línia del que se’ns 
demanava, per la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats, i hem refermat i modificat 
d’altres que ja es portaven a terme per garantir aquesta inserció laboral de les persones amb més dificultats, 
així com que les empreses d’inserció tinguin una preferència per accedir a les contractacions de 
l’Administració local, com ja hem indicat i jo he explicat ara breument a partir de la mesura de Govern de 
contractació responsable. I en aquesta línia, vam posar en marxa la Fira Solidària de Nadal de l’economia 
social, per fer visible aquesta tasca de productes i serveis. Després els explicarem el que farem aquest any.  
 
En quant al tema de salut, en la línia d’abordar les prioritats de salut en els territoris amb més desigualtats 
de salut de la ciutat, hi ha l’objectiu de promoure l’equitat en la salut mitjançant l’acció comunitària. Hem 
seguit avançant en el programa “Salut als barris”, hem incorporat nous barris, noves accions, i aquest any 
s’han incorporat dos barris nous, al districte de Sant Martí, que són Besòs – Maresme i La Pau – Verneda. 
També s’està dissenyant, de manera pilot, un programa d’abordatge integral de l’envelliment saludable. 
S’implementarà a dos barris de la ciutat de manera pilot per tal que després de la seva valoració – com va 
passar amb “Radars” o altres projectes – es pugui estendre a tots els districtes. Actualment està en la fase 
de definició de model i està previst iniciar-lo a principi del 2014.  
 
I en quant al tema de drogodependències, com ja els he dit, al 2013 s’ha elaborat i hem aprovat el Pla 
d’Acció sobre Drogues. En aquest cas, es van tenir molt en compte totes les aportacions del Grup de treball 
de Drogues del Consell, on vostès han dedicat un treball intens a debatre i proposar mesures pel Pla.  
 
 
 
4. Propostes dels Grups de Treball 2012 – 2013  
 
Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social 
Aquest any, els diferents Grups de Treball del Consell han treballat de manera transversal sota un eix que 
ha estat el focus d’atenció de molts de grups, amb més o menys intensitat, que era l’impacte que té la crisi a 
nivell de famílies, infància, pobresa o de salut. Aquest treball transversal que s’ha fet ha comportat per 
primera vegada que un grup de treball del Consell Municipal col·laborés amb un Grup de treball del Consell 
de Ciutat, per abordar el tema de la crisi i el teixit associatiu i ha comportat que hagi hagut una 
complementariat de visions i aportacions tant en el Consell de Ciutat com en el que avui es presenta a nivell 
de propostes del curs. Tots els Grups de Treball han treballat i han aportat les seves propostes al Pacte del 
Temps de la ciutat. El Grup de Salut i el de Drogodependències han treballat, com ho fan habitualment, 
conjuntament a partir de l’anàlisi dels resultats de l’enquesta de salut. El Grup de Gent gran del Consell ha 
treballat amb el Consell Assessor de la Gent Gran per fer aportacions a l’impuls del bon tracte i la lluita 
contra el maltractament a les persones grans. Cal destacar, per últim, que aquest any el Consell ha creat, a 
proposta de la vicepresidència, una Comissió específica ad hoc, per abordar una temàtica sorgida arrel 
d’una declaració que va fer el propi Ajuntament al voltant de la inserció de les persones amb diversitat 
funcional en el mercat ordinari i que avui també tindrem ocasió d’escoltar les propostes i els plantejaments 
que s’han fet.  
 
L’informe que tenen a les carpetes creiem que és un informe que té una coherència interna malgrat cada un 
dels Grups de Treball aporti visions específiques. Això és important perquè el Consell Municipal de Benestar 
Social no deixa de ser un ens únic que aborda la realitat del benestar i la qualitat de vida a la ciutat, i és 
important que vostès puguin llegir totes aquestes propostes amb una visió global de benestar i qualitat de 
vida i això és el que hem intentat recollir en aquest informe participatiu. Trobaran les aportacions que ha fet 
cada Grup i que ara els coordinadors i coordinadores dels diferents Grups ens presentaran. Però recordem, 
com altres anys, que el resultat d’aquest treball és molt sintètic, recull la participació de 276 persones que en 
57 reunions de treball al llarg de l’any i amb la participació també de 43 persones expertes que hem 
convidat en els diferents Grups que ens han ajudat a fer les reflexions que es presenten avui. Per tant, 
simplement donaré peu a la presentació de cada un dels Grups de treball.  
 
Agrair el treball, que com cada any fan els coordinadors i coordinadores de dinamitzar, sintetitzar i proposar 
la feina que es fa. Dono pas en primer lloc al Sr. Rafael Guayta, coordinador del Grup de Salut.  
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Rafel Guayta, coordinador del Grup de Treball Salut 
Vull agrair les paraules de glossa per la tasca del Dr. Clusa al davant d’aquest Grup de Treball de Salut al 
llarg d’aquests anys i per tant en nom del grup i en nom propi agraeixo aquestes paraules.  
No podria començar la intervenció sense agrair a tots els companys del Grup de Treball la tasca que hem 
realitzat plegats durant el curs 2012 – 2013 i als experts que ens han acompanyat en les sessions de 
discussió i de reflexió que em permeten avui posar en aquest Consell les propostes des del nostre Grup. 
L’estat de salut de la ciutat de Barcelona constatem que es bo en termes absoluts i comparats amb altres 
ciutats del nostre entorn, però la vulnerabilitat social és un factor determinant de pèrdua de salut. Les 
polítiques socials inclusives se’ns mostren efectives com a resposta a la situació de crisi econòmica tan 
duradora i han mostrat un impacte positiu en termes de millora de salut individual i col·lectiva. Caldria 
continuar impulsant-les i proposem que: 
 

• Els reajustaments que s’hagin de fer no s’han de dur a terme linealment, sinó que s’han d’establir 
criteris de ponderació en el sentit de buscar aquesta equitat territorial i en funció de la situació social 
i econòmica dels districtes i barris de la ciutat, com es fa fins ara. Per això creiem que cal continuar 
prioritzant les actuacions sobre territoris o grups específics amb risc de vulnerabilitat o vulnerabilitat 
ja fefaent.  
 

• Cal seguir refermant i expandint programes específics d’efectivitat provada en aquests àmbits, per 
exemple: Salut als barris, Radars,  Baixem al carrer, etc. 
 

• Atès que la vulnerabilitat té un impacte negatiu en les conductes afectivo-sexuals i reproductives, 
creiem que cal establir polítiques de  detecció de risc coordinades  amb altres dispositius i escenaris 
assistencials (salut mental, violència gènere, addiccions, salut sexual i reproductiva,...) 
 

• Atès que molts determinants d’empitjorament de la salut mental individual estan lligats a la 
reactivitat davant de situacions estressants de caire econòmic, laboral o social, cal impulsar 
coordinadament programes que garanteixin les necessitats bàsiques i permetin sostenibilitat 
econòmica puntual. Sense deixar de consolidar, així mateix, l’atenció primària de proximitat en salut 
mental. 
 

• Finalment, proposem continuar desenvolupant  aspectes de coordinació intersectorial per fer front a 
la multifactorialitat dels principals determinants de la salut, especialment en el camp de la nutrició, 
l’activitat física, la salut mental i consum excessiu d’alcohol. Per tal d’anar consolidant l’estratègia de 
Ciutat Saludable que portem a la ciutat de Barcelona. 

 
Com a línies de treball del nou curs, nosaltres continuarem tenint com a eix l’Informe de Salut a la ciutat, i en 
base a les variables i als resultats que aquest informe ens proposi continuarem incidint en reflexionar sobre 
aquells aspectes prevalents, incidents o emergents que en matèria de salut té la ciutat de Barcelona.  
 
 
Ferran Cortés, coordinador del Grup de Treball d’Acció Comunitària 
Des del grup volem destacar que des de la societat civil sorgeixen iniciatives que cal tenir en compte en una 
nova organització del sistema de provisió social, perquè aporten idees interessants sobre com construir la 
transversalitat entre la política social, les polítiques d'ocupació i la formació. Es tracta de fomentar el civisme 
i d'experimentar noves formes de construir la ciutat a través de la gestió compartida dels espais públics.  

 
• Per desenvolupar aquest procés i aquestes idees, des del teixit associatiu plantegen la necessitat 

d’establir un nou marc de relacions amb l'administració pública, basat en la coresponsabilitat i 
l’horitzontalitat.  

• No es vol demanar subvencions a l'administració sinó que aquesta cedeixi la cogestió de serveis 
públics, com el manteniment urbà. 

• Pensem que cal reforçar la tradició autogestionària de les entitats socials per tal de superar el cercle 
de la dependència de l’Administració pública, així com processos d’organització comunitària que 
puguin ser viables sense la subvenció pública. 
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• Pensem que una bona manera de fer-ho és promoure la coresponsabilització de la societat civil per 

tal que aquesta assumeixi responsabilitats en la gestió dels espais públics. 

 
En relació a les línies de treball que ens proposem per aquest curs, volem seguir fent seguiment i suport a la 
posada en pràctica de la Guia d’Avaluació de l’acció comunitària, que ha de ser un instrument útil per a 
sistematitzar, millorar i visualitzar l’acció comunitària que es desenvolupa a la ciutat de Barcelona. També 
volem conèixer i posar en valor les experiències de solidaritat i de suport mutu que sorgeixen des de la 
ciutadania per tal de respondre a les necessitats bàsiques de la població, que és un problema que ens 
preocupa molt a tots. Això ho volem amb coordinació amb els altres Grups de Treball, que sovint també 
aposten per l’impuls de l’acció comunitària.  

 
Cristina Brullet, coordinadora del Grup de Treball Famílies 
Destacaré un aspecte que en el Grup de Treball hem destacat entre d’altres. El que ens ha pres molt 
l’atenció és que la crisi afecta de manera molt aguda les famílies amb fills i filles menors d’edat. Mai abans, 
en cap crisi anterior, l’atur havia afectat com ara als adults joves.  Això està suposant un augment molt 
important de la pobresa de les famílies amb infants. Al voltant d’aquest fet tan important hem fet algunes 
propostes, algunes de les quals ja han estat respostes per les persones que m’han precedint, no tant dels 
grups de treball, sinó des de la governança.  

 
• Proposem reforçar accions i programes per assegurar un habitatge digne. Reforçar el servei de 

centres d’acolliment temporal i cercar sortides a necessitats de persones i famílies en risc de perdre 
la seva llar.  
 

• Reforçar els serveis socials bàsics: a través de processos de reorganització, acció grupal i 
comunitària i augment de professionals 
 

• La ciutat disposa a hores d’ara d’una bona xarxa de Serveis Socials Bàsics, però cal que es 
plantegin noves respostes a nous tipus de necessitats, innovant en l’acció per tal d’optimitzar 
l’atenció a persones, famílies i comunitats veïnals.  
 

• Avançar en el treball grupal i comunitari amb persones i famílies en situació vulnerable, al costat 
d’altres tipus de suports d’urgència, que els empoderi personal i col·lectivament (accions grupals i 
comunitàries amb els i les caps de família en atur, grups de contenció i suport a homes joves adults 
en atur que cerquen feina però que també poden valorar el seu temps de cura a la comunitat i de 
cura familiar) 
 

• Desenvolupar estratègies comunitàries de suport a les famílies basades el model de cooperació 
entre serveis socials i iniciativa voluntària. Se’ns van presentar al llarg del curs alguns exemples 
molt bons d’aquesta cooperació avui aquí a la ciutat. 
 

• Avançar cap a una Renda Garantida de Ciutadania 
 
 

Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball Gent Gran  
Gràcies a totes les persones membres del Grup de Treball de Gent Gran que han fet possible que tornem a 
ser un Grup que presenta un conjunt de reflexions i propostes significatives per a la vida de gent molt 
diferent a la ciutat. Vam treballar una part de les nostres sessions sobre els impactes de la crisi entre les 
persones grans, una altra part de les nostres sessions han estat referides a les aportacions  al Pla Municipal 
de Persones Grans, i després vam fer una petita endinsada en el que seria les relacions intergeneracionals, 
però específicament amb joves: gent gran – joves, joves – gent gran.  

 
Unes breus paraules per resumir sobretot la part central del treball que ha estat referida als efectes i 
impactes de la crisi i la recessió entre les persones grans. La primera qüestió és plantejar que hem 
identificat dos grans tipus d’efectes: el primer és potser el que ara es comença a visualitzar més (quan vam 
començar a fer els treballs es visualitzava molt menys) que és que un efecte molt important de la crisi: el fort 
increment de resposta solidària per part de les persones grans. És a dir, hi ha una mobilització molt 
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important que es produeix en dues esferes: en l’esfera pública, amb la participació en activitats organitzades 
o informalment organitzades però que són canalitzadores d’ajuda de diferents tipus, i en l’esfera de la vida 
de les famílies. Les persones grans estan contribuint econòmicament a l’alimentació, a l’habitatge, i estan 
reconfigurant les seves vides reagrupant de nou a la llar materna o paterna, la llar de les generacions 
superiors els fills i filles i sovint els fills i les filles amb els néts i les nétes. Per tant, des d’aquest punt de vista 
hem de dir que no tenim xifres a la ciutat, ni a la nostra ni a cap, xifres concretes que ens diguin quin és 
l’abast d’aquesta actuació, però és una realitat que des de les diferents antenes respectives que signifiquen 
els membres del nostre grup es reportava continuadament. El segon tipus d’efecte és el que està significant 
la crisi a persones que ja estaven empobrides. Tenim una proporció que no és a menystenir a la nostra 
ciutat, d’homes i dones grans, sobretot de dones molt grans que perceben unes pensions molt petites i que 
rebien, de vegades, ajudes econòmiques o per a la subsistència de les seves famílies. En la mesura en que 
els nuclis familiars pròxims s’han vist afectats per la crisi, aquestes ajudes han deixat de ser realitzades per 
familiars i per tant aquests homes i dones grans, torno a insistir, especialment dones molt grans, estan patint 
aquests efectes més intensos de la crisi.  
 
Davant d’aquesta situació, nosaltres hem plantejat una sèrie d’indicacions, recomanacions i propostes per a 
aquest Consell:  

 
• Tenir en compte la diversitat, que només he recollit en aquests dos grans blocs d’efectes,  que 

caracteritza les situacions de les persones grans i els impactes de la crisi i evitar visions que siguin 
reduccionistes o fonamentades ben estereotips, que sovint són molt còmodes per comunicar-nos en 
la vida quotidiana, però que com a societat ens fan molt de mal.  
 

• Considerar aquesta diversitat en la promoció de serveis i iniciatives que es facin des de qualsevol 
de les unitats i serveis municipals. Intentem que en incorporar aquesta visió, encara que no la 
tinguem quantificada, facilitem que les dificultats econòmiques no acabin redundant en una pèrdua 
afegida d’autonomia i amb una dificultat major per a la integració comunitària de les persones grans.   
 

• La tercera proposta pren un altre camí, que és el de què passa amb els Serveis d’Atenció 
Domiciliària que són moltes vegades suport a la cura que estan realitzant familiars de persones 
grans que continuen vivint en el seu domicili. Les situacions de precarització, de discontinuïtat en el 
mercat de treball fan que sigui important que els Serveis d’Atenció Domiciliària actuïn amb flexibilitat 
per tal de donar suport als familiars cuidadors davant d’aquestes noves situacions de conciliar la 
vida quotidiana, cura, treball amb discontinuïtat, i la pròpia auto-cura personal per a les persones 
familiars cuidadores. També aquí sembla important poder facilitar orientació funcional i d’una 
manera pràctica sobre les situacions de dificultat que pateixen les persones grans i que els 
cuidadors no tenen instruments per resoldre. M’estic referint als cuidadors no professionals, i que 
són familiars o pròxims a les persones grans que pateixen situació de dependència.  

 
• Una quarta proposta que fem, tot i que reconeixem l’esforç important de l’Ajuntament i el valorem 

molt positivament, per difondre tot el que és la perspectiva del bon tracte, fer accions de 
sensibilització, de formació i d’atenció. Pensem que és important que parem atenció a que un dels 
impactes de la crisi en les dinàmiques familiars també pot derivar en situacions que siguin de 
maltractament. No ens agrada pensar en el maltractament, però sabem que existeix a Barcelona. Hi 
ha situacions en les que la conflictivitat i la tensió entre les famílies pot deparar en situacions si més 
no d’absència de bon tracte. Per tant és important que estem al cas.  

 

 La cinquena proposta que fem està en el camí que he comentat de joves – grans, grans – joves, 
amb el Consell de Joventut amb el que vam estar treballant, és el de poder esperonar la 
incorporació de la perspectiva de les diferents generacions en totes les actuacions municipals i de 
les entitats. És a dir, intensificar més, mirar els temes, els problemes, les situacions de la vida 
quotidiana des de la perspectiva del cicle de vida. Intentant, a més de plantejar les propostes cap a 
l’Ajuntament, plantejar-les també cap a les entitats, cap al Grup. Aquesta darrera proposta enllaça 
en part amb el que és el nostre alineament, les nostres perspectives de treball per aquest curs 2013 
– 2014.  
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En primer lloc el Grup es planteja, i així va estar formulat a la Comissió Permanent, i es va valorar 
positivament, canviar de denominació i passar-se a anomenar Grup de Treball sobre l’Envelliment, entenem 
que això ens permet, ens situa igualment en una continuïtat treballant sobre el que són les experiències, les 
necessitats i les aportacions quotidianes de les persones grans, però ens permet posar més èmfasi en la 
perspectiva de l’envellir i l’envelliment actiu al llarg del cicle de vida i en el conjunt de les generacions. En 
aquest sentit, la nostra proposta per a l’any que ve serà posar un especial èmfasi en el que significa i en el 
que podem plantejar-nos de preparació per a l’envellir sobretot en les generacions que estan en la seva 
etapa d’adultesa avançada. És a dir, ens plantegem treballar amb la perspectiva de les persones que estan 
pentinant més de 50 anys i que tot i que no són gent gran, mereix el que ens plantegem de quina manera 
tots plegats, individual, grupalment i com a ciutat, ens preparem per a l’envellir.  
 
Aquesta és la proposta que nosaltres tenim plantejada per a l’any que ve, per a aquest curs que ja estem 
començant, i previsiblement amb una col·laboració específica amb el Grup de Salut, d’aquest Consell veient 
tot el que fa referència a les situacions de salut, la prevenció, i l’antiprevenció que de vegades signifiquen 
les actuacions anti-aging, molt en boga avui en dia.  
 
 
Josep Ma. Villena, coordinador del Grup de Treball d’Infància  
El Grup de Treball aquest any, com altres anys, s’ha basat amb ponències i treball de grup i també treball 
lateral amb els altres grups. Vull aprofitar aquest moment per agrair l’interès i participació dels representants 
de moltes de les entitats que estan aquí i que han seguit cada una de les accions que s’han fet al llarg del 
curs.  
 
De les propostes i el treball que s’ha fet ho tenen tot vostès a l’informe participatiu i en destacaré tan sols 
dues: la que fa a la participació cívica dels infants com a ciutadania de ple dret, en el que podem constatar 
aquest any la satisfacció de que s’hagi aprovat pel Ple de l’Ajuntament el Pla Municipal d’Infància 2013 – 
2016 i que la seva línia estratègica primera parli de facilitar el protagonisme actiu dels infants en la 
construcció de la ciutat. En aquest sentit hi ha dues propostes concretes:  

 
• Valorar el que s’ha treballat durant aquests anys amb l’audiència pública, en el pregó de la Laia i 

altres iniciatives de participació dels infants a la ciutat. 
• Tenint en compte que aquest mes de juliol ha sortit publicat ja el Decret de Constitució del Consell 

Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, treballar des d’una perspectiva de democràcia 
representativa i per poder concretar el Consell d’Infants i Adolescents de Barcelona.  

 
En un altre ordre de coses, l’altre punt que deia és sobre l’impacte de la crisi a la infància. El debat del Grup, 
enriquit també amb el treball dels altres Grups sobre el tema de pobresa, va significar que no és un 
empobriment a nivell econòmic sinó que tenim molt en compte l’empobriment social que ha significat la crisi i 
ha posat en relleu la necessitat de trobar un equilibri entre solidaritat i justícia social. Poder treballar a dues 
bandes: d’una amb mesures pal·liatives, i d’altra, les que afecten el funcionament intern de les famílies: 
canvis de rol, malestar social, etc. Ens preocupa la possibilitat que les ajudes d’aquests anys, d’avui, 
cronifiquin l’ajuda en un futur.  

 
Passaria ja a les línies de treball del proper curs, que no és sinó continuar amb el treball que s’ha fet fins ara, 
tant de participació com de la influència de la crisi en la infància, però afegint-hi temes que ja hem iniciat 
aquest curs: tenir en compte l’educació emocional com un model integrador, i incorporant-hi aquesta mirada 
en el Serveis. 
 
Un altre punt seria els nous estils de vida que es deriven de tota aquesta situació que hem parlat i tenir molt 
en compte l’elaboració d’un índex de benestar social infantil amb un sistema d’indicadors pels diferents 
aspectes de qualitat de vida dels infants que sigui aplicable als districtes de Barcelona. Tot això agafant com 
a referència tres punts: un, el de Pla Municipal, treballar-hi intensament; un segon, el Pacte de la Infància 
que va ser aprovat al juliol i del qual avui s’ha constituït la Comissió de Seguiment que pretén treballar a 
fons amb el benestar i la qualitat en els serveis de la infància a Catalunya, i creiem que Barcelona ha de ser 
capdavantera en aquest sentit, i un tercer, la Convenció dels Drets dels Infants de la qual el proper any es 
celebrarà el 25è aniversari.  
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Oriol Romaní, coordinador del Grup de Treball Drogodependències 
Voldria començar destacant la participació dels membres del Grup durant tot l’any i inclús abans de 
començar amb l’aportació d’unes propostes de cara a aquest curs que ara comença. Nosaltres vam centrar 
molt l’activitat en el nou Pla de Drogues com a element central durant aquest curs i per tant el que faré és 
assenyalar algun dels punts que ens semblen més importants, un aspecte que no entrava dintre del Pla i 
plantejar els temes del curs que ve.  
 
Pel que fa a les propostes al  nou Pla de Drogues: 

• Pel que respecta a la reordenació  d’espais  de consum per evitar nuclis de marginació  i 
concentració que fomentin l’exclusió social i el consum problemàtic de drogues: s’ha plantejat la 
necessitat de flexibilitzar la utilització i ubicació d’alguns recursos i serveis, i s’ha insistit en la 
creació d’un nou equipament de molt baixa exigència per a drogodependents sense sostre, que és 
una vella reivindicació en la que el Grup ha insistit cada any. Sembla que s’està concretant, i una de 
les tasques d’aquest any serà precisament fer el seguiment de que això es concreti finalment. 

 
• Pel que respecta a la prevenció es recomana a través d’activitats preventives facilitar entorns 

saludables, però d’una manera específica utilitzant els canals i llenguatges adients per sensibilitzar 
els més joves i això aniria dirigit a infants, adolescents i joves, per tal de poder parlar amb ells i a 
partir dels seus propis interessos dels elements dels riscos del consum. I d’una manera més 
concreta aconseguir fer d’alguns joves del territori referents positius, especialment per als més petits. 
En aquest sentit creiem que això implica programes de formació que aportin eines als professionals 
que treballen amb població adolescent i jove. Alguns ja els fan, però d’altres encara no (monitors de 
lleure, mòduls per a professors, equips d’atenció primària, treballadors/es d’espais d’oci nocturn, 
que és un element important pel tema drogues, etc.) 

 
• Pel que fa a la població addicta, remarcar un aspecte que ens va semblar importantíssim, la taula de 

coordinació amb serveis socials per actualitzar nous recursos i oferir una continuïtat als usuaris a 
partir de l’atenció primària. És una cosa que costa que funcioni i creiem que val la pena que en el 
Pla quedi ben definida com de fet ha quedat.  

 
• De fet, incorporar la perspectiva de gènere en els programes assistencials sociosanitaris i de 

disminució de riscos, perquè és un element que s’ha mostrat que tenia una certa mancança en el 
Pla anterior.  

 
Fora del Pla de Drogues, un tema que hem tractat i que ens sembla que val la pena fer-hi esment: la híper-
medicació dels malestars dels adolescents. Hi ha aquesta híper-diagnosi de la hiperactivat dels adolescents, 
i creiem que és un tema seriós, amb moltes repercussions de futur i per tant cal  repensar l’ús de 
psicofàrmacs entre els professionals de la xarxa i reivindicar les teràpies com alternativa perquè hi ha un 
cert mite que diu que les teràpies són més cares que les pastilles. Hi ha qui sembla que prefereixi gastar en 
fàrmacs enlloc de gastar en les teràpies i això pensem que és un tema que realment cal seguir perquè pot 
tenir problemes a mig termini.  
 
Pel que fa a plantejar temes per al curs 2013 – 2014, com ja he dit, una part és seguiment, l’altra és 
especificació o ampliació d’altres temes. Per exemple, des del punt de vista jurídic seria necessari veure 
com es pot sistematitzar un assessorament jurídic en els centres d’atenció i seguiment. És un aspecte que a 
vegades es troba a faltar i haurem de treballar-hi més. També encara dins d’aquest àmbit, actualment 
sabem que s’estan complint mesures alternatives en benefici de la comunitat a través d’associacions, i 
potser seria interessant que aquests associacions tinguessin un cert recolzament pel que fa als perfils de 
drogodependents que estan fent aquestes mesures alternatives.  
 
Un altre aspecte que creiem que també val la pena i que lliga amb el que ja està inclòs en el Pla de Drogues 
és treballar també paral·lelament amb línies especifiques de prevenció universal en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència. Sobretot respecte a programes educatius que faciliten la tasca bàsicament dels que estan 
més a prop, en aquest cas, els docents i les famílies.  
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Hi ha un aspecte nou que també pensem que val la pena i que hauria de veure més amb l’espai de ciutat i 
les activitats que ja s’hi fan, és establir un tipus de comunicació i monitoritzar, per dir-ho d’alguna manera, 
de veure com estan funcionant els clubs de consum de cànnabis. Pensem que és una cosa que estan en 
aquesta situació alegal, que no se sap ben bé què passa. Sabem que per un cantó uns estan lligats a 
associacions que tenen molta consciència del que estan fent, però darrera d’això també sabem que hi ha 
gent que sota l’aspecte d’associacions van al negoci pur i dur. I sense cap mena d’orientació de ningú, de 
cap aspecte. Ens sembla que aquest també és un tema que val la pena plantejar.  
 
Hi ha un parell d’aspectes concrets, respecte a la població addicta; una qüestió potser de detall però que 
pensem que val la pena tenir-la en compte: que en els serveis de dispensació de metadona i inclús serveis 
de drogodependència més en general, vetllar per aquesta existència (que alguns ja tenen i altres no) 
d’espais específics en que els propis pacients puguin d’alguna manera parlar entre ells, comunicar-se entre 
ells i facilitar aquest contacte entre pars, entre iguals, que tan efectiu s’ha vist almenys en el cas de treballar 
amb poblacions amb problemes de drogues.  
 
I finalment pel que respecta al treball comunitari amb drogues, pensem que val la pena plantejar les 
Comissions de drogues que havien existit en una altra època i que tan interessants es van mostrar, i parlo 
dels anys 80 en alguns barris. És a dir, Comissions de barris formades per associacions de veïns, de 
comerciants, la policia, la xarxa específica, salut, etc. És a dir que comprometessin a tots els agents socials 
del barris. Pensem que això és important en moments de reacció que d’alguna manera és un dels efectes 
d’aquesta anomenada crisi. Val la pena comprometre tota la xarxa social per tal de poder veure i que tothom 
pugui participar amb el que s’estigui fent allà.  
 
 
Miquel Domènech, coordinador de la Comissió ad hoc sobre Inserció laboral de persones amb 
diversitat funcional al mercat ordinari 
Miraré de ser breu i alhora fer justícia a la feina que els components de la Comissió han fet durant uns 
quants mesos, que ha cristal·litzat en un document de més de 10 pàgines que no detallaré. Em centraré en 
el darrer apartat, que és de recomanacions, que penso que val la pena tenir en compte.  
 
Bàsicament són 5 recomanacions, hi ha alguna més, però em centraré en aquestes:  
 

 Conveniència de formular una Declaració de Barcelona que reculli els trets més significatius 
d’aquest document , pensant que Barcelona és una ciutat capdavantera en la inclusió, una ciutat 
inclusiva, i pensem que faria un pas important si donés peu a una declaració en favor de la inserció 
laboral de persones amb diversitat funcional al mercat ordinari.  

 En segon lloc, la Comissió ha treballat també i ha remarcat la importància de reforçar el caràcter 
garantista de l’actual marc legal. Hi ha una llei que més o menys funciona, però tot i així pensem 
que sempre hi ha la possibilitat que les coses vagin pitjor. En aquest sentit creiem que cal blindar el 
que tenim i millorar i avançar prenent com a marc regulador la Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat que es va signar a Nova York al 2006 i ens sembla un marc molt 
interessant a tenir en comte.  

 Es va remarcar la importància de construir un model Barcelona distintiu de la ciutat pel que fa  a la 
inserció laboral de la diversitat funcional en el mercat ordinari que hauria de tenir alguns trets 
distintius que pensem que són molt importants: 

 

 Que incorpori l’experiència prèvia de treball en aquest àmbit tant de l’IMD com de 
les entitats i organitzacions que ja funcionen a  la ciutat amb resultats d’èxit. No es 
tracta de partir de zero, hi ha molta feina feta, feina, a més a més, molt valuosa. 
Pensem que s’ha de recollir, s’ha d’integrar i ha de ser la palanca que permetí 
elaborar un model propi.  

 El model ha de garantir la igualtat d’oportunitats no només en el punt de partida, 
sinó també en els resultats.  

 Pensem que cal millorar els models de treball en xarxa, avançant cap a una xarxa 
de xarxes o circuit integral que incorpori el teixit empresarial barceloní, molt 
particular, molt basat en micro i petita empresa. 
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 Que avanci en la contractació responsable incorporant les clàusules socials i 
ambientals en els contractes municipals. 

 Que plantegi un nou model de gestió basat o com a mínim inspirat en l’experiència 
provinent del sistema sanitari on el concert ha funcionat molt bé com a instrument 
de relació amb les entitats. 

 Que incorpori l’avaluació de resultats com a part intrínseca del model. 

 Que contempli el mandat segons el qual en les ofertes d’ocupació pública, un dos 
per cent de les places que oferta l’Administració haurien d’estar cobertes per 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

 Un quart punt a tenir present com a recomanació per a la ciutat de Barcelona: establir aliances 
estratègiques. Pensem que l’Ajuntament ha de liderar això però ha d’haver-hi aliances amb diferents 
entitats públiques i privades, per tal d’incrementar i potenciar la capacitat d’acció de la ciutat. Creiem 
molt important implicar el teixit empresarial de la ciutat per tal de fomentar la creació d’ocupació.  

 
 
 
Emilia Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
Informa sobre les propostes del Grup de Treball Dones i del Grup de Treball Pobresa, ja que els respectius 
coordinadors han excusat la seva assistència.  
 
Pel que fa al Grup de Treball Dones, de manera molt sintètica, ha fet una reflexió i ha treballat sobre el 
tema de la prevenció i la intervenció en situacions de violència de gènere, sobretot en dones joves. Planteja 
que les idees rebudes sobre els models de relacions amoroses difoses per la indústria de l’entreteniment, la 
publicitat i, sobretot, en l’escenari domèstic i íntim, on s’aprèn el rol de mares submises i pares agressius; la 
convivència diària amb la representació de la violència real i amb les seves formes més banalitzades, així 
com la vigència dels estereotips sexistes, són algunes de les tendències que actuen com a forma de 
pressió sobre bona part del jovent actual, mantenint-lo així subjecte a les pautes de l’androcentrisme 
cultural. Es precisa d’instruments capaços de descodificar tot aquest procés. En funció d’això fan les 
següents propostes:  

 
• Cal continuar amb la prevenció des de diferents entorns impulsant accions preventives de les 

diferents manifestacions de la violència masclista, a nivell primari (en els entorns en què es 
produeixen per evitar que es produeixin), secundari (detecció de situacions precoces i de risc) i 
terciari (amb elements pal·liatius quan ja s’estan donant aquestes situacions de violència) 
 

• Cal continuar  amb els projectes de prevenció de relacions abusives entre infants i joves als centres 
educatius des de la perspectiva coeducativa a partir de la primera infància, amb l’objectiu d’incidir en 
les creences i els valors d’infants i adolescents, del professorat i de les famílies per potenciar 
actituds i comportaments basats en valors d’equitat i respecte en les relacions interpersonals. 
S’apuntava també l’interès d’aquest tipus d’abordatge a l’escola bressol. 
 

• Nou impuls a les intervencions psicosocials de suport a mares, en la seva maternitat i  preservant 
l’autocura personal. També la coresponsablitat dels membres de la parella. 
 

• Nou impuls a l’Observatori de les Dones als mitjans de Comunicació, per fomentar la consciència 
crítica davant els missatges i la representació de les dones que com veiem s’estan donant i repetint 
els patrons que ja s’estaven donant fa anys i que ja pensàvem que estaven superats.  
 
 

El Grup de Pobresa, evidentment ha estat un Grup que ha treballat de forma molt clara el tema de l’impacte 
de la crisi en la situació de pobresa de la població de Barcelona, però també ha estat molt preocupat pels 
missatges que es llencen en els mitjans de comunicació sobre com actuar. Aquest Grup ha treballat, com he 
dit al començament, conjuntament amb un Grup de Treball del Consell de Ciutat i el que planteja, de forma 
resumida, és el següent:  
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Des de la convicció de que no tot val per ajudar les persones en situacions de pobresa, s’incideix en que 
malgrat és prioritari valorar positivament qualsevol mostra de solidaritat, cal insistir en la necessitat de 
mantenir uns estàndards de qualitat i unes metodologies d'intervenció que no vulnerin la dignitat de les 
persones ateses. Per aquesta raó, les lògiques d'intervenció han de ser dinàmiques, multidimensionals, 
proactives, participatives, comunitàries i emancipadores.  En funció d’això:  
 

• Cal invertir en comunicació i pedagogia social, tant dirigida a la ciutadania com a les pròpies entitats, 
en temes com que a Barcelona hi ha suficients àpats a l'hora de dinar, o potser no calen nous punts 
de distribució, sinó que els existents responguin a criteris de necessitat. Intentar explicar el perquè i 
trencar amb la idea de “millor això que res”, sinó que cal actuar seguint unes formes que tinguin en 
consideració les persones afectades. 
 

• Generar espais on es pugui parlar de pobresa de manera pluridisciplinària, amb punts de vista 
diversos, atès que la realitat sobre la pobresa és molt complexa i a vegades hi ha molts estereotips.  
 

• Reforçar el coneixement sobre les persones ateses, les seves realitats i els seus perfils, i reforçar el 
treball comunitari i l’atenció social primària. 
 

• A nivell supramunicipal: treballar per a garantir uns ingressos mínims a la ciutadania, una Renda 
Mínima Garantida, i avançar en polítiques de gratuïtat o forts descomptes en subministraments 
imprescindibles a les famílies, com aigua, gas, llum i fins i tot Internet.  
 

 
 
Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Agrair a tots, les propostes, la veritat és que han sigut molt concrets i molt àgils. Gràcies per les seves 
intervencions. 
 
 
 
6. Informació sobre la implementació del nou Reglament del Consell  

 
Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social 
Al darrer Plenari que vam fer al mes de juny es va aprovar inicialment un Reglament que ha estat passat als 
Serveis Jurídics tant de l’Àrea com Serveis Jurídics centrals per tal de fer tot el procediment administratiu 
corresponent. En aquest moment s’han fet algunes aportacions a nivell intern i està en la fase de 
presentació per  la propera Comissió de Plenari. A partir d’aquí hi haurà un període de 30 dies naturals per 
tal de que les persones, entitats o associacions de la ciutat, si aquest és el seu desig o interès, puguin fer 
alguna aportació. Per tant, en aquest procés, que en principi prevèiem que podíem tenir tancat a finals 
d’aquest any, segurament ens anirem al gener de 2014.  
 
Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Informa que s’ha aprovat aquest matí en la Comissió de Govern i per això anirà a la Comissió de la propera 
setmana.  
 
 
 
Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats 
Vam presentar a l’última Comissió Permanent, la proposta de creació d’aquesta Comissió de Treball ad hoc, 
és a dir, que té un inici i un final, treballa un aspecte concret, com vam fer (i que agraïm al Consell General 
de Benestar Social que ens hagi permès al Miquel i a tots els participants aquest estudi que ara seguirem 
treballant). Seria la mateixa idea però en aquest cas per abordar l’impacte de la situació de crisi a Barcelona 
en la infància i treballar per la igualtat d’oportunitats. L’impacte de la crisi no només afecta els infants, sinó 
que afecta a tot el que és la cohesió social, a tot el voltant del món dels infants. Per tant, en aquest sentit, el 
focus ha de ser una mica més ampli. També és veritat que a les dimensions més clàssiques del risc que 
coneixem tots ara s’hi han afegit altres riscos, com pot ser el risc exclusió a nivell formatiu, o residencial, o 
laboral, o de les xarxes familiars, o de la comunitat, etc. Això de vegades fa que es puguin sentir o veure 
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perjudicats alguns drets dels infants. Poden ser coses que últimament ja no passaven o coses com les que 
ara ens tornen a passar, com pot ser l’accés a llibres o material escolar, el tema de l’habitatge que estem en 
i com repercuteixen en els infants els desnonaments, encara que estem treballant per frenar tots els que 
podem. Tot aquest conjunt de coses són les que ens van portar a aquesta idea. La idea era crear aquesta 
Comissió de Treball per poder analitzar totes aquestes qüestions, les que sempre havíem analitzat, però 
també proposar noves estratègies, noves visions. En aquest sentit podem pensar en accions que puguin 
pal·liar i prevenir aquests efectes d’empobriment que afecten els nens però que venen per tot l’empobriment 
del seu voltant. Per això pensem en la possibilitat de crear un Grup de 20 – 25 persones que abastessin tot 
l’àmbit, evidentment participin del Consell però també altres persones tècniques, expertes, etc. que puguin 
estar vinculades a aquesta temàtica. Les finalitats serien:  
 

 Analitzar la situació de pobresa infantil a la ciutat i l’empobriment de les famílies amb fills menors. 

 Valoració de respostes dels serveis, recursos i estratègies actuals adreçats a infància i a les famílies. 

 Analitzar les respostes i rols dels diferents agents.  
 
Bé, molt resumit, la idea és poder-lo posar en marxa el més ràpidament possible.  
 
També informar de la commemoració del 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família. De moment 
comunicar que el 2014 és el 20è aniversari des de que Nacions Unides va proclamar l’Any Internacional de 
la Família. Per tant és una oportunitat per celebrar, donar a conèixer i impulsar totes les polítiques, 
programes i  accions al voltant de la temàtica de la família. És a dir, que al 2014 tothom que treballem a la 
ciutat puguem posar com a centre i èmfasi especial en la família. Aquest és el mandat que ens dóna 
Nacions Unides a tots, tant a l’Administració com a la societat civil, i ens demana que si tots a una podem 
treballar en tres eixos al 2014:  
 

 Família i intergeneracionalitat. Això es va treballar molt en l’Any Internacional de la Gent 
Gran i Relacions Intergeneracionals. 

 Família i pobresa. 

 Família i conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
Tot això es duria a terme amb un seguit d’activitats el 2014, es prepararan adhesions, ja els hi anirem 
comunicant més formalment, avui era només anunciar-ho. El que sí que farem serà unes píndoles 
informàtiques amb 12 valors principals i cada mes es podria treballar un valor. També està previst tres actes 
fonamentals: un que seria al febrer, on donem el Premi a l’Empresa Conciliadora, i aprofitaríem per fer el tret 
de sortida del 20è Aniversari l’Any Internacional de la Família. El segon acte a meitat d’any i un altre al final, 
probablement a fi d’any, per poder fer com tres actes més simbòlics. Probablement això ho farem amb 
coordinació amb la Generalitat i altres administracions i evidentment amb totes les entitats, amb la 
complicitat, amb la col·laboració, amb el treball conjunt, en definitiva, de les entitats.  
 
 
7. Diversos 
 
Informació del Premi als Mitjans de Comunicació  
 
Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
Estem en una nova edició dels Premis que va impulsar ja fa 21 anys el Consell Municipal de Benestar Social 
que continuen sent, des de la nostra perspectiva, plenament vigents per aconseguir que els mitjans amb els 
seus treballs sensibilitzin sobre la realitat social i ens ajudin a construir aquest model de ciutat on la gent 
pugui viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida, que és el que es plantejaven com objectius. L’any 
passat vam fer unes petites modificacions sobretot en l’àmbit d’Internet, per tal de donar cabuda a noves 
estratègies de comunicació. Aquest any s’han presentat 42 treballs, corresponents a 26 mitjans. Són menys 
que l’any anterior, però cal destacar que l’any anterior El Periódico va presentar 41 treballs que formaven 
part d’una sèrie molt interessant que va fer que el nombre de treballs fos molt superior, de 100. Com sempre, 
tenim mitjans clàssics i de nous. Tenim prevista la deliberació del jurat durant aquest mes i el lliurament de 
premis el dia 4 de desembre, els informarem oportunament i esperem que puguin assistir.  
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Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
El darrer divers és explicar-los breument el que serà la campanya de Nadal Solidari, la proposta que fem 
aquest Ajuntament i conjuntament moltes de les accions amb el propi Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva. L’any passat ja vam començar a que la campanya que feia l’Ajuntament volia incloure accions 
solidàries, i per tant vam fer una iniciativa nova, l’any passat que va ser molt ben valorada per totes les 
entitats que hi van participar, la Fira Solidària de Nadal d’Economia Social. Aquest any la tornem a fer, amb 
novetats. Cal recordar, que és una fira de productes on les entitats i les empreses d’economia social que 
treballen des de la inserció sociolaboral exposen però també venen, perquè estem al Nadal i també és un 
bon moment perquè puguin vendre i posar a la venda els seus productes. Això es fa a través de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, amb empreses d’inserció, centres especials de treball i entitats 
d’inserció sociolaboral que formen part de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona.  
 
Les dates seran del 13 al 22 de desembre, d’11h a 21h  als Jardinets de Gràcia. Com va ser un èxit, hi ha 
hagut més demanda per aquest any. L’any passat era una experiència nova, es van ubicar 12 casetes, 
aquest any seran 24, per tant doblem casetes i el nombre d’entitats passa de 23 a 34. No és exactament el 
doble, perquè com saben l’any passat en aquestes 12 casetes compartien perquè no tothom pot venir tots 
els dies totes les hores i la caseta ha d’estar oberta. Unifiquem també amb la Fira Solidària que hi havia a la 
plaça de la Virreina que vam fer des del Districte, ens sembla millor centralitzar-ho tot aquí. Una novetat és 
que hi haurà un espai, en col·laboració amb entitats més de tipus cultural, més de corals, grups de teatre, 
etc. tot allò que es vulgui fer per dinamitzar l’espai i faci venir gent que alhora pugui conèixer més la Fira. 
Espero que tots hi passin si han de fer alguna compra de Nadal, aprofitin per comprar-la en aquesta Fira.  
 
També continuarem el que vam iniciar l’any passat, la campanya de voluntariat al Nadal, i aquest any 
continuem amb aquesta idea a través d’accions de promoció del voluntariat que s’inscriuran també en el 
marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Ho farem a través de la web de l’Acord com a via 
d’entrada a aquests projectes de voluntariat. Evidentment totes les entitats de l’Acord poden participar, però 
implicats directament hi haurà la Federació Catalana del Voluntariat i la Taula del Tercer Sector. És una 
manera de promocionar el voluntariat en els dies de Nadal, però evidentment fer-ho a través de les entitats 
que cada dia treballen amb voluntaris.  
 
Tanmateix es dóna continuïtat a la polsera del galet solidari, que no sé si recorden que vam fer l’any passat. 
Ho fem amb una estructura diferent, creiem que més àgil i que anirà millor per a les entitats. Nosaltres 
posem a disposició de les entitats unes 30.000 polseres i totes aquelles entitats que vulguin, a través també 
de l’Acord Ciutadà, podran demanar polseres. Les vendes aniran a càrrec de l’entitat i la recaptació revertirà 
a la pròpia entitat. El preu de venda és de 3€, els demano que facin difusió d’aquesta polsera.  
 
Altres projectes que també coneixen però que voldria explicar de cara a aquest Nadal Solidari és el propi 
Festival de la Infància. L’Ajuntament tindrà un estand, que té una part important d’esports, i un espai de 
promoció dels hàbits de salut, dels quals abans parlaven, i alimentaris lligats també a l’esport com a forma 
de salut i d’inclusió social.  
 
Hi ha altres temes importants: la Cursa dels Nassos. Com saben l’any passat una part important de la 
recollida de diners va ser pels Pallapupas, aquest any tornaran a una entitat social. D’altra banda recordar-
los i convidar-los a una activitat que crec que és especialment atractiva, que és el concert de Nadal de cant 
coral de la gent gran el proper 19 de desembre amb el tema de “Nadal és Swing”. Continuarem amb la 
campanya “Cap nen sense joguina” en col·laboració amb la SER Ràdio Barcelona, que ja coneixen i que 
animo a qui vulgui participar-hi. I més enllà del que són pròpiament les activitats pròpiament nadalenques, 
recordar que també en tot aquest període es reforçarà l’operació fred. També dir que les activitats que fem 
dins els equipaments socials es reforcen i es fan activitats de Nadal per a usuaris de recursos socials.  
 
Molt resumidament, ve el Nadal, ja falta poc, de fet d’aquí a pocs dies s’obriran els llums i començarem a 
tenir ambient nadalenc, però el que és important és pensar que al Nadal hi ha gent que ho passa malament i 
nosaltres el que volem és que aquest Nadal a la nostra ciutat tothom el pugui compartir i puguem ser 
solidaris. Per tant, en aquesta línia, dintre de la mesura que cadascú pugui, col·laborin (ja sabem que ho fan 
des de les seves entitats), però també els demanem que ens ajudin a difondre aquestes activitats que de fet 
són les seves.  
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Precs i preguntes 
 
Felisa Pérez, Federació Catalana de Drogodependències 
Agraeix a tots els grups municipals el consens en l’aprovació del Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016 (el 
consens excepte una abstenció, per tant el consens) el tema de drogues que tants anys i esforços ens ha 
costat i del que la Ciutat de Barcelona és un model. Si ara no tenim problemes de drogues és perquè s’està 
atenent d’una manera adient i amb un model adient. Vull agrair sobre tot a qui l’ha liderat la Sra. Cristina 
Iniesta, però sobre tot, als grups municipals que l’han fet possible i que és imprescindible en alguns temes 
com aquest, que existeixi un consens i que puguem treballar a l’uníson tots. 
 
Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Motles gràcies, Felisa, està molt bé la teva intervenció i crec que la compartim tothom.  
 
Francesca Masgoret, Observadora 
Volia intervenir perquè a part de felicitar els Grups i el treball que s’ha fet i les propostes que em semblen 
molt interessants i que llegirem amb molta atenció, volia comentar una frase que ha dit el Grup d’Infància i 
que m’ha fet recordar que tenim que posar en valor altra vegada una paraula. La frase era “Hem de trobar la 
necessitat de trobar l’equilibri entre la solidaritat i la justícia”. Penso que és molt cert perquè tot i pensant 
que és molt important la solidaritat, penso que en aquest moment hi ha com un pensament únic en la 
societat que sembla que tot ho ha de resoldre la solidaritat, i la justícia social ha desaparegut, és una 
paraula que sembla que hagi desaparegut dels nostres vocabularis. Volia animar a totes les entitats que 
estem aquí i a l’Ajuntament, de tornar a posar en funcionament aquesta paraula i tornar a reclamar que la 
justícia social és necessària per sortir de la crisi, no només la solidaritat, que evidentment és molt important i 
necessària. Però cal tornar a revaloritzar la paraula justícia social que durant molts anys ha jugat un rol 
important en l’organització de l’estat del benestar i la resolució de les necessitats i els problemes de tots 
nosaltres.  
 
Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Jo no puc més que estar acord amb vostè. Dir-li que aquest Ajuntament, dins la part que li toca, ho està fent. 
Nosaltres valorem molt la feina de solidaritat del tercer sector, però crec que nosaltres fem la part que ens 
toca en quant a garantir la justícia social i del benestar, i en alguns casos fem més del que ens toca, com 
abans he explicat. En tot cas des de l’Ajuntament ho compartim i suposo que tota la gent  que està en 
aquesta sala també. Gràcies per la seva aportació  
 
Moltes gràcies a tots i totes, i seguirem treballant. 
 
 
Sense més temes a tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 18:58 h 
 


