Drets Socials
Consell Municipal de Benestar Social

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL
PLENARI
Acta de la sessió del 2 de novembre de 2017
Sota la presidència de la Sra. Laia Ortiz, regidora de Drets Socials, s’inicia la sessió a les 17h al
Auditori del Centre de Cultura Contemporània – CCCB. 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. Presentació i debats de les propostes 2016 – 2017 dels grups de treball Acció comunitària,
Drogodependències, Envelliment, Famílies, Igualtat d’oportunitats en la infància, Salut i
Sensellarisme
4. Presentació de les propostes de la Comissió permanent
5. Intervenció de la tinenta de Drets Socials
6. Temes a tractar a proposta dels membres del Plenari
7. Diversos

Documentació a la carpeta:
• Document obert: Informe Participatiu 2016-2017. Propostes dels grups de treball i de la Comissió
Permanent
• Document: Idees força dels Grups de Treball 2016-2017
• Manifest del Grup de Treball Drogues sobre els fets del Raval a l’estiu del 2017
• Informe de l’Acció de Govern. Seguiment de les propostes del Consell Municipal de Benestar Social
• Relació d’assistències excuses i delegacions de la sessió
• Composició del Plenari
• Model col·laboratiu per garantir el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona. Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
• Posicionament de la xarxa Eurocities ‘Social rights for all

Assisteixen:
Presidència
•

Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials

Vicepresidència Associativa
•

Teresa Crespo, representant d’Entitats Catalanes d’Acció Social –ECAS-

Membres representants de la Corporació Municipal
•

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

•

Marilén Barceló Verea ,representant Ciutadans (C’s)

•

Ángeles Esteller Ruedas, representant Partit Popular (PP)
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Representants dels consells sectorials municipals i/o de participació
•

Rodrigo Araneda Villasante , vicepresident Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals
i Intersexuals de Barcelona -CMLGTBI

•

Maria Rubia, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Representants d’entitats socials
•

Albert Alberich Llaveria, Secretari General de la Federació d’Empreses d’Inserció de CatalunyaFEICAT

•

Francina Alsina Canudas, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

•

Txell Collelldemont Blanch, directora de la Fundació Mambré

•

Antonio Guillén Martínez, president del Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat –COCARMI

•

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

•

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

•

Oriol Pujol Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés

•

Fina Rubio Serrano, presidenta de la Fundació SURT

•

Josep Ma Ustrell i Peñafiel, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya

•

Àngels Vives Belmonte, presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental

Representants de les associacions empresarials i gremials i de les centrals sindicals
•

Enriqueta Duran, Secretària de polítiques socials, UGT Catalunya

•

Ghassan Saliba Zeghondi, representant de CCOO del Barcelonès

Representants de l’àmbit universitari i professional
•

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

•

Josep Fusté Sugrañés, membre de la Junta del Col·legi d’Economistes 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 d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya

•

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

•

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

•

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

Representants de la Judicatura
•

Ma Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona
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Consorci de Serveis Socials de Barcelona
•

Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Experts i expertes i Coordinadors i coordinadores
•

Begoña Roman Maestre, experta

•

Joan Benach de Rovira, coordinador grup de treball Salut

•

Antonio Cortiñas, coordinador del Grup de treball Sensellarisme

•

Núria Fuentes-Peláez, coordinadora del Grup de treball Famílies

•

Anna Novella cocoordinadora del Grup de treball d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància

•

Mercè Pérez Salanova, coordinadora Grup treball d’Envelliment

•

Oriol Romaní Alfonso, coordinador Grup de treball sobre Drogodependències

Representació de l’Ajuntament de Barcelona
•

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

•

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

•

Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

•

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

Secretàries
•

Emilia Pallàs Zenke, secretària

•

Sensi Arquillo Arquillo, secretària adjunta

Observadora
•

Isabel Ribas Seix, Associació Consell de Cent

Convidats
• Gemma Tarafa, Comissionada de Salut
•

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

•

Albert Sales, assessor de la Tinència de Drets Socials

Deleguen:
•

Maite Fandos i Payà, representant Partit Demòcrata (PDeCAT), en Esther Padró

•

Beatriz Blanco, secretària del Consell de Joventut de Barcelona, en Carme Lleó Rival

•

Salvador Busquets, director de Caritas Diocesana de Barcelona, en Carme Gargallo

•

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

•

Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat –FEATE,
en Salut Camps
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•

Xavier Grau Sabaté, ONCE, Delegat Territorial de Catalunya en Dolors Luna

•

Quima Oliver Ricart, coordinadora UNICEF - Comitè de Catalunya, delega en Roger Garcia

•

Ana Menéndez Martínez de Bartolomé , presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona, en Marta Carrera

•

Marc Simón Martínez, director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació bancària “La Caixa”, en
Joana Prats

•

Mercè Torres Fuentes, presidenta local de Creu Roja a Barcelona, en Anna Garcia

•

Joan Segarra Ferran, de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, en Joseba Polanco

•

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

•

Lluís Comerón Graupera, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en Daniel Romeo, Director
de l’Àrea de Suport professional i servei a l’arquitecte.

S’excusen:
•

Laura Pérez Castaño, regidora Feminismes i LGTBI

•

Carmen Andrés Añon, regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran (PSC)

•

Maria Rovira Torrens, representant Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

•

Gemma Altell i Albajes, vicepresidenta del Consell de Dones de Barcelona

•

Ma Luz Eyxarch, representant del Consell Assessor de la Gent Gran

•

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

•

Edgard Vinyals, membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

•

Mireia Recio Ortega, representant de Foment del Treball Nacional

•

Pere Fàbregues Morlà, representant del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona

•

Mercè Caso Señal, Jutgessa Degana de la Província de Barcelona

•

Mn Josep Ma Jubany Casanovas, delegat de la Pastoral Social de Barcelona

•

Josep Maria Canyelles Pastó, expert

•

Antoni Vilà Mancebo, expert

•

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

•

Maria Truñó, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància

•

Mª Eugènia Gay Rosell, representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

•

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

•

Miquel Rubirola Torrent, representant del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra

•

Neus Bonet Bagant, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

•

Ramon Pérez Latre, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

•

Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeria 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
Volem expressar l’excepcionalitat i atropellament dels drets i llibertats democràtiques que suposa
el decret de presó incondicional, el qual s’ha conegut fa pocs minuts, per a part del Govern de
Catalunya i l’impacte que això té en la nostra ciutat i el nostre país. Aquesta decisió ens afecta a
totes i tots, també a aquest Consell, que tracta dels drets de les persones.
Per tant, al Plenari d’avui es farà una breu presentació dels documents (que també tenen a les
carpetes) i els emplacem a altres espais de treball per continuar amb la feina del CMBS.
Proposo afegir un punt no previst a l’ordre del dia, de rebuig al decret de la jutgessa i d’apel·lació,
com sempre ha fet el CMBS, al diàleg, la defensa de les llibertats democràtiques i les
mobilitzacions cíviques, pacífiques que s’estan fent a la nostra ciutat i al conjunt del país.

Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar Social
Malauradament és la segona vegada que tenim una reunió del Consell que coincideix amb un acte
extern que ens colpeix. Cal denunciar el nostre desacord perquè el poder no ha de deixar de tenir
en compte els drets de la ciutadania a expressar-se. Proposo un rebuig clar que manifesti la
defensa dels drets i de les llibertats de la ciutadania per part d’aquest Consell.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
No hi ha esmenes, es dona per aprovada.
No es farà la presentació del balanç de Govern, està disponible a la carpeta de documentació.

3. Presentació i debat de les propostes 2016 – 2017 dels grups de treball
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del grup de treball Envelliment
Vull agrair els companys i companyes que han fet possible el treball, la producció i aportacions per
a construir una millor ciutat per a les persones grans. El grup ha treballat sobre com viure la
vellesa avançada, en les etapes que més s’acosten al final de la vida, en comunitat i amb dignitat.
Els tres punts principals són:
1. Cal una política global d’envelliment per a la ciutat, integrada en els diferents àmbits
d’actuació municipal i amb el compromís dels diferents actors que es plasmi de forma
adaptada a la varietat territorial que configura Barcelona.
• Al document es plantegen actuacions per poder construir aquest tipus
d’enfocament.
• Caldrà transformar i orientar els serveis actuals i definir-ne de nous, i fer fer-ho
participadament.
• Es precís definir l'escala territorial que faciliti actuacions integrades en la comunitat.
2. L’enfocament ha de tenir com a principis bàsics la idea que treballem atenent a les
5

Drets Socials
Consell Municipal de Benestar Social

persones grans acompanyant-les i orientant-les. Acompanyar, per tant reconèixer, i
orientar. Aquests principis són els que permeten respecte a l’autonomia, evitar la
infantilització i fonamentar la protecció social.
•

Les persones no pensem en com viurem la vellesa avançada, ni on, o què pot tenir
de manera individual o col·lectiva per tal de tenir respostes per a subvenir
limitacions funcionals, de mobilitat, etc. El que sí tenen, en arribar a aquesta etapa,
és un desig de poder viure d’una manera digna.

3. Habitatge. És un aspecte comú a totes les etapes de la vida. El grup ha defensat i
argumenta al document que enlloc de pensar en serveis d’atenció a la vellesa
específicament, cal pensar on viuen les persones quan avança la seva vida, com els llocs
on viuen poder ser facilitadors o obstaculitzadors de dignitat, i com es poden dur a terme
alternatives sostenibles.
•
•
•

És precís disposar d’un cens detallat sobre les condicions d’accessibilitat dels
habitatges.
Cal aplicar els principis d’orientació i acompanyament.
Les persones grans son ciutadanes com totes les altres, però tenen
característiques específiques. Per tant, quan hi ha situacions de pressió mobiliària,
cal pensar en estratègies específiques per acompanyar i orientar les persones
grans. Perquè les persones que pateixen una fragilitat associada a l’etapa de la
seva vida puguin rebre el recolzament i viure amb dignitat aquesta etapa.

Sr. Antonio Cortiñas, coordinador del grup de treball Sensellarisme
Quatre grans eixos:
•

•

•

•

Representació en la presa de decisions amb les institucions. Les persones sense llar
haurien d'estar presents en els òrgans de decisió de les entitats, com a mínim oficials
(XAPSLL, Taula, etc.), perquè hi puguin participar sense intermediaris. Cal valorar la seva
expertesa i valor, a més del fet que són ciutadanes i ciutadans amb obligacions i dret, com
la resta. Sovint sorgeix la figura intermediària, i cal evitar-ho el màxim possible.
Formació per a l'autoocupació. El SOC i els centres de promoció d’ocupació o de formació
homologada donen el mateix tracte a les persones sense llar que a qualsevol altra
persona. Però cal tenir en compte les peculiaritats i necessitats específiques d’aquest
col·lectiu.
Tenint en compte que moltes persones, per edat, no podran tornar a treballar, cal
començar a treballar en la auto-ocupació.
Barcelona està acollint persones de fora del municipi, i cal ampliar l’abast dels Serveis
Socials a l’Àrea Metropolitana. És necessari intercanviar recursos, pressupostos, i
necessitats. Sobretot per evitar que les persones sense llar es desarrelin del seu entorn.
És un problema que escapa la competència de l’Ajuntament, però cal plantejar-lo.
Habitatge sostenible. Cal ampliar el ventall de possibilitats d’habitatge amb noves idees
(mòduls, prefabricats, etc.) que siguin sostenibles, amb uns costos assequibles. Es podrien
aprofitar els solars municipals i amb un cost molt més reduït que un pis del mercat habitual.

Sra. Núria Fuentes, coordinadora del grup de treball Famílies
Els conflictes i les violències filioparentals en adolescents són temes que preocupen els diferents
sectors de la societat, però en sabem poc, especialment sobre el seu abordatge. Hem intentat
distingir, inicialment, entre les situacions incipients, que hem acordat definir com a malestars
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relacionals a la família, on encara no s’han produïts situacions greus de violència, i les situacions
greus, en què es fan manifestes conductes agressives dels fills cap als pares.
Promoció del benestar familiar i prevenció de les situacions de conflicte i violència
filioparental
La detecció precoç de la violència filioparental i d’altres situacions preocupants des dels diferents
àmbits (educació, salut i serveis socials) és clau per al seu abordatge. Per optimitzar aquest
procés es proposa:
• donar a conèixer els canals per comunicar les deteccions
• formació especialitzada dels professionals de l’educació i d’altres àmbits que treballen
directament o estan en contacte amb els centres educatius per detectar-la i col·laborar en
el seu abordatge
• disposició de serveis d’escolta als adolescents
• provisió d’educació parental grupal al llarg de tot el procés de criança, durant la infància i
l’adolescència
• normalització de l’etapa de l’adolescència com a etapa dins el cicle vital i harmonització de
les relacions familiars positives en l'àmbit de ciutat
L’atenció al conflicte: quan es produeixen conductes violentes de fills/es cap a pares-mares
o adults que ocupen el seu lloc
L’acompanyament interdisciplinari a la família, lluny de la fiscalització, en moments de crisi i/o
conflicte contribuirà a avançar en la resolució de la situació. Per a l’atenció al conflicte es proposa
disposar de:
• indicadors consensuats per avaluar les situacions de crisi i conflicte
• orientació, acompanyament i tractament familiar global, individualment i grupalment des
d’un servei específic amb un equip interdisciplinari abans que es produeixin els casos
d’alta complexitat
• definició d’un model de recursos efectius per a l’atenció de les situacions de conflicte tenint
present:
o proximitat
o salut mental a mida
o acompanyament familiar post intervenció del sistema de justícia juvenil
o anàlisi de les situacions d’alta complexitat
Treball en xarxa i col·laboració per prevenir i atendre les situacions on es produeixen
malestars, conflictes i conductes violentes dels fills o filles cap els pares-mares
La complexitat del problema requereix del treball en xarxa i col·laboratiu. Per això es proposa:
• enfortir el treball en xarxa i la col·laboració a tots els nivells per integrar tots els
serveis i equips que interactuen clarificant els circuits, processos i àrees
d’intervenció de cada servei i/o institució en un pla director
• potenciar recerques aplicades que ens ajudin a avançar en el coneixement i en la
millora de la pràctica
Sra. Anna Novella, coordinadora del grup de treball Igualtat d’oportunitats en la infància
Excusa l’absència de la Sra. Maria Truñó, coordinadora del grup.
• Participació infantil i adolescent. Barcelona necessita una estratègia transversal i
sistemàtica. El grup de treball creu necessari que infants i adolescents siguin reconeguts
com a subjectes de dret que participin en els diferents espais de governança de la ciutat i
de les institucions socioeducatives on es relacionen. Per això és necessari impulsar
iniciatives i accions que ho facin possible en tots els entorns quotidians (escola, família,
lleure i ciutat), així com garantir que els agents socioeducatius tinguin estratègies i
recursos per amplificar el potencial de les pràctiques participatives que acompanyen. Es
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demana impulsar la formació dels professionals d’aquests entorns socioeducatius. Hem
demanat que el Reglament de Participació Ciutadana inclogui els infants com a subjectes
de drets polítics i amb perspectiva de gènere, per tal que els nens i nenes puguin participar
de maneres diverses. Algunes coses s’han pogut incloure, però cal continuar insistint
perquè els nens i les nenes puguin participar millor.
•

Cal posar en valor el lleure educatiu en el marc del conjunt dels agents socioeducatius que
actuen i treballen en l’entorn de la ciutat, fent més promoció de la seva oferta pública
envers els nens i les nenes. També cal garantir que s’analitzin els criteris d’accés, perquè
siguin més inclusius i garanteixin l’accés de tota la població.

•

Garantir que la ciutadania conegui el Fons 0-16. Impulsar campanyes de difusió que facin
arribar a tots els àmbits de la ciutadania i als professionals implicats tota la feina que s’ha
fet i els avenços que aquest Fons implica.

Sr. Oriol Romaní, coordinador del grup de treball Drogodependències
Quatre punts bàsics, força transversals:
•

Drogues i estigma.
Atès que és un tema clau, que implica una reflexió transversal – dels serveis, els
professionals, les famílies, els propis drogodependents i els mitjans de comunicació – es
continuarà treballant durant el curs vinent.

•

La cronificació de les persones drogodependents i els serveis.
Arrel de l’avaluació de l’anterior Pla de Drogues de Barcelona (aquest any se n’ha elaborat
un de nou en el que hem participat) es va detectar la cronificació d’algunes de les persones
usuàries dels Centres d’Atenció i Seguiment -CAS, per diversos motius: la idea de
l’addicció com una malaltia mental crònica, el pas de l’heroïna als programes de
manteniment amb metadona, i el fet que els CAS funcionen molt bé i sovint la població
més gran hi continua lligada perquè se sent en un refugi i perquè manca mes coordinació
amb els centres de Serveis Socials, que són els que haurien d’atendre algunes de les
necessitats que subsidiàriament s’atenen des dels CAS.

•

Precarització i ús de substàncies.
Aquest tema s’ha treballant conjuntament amb el grup de treball Sensellarisme. No es pot
defugir el tema de l’habitatge, que en el cas del sensellarisme apareixia d’una manera molt
clara. En el cas del consum de drogues, la relació amb el sensellarisme no és tan clara. Un
altre tema comú és la institucionalització, que porta moltes vegades al predomini de la idea
del mediador, quan no hi ha una participació directa. És un tema que cal abordar
seriosament.

•

Gènere i drogues.
La perspectiva de gènere contempla les relacions d’hegemonia i subalternitat entre els
gèneres a la nostra societat. Aquesta relació ha fet emergir necessitats específiques
manifestades per moltes dones: falta de consideració en els serveis quan hi ha fills, qui
n’està al càrrec (normalment les dones), etc.
Cal també tenir en compte els problemes específics de certs col·lectius, com els
homosexuals. En alguns casos es donen de manera conjunta les relacions sexuals i l’ús de
drogues. Què cal fer com a institució? Com s’hi ha d’actuar per tal de recolzar les persones
que ho necessitin i tenir unes polítiques que no facin seguidisme amb el mercat?
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Pel que fa a la problemàtica dels “narcopisos” del Raval, s’ha redactat un manifest que proposem
aprovar al CMBS. El tema afecta globalment molts aspectes que aquest conflicte ha fet sorgir:
l’estigma, situacions de pobresa i precarietat, etc. Volem clarificar que algunes notícies no són
certes, com el fet que hi hagi més consum d’heroïna. D’altra banda, el conflicte també està
relacionat amb l’habitatge i l’especulació urbanística, un tema transversal. A més, seria millor tenir
certes eines que permetessin un control real de l’oferta, però aquestes eines reals de gestió no
són possibles pel prohibicionisme. El problema és fonamentalment d’oferta. Pel que fa a la
demanda, l’Ajuntament ja ha dut a terme iniciatives interessants, sobretot des del punt de vista de
la reducció de danys per pal·liar els conflictes relacionats amb la demanda.
Per tant, sol·licitem que l’Ajuntament continuï amatent i sigui crític amb les polítiques sobre la
demanda. En concret demanem 6-7 punts relacionats amb l’actualització d’accions que ja es duen
a terme i la implementació d’algunes de noves. Pel que fa a l’oferta, cal accelerar la política
urbanística i tenir en compte l’especificitat del barri, per tal de dur-hi a terme en primer lloc certes
accions indispensables. També cal intervenir, des de l’Ajuntament (o instar a qui correspongui) en
temes d’habitatge i sanitat, i buscar formes pragmàtiques de fer un control de l’oferta real més
enllà de les macrolleis.
Els demano que llegeixin el manifest (existeixen dades que avalen les afirmacions que s’hi fan) i
que el CMBS l’aprovi. No parlem de quelcom que afecti només a les drogues, sinó a tot allò
globalment relacionat amb la vida social de la ciutat i els problemes que comporta viure plegats en
una ciutat com Barcelona.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Votarem el manifest al final d’aquest punt, donat que és una aprovació formal.

Sr. Joan Benach, coordinador del grup de treball Salut
Gràcies al grup per les idees i debats al llarg de l’any, amb un tema tan ampli i complicat com la
salut, sobretot des d’una mirada dels determinants socials i la sanitat en general. Quatre idees
força transversals:
• Necessitat d’ampliar les diagnosis
• L’avenç en salut i equitat a totes les polítiques
• Avaluacions integrals de les intervencions i polítiques (cost/efectivitat, cost/equitat...)
• Participació, apoderament social
Els quatre temes tractats aquest any han estat:
La contaminació atmosfèrica
• La contaminació atmosfèrica és un dels determinants més importants de la salut de les
persones a les nostres ciutats, té un cost en mortalitat i malaltia molt alt.
• Cal restringir el trànsit dels vehicles més contaminants, reforçar el transport públic i d’ús
compartit, ampliar els carrils de bicicleta i l’espai públic per als vianants.
Suport a les persones cuidadores
• La dependència, el quart pilar de l’estat de benestar, educació, sanitat, pensions.
• Fer visible un tema important i que bàsicament en les famílies i les dones en particular,
està lligat a serveis massa sovint privatitzats. Posar de relleu la inversió pública com un
punt cabdal.
• Cal visibilitzar les necessitats de la dependència, disposar d’una diagnosi global i integral
de la dependència, i destinar molts més recursos públics per fer front a les necessitats
actuals i futures.
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L’acció comunitària en la salut
• La salut comunitària és un aspecte cabdal de la salut pública que mereix més visibilitat i
reconeixement, així com una acció prioritària per part de les administracions públiques, els
agents socials, i la comunitat.
• El programa “Salut als barris” a Barcelona està dissenyat per intervenir en els barris més
desafavorits de la ciutat. És un avenç important i cal reforçar-lo.
• Cal enfortir i aprofundir en la participació ciutadana.
• Cal incorporar l’avaluació com una part fonamental dels projectes, especialment l’impacte
en funció dels objectius inicials, i invertir més recursos i esforços per tenir evidència
empírica dels resultats obtinguts.
El gènere i la salut a Barcelona
• S’ha de treballar en els sistemes d’informació, s’ha avançat molt i s’ha discutit força, en
una sessió molt interessant amb la Dra. Carme Valls, en la necessitat d’aprofundir en les
dades, les anàlisis i la recerca científica lligada a la necessitat. Imprescindible tenir una
mirada de gènere en l’anàlisi i la diagnosi.
• Les causes lligades als problemes de gènere. Va aparèixer la interseccionalitat,
inevitablement. La mirada de gènere amb la de migració, classe social i ètnia.
• Cal impulsar polítiques públiques (per exemple, atenció a la doble jornada femenina,
prevenció contra la violència de gènere, qualitat de vida, etc.)

Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Excusa l’absència de la Sra. Marta Llobet, coordinadora del grup de treball Acció comunitària.
Les facilitats, dificultats i límits dels projectes i processos d’acció comunitària a la ciutat, des de les
iniciatives promogudes des de l’Administració o des dels veïns i veïnes dels barris.
• L’acció comunitària ha de contemplar-se com una estratègia transversal en els diferents
àmbits (salut, serveis socials, educació, treball, espai públic, lleure, etc.) per poder incidir
en la reducció de les desigualtats socials i per afavorir la incorporació social, la convivència
i la cohesió social a tots els barris de la ciutat, però d’una manera prioritària en aquells que
acumulen vulnerabilitats.
• Potenciar iniciatives de revitalització social i urbana i de desenvolupament econòmic en els
barris més desafavorits, que permetin ocupar les persones aturades d’aquests barris, que
facilitin la creació d’un teixit associatiu i cooperatiu quan no existeix o enfortir l’existent.
Iniciatives coproduïdes des d’un desenvolupament econòmic comunitari. Iniciatives que
demanen un canvi cultural fort, la necessitat de mes temps per a dur-les a terme i la revisió
de les normatives per adequar-les a realitats concretes.
• Facilitar que els serveis públics puguin incorporar la perspectiva comunitària, amb un
mandat concret, amb els recursos i les eines formatives necessàries per fer-ho. Valorar la
incorporació i/o adaptació d'alguns professionals a la figura especialitzada d’organitzador/a
comunitari/ària amb un encàrrec específic.
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social
L’any passat es va obrir un debat i no es va aprovar el document fins que no es va acordar al
Plenari. Aquest any ha estat diferent per raons excepcionals, i caldrà pal·liar a la Permanent
aquesta manca de diàleg i valoració en el Plenari d’avui. Hi ha eixos que es van repetint en alguns
grups i per als quals es poden marcar accions concretes de cara al proper any.
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En la reunió de coordinació dels grups va quedar palès que cal aprofitar més la feina que durant
tot l’any duen a terme els grups de treball. Tenint en compte això i complementant el que avui no
s’ha pogut fer, proposaré a la Permanent trobar una sortida satisfactòria per a tothom.
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
Es vota sobre el manifest proposat pel grup de Drogodependències. Amb 0 vots en contra i 1 una
abstenció, es dona per aprovat.
4. Intervenció de la tinenta de Drets Socials
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials
• Informe de l’Acció de Govern, seguiment de les propostes del Consell (dona resposta
a propostes dels Grup de Treball i de la Comissió Permanent )
Està disponible a les carpetes. S’ha procurat certa exhaustivitat pel que fa a les
propostes del Consell, però ens poden fer arribar qualsevol altra aportació.
• Eurocities: Declaració política: Drets socials per a tothom. És un manifest que exigeix a
Europa el pilar social europeu, demana coherència entre polítiques econòmiques i
socials. Impulsat des de Barcelona i signat per més de 140 ciutats.
• Agraïments a la Sra. Emilia Pallàs
Vull fer un agraïment explícit i desitjar-li bona sort a la senyora Emilia Pallàs pels seus anys al
capdavant del Departament de Participació Social i com a secretària del Consell que finalitza en
aquest Plenari. Si algú no compleix cap de les etiquetes – molt sovint injustes – que s’apliquen als
treballadors i treballadores públiques, és la Sra. Pallàs. És una treballadora incansable, amb una
gran intel·ligència emocional i capacitat per a connectar tot allò que suposa la maquinària
municipal i les dificultats procedimentals. Té una gran capacitat creativa per afilar la pluralitat i
diversitat de les entitats socials de la ciutat, i fer-ne una riquesa que aporta molt al conjunt de les
polítiques municipals. Sempre troba la coherència interna i el fil conductual que dona lògica a la
participació social i a la coproducció de polítiques, i això no és fàcil. És una persona que estima la
vocació pública i la voluntat d’innovar, treballant colze a colze amb la societat civil. Estic segura
que se’n duu amb ella a la seva nova responsabilitat a Barcelona Activa tota la feina feta i totes les
aportacions d’aquest Consell.
Sra. Emilia Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social
Durant quests anys en el CMBS he après molt sobre intercanvi i interrelació entre totes les entitats
de la ciutat presents en els Consells i grups de treball. Aquest és un bagatge que me’n duc. Des
d’ara treballaré en l’àmbit econòmic, però allò social i allò econòmic van estretament lligats i per
tant espero, des de Barcelona Activa, seguir col·laborant en la construcció de polítiques socials i
econòmiques a la ciutat aportant des de l’àmbit social.
Vull agrair totes les entitats i l’Ajuntament haver pogut desenvolupar aquesta responsabilitat i la
possibilitat d’haver incorporat un aprenentatge impressionant. Moltes gràcies.

No hi ha més aportacions, es dona per finalitzada la sessió.
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