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CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 
 
 
PERMANENT 
Acta de la sessió del 24 de febrer de 2015  
 
 
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 16.45h a la Sala Martí l’Humà. Actua com a secretària la Sra. 
Emília Pallàs. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Benvinguda 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior i lectura d’excuses i delegacions 
3. Intervenció de Presidència  
4. Debat propositiu: l’atenció social i l’acció comunitària (tema proposat a la Comissió 

Permanent de l’11 de novembre) 
5. Diversos 

 
 
 
Documentació a la carpeta:  
 

- Acta de la Comissió Permanent de l’11 de novembre de  2014 
- Composició de la Comissió Permanent a 24 de febrer de 2015 
- Relació d’excuses i delegacions de la sessió 
- Programa de treball dels grups del Consell Municipal de Benestar Social 
- Proposta d’ordre del dia del Plenari del CMBS del 12 de març  
- Recull d’experiències de la IV Convenció “Les veus de les persones grans”. Document 

Provisional 
- Programa Habitatge +65 anys 
- Díptic informatiu: Fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 

anys 
 
 

Assisteixen:  

Mercè Torres Fuentes Vicepresidenta associativa del Consell  

Irma Rognoni Viader Vicepresidenta del Consell 

Glòria  Martín Vivas  Grup Polític Municipal PP 

Immaculada Moraleda Pérez Grup Polític Municipal PSC 

Assumpció Roset Elías Grup Polític Municipal CIU 

 

Teresa Crespo Julià Entitats Catalanes d’Acció Social / ECAS 

Àngels Guiteras               Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

Sònia Martínez Marfil Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i Adolescència -FEDAIA 

Felisa Pérez i Antón Federació Catalana de Drogodependències / FCD 

Núria Carrera i Comes Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social de Catalunya 
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Josep Ma Canyelles Expert 

Marta Llobet Estany Coordinadora GT Acció Comunitària 

Mercè Pérez Salanova Coordinadora GT Envelliment 

Albert Sales i Campos Coordinador GT Pobresa 

Josep Maria Villena  Coordinador GT Infància 

 

Àngel Miret  Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Ma Glòria Figuerola   Directora Executiva de l’Àrea de Qualitat de Vida i Igualtat 

Àngels Canals Vila  Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

Josep Mª Villarreal   AQVIE / Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

 

 

Deleguen: 

Francina Alsina Canudas en Paola Jubert   Federació Catalana de Voluntariat Social –FCVS 

Salvador  Busquets              en   Mercè Darnell   Càritas Diocesana de Barcelona  

 

 

S’excusen: 

Ricard Gomà Carmona Grup Polític Municipal ICV-EUiA 

Joan Laporta Estruch    Grup Polític Municipal Unitat per Barcelona 

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

Josep Lluís F. Rabell      Federació d’Associacions  de Veïns i Veïnes de Barcelona 

Fina  Rubio Serrano SURT / Associació de dones per a la reinserció laboral 

Juan José Casado Peña UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya 

Joan Segarra i Ferran Confederació de Cooperatives de Catalunya  

Gemma Cánovas Sau Coordinadora GT Dones 

Rafael Guayta Escolies Coordinador GT Salut 

Oriol Romaní i Alfonso Coordinador Grup de Treball Drogodependències 

Begoña Roman Maestre Experta 

Toni Vilà    Expert 

 

 

Convidats: 

Miquel Esteve Comissionat d’Immigració i Acció Comunitària 

 
 

1. Benvinguda 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Dóna la benvinguda a les persones assistents i recorda, convidant-les a assistir-hi, que avui a les 
19h es farà l’acte lliurament, al Saló de Cent, de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Antoni 
Sansalvadó, president honorífic del Banc dels Aliments, una persona que va col·laborar molt amb 
el Consell Municipal de Benestar Social.  
 
Es dóna la benvinguda a la Sra. Marta Llobet, coordinadora del Grup de treball d’Acció 
comunitària i professora de la Facultat de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Li agraïm 
que posi a l’abast del Consell la seva expertesa i professionalitat.  
 
Donem les gràcies al Sr. Antoni Vilà (absent per malaltia) i al Sr. Miquel Esteve, Comissionat 
d’Immigració, que són les persones avui convidades a la sessió, expertes en el tema de debat que 
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després, a proposta de la Sra. Mercè Torres, Vicepresidenta associativa, tractarem (sorgit de la 
passada Comissió de l’11 de novembre).  
 
A la carpeta tenen la composició de la Permanent, i el llistat d’excuses i delegacions.  
 

 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
No hi ha cap aportació o modificació, per tant l’acta es dóna per aprovada.  
 
 
 

3. Intervenció de Presidència 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

 
1. Sobre el pla de treball dels grups del Consell 2014-2015 

 
Aquesta és la primera Permanent de l’any, i ja tenim tots els grups de treball del Consell en 
funcionament, amb els seus respectius plans de treball, dels quals ens donaran compte a finals 
d’any. Tenen a les carpetes el pla de treball dels diferents grups, als quals participen moltes de les 
entitats que estan representades en aquesta Permanent, directament o com a membres de les 
respectives federacions. Uns grups que aporten una doble funció, la de ser un espai 
d’aprenentatge i construcció de cultura comuna entre tots i totes les participants i,  a la vegada, ser 
espais propositius, de generació de noves idees i propostes que des del govern de la ciutat i des 
dels diferents grups polítics  intentem sempre analitzar i traslladar, si s’escau, a projectes o 
actuacions.  
 
Agrair, com sempre, la participació de totes les entitats en aquests grups i el treball dels 
coordinadors i coordinadores, que fan d’aquests espais, veritables seminaris productius per la 
ciutat. 
 

2. Informació d’interès 
 
Atès que al mes de març tindrem el primer Plenari de l’any, en el que es presentaran els 
pressupostos, així com les principals accions previstes, avui només voldria destacar breument 
algunes de les actuacions que s’han produït o endegat en aquests darrers mesos, des de que vam 
tenir el Plenari al mes de novembre. 
 
Invertir en la infància 
 
Aquesta era la proposta que la comissió ad hoc creada en el marc del Consell ens indicava en 
l’informe que es va presentar al novembre. I apuntava, en concret, la necessitat  d’assegurar 
ingressos mínims suficients als infants en situació de pobresa per tal de fer efectiu el dret a un 
nivell de vida adequat, promoure la igualtat d’oportunitats i facilitar trajectòries vitals d’inclusió 
social de la infància. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través l’Institut Municipal de Serveis Socials, destinarà aquest any 
9,2 milions d’euros per a la creació d’un fons destinat a la concessió d’ajuts a 7.500 infants menors 
de 16 anys per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i material escolar. L’objectiu és 
oferir a aquestes famílies amb fills menors un recurs econòmic de 100 euros mensuals durant 
aquest any 2015, amb un màxim de 1.200 euros per infant a l’any.  
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Els destinataris seran els infants menors de 16 anys empadronats a Barcelona que viuen en 
unitats familiars amb rendes inferiors al llindar de la pobresa. Per tal d’assegurar el repartiment 
equitatiu d’aquesta ajuda es prendrà en consideració els 6.398 infants que han estat destinataris 
d’una beca menjador aquest curs escolar i que en el seu expedient ja consta un informe social 
acreditatiu de la situació de necessitat i vulnerabilitat de la família o unitat de convivència, sempre i 
quan les seves circumstàncies socioeconòmiques no han patit cap variació. 
 
Amb aquesta nova ajuda l’Ajuntament de Barcelona fa un pas més en la lluita contra les 
conseqüències que la crisi econòmica està tenint sobre molts barcelonins i barcelonines, posant 
un accent important en els infants i joves d’aquesta ciutat i les seves famílies. 
 
Això no exclou altres nens i adolescents que per altres motius, com ara pertànyer a la franja d’edat 
corresponent als 0 – 3 anys, que serà una prioritat, o per no haver sol·licitat la beca menjador, 
però que reuneixin els mateixos requisits, no puguin ser mereixedors dels mateixos ajuts i en la 
mateixa proporció i quantia, d’acord amb els criteris de valoració establerts i pels quals s’aproven 
les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador, és a dir la renda anual no superior a 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (2013), calculat en funció del nombre de 
membres computables de la unitat familiar (5.975,8 euros per càpita). 
Per fer efectiu aquest ajut, i poder arribar a tots els infants que l’han de rebre, l’Ajuntament enviarà 
un comunicat a aquelles famílies usuàries dels Serveis Socials que compleixen els requisits 
juntament amb un formulari que hauran d’emplenar per poder demanar la prestació. Cada districte 
disposarà d’un Centre de Serveis Socials específic (en total 10) que funcionaran fora del seu 
horari habitual per poder agilitzar el màxim la tramitació d’aquest ajut i on s’hauran de dirigir les 
famílies. L’ajut s’atorgarà amb caràcter retroactiu a partir del mes de març. 
 
La prestació es farà efectiva a través de la Targeta Barcelona Solidària, la targeta moneder que va 
posar en marxa l’Ajuntament de Barcelona el mes de novembre del 2013, a través de la qual es 
fan efectius els ajuts econòmics en matèria d’alimentació que dóna l’Institut Municipal de Serveis 
Socials.  
 
Aquest nou fons que es desenvolupa a partir de l’acord amb el grup municipal del PSC per a 
l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament, també respon a la voluntat del Govern Municipal de 
garantir les necessitats bàsiques de tothom que ho requereixi. Un exemple d’aquest compromís és 
l’augment del 108% dels ajuts econòmics d’inclusió que atorga l’Institut Municipal de Serveis 
Socials, passant dels 2.750.836,8 euros l’any 2011 als 5.731.300,33 euros de l’any 2014, o als 
gairebé 19 milions d’euros que s’han destinat a polítiques per garantir l’alimentació. 
 
 
Pobresa energètica  
 
En anteriors Permanents ja vaig explicar les estratègies i recursos que des de l’Ajuntament 
havíem posat en marxa per prevenir i lluitar contra la pobresa energètica, en concret a la del 14 de 
març de 2014.  Llavors ja comentàvem la campanya de divulgació  a la població, els ajuts 
disponibles per part dels serveis socials municipals, els acords amb Endesa i el treball amb altres 
operadors, la formació dels professionals, el treball conjunt amb entitats de la ciutat, i també els hi 
vam facilitar el fulletó de difusió del servei. En aquest moment s’ha valorat que no arriba de 
manera suficient a les famílies i a les persones que poden necessitar aquests serveis i ajuts. Per 
tant s’està llençant una nova campanya divulgativa que passarà per un encartament domiciliari 
amb el rebut d’Endesa, però també per una nova difusió dels recursos disponibles, i en aquest 
sentit volia proposar la col·laboració de les diferents entitats que formen part d’aquest Consell, per 
a assegurar que la informació arribi a tothom, i que no quedin famílies que no puguin cobrir 
aquesta necessitat per manca d’informació.   
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Les persones grans protagonistes de la ciutat 
 
Durant aquest inici d’any, podríem dir que les persones grans han estat les protagonistes de la 
ciutat. En primer lloc perquè han celebrat la seva Convenció, la quarta (3 i 4 de febrer), amb un 
gran èxit de participació i de continguts. 
 
Una Convenció promoguda pel Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG) en el 
marc del Pla Municipal per a les Persones Grans 2013 – 2016. La Convenció de les Veus de les 
persones grans és un espai de participació i debat de les persones grans, per fer balanç de la 
feina feta durant un mandat i formular propostes de futur. 
 
A la IV Convenció de les Veus de les persones grans s’ha constatat que la gent gran constitueix 
un grup social en moviment i en transformació que obliga a repensar les polítiques públiques i que 
la crisi ha impactat de forma significativa en aquest sector de la població. A més, s’ha fet 
referència al nou paradigma de l’envelliment, que estableix la cultura de la cura davant la revolució 
de la longevitat, i a la necessitat d’estendre la cultura del bon tracte per aconseguir un envelliment 
amb dignitat. També s’ha defensat la participació de la gent gran com un dret, amb un èmfasi 
especial en les persones més vulnerables o amb dependència. 
La Convenció va ser un èxit en nombre de participants (més de 700 persones grans, incloses per 
primera vegada persones de residències de gent gran, que van poder participar i aportar, i un 
percentatge de professionals); i en la riquesa i qualitat de continguts. Agrair l’impuls fet per la 
comissionada, Sra. Roset, i també a una persona col·laboradora del Consell, la Mercè Pérez 
Salanova, pel seu assessorament científic i la implicació del Consell en la Convenció.   
 
 
Projecte Vincles BCN 
 
En segon lloc va tenir lloc la Jornada Vincles BCN dels dies 5 i 6 de febrer, al Born Centre 
Cultural, amb una gran assistència de persones.  Vincles és, com ja saben, un projecte que pretén 
sumar-se als que ja tenim a la ciutat per abordar les situacions de soledat no volguda i aïllament 
de les persones grans (radars, teleassistència, projectes comunitaris al voltant del bon tracte,...) 
creant cercles de confiança i de cura, i que comptarà amb el suport de la tecnologia. 
 
Per primera vegada es presentava a la ciutat no només els trets generals del projecte, sinó també 
l’estat d’execució de la prova pilot, i es convocava a totes les entitats, empreses i organitzacions 
interessades a fer les seves aportacions.  
 
 
Jornada presentació Protocol serveis socials davant maltractament persones grans 
 
L’abordatge del maltractament de la gent gran ha estat un dels eixos bàsics del Pla de la gent gran 
durant aquest mandat. S’han impulsat moltes estratègies noves, de sensibilització, formació, 
protocol·lització, atenció d’urgència i atenció als servei, etc. Una de les darreres concrecions ha 
estat aquesta Jornada de presentació del desplegament d’actuació dels serveis socials municipals 
davant el maltractament de persones grans que va tenir lloc el 10 de febrer. 
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I finalment, destacar també alguns programes i serveis que s’han concretat amb l’inici d’any: 
 
 
Targeta Rosa  
 
L'Ajuntament de Barcelona signarà l'any 2015 un nou conveni amb Transport i Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), pel qual s'ampliaran els criteris econòmics d'accés a la 
Targeta Rosa de la següent manera: 

 Targeta Rosa Gratuïta, passaran del 7.455€/any actuals a 8.132 €/any per l'any 2015.  

 Targeta Rosa Reduïda: passaran dels 14.910€/any actuals als 16.264€/any per l'any 2015. 

 

Aquesta ampliació suposa que els ciutadans de Barcelona podran accedir al programa de la 
Targeta Rosa amb uns criteris més avantatjosos dels que fixa l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
en l'Ordenança Metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport i en 
conseqüència un increment  en el nombre de beneficiaris. 
 
Aquesta ampliació de la Targeta Rosa, també s’ha concretat a partir de l’acord amb el grup 
municipal del PSC per a l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament 
 
 
Noves promocions d’habitatges amb serveis per a la gent gran 
 
Durant aquest darrer mandat s’ha inaugurat la promoció de Reina Amàlia  al districte de Ciutat 
Vella amb 96 habitatges (Novembre 2011), Cibeles – Còrsega al districte de Gràcia amb 32 
habitatges (març 2011), Torre Júlia al districte de Nou Barris amb 77 habitatges (juny 2012)  i  
Navas al districte de Sant Andreu amb 76 habitatges (Juny 2012).   
 
Els habitatges en procés de construcció i adjudicació estan previstos a Sant Martí, 29 habitatges c. 
Josep Pla;  a Sant Martí 105 habitatges, a Badajoz – Bolívia; a Sarrià, 44 habitatges al  c. Infanta 
Isabel; i Gràcia, amb 100 habitatges, a l’antiga Quirón. Igualment hi ha en projecte noves 
promocions a l’Eixample, 46 habitatges al c. Ali Bei i 47 habitatges al c. Viladomat. 
 
El total d’habitatges amb serveis per a gent gran és de 1.206 habitatges en funcionament i 371 
habitatges en construcció o en projecte. El total serà de 1.577 habitatges amb serveis per a la gent 
gran a la ciutat en els propers anys. 
 
Informar que s’ha prorrogat el termini de registre per accedir als habitatges en serveis per a les 
persones grans. El nou termini  finalitza el  proper 27 de febrer. 
 
 
 
 

4. Debat propositiu: l’atenció social i l’acció comunitària 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Aquest tema va ser proposat per la Sra. Mercè Torres, Vicepresidenta associativa del Consell,  a 
la Permanent de l’11 de novembre de 2014 per donar seguiment a un dels objectius que 
perseguíem al canvi de reglament intern, és dinamitzar la Permanent i fer un pas més enllà per 
validar propostes dels grups de treball.  
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Sra. Mercè Torres, vicepresidenta associativa 
En primer lloc vull expressar la meva satisfacció perquè s’hagi pogut encabir en aquesta 
Permanent la proposta que vaig fer a la darrera Permanent, de l’11 de novembre. La intervenció 
coordinada de tots els actors que participen d’un mateix territori és fonament de cohesió i d’igualtat. 
Cal buscar fórmules que generin sinèrgies per combatre les desigualtats, i és de vital importància 
el treball conjunt dels dos tipus d’intervenció, i enllaçar-los, posant per sobre els interessos 
generals de la comunitat.  
 
Per iniciar el debat, s’ha convidat a diferents persones del Consell a reflexionar sobre l’atenció 
social i l’acció comunitària en base a dues preguntes. Les tres persones tenen un alt grau 
d’expertesa en el tema, i ben segur que amb les seves opinions s’obrirà un ampli ventall de visions 
sobre aquesta qüestió i ens ajudarà a fer un debat enriquidor. Les preguntes formulades són les 
següents:  

 
1. Ens trobem davant un canvi de context, d’actors, d’intervencions, de necessitats, 

d’experiències, de rol de professionals. L’atenció de serveis públics i d’entitats ha de ser 
una altra? L’acció comunitària de les administracions i de la societat civil hauria de ser una 
altra?  

2. Reconeixent el que s’ha aconseguit però alhora identificant els límits i paradoxes, com 
podem articular en un territori les estratègies d’atenció social i l’acció comunitària?  

 
Es va demanar també la identificació d’alguna experiència local o internacional.  
 
Aquestes tres persones, per odre d’intervenció, són: la Sra. Mercè Darnell, representant de Càritas 
Diocesana de Barcelona; la Sra. Núria Carrera, representant del Col·legial Oficial de Diplomats en 
Treball Social de Catalunya i la Sra. Marta Llobet, coordinadora del Grup de treball d’Acció 
comunitària.  
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  
El Sr. Antoni Vilà havia d’intervenir-hi, però ha excusat la seva presència, així com la Sra. Fina 
Rubió, de Fundació SURT.  
 
Vull agrair el Sr. Miquel Esteve, Comissionat d’Immigració i Acció comunitària la seva presència en 
aquest debat i convidar-lo a participar si ho considera apropiat.  
 
Sra. Mercè Darnell, representant de Càritas Diocesana de Barcelona  
En aquests moments, davant d’aquest canvi de context en què hi ha gent que treballa de forma 
digna, molta gent que no té feina i molta gent que treballa en precari, estem davant d’una 
mancança d’ingressos de moltes famílies, bé perquè no tenen feina i han exhaurit els subsidis o 
bé perquè treballen en precari i són treballadors pobres. Es tracta d’un gruix important de gent i un 
tema estructural.  
 
Pel que fa a l’atenció social, Barcelona té un serveis socials públics molt importants i ben 
desenvolupats en el territori (els serveis socials d’atenció primària) i amb una col·laboració de 
moltes entitats de la ciutat. Hi ha un repte públic, assumit per l’Ajuntament, i és que cal avançar en 
la planificació de l’atenció social a la ciutat en base als diferents barris, necessitats i nivells de 
pobresa, perquè encara trobem a faltar un sistema real de planificació i avaluació que eviti buits i 
duplicitats, de les quals n’hi moltes, en part degut també a que les entitats privades no ho tenim en 
compte.  
 
Trobem a faltar una millor avaluació i intervenció dels serveis públics en la planificació real de 
l’atenció social a la ciutat. Trobem a faltar que els serveis socials als barris més pobres estiguin 
més ben dotats, tinguin els millors treballadors i treballadores socials, aquelles que són 
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funcionàries, que tenen més anys d’experiència. Trobem a faltar que aquestes treballadores 
socials cobrin més, que en els barris més pobres es gratifiqui l’experiència. No ens agrada que, 
quan hi ha mobilitat, les persones que porten menys temps són les que acaben als barris amb 
més dificultats, perquè és una feina molt dura i no reconeguda. Si volem millorar l’atenció social a 
la ciutat, això és important.  
 
Planificar i avaluar voldrà dir invertir més on més cal i millorar la distribució de serveis públics en 
altres nivells. En el cas dels menjadors socials, per exemple, alguns no cal que funcionin al migdia. 
La llista d’espera és curta, és cert, però no estan ben distribuïts a la ciutat en funció de les 
necessitats socials, o en funció d’on viu la gent, sinó per altres criteris. Un altre cas són els centres 
oberts. Tot i que s’ha fet un esforç, tampoc estan distribuïts on calen, ni amb les places que calen. 
Hi ha barris on n’hi ha, i barris on no. A l’atenció social moltes vegades les entitats socials acabem 
una mica com a pegat o per a cobrir aquests buits.  
 
Ens preocupa molt, en l’atenció social, la fragmentació de les ajudes. Barcelona pot perfectament 
identificar les famílies amb infants i les persones vulnerables que no tenen ingressos, i fer un 
programa de garantia d’ingressos reals perquè les persones sàpiguen, a principi de mes, amb què 
comptarà per la resta del mes, que pugui planificar la seva vida, que tingui garantides les seves 
necessitats i que es dediqui la resta del mes a cuidar de la seva família, a mirar si es vol formar o 
treballar, etc. Estem fracturant la pobresa a trossos, i això és fals. La pobresa és pobresa. Ens 
estem inventant conceptes com “pobresa energètica”, “pobresa infantil”, “pobresa residencial”, 
quan això no existeix en realitat com a idees separades. La gent que pateix pobresa energètica 
també pateix pobresa infantil i tampoc pot omplir la nevera. Com ens creiem que són realitats 
fragmentades, estem donant ajudes fragmentades. En l’atenció dels treballadors socials es dedica 
massa temps a informar la gent de tot allò a què tenen dret, en estar atents a tot allò que no 
sabem que existeix, i d’orientar a on ha de demanar i quants informes més ha de fer per 
aconseguir-ho. Això és feina pel treballador social que no dedica a l’atenció social i és feina de les 
famílies que no tenen les necessitats bàsiques cobertes.  
 
D’altra banda, a nivell social des de la nova llei d’oportunitats de la infància, s’ha deixat en mans 
d’atenció primària l’atenció al risc lleu i moderat de la infància, i el greu als EAIAs. No s’ha dotat en 
absolut a l’atenció primària del seguiment real a les famílies amb dificultats que cada vegada són 
més perquè pateixen la crisi, no tenen recursos reals (temps dels treballadors socials, (educadors 
familiars, suport a les famílies, tractament i suport real i continuat) i moltes vegades els casos 
acaben als EAIAS quan ja són greus, quan no s’ha fet la feina preventiva perquè no hi ha els 
recursos,  però en teníem la responsabilitat. 
  
Pel que fa a l’atenció comunitària, existeix un repte important de cohesió social i comunitària, que 
passa per fer accions de donar i rebre, de reciprocitat. En aquests moments, en acció comunitària, 
estem fent accions que es basen entre els que poden i els que no poden, entre els que podem 
ajudar i els que reben ajudes. A moltes de les accions que es fan, a la persona empobrida se la 
situa diferent perquè ha passat a ser empobrida i l’acabem culpabilitzant de ser pobra, perquè no 
s’activa, perquè no troba feina, i s’acaba estant en un sistema paral·lel de recursos. L’acció 
comunitària ha de donar més oportunitats iguals,  tant al que està empobrit com al que està 
ajudant, han de ser accions que vinculin el donar i el rebre i tot el que és reciprocitat i ajuda mútua. 
A l’acció comunitària i l’atenció social, a vegades, estem posant molt al damunt necessitats 
bàsiques no cobertes i no tot s’hi val per cobrir necessitats bàsiques.  
 
Tornant al principi: parcialitzem les ajudes, i és molt difícil fer acció comunitària i que la gent es 
comprometi en un barri, en un AMPA, quan la seva lluita és la supervivència i anar d’entitat en 
entitat. La bona notícia és que Barcelona, entre tots (els serveis socials públics i les entitats) 
acabem arribant a cobrir-ho tot. A vegades una mica tard, però no es pot dir de forma frívola que 
la gent passa gana o que li tallen la llum cada dia, o que la gent no té un menjador on anar. Això 
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no seria cert com a concepte. Però com que l’ajuda és fragmentada, a vegades arriba tard, a 
vegades abans d’hora, etc. Crec que hauríem de contribuir no augmentant les ajudes d’aquesta 
manera fragmentada.  
 
 
Sra. Núria Carrera, representant del Col·legial Oficial de Diplomats en Treball Social de 
Catalunya 
En primer lloc, agraeixo la possibilitat d’estar juntes parlant, principalment per posar el focus i la 
perspectiva, al que poden ser l’atenció social i l’acció comunitària. Parlaré més enllà de 
l’Ajuntament o del món local de la ciutat de Barcelona, ja que algunes reflexions es poden fer en la 
ciutat, i altres extrapolar-les a altres llocs amb més o menys intensitat.  
 
El moment actual és un moment en què tenim gairebé el repte polític i tècnic de poder contrastar 
el que diem i el que fem. Vull insistir en que a vegades es parla i es fan plans amb molta 
bibliografia, però allò interessant és poder arribar al què i el com del que estem aplicant. Per tant, 
en aquest sentit, les desigualtats a Barcelona i Catalunya s’estenen, s’intensifiquen i es 
cronifiquen més enllà de l’esforç extraordinari que està fent aquesta ciutat i aquest Govern per 
aplicar polítiques socials.  
 
El món municipalista, en els seus orígens, pretenia fugir de l’assistencialisme, buscava el consens 
social, atenia per generar apoderament de la gent, buscava la garantia de drets universals, l’acció 
comunitària, fortalesa en el territori. Què passa ara en el sector de la gestió de les polítiques 
socials? (en el món local i per tant en el serveis socials municipals). 
 
Hem de fer un gir per veure i ser conscients que estem explorant espais d’incertesa. Si aquesta 
voluntat política i tècnica no s’afronta així, la nostra posició en la intervenció social serà dèbil 
perquè hi haurà una autocomplaença de que no passa res, però passa tant que la nostra acció 
intervé des de la incertesa. Per tant, des d’aquesta mirada hem de poder seguir avançant. En 
aquest moment seria interessant pensar en més vincles amb la ciutadania dels que estem fent, 
sense por, posant en el nostre pla d’actuació polític i tècnic que hem de créixer en aquesta línia. El 
creixement en xarxes i l’acompanyament de les mobilitzacions de la ciutadania des del món local 
és obvi. Cal plantejar polítiques d’acompanyament a moviments socials com la PAH o les 
intervencions últimes de propostes en el Parlament, no buscant l’abstenció del món local, sinó el 
compromís amb aquella acció. No buscant la subvenció a aquella entitat, per exemple la PAH, 
sinó el compromís amb aquella acció que estan fent per poder-ho fer junts.  
 
Crec que en aquest moment el discurs tècnic és molt fràgil en el món local en general. Això fa que 
si el discurs tècnic no és bo no ajuda a l’apoderament de la població, per tant hem de poder 
reforçar el què i el com som a la nostra intervenció social per poder ser més forts en la suma 
d’aliances. Apel·lo a una certa humilitat. Després de que hem fet tant, després del final del 
franquisme, de la revolta (en el sentit que vam construir un sistema), ara aquest sistema se’ns ha 
desmuntat, i amb aquest sistema desmuntat hem de tenir humilitat per voler aprendre novament 
d’aquesta nova realitat que és profundament diferent de la construcció que vam tenir no fa molts 
anys de la recerca d’uns drets universals que en aquest moment estan tan en qüestió.  
 
També voldria fer propostes, reflexió dels tres moments de les polítiques socials. Al final del 
franquisme teníem una il·lusió extraordinària, i hi havia una certa revolta, perquè estàvem buscant 
la democràcia i començant a coincidir en el dret de les persones. En la democràcia ens hem 
convertit en gestors de recursos, no ho hem fet malament, hem generat experiències pilot d’acció 
comunitària que són extraordinàriament positives. Però ara estem gestionant no recursos de dret, 
sinó respir per a la gent. Per tant són accions que no són de transformació i estem fent un 
acompanyament fràgil, que té poca incidència en el canvi, en la possibilitat que la gent pugui, de 
manera conjunta, buscar un món millor en el seu món local, en la seva realitat, en les seves 
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famílies. En aquest moment el treball social té una extraordinària atenció, no voler veure-ho seria 
un error. La té perquè té una empatia amb la població, que és molt poderosa en molts casos, però 
també hi ha por i malestar de ser els portaveus del “no” a aquella sol·licitud d’ajuda que arriba al 
gestor públic. Darrerament hi hagut algunes incidències que responen en part a això, però no és 
una situació habitual a Barcelona, els parlo amb certa visió de conjunt, perquè vinc d’un 
ajuntament que ha viscut situacions d’atrinxerament als espais de l’ajuntament.  
 
Podria ser que en aquest moment (i estant en campanya electoral seria interessant poder-ho 
debatre) es necessitin polítiques més contundents, i no tant diversificació de propostes. Per 
exemple, a Barcelona un dels greus problemes és l’habitatge. Si acceptéssim aquesta afirmació, 
el lloguer social per les famílies en risc de desnonament hauria de poder arribar a totes aquelles 
intervencions per evitar els desnonaments, de manera que no n’hi haguessin a la ciutat de 
Barcelona. Necessitem fer polítiques d’alta intensitat perquè la situació de crisi es tan poderosa 
que és probable que haguem de concentrar energia, reduir prestacions, per entomar els fronts que 
considerem altament necessaris.  
 
Pel que fa a acompanyar les reivindicacions: si parlem d’acció comunitària, el món local ha 
d’acompanyar, solidaritzar-se i fer aliança amb les reivindicacions del territori. Hi ha alguna 
disfunció entre “la suma de” que fa que no siguin reconegudes pels moviments veïnals accions 
que s’estan produint des del món local i que la gent no acaba de captar que estem sumant junts.  
 
Cal fugir de fer intervenció individual per una banda i plans comunitaris en el territori per l’altra. 
Quan el gestor públic atén la persona, té també la missió de fer acció comunitària. I per tant hem 
de col·locar indicadors i temps perquè els gestors públics puguin fer acció comunitària. Si no, els 
professionals que fan atenció individual, queden aïllats de la visió de conjunt. I tothom que perd 
visió de conjunt, perd força. Si hem perdut visió de conjunt, ens hem de plantejar una nova 
manera d’abordatge del treball social i per tant que aflori i conjunti més el treball comunitari.  
 
Cal revisar tota la idea de l’informe social. És realment esperpèntica la idea que s’han de demanar 
informes socials per a qualsevol subvenció a les persones (gas, llum, aigües, prestacions). Això 
s’ha de solucionar per protocols, per un sistema que no necessiti un informe social i dedicar els 
informes socials amb tot el rigor, a tot allò relacionat amb que hi hagi un diagnòstic i un tractament. 
Sinó no parlem d’informes socials, parlem de protocols d’atenció que és una altra cosa, que en té 
dret molta gent i per tant ha de ser quelcom ben plantejat, senzill. Aquest situació extraordinària es 
dóna a tot Catalunya i acabarà explotant als treballadors socials i els gestors públics, perquè és un 
ús que encareix el procés, que endarrereix l’ajuda i que fa que es perdi el valor del diagnòstic i el 
tractament.  
 
També s’ha mencionat la importància del sistema d’informació. Hi ha molta confusió amb el que 
s’està fent, tanta que estic segura que, fins i tot, molts treballadors socials de Barcelona no 
coneixen tots els recursos disponibles. Per tant el sistema d’informació ha de canviar, incorporar 
Facebook, incorporar el sistema informàtic d’una altra manera. Les xarxes informàtiques han de 
funcionar diferent, principalment amb realitats tan grans com Barcelona (segurament també en 
realitats més petites, perquè la confusió en la informació és molt preocupant). Per tant, com 
podem parlar de treball social comunitari si no sabem el que estem fent?  
 
Cal buscar novament la credibilitat, i no la trobarem si no informem molt millor del que estem fent. 
Insisteixo que Barcelona ha fet un esforç extraordinari, però no és visible i per tant no és creïble, ni 
tan sols per als gestors públics perquè tampoc no ho saben.  
 
Per últim, insistir en la possibilitat de les dissidències professionals. Cal escoltem més el que diu el 
professional d’acció directa, que és el que toca i atén la persona, i pensar en un lideratge que no 
sigui només organitzatiu. Els lideratges organitzatius són molt importants, però ha d’haver-hi 
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lideratges tècnics, també, d’aquelles persones que coneixen el tema, que ens podrien ajudar a 
modular la nova manera de fer intervenció social.  
 
 
Sra. Marta Llobet, coordinadora del Grup de treball d’Acció comunitària 
Agraeixo l’ocasió de poder compartir alguna reflexió en aquest espai privilegiat.  
 
Voldria plantejar una reflexió teòrica per clarificar la idea del que és l’acció comunitària, qui la fa, 
qui són els actors,  el seu entorn. Segons alguns autors, existeixen dos eixos: el del consens i el 
del conflicte. Dintre d’aquests dos eixos trobaríem un ventall de models que fan acció comunitària i 
des de plantejaments molt diferents, fins i tot contraposats.  
 
En aquest eix consens–conflicte, a més,  podem afegir la mirada de diferents marcs polítics des 
dels quals es pot plantejar el tema de l’acció comunitària: des de marcs polítics que plantejarien 
una visió de la societat harmònica on hi ha confrontació d’interessos i on mana la identitat i 
sobretot l’ordre; a visions des d’un marc polític on s’ha de poder intervenir en els barris on hi ha 
situacions de problemes i desajustos  i, per tant,  poder focalitzar a través de polítiques que puguin 
incidir a resoldre aquestes situacions; a visions que parteixen del reconeixement del conflicte i per 
tant justament des d’aquesta visió el que es vol és alterar les relacions de poder en el si de la 
comunitat perquè hi ha un sector que es veu directament perjudicat.  
 
Les diferents visions en aquests dos eixos fan acció comunitària, però la mirada i la visió de l’acció 
comunitària seria diferent. Tots parlen de comunitat; la pregunta és ¿des de la mateixa visió de 
comunitat o des de visions de comunitat diferents? I des de quines diferents visions de comunitat? 
En relació als actors o als seus papers (sigui Administració pública local o d’altres nivells, tercer 
sector, fundacions, sector privat, empreses socials,etc.), també hi ha diferències pel que fa als rols 
que se’ls atorga, des del consens o des de la visió de conflicte. Per tant, aquest és l’escenari o el 
repte que justament tenim damunt de la taula.  
 
Voldria posar ara en relació l’atenció social amb l’acció comunitària pel que fa als serveis socials 
d’atenció primària. La Sra. Núria Carrera segurament recordarà una recerca que es va fer al llarg 
d’onze anys en tres territoris de Catalunya, sobre intervenció comunitària, en la que hi havia 
implicats diferents equips d’atenció primària en tres territoris diferents, amb característiques 
diferents i ciutadans d’aquests diferents territoris. Una de les coses que ens va mostrar aquella 
recerca era tota una sèrie de dificultats dels marcs organitzatius dels serveis socials d’atenció 
primària, que dificultaven posar en marxa un abordatge que no fos l’individualitzat, per tant un 
abordatge de tipus col·lectiu. ¿Fins a quin punt l’organització dels serveis socials d’atenció 
primària i el model de serveis socials d’atenció primària que tenim està pensada i estructurada per 
fer un altre tipus d’abordatge que no sigui l’abordatge de tipus individual? Per fer acció comunitària 
s’han de poder fer canvis a l’organització, a la divisió del treball, en els temps dels professionals, i 
també potser posar damunt de la taula, mirant també altres models organitzatius (com el del 
Quebec), si la figura ha de ser generalista o especialitzada. El professional que intervé amb 
famílies ha de tenir una certa especialització en família, com el que intervé en dependència, etc., i 
qui fa intervenció comunitària s’ha de poder focalitzar en un tipus d’abordatge (comunitària 
individual, grupal, etc.). Al Quebec es fa intervenció comunitària de forma continuada des dels 
anys 60 i treballen amb organitzadors comunitaris en els centres de salut i de serveis socials que 
tenen com a mandat i com a missió només fer intervenció comunitària. És un possible debat a 
tenir en compte.  
 
Quan accionem un abordatge de tipus comunitari, la literatura i les recerques ens diuen que 
donem un rol a les persones i aprenem a veure-les d’una manera diferent. Deixem de veure-les 
com a assistides i passem a veure-les com a persones, amb possibilitats de poder fer coses, fins i 
tot de plantejar les solucions i donar respostes als problemes que tenen (alimentació o altres 
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qüestions). Per tant, és important en el context en el que estem, pensar com podem canviar la 
visió que tenen les persones,  justament per no afavorir amb la intervenció el que a vegades pot 
acabar passant sense voler-ho: que des dels propis serveis socials d’atenció primària es 
reprodueixi la visió estigmatitzada i d’exclusió social.  
 
Per finalitzar plantejaria la qüestió de com l’abordatge comunitari, que és un abordatge d’una 
lògica clarament territorial, ens planteja la necessitat de flexibilitzar normatives i reglaments. Poso 
un exemple de Montreal: l’ajuda alimentària no l’aborden des del concepte “ajuda”, sinó des de la 
seguretat alimentària i el dret a l’alimentació. Per tant, una de les coses que apareixen és com, 
tant des dels serveis públics com des del tercer sector, el fet de tirar endavant altre tipus de 
respostes (cuines col·lectives, restaurants populars, grups de compra col·lectiva) els ha obligat a 
flexibilitzar les normatives. És a dir, si un recurs o un dispositiu nou requereix de congeladors i les 
normatives no ho permeten, ens hem de repensar la normativa o els reglaments. De vegades això 
costa perquè ens trobem que fins i tot els propis professionals anirien més enllà. Em consta que hi 
ha treballadors socials en diferents districtes de l’Ajuntament de Barcelona que tenen idees molt 
interessants en relació a aquest tema però que no les estan plantejant perquè saben que toparan 
directament amb la dificultat de com poder portar a terme aquest tipus d’iniciatives o experiències 
en el marc de l’administració pública. I també en relació amb el que podria fer en aquest cas el 
tercer sector (creació d’estructures de partenariat, decidint qui fa què, i per tant el rol de cadascun 

dels actors des d’aquest tipus d’intervenció comunitària).  
 
 
Pel que fa a la formació, crec que ho hem fet i ho estem fent força malament  si al llarg dels anys 
no hem trencat aquesta dicotomia o fragmentació entre intervenció individual i intervenció 
col·lectiva. No haurien d’estar separades perquè sense una no es pot fer l’altra, per tant alguna 
cosa des de l’acadèmia també devem estar fent malament. 
 
 
 
Sr. Àngel Miret, gerent de l'àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports 
Agraeixo les tres intervencions, que em confirmen en allò que des de l’àmbit de l’Àrea de Qualitat 
de Vida, i més concretament des de la Direcció executiva, la Gerència de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials fa temps ens estem plantejant. Les preguntes que s’han fet, alguna retòricament, 
d’altres no tant, i les propostes més concretes, són les preguntes que ens estem fent des de fa 
molt de temps.  
 
La Sra. Marta Llobet plantejava el problema de la figura especialitzada o generalista. Nosaltres ja 
hem fet algunes apostes amb les especialitzades. Vull recordar que el SIS –Servei d’Inserció 
Social- és una unitat d’intervenció absolutament especialitzada en persones sense sostre. Jo 
personalment crec en l’especialitzada, sobretot en casos complexos i quan la solució requereix 
d’un alt nivell de reflexió i de formació. Ens hem trobat amb casos d’un alt contingut ètic, que ja no 
correspon a situacions de tipus tècnic ni polític, com el cas d’una senyora que diu que la 
desnonen del seu pis, que diu que té tota una sèrie de problemàtiques de salut no 
diagnosticades, i que presenta una resistència absoluta a que els serveis d’intervenció mèdica i 
els serveis socials estableixin un diàleg amb ella. Com abordar una situació d’aquestes en la qual 
des de la societat es demana una resposta als serveis públics, no solament socials, sinó sanitaris 
i d’altra mena? Hi ha situacions que requereixen d’un alt grau d’especialització i formació.  
 
Voldria matisar un comentari de la Sra. Núria Carrera, sobre el tema dels informes socials, i el 
temps i burocràcia que implica per als treballadors socials. Ens marca un principi de legalitat, i 
hem d’abordar a fons tres problemes:  
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1. Resistències internes. No solament de tipus sindical, que possiblement també, sinó 
resistències, a tots ens costa abordar noves maneres de fer les coses.  

2. Normativa. Falta de flexibilitat, normatives molt rígides, com han comentat. Hi ha 
paradoxes: ens trobem una part del col·lectiu de treballadores socials que ens demanen 
més flexibilitat, però tampoc són poques les treballadores que ens demanen uns protocols 
més precisos. Hi ha qui vol tenir un marge per treballar en atenció a que les persones són 
singulars, úniques i irrepetibles i poden requerir en cada cas d’un tractament peculiar fet 
expressament per a elles, i hi ha qui també amb raonaments acceptables vol, per un 
principi d’equitat i perquè hi ha molta gent, treballar amb uns protocols molt rígids. Aquí hi 
ha tensions.  

3. Recursos. La tinenta d’alcalde ha esmentat el considerable increment de recursos, però a 
l’àmbit social passa com a l’àmbit sanitari, els recursos són eterns? Podríem arribar a 
gastar tot el pressupost de l’Ajuntament només en l’àmbit social.  

 
Aquests dies s’ha parlat fins i tot en l’estructura política dels desnonaments, i la Sra. Núria Carrera 
ha fet una reflexió que considero encertada, potser que deixem de fer tants recursos, potser hem 
de deixar de fer alguna cosa i hem d’abocar els recursos a una gran tasca com aturar els 
desnonaments. Vull fer una reflexió de tipus jurídic i una més operativa. La de tipus jurídic és que 
els desnonaments no depenen de l’Administració. En un Estat democràtic hi ha una separació de 
poders i els desnonaments corresponen a una aplicació dels codis singulars i en definitiva derivats 
del Codi Civil que preveu l’impagament, per exemple, d’una hipoteca, d’un crèdit o d’un lloguer. 
Per tant els ordena l’autoritat judicial. No es poden aturar els desnonaments. D’altra banda, no tots 
els desnonaments que es produeixen són per impagament. A la Llei d’Arrendaments Urbans hi ha 
opcions diverses que permeten a un propietari recuperar la titularitat de l’immoble que té llogat, 
per diverses circumstàncies. Aquest és un tema que ens ha preocupat i ens ha ocupat molt a nivell 
polític i tècnic. Aturar els desnonaments tècnicament és impossible, si amb aturar volem dir que a 
cada persona que pateix un llançament o desnonament l’Ajuntament li ha de facilitar un recurs 
habitacional igual a un habitatge. Això no es pot pagar, és impossible, independentment de que 
requeriria una reflexió molt encertada sobre principis d’equitat. Si la resposta de l’Administració és 
donar una resposta immediata en forma de pis a les persones a les que desnonen i tenen unes 
circumstàncies econòmiques migrades (en aquesta ciutat lamentablement hi ha 100.000 aturats), 
això ens generaria un conflicte important a nivell intern, perquè hi hauria gent que diria que li va 
molt malament pagar l’habitatge. Per tant no es que l’Administració no vulgui o no pot, és que no 
pot la ciutat. El sistema fiscal d’una ciutat com Barcelona s’estructura a l’entorn d’una fiscalitat que 
no és pròpia del municipi, sinó de l’entorn d’una llei d’hisendes locals, i impedeix des d’un punt de 
vista estrictament material que es pugui fer front a aquesta universalitat que tots o molts de 
nosaltres desitjaríem.  
 
 
Sra. Àngels Canals i Vila, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials  
En relació a les intervencions del gerent i de les senyores Mercè Darnell i Núria Carrera, som 
conscients que el conjunt d’ajuts es fa d’una manera fragmentada. Quan fallen tota la resta 
d’administracions i de recursos per pal·liar la situació, s’ha de fer contenció i ens trobem en la 
necessitat d’activar aquests recursos i donar-los de la manera més àgil possible. Això és producte 
de la situació actual, que entenem i esperem que és conjuntural.  
 
Hi ha molts recursos que segur que no caldria que avancessin els serveis socials, i cal trobar la via 
de poder-los activar sense aquest pas. Cert que la tramitació d’un ajut és com és i hi ha un tema 
legal pel mig sobre com es podria ordenar, però no s’hauria d’activar un ajut quan realment no hi 
ha un problema social sinó justament una manca de recursos i d’ingressos, que ha acabat venint 
als serveis socials.  
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Sra. Núria Carrera, representant del Col·legial Oficial de Diplomats en Treball Social de 
Catalunya  
Quan pensàvem en la possibilitat de compartir informació, i deia que hi havia tanta disfunció amb 
el coneixement de les parts, crec que en el canvi, i parlo des de l’acció comunitària, hauríem de 
poder pensar com compartim amb la gent del territori, amb les persones que nosaltres estem 
atenent. Recordo que un grup de joves deia que volien saber quins són els criteris pels quals 
donen aquestes ajudes. Hem de fer un pas més sobre com informem del que fem, hi estem 
obligades i obligats com a professionals, compartint taules tècniques de ciutadans sobre què i  
com estem fent i aquí Barcelona podria fer innovació i un creixement extraordinari.  
 
Pel que fa al tema de l’especialització, em referia a plans integrals. El treballador social o el 
treballador públic ha de fer una part d’intervenció de les persones que atén, però a la vegada això 
l’ha de portar a fer un pla global de amb qui farà aliança en aquell sector de població, amb qui farà 
xarxa per poder créixer. Em refereixo a plans globals, perquè si no estem fent gestors de respir, 
perquè no gestionen ni els drets, com feien a l’etapa anterior. Per tant si no donem la possibilitat al 
treballador social de fer una intervenció més global, cada vegada seran professionals amb més 
defenses al canvi i aquesta és una mala estratègia. Òbviament ha d’haver-hi especialitzacions (en 
l’emergència, en el sector de l’acció comunitària), crec que la gent serà més feliç, estarà més 
conforme, podrà fer més sumes i això són plans d’acció. Simplement, plans d’acció, però amb una 
mirada absolutament més àmplia.  
 
Anant al tema de la dificultat d’habitatge públic en aquest moment a la ciutat de Barcelona. Una 
obvietat, que no ve d’aquest mandat, que ve d’altres moments. Cal fer una inversió pública de 
lloguer o propietat i mentre no es fa, els desnonaments que s’estan produint ara i aquí, no 
solament a la ciutat de Barcelona sinó en el conjunt de Catalunya, ja no són per situacions 
d’impagaments als bancs, sinó d’incompliments en el lloguer o d’ocupació d’habitatge, i ens 
podem trobar que molt sovint el propietari d’aquell habitatge és tan pobre i té tantes dificultats per 
passar el dia a dia com el mateix llogater o la persona que ha ocupat. Aquí no hi ha més solució 
que evitar el desnonament, col·locant-nos molt més abans per ja poder fer la prestació d’ajuda al 
lloguer amb un temps més llarg i evitar que es produeixi el desnonament. Aquesta és una política 
que estic segura que altres formacions polítiques aquí i ara en aquesta campanya municipal segur 
que l’abordaran. Tothom abordarà els desnonaments, fem-ho també des de la mirada professional, 
perquè serà un dels litigis que ens portaran a com abordar el dolor de la gent ara, perquè és obvi 
que la gent que no té habitatge està mancada d’un dret digne en el seu dia a dia.  
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
S’excusa perquè ha d’absentar-se, deixa la presidència de la sessió a la Sra. Mercè Torres.  
 
Sra. Mercè Darnell, representant de Càritas Diocesana de Barcelona 
En referència al que comentava la Sra. Àngels Canals del tema conjuntural, potser sóc molt 
pessimista, però veig que la situació que tenim de gent amb manca d’ingressos i treball precari és 
estructural, no conjuntural. També crec que hem de fer un canvi amb el que considerem 
contingències a la vida. Vam entendre, com a societat, fa uns anys, amb el Pacto de Toledo, que 
la gent gran, als 65 anys tenia dret a viure i a tenir una pensió, encara que sigui no contributiva i 
baixa. Hem de trobar la forma d’entendre que els nens pel fet de néixer també han de tenir, ells i 
les seves famílies, unes necessitats bàsiques cobertes. Si hem assolit la idea que la gent malalta, 
la gent incapacitada i la gent gran té dret a viure dignament i tenir uns mínims, hem de fer el 
mateix amb ells, perquè és un problema estructural, no conjuntural. Si no ens ho creiem, ens 
passarem el dia fent ajudes fragmentades.  
 
Em preocupen les resistències en els treballadors, entre la seguretat i la incertesa, entre els 
protocols i el ser agosarats, així com el tema dels informes socials. Si tenim la informació dels 
ingressos de les persones (i això es comprova en les farmàcies, on segons la situació es paga un 
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import o un altre pels medicaments), fem les ajudes en base aquesta informació i no carreguem 
d’informes socials als treballadors socials, que l’única cosa que acaben fent és responsabilitzar-se 
ells de qui és el bon pobre i qui no.  
 
 Com a treballadors socials de primària, la visió holística ens ajudaria molt. Des de l’atenció 
primària veiem que si una cosa caracteritza la pobresa a la ciutat de Barcelona és l’aïllament i la 
solitud relacional. Els canvis constants d’habitatge que hi ha hagut per la precarietat d’habitatge a 
Barcelona augmenten els trencaments de les relacions familiars. Fa uns anys al Raval, quan es 
van fer les cases noves, que van reallotjar gent dintre del mateix Raval, es trencaven totes les 
relacions socials i d’ajuda mútua tot i que la gent canviava d’un edifici a un altre. Hem de tenir una 
mirada més àmplia a l’esforç des de la primària d’augmentar la xarxa social i relacional del ciutadà, 
i l’acció comunitària hi té molt a dir. Per exemple, hi ha una experiència pilot al Casc Antic i Sants 
– La Marina, que porta l’equip del supervisor, el Sr. José Manuel Alonso, el projecte Famílies per 
Famílies. Hem d’ajudar la gent que atenem a augmentar la seva xarxa relacional i social més 
immediata de suport, i en base a això es construeix també l’acció comunitària. Quan parlava de 
reciprocitat em referia a experiències com les cuines comunes, hem de deixar de fer supermercats 
solidaris i bosses d’aliments (és igual si ho fem per punts o amb diners) i hem de passar a un 
sistema més semblant al que ella comentava, però sovint la normativa d’higiene, d’alimentació, de 
locals, no ajuda.  
 
 
Pel que fa a la fragmentació d’ajudes, no només són els treballadors socials els que no saben a 
què té dret la gent, sinó que el propi ciutadà està totalment desapoderat de la possibilitat de 
demanar el que necessita. No pot ser que el ciutadà no entengui a què té dret, perquè no ens en 
sortirem mai. No m’agrada parcialitzar les ajudes amb les companyies subministradores, però he 
de dir que Agbar fa un descompte a l’aigua que arriba a molta gent,  perquè Agbar no demana 
informes socials, amb un paper de Càritas o de l’Ajuntament que diu que la persona ho necessita 
n’hi ha prou, i també fan gratis el canvi de titularitat del comptador. Si s’hagués fet com sempre se 
n’hagués beneficiat una desena part dels que hi tenien dret. Moltes vegades la persona que té dret, 
que és més pobra, es queda sense l’ajuda, i l’ajuda la té la classe mitja, que pot lluitar pels ajuts.  
 
 
Sra. Teresa Crespo,  Associació Catalana d’Entitats Socials – ECAS  
Hem parlat, treballant documents, d’un canvi radical: que els serveis socials estaven centrats en la 
persona. Avui s’ha dit, però no explícitament, i és molt important que els serveis socials 
veritablement es centrin en la persona (i el seu entorn familiar, el seu barri, el seu territori), i això 
vol dir canviar moltes coses, tota l’estructura.  
 
Estem en un moment de canvi, que vol dir un canvi de model, de noves maneres de treballar, de 
relacionar-se, i com a representant d’una part del tercer sector, crec que el tercer sector està 
jugant un paper que no jugava abans. Hem d’aprendre a establir el conveni de col·laboració entre 
el tercer sector, que ha de mantenir la seva independència i valors, però que ha de ser i pot ser un 
braç executor d’una sèrie de serveis. Encara no hem avançat prou en la definició dels rols que pot 
tenir el tercer sector en un moment en que els serveis públics a vegades no arriben a cobrir tots 
els serveis i necessitats.  
 
Es parla molt de comunitat, però comunitat vol dir fer ciutadans responsables. Participació, vol dir 
que són persones, que són actors. En definitiva és això, un canvi d’actor. No són persones que 
reben uns serveis, sinó que són actors que poden fer coses. En un moment en que no hi ha 
ocupació per a tothom, en que hi ha molta gent que estarà aturada tota la vida, hauríem d’apostar 
per com creem activitat en la ciutat. Si fem a les persones actives, les farem responsables, les 
farem participar com a ciutadanes. I això és el més important, perquè una persona que se sent útil 
potser podrà trobar feina o crear ocupació ella mateixa.  
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Pel que fa a la simplificació dels ajuts, cal evitar tantes ajudes i fer una ajuda única el més 
concentrada possible, perquè això simplifica tots els processos administratius, i també per la 
dignitat de persona. La ruta de les demandes d’ajuts s’ha d’evitar. Cal prevenir, educar, potenciar 
les persones i no només ajudar-les. Hem d’afavorir la defensa dels drets i no l’ajuda.  
 
En relació als desnonaments, potser l’Ajuntament no ho pot resoldre tot, però hem de pensar com 
s’articulen Generalitat i Ajuntament en aquest cas, perquè la Generalitat també té els seus 
recursos. Almenys demanaria dues coses:  
 

- Que la gent que ja ha estat desnonada una vegada no pateixi el procés dues vegades. 
Evitem, si no tots, aquests desnonaments. Quan no hi ha recursos cal prioritzar i proposo 
que prioritzem que no es repeteixi el procés en una família.  

- Que no es desnoni cap família amb infants petits.  
 
 
Sra. Felisa Pérez, Federació Catalana de Drogodependències 
Nos hemos puesto a trabajar todos desde la contención por la situación que hay. Pero eso no nos 
tiene que impedir trabajar desde la reflexión en nuevos modelos. El tercer sector es un actor que 
ya está trabajando en determinados territorios uniendo fuerzas y que debería sentirse más de 
igual a igual en el trabajo territorial. Hay momentos en los que el hecho de trabajar desde una 
asociación de vecinos o desde cualquier asociación parece que seamos los segundos o los 
terceros dentro del territorio, cuando normalmente estamos operando y servicios sociales también 
nos están derivando gente. Debemos ver cuáles son las necesidades del territorio, quién opera en 
ese territorio y que todo lo que hagamos sea desde la atención integral. Hay una serie de 
inconvenientes que tendríamos que analizar para facilitar el terreno. Sobre todo en servicios 
sociales. Las persones que atienden desde servicios sociales están recibiendo mucho y se sienten 
solas. Tendríamos que operar más en equipo conjunto en el territorio en el que estamos, y 
cualquier intervención de las que hagamos que sea desde una ciudadanía responsable, desde 
una salud colectiva, que quiere decir que se impliquen, y eso mejorará las condiciones de todos y 
además el gasto será mucho menor del que en este momento podemos estar haciendo.  
 
Sra. Àngels Guiteres, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
Agraeixo la Mercè Darnell, la Núria Carrera i la Marta Llobet les seves posicions, que han estat 
molt complementàries i ens ajuden al debat.  
 
Estem d’acord que són velles formes i nous temps i hem de canviar les velles formes per unes 
altres. Això vol dir, entre d’altres, una reforma administrativa de veritat? Crec que sí. Necessitem 
repensar el paper de l’Administració, dels càrrecs de direcció d’aquesta Administració, la gestió 
pública, i el paper i la importància de la qualitat dels nostres membres electes, per exemple. 
Necessitem repensar tot el rol no només del tercer sector social, que està clar que també fa 
atenció primària de serveis socials, sinó també de l’Administració, sobretot municipal, tan pròxima 
a les necessitats de les persones. També cal repensar la participació i la necessitat que els 
ciutadans ens sentim responsables dels drets i la seva defensa. Hi ha responsabilitats i 
l’Administració ha de garantir una sèrie de qüestions, però tots som coresponsables. En aquestes 
noves formes és molt important la relació Administració–Tercer Sector–Ciutadania en la part 
relacional i també comunitària, com treballem plegats, perquè les realitats són molt complexes i 
això ens portarà a nous camins, i a noves maneres de fer que són i seran molt interessants.  
 
Estic convençuda que hi ha drets que els hem defensar entre tots, que la pobresa severa té a 
veure amb habitatge, amb garantir els drets bàsics d’alimentació i de tenir uns mínims de renda, i 
que la podem eradicar tots. S’ha parlat de moltes qüestions d’habitatge, però un dels reptes que 
tenim entre tots és què farem en el futur proper amb tots aquests habitatges que estan ocupats, 
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com els passarem a habitatges de lloguer social. La reforma administrativa és important i és 
cabdal que repensem la  governança relacional i el paper d’uns i altres, per sumar, aconseguir la 
nostra implicació i arribar a més benestar.  
 
 
Sr. Miquel Esteve, Comissionat d’Immigració i Acció comunitària  
A vegades confonem l’acció comunitària amb l’acció sobre la ciutadania. Segurament el fet de 
l’atenció social comporta que es produeixi aquesta confusió, però una cosa és la intervenció que 
es fa des de l’Administració, des d’una entitat del tercer sector, des d’alguna entitat representativa 
veïnal, sobre la ciutadania o sobre el que podríem dir la “comunitat”, i una altra cosa és l’acció 
comunitària entesa com aquella acció que es fa des de la comunitat, per a la comunitat. Són coses 
diferents: a la primera concepció, situem l’Administració i els tècnics a una banda i la població, 
entesa com a comunitat, a l’altra. En canvi, des de l’altra visió, la comunitat (i això ho defensen 
molts autors) és l’administració, són els tècnics, són les entitats, i és el conjunt de la ciutadania. 
Els tècnics han de tenir una visió no particular sinó general i generalista. Tant de bo fossin 
capaços de fer acció comunitària, ja que la millor manera d’avançar és amb sintonia i amb sinèrgia 
conjunta d’Administració, tècnics, entitats del tercer sector i ciutadania, cadascú amb les seves 
competències treballant conjuntament. L’Administració pot fer intervenció comunitària per ella 
mateixa, entenent “comunitària” sobre la població, però això no és acció comunitària. També es 
pot fer un projecte conjunt, però això tampoc és acció comunitària, són intervencions fetes sobre el 
conjunt de la població.  
 
Cal diferenciar-ho no només perquè és un concepte teòric, sinó perquè l’autèntica, veritable i 
rigorosa acció comunitària reporta molts més beneficis que la intervenció comunitària que 
acostumem a entendre, que és parcial i que no suma, o potser suma però no multiplica. En canvi, 
l’autèntica i conceptual acció comunitària és multiplicadora, perquè genera una sinèrgia conjunta 
de totes les entitats i és la que hem de defensar i amb la que hem de treballar. Quan parlem 
d’acció d’atenció social és més fàcil confondre les dues coses perquè reclama que la persona que 
fa atenció social faci atenció individual i col·lectiva. Però una cosa és col·lectiva i una altra cosa és 
comunitària, i cal diferenciar els conceptes.  
 
Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats 
Avui tractem temes importants i complexos, que ho són també a nivell europeu, com els puc 
confirmar com a vicepresidenta del Socials Affairs Forum d’Eurocities. No estem en una època de 
canvis, estem en un canvi d’època.  
 
Pel que fa als desnonaments, que és un tema que personalment he pogut seguir en primera 
línia,com a Regidora de Nou Barris, voldria matisar que el problema ha tingut una evolució. En el 
cas de Nou Barris, al principi hi havia una concentració d’execucions hipotecàries, sobretot a 
Ciutat Meridiana, perquè molts habitatges eren de Catalunya Caixa (actualment les execucions 
hipotecàries representen el 5% dels desnonaments, el 95% és per manca de pagament de lloguer). 
Això ens va permetre veure de primera mà quina era la problemàtica i l’emergència d’actuació que 
això requeria, i per la qual, apart de tot el treball de ciutat des de la tercera i quarta tinença 
d’alcaldia, es va fer una mesura especial de tractament dels desnonaments al districte de Nou 
Barris, on establíem un seguiment i un acompanyament familiar. L’Administració pública no és una 
entitat del tercer sector, per tant se n’ha de diferenciar i ha d’actuar amb uns protocols determinats. 
Això va implicar un treball de coordinació no només intern sinó també extern i el fet de personar-
nos, com Administració local, en els llançaments (no tant els desnonaments). L’objectiu de la 
mesura era precisament actuar al llarg del procés de desnonament, i quan abans millor, perquè 
aleshores hi ha més opcions i camins a treballar amb aquella família, o aquelles persones. Això ha 
tingut uns resultats, i m’agradaria destacar la gran feina que fan, tot i que molt silenciosa, les 
persones que treballen a les oficines d’habitatge. Cada districte té una oficina d’habitatge i fan una 
feina impressionant. Les persones que estem aquí coneixem molt l’àmbit de serveis socials, però 



 

Comissió Permanent. 24 de febrer de 2015 Pàgina 18/20 
 

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

 

no es coneix tant l’àmbit que es fa a l’oficina, com el programa Ofideute. Com deia el gerent, 
l’ordre desnonament és judicial, però després d’aquella ordre intervenen serveis socials, l’oficina 
d’habitatge, o les entitats. No és sempre la resposta que tothom desitjaria, un habitatge per 
sempre per a la persona. Potser no ho és, però també és veritat que  estem donant respostes a 
través de la Taula d’emergències, Habitat, el pla 100x1000, etc. Des de la 3a i 4a tinences 
d’alcaldia s’està treballant amb els propietaris perquè baixin o mantinguin els preus del lloguer.  
 
Pel que fa als desnonaments de famílies amb fills, ja està previst en el protocol amb el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que es va fer a partir d’aquesta praxis de coordinació, i que 
contempla 11 situacions per a evitar els desnonaments. A la darrera hi caben gairebé tots els 
casos. El procediment és judicial, per tant s’ha d’interactuar amb tots  els actors, jutges, secretaris, 
oficials, etc. Hi ha 42 de primeres instàncies a Barcelona, és complex. Per al·legar un dels 11 
supòsits cal fer un escrit pel qual va costar molt trobar la forma jurídica, perquè tot això s’ha fet 
sense modificar la llei d’enjudiciament civil. El protocol del TSJC permet el que deia la Sra. 
Crespo: amb un certificat conforme hi ha infants, o persones amb discapacitat, gent gran amb risc, 
es pot aturar el desnonament. En la situació d’ocupació il·legal, que no és un títol legítim, com 
seria un lloguer o una hipoteca, és una situació de dret totalment diferent, i s’ha d’actuar d’una 
manera diferent. Això hi ha consens amb tots els grups, perquè és una situació diferent de dret.  
 
 
Sr. Albert Sales, coordinador Grup de treball Pobresa.  
Tinc la sensació que tenim molta facilitat per parlar de què hauríem de fer amb els serveis socials, 
i fugir d’estudi per parlar d’acció comunitària. El debat ha estat molt enriquidor i interessant, però 
l’acció comunitària és una altra cosa. Ja ho apuntava el Sr. Esteve, entenc que hi ha d’haver un 
canvi d’orientació, no és acció col·lectiva. D’entrada perquè requereix el reconeixement de nous 
actors que en el cas de la interacció entre l’Administració pública d’aquesta ciutat i el tercer sector, 
queden exclosos. Hi ha molta acció comunitària en aquesta ciutat, hi ha molta comunitat que 
s’organitza per satisfer les seves necessitats amb modalitats que podríem anomenar economia 
social o economies col·laboratives que estan totalment aïllades del que fa l’Administració pública. 
No tenim interacció, ni ens coneixem, la qual cosa seria un repte de futur també a apuntar.  
 
Probablement hi ha una vessant d’aquesta acció comunitària que tampoc vol tenir res a veure amb 
l’Administració pública perquè és d’una arrel purament llibertària, però hi ha una altra part que sí, 
perquè neix d’una necessita extrema que ningú està cobrint.  
 
També voldria remarcar que no qualsevol parteniarat públic – privat amb tercer sector és 
necessàriament acció comunitària, perquè l’acció comunitària passa per una identificació 
d’aquelles persones a les que estem atenent com a subjectes actius del seu procés. I gran part del 
tercer sector fa una feina que clona aquella feina que fan els serveis socials municipals, fa una 
atenció assistencial. Hi ha una gran diversitat de metodologies, hi ha acció comunitària (bastant 
reduïda però en tenim) dintre de l’Administració pública i dintre del tercer sector en tenim. Tant a 
l’Administració pública com al tercer sector tenim accions molt assistencials que desapoderen a la 
persona atesa, i una part important de l’acció comunitària és precisament l’apoderament de la 
persona atesa i el reconeixement de la persona atesa com a subjecte de drets i polític.  
 
Hi ha una petita confusió en la nostra retòrica, quan diem que els serveis socials o les entitats del 
tercer sector són garants de drets. No som garants de drets. Els serveis socials acompanyen en la 
reconstrucció de les vides de les persones que han passat per moments o que passen per 
situacions en les quals requereixen aquesta ajuda, però el dret a l’habitatge o a l’alimentació s’han 
de garantir amb polítiques d’habitatge, no amb serveis socials. El llenguatge aquí ens para una 
trampa, perquè estem sobrecarregant els serveis socials. Després ens trobem que a les persones 
que estan a primera fila se’ls estan exigint drets, quan han d’acompanyar en el procés. 
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Necessitem que hi hagi uns garants de drets, efectivament, però no són els serveis socials. Han 
d’haver-hi unes polítiques molt més complexes.  
 
Lamento no compartir l’optimisme de que estem en un procés o moment que s’acaba aviat. No sé 
si han vist dades que no acostumen a publicar-se en els informes com les dades de sobre-
empobriment o la bretxa de pobresa. Hem decidit renunciar a atendre els més desafavorits. 
L’Estat, en el sentit ampli, ha decidit deixar en mans dels municipis i del tercer sector l’acció per 
parar el cop dels més desafavorits. El nombre de famílies sense ingressos ha crescut 
alarmantment i la bretxa de pobresa és la tercera més gran d’Europa després de països amb un 
estat del benestar tan desenvolupat com Bulgària o Grècia. Estem en una situació crítica, on la 
marginalitat i la marginalitat avançada (en termes d’alguns autors) comencen a ser més que 
evidents. Una altra cosa és que Barcelona gaudeix també del privilegi de poder expulsar la 
marginalitat avançada, en la mesura en que és impossible sobreviure a la ciutat, ja hi ha 
processos de mobilitat cap a l’exterior de la ciutat a la corona metropolitana. Això tampoc hauria 
de ser una qüestió perquè ens sentíssim orgullosos i orgulloses.  
 
Quan parlem d’acció comunitària parlem de reconèixer com a subjecte polític, col·lectiu i individual 
aquelles persones que s’organitzen per satisfer les seves necessitats i hem de ser capaços de 
tendir ponts entre entitats i aquests col·lectius i persones i l’Administració pública i fer algun treball 
conjunt. No dic que sigui fàcil, però coses es poden fer.  
 
 
Sra. Paola Jubert, representant Federació Catalana del Voluntariat Social  
En primer lloc, excuso la Sra. Francina Alsina. El debat és molt interessant i comparteixo amb la 
Sra. Mercè Darnell el fet que s’estan fragmentant massa les ajudes. Des de la Federació estem 
d’acord i creiem que això és dolent perquè no hi ha una visió holística de les situacions familiars 
que cada vegada són de més pobresa i més exclusió.  
 
En part crec que és per un fet que deia la Sra. Núria Carrera, i és que des de serveis socials hi ha 
una manca de reconeixement o de coneixement sobre els ajuts i sobre els recursos que ofereix la 
ciutat. Per tant, una cosa va molt lligada amb l’altra. Si els serveis socials primaris tinguessin més 
coneixement sobre tot el que fa el tercer sector social, potser podrien tenir una visió més important. 
Comparteixo també la crítica als informes de treball social. Molt sovint des de les entitats ens 
trobem amb aquest fre perquè necessitem sempre un informe que potser no caldria perquè ja som 
prou vàlides.  
 
 
Sr. Josep Maria Villena, coordinador Grup de treball Infància  
Des d’una mirada i perspectiva de la infància: quan parlem de nens i nenes normalment ho fem 
amb dues càpsules: la càpsula de família, la càpsula d’escola i en molt poques ocasions en el 
lleure, la pertinença a un agrupament o esplai. Si es vol aconseguir una societat més compromesa 
i socialment cohesionada, cal aprendre des dels infants. Per a què un nen o nena se senti amb 
aquest compromís, ha de participar, i s’ha d’identificar amb el seu territori, el seu barri, i amb la 
seva societat. Aquesta visió que hi ha també des de l’acció social de parlar d’infància des de la 
vista de la pobresa infantil o de les beques menjador, o les beques d’estiu hauria de canviar, 
defugir d’aquest enclaustrament i tractar la infància des d’una perspectiva més transversal, amb 
l’esport, la cultura, social, l’educació, les relacions familiars, etc.  
 
La formació permanent no és l’adequada i tampoc no ho són la informació i la comunicació. Hem 
passat de la comunicació en paper a una comunicació de xarxa, però sense aprofitar les 
excel·lències ni d’una ni l’altra. Hem perdut les virtuts del paper amb el debat, l’opinió, etc. i hem 
passat a unes xarxes d’una manera desorganitzada, caòtica, a les quals hi ha sectors de la 
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societat que no arriben o que hi arriben de manera molt fragmentada, i això no ens ajuda a que el 
ciutadà tingui una visió general i correcta de la situació.  
 
 

5. Diversos 

 

Sra. Mercè Torres, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar Social  
Gràcies a tots i totes per les seves intervencions i pel debat enriquidor.  

 

Informar que el Plenari del Consell tindrà lloc el proper 12 de març a les 17 h a la Capella de 

Santa Àgata i que tenen la proposta d’ordre del dia a la carpeta. 

 

 

Torn obert de paraules 

No hi ha cap intervenció, es dóna per finalitzada la sessió.  
 
  


