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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 
 
 
Acta de la sessió del 30 d’octubre de 2013 
 
 
Sota la presidència de la Ima. Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
s’inicia la sessió a les 17 h al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona. Actua com a secretària la 
Sra. Emília Pallàs. 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior i lectura d’excuses i delegacions 
2. Debat sobre l’Informe Participatiu 2012 – 2013 i priorització de les propostes 
3. Intervenció de Presidència  
4. Propostes de línies de treball pel curs 2013 – 2014 
5. Informació sobre la implementació del nou Reglament del Consell  
6. Diversos 
 - Proposta de creació d’una comissió de treball per abordar l’impacte de la situació de crisi a 

Barcelona en la infància i treballar per la igualtat d’oportunitats de nens i nenes.  
 - Informació del Premi als Mitjans de Comunicació  
7. Torn obert de paraules  
 
 
 
 
Documentació a la carpeta:  
- Acta de la Comissió Permanent del 26 de febrer  
- Document Informe participatiu: propostes dels grups de treball 2012-2013 
- Document La Casa de les Idees 

 
 

Assisteixen:  

Yesika Aguilar  Foment del Treball Nacional 

Cristina Brullet i Tenas Coordinadora GT Famílies 

Gemma Cánovas Sau Coordinadora GT Dones 

Juan José Casado  UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya 

Ferran Cortés  Coordinador GT . A. Comunitària / UB 

Miquel Domènech  Coordinador GT Inserció Laboral de les persones amb diversitat funcional en el mercat ordinari 

Raquel de Haro González CCOO Barcelonès 

Miquel Esteve Brignardelli Grup Polític Municipal CIU 

Jose Fernández Barrera Experta 

Rafel Guayta Escolies Coordinador GT Salut 

Glória Martin Vivas  Grup Polític Municipal PP 

Immaculada Moraleda  Grup Polític Municipal PSC 

Mercè Pérez Salanova Coordinadora GT Gent Gran  

Irma Rognoni Viader Vicepresidenta del CMBS 

Albert Sales i Campos Coordinador GT Pobresa 

Joan Ramón Villalbí i Hereter Expert 

Josep Maria Villena i Segura Coordinador GT Infància 
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Deleguen: 

Montserrat Buisan i Gallardo  Fundació "La Caixa" en   David Velasco 

Núria Carrera i Comes  Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social  

de Catalunya  en   Josefa Cabiscol Pujol 

Josep Oriol Pujol i Humet  Fundació Pere Tarrés en   Irene Mata 

Lluís Rabell   Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona en Sylviane Dahan 

Jordi Roglà de Leuw  Càritas Diocesana de Barcelona en  Montserrat Padilla 

 

S’excusen: 

Ricard Gomà   Grup Municipal ICV-EUiA 

Joan Laporta Estruch  Grup Municipal Unitat per Barcelona 

Josep Miró Gelabert  Expert 

Albert Recio   Expert 

Oriol Romaní i Alfonso  Coordinador Grup de Treball Drogodependències 

Joan Segarra i Ferran  Confederació de Cooperatives de Catalunya 

Andreu Segura i Benedicto  Expert 

 

 
 
 
1. Aprovació de l’acta anterior i lectura d’excuses i delegacions 
 
La Sra. Maite Fandos aprova l’acta de la sessió del 26 de febrer ja que no hi ha cap esmena i fa unes 
paraules de reconeixement al Dr. Clusa, coordinador del Grup de Treball de Salut dels anys 2010 al 
2012 i que va traspassar el passat mes d’agost, una  persona activa, activa i combativa i l’impulsor de la 
reforma de la salut mental a Catalunya.  
Dóna la benvinguda a Juan José Casado, que representa UGT en lloc de Raquel Gil, i a Yesika Aguilar 
que ve en representació del Foment del Treball en el lloc de José Miguel Beneroso i saluda al Sr. Miquel 
Domènech que ha estat coordinador de la Comissió de Treball creada ad hoc d’inserció laboral de les 
persones amb diversitat funcional en el mercat ordinari. 
 
La Sra. Fandos informa que en aquesta sessió no hi haurà Informe de Presidència atès la proximitat del 
Plenari del Consell el proper 13 de novembre i es donarà mes pes a les propostes dels grups de treball. 
 
 
 
2. Debat sobre l’Informe Participatiu 2012 – 2013 i priorització de les propostes i 
4. Propostes de línies de treball pel curs 2013 – 2014 
 
La Sra. Emilia Pallàs, secretària del Consell, introdueix aquest punt amb informació general de la 
memòria del consell . 
Aquesta, és una Permanent centrada en la presentació del treball que han fet els vuit Grups de Treball 
durant tot el curs, juntament amb la Comissió específica que es va crear i que ha finalitzat la seva tasca.  
Per a les persones que estan a la Permanent i no participen en els Grups de Treball, dir-los, com sempre, 
que ha estat un curs intens, s’han fet unes 57 reunions de treball, estan implicades prop de 370 persones 
que es veuen amb una periodicitat mensual i treballen bé propostes que el propi Ajuntament posa sobre 
la taula o que surten de l’anàlisi de les diferents realitats.  
 
Aquest any ha estat un any molt centrat, sobretot en alguns grups, en l’impacte de la crisi econòmica i 
social i com des de les diferents òptiques es poden analitzar i abordar i plantejar diferents perspectives o 
maneres d’abordatge. Ha estat, també, un any de treball transversal, entre diferents Grups de Treball del 
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Consell, per primera vegada el Grup de Pobresa ha treballat conjuntament amb un Grup de Treball del 
Consell de Ciutat.  
A la carpeta es troba el document de treball de síntesi de totes les aportacions. Tal i com hem estat 
parlant amb els coordinadors i coordinadores, ens agradaria que aquest document fos més enllà de 
cadascun dels Grups de Treball, que realment els diferents òrgans municipals i departaments, quan ho 
rebin, tinguin la percepció que és un informe, en si mateix, coherent, i amb incidència amb les diferents 
vessants del que és el benestar social i la qualitat de vida, que és el que representa i per la qual cosa 
treballa aquest Ajuntament.  
 
 
La Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports passa la paraula als 
coordinadors i coordinadores dels Grups  
 
 
Sr. Rafael Guayta, coordinador del Grup de Treball Salut  
Agraeix el reconeixement que s’ha fet del Dr. Clusa, en nom del Grup de Treball.  
El grup ha treballat en base a una anàlisi de reflexió conjunta a partir de l’Informe de Salut a la ciutat de 
2011 i tenint en compte certs documents respecte a la incidència i prevalença de malalties arreu dels 
països de l’entorn. El Grup de Treball, després d’una reflexió, va prendre com a eix temàtic durant l’any 
el concepte de la vulnerabilitat social, fenomen que es vincula fortament als desequilibris econòmics, i 
que l’evidència disponible considera com un determinant important d’empitjorament d’estat de salut de 
les poblacions.  
 
El Grup constata que l’estat de salut de la ciutat de Barcelona és bo, tant en termes absoluts com en 
termes de comparació estandarditzada amb altres països i ciutats del nostre entorn, però que la 
prolongació de la crisi econòmica, òbviament, fa que moltes persones romanguin i fins i tot es traslladin 
cap a estats de vulnerabilitat social i econòmica, i que aquest és un problema prevalent que afecta o pot 
afectar seriosament la salut.  
 
Malgrat els necessaris ajustaments que s’han fet en despesa pública, en termes de garantir la 
universalitat i sostenibilitat del model sanitari català, les polítiques de salut municipal i els programes 
específics d’àmbit local han mostrat, en conjunt, la seva efectivitat pel que fa a la contenció de 
determinats problemes sanitaris. La coordinació entre actuacions de salut i d’altres àmbits de política 
municipal incrementa molt fortament l’efectivitat de les intervencions quan aquestes tenen un clar 
enfocament integral i integrat. No obstant, volem fer arribar al Consell Municipal de Benestar Social un 
seguit de consideracions i propostes: 
 

- Constatem que la vulnerabilitat social és un factor determinant de pèrdua de salut. Per tant, el 
primer que necessitaríem són indicadors fiables per tal d’avaluar amb fiabilitat, precisió, 
reproductibilitat i validesa externa, l’impacte de totes aquelles variables considerades 
determinants de vulnerabilitat o fragilitat social i la seva repercussió en termes de salut. Això ens 
sembla que permetrà adequar i avaluar acuradament la necessitat i l’impacte, les mesures 
correctores que es duguin a terme.  

- Els reajustaments que s’hagin de fer en el conjunt dels recursos assistencials creiem que no 
s’han de dur a terme linealment, sinó que ha d’introduir ponderació d’equilibri territorial en funció 
de la situació social i econòmica dels districtes i barris de la ciutat. 

- Cal refermar actuacions o programes específics d’efectivitat provada en aquests àmbits (per 
exemple, el programa “Salut als barris”, el programa “Baixem al carrer”, el programa “Radars”) 
per detectar fragilitat en les persones grans.  

- Atesa l’efectivitat de determinades actuacions no sanitàries sobre el nivell de salut d’una societat, 
considerem que cal prioritzar actuacions sobre aquells determinants que tenen més impacte, el 
que s’anomenen polítiques de satisfacció de necessitats bàsiques, sostre i feina.  

 
El Grup també va tractar tres problemes específics prevalents amb una certa tendència incremental i 
vinculats a la vulnerabilitat: l’obesitat infantil, les conductes afectivo-sexuals i reproductives i la salut 
mental. Creiem des del Grup que cal continuar afavorint polítiques educatives i intervencions facilitadores 
per promoure l’activitat física a la ciutat, especialment amb el col·lectiu infantil, i endegar intervencions 
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específiques integrades en altres àmbits per tal d’afavorir el consum de determinats aliments lligats a 
millorar l’ estat de salut, el que coneixem com dieta mediterrània.  
 
En l’espai de conductes afectivo-sexuals i reproductives, constatem que la situació de vulnerabilitat 
social comporta risc d’empitjorament de conductes afectivo-sexuals i reproductives amb la consegüent 
repercussió en termes de salut pel que fa a transmissibilitat d’infeccions de transmissió sexual 
(especialment en població jove) i embarassos de risc. Les propostes es concreten en establir polítiques 
de  detecció de risc coordinades amb altres dispositius assistencials per detectar aquesta situació i la 
necessitat de desenvolupar noves metodologies d’abordatge per la intervenció amb metodologia 
afectivo-sexual incorporant especialment la perspectiva de gènere pel que fa al gènere masculí, que 
moltes vegades se sent poc implicat en les conductes de prevenció i promoció de la salut afectivo-sexual.  
 
Per últim, vam abordar el problema de salut mental a la ciutat de Barcelona i constatem que la 
vulnerabilitat porta aparellat un empitjorament de l’estat de salut i un augment de la prevalença de 
problemes de salut mental i que aquesta situació amb  perspectiva de gènere un impacte més negatiu en 
el gènere femení. 
 
Constatem que el consum d’alcohol és la principal urgència toxicològica detectada pels Serveis 
Assistencials i que per tant requereix un enfocament específic de prevenció i promoció de l’eslògan 
“Beure menys” que manifesta l’Organització Mundial de la Salut.  
 
Quines són les nostres propostes?  

- Continuant invertint en dispositius assistencials de salut mental i addiccions de proximitat; 
assegurar-ne aquesta disponibilitat en zones de més risc social, si calen reajustaments de 
recursos 

- Actuar amb molta més contundència sobre l’accessibilitat del consum d’alcohol a la ciutat, 
especialment de la població infantil i juvenil, i consum d’alta intensitat associat a aspectes 
recreatius i lúdics.  

- Cal continuar impulsant i estenent programes de prevenció específica del suïcidi.  
- Atès que molts determinants d’empitjorament de salut mental, individual i col·lectiu, són deguts a 

reactivitat davant de situacions estressants de caire econòmic o social, impulsar programes 
coordinats que garanteixin les necessitats bàsiques a què abans al·ludia.  

 
Les línies pel proper curs en el Grup de Salut es faran en base a la mateixa metodologia: a partir de 
l’Informe de Salut de la ciutat de Barcelona, el Grup reflexionarà sobre aquells problemes incrementals o 
prevalents i intentarà a través de la reflexió conjunta i el consens, disposar també de propostes enfront 
d’aquests problemes per suggerir al Consell i a l’Ajuntament. 
 
 
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball de Gent Gran  
El grup de Gent Gran també ha estat treballant sobre aquest tema que hem compartit els diferents Grups 
del context actual de crisi i els efectes i les actuacions de les persones grans al respecte. Molt breument, 
hi ha tres constatacions i dues línies de proposta.  
 
Les tres constatacions són: la participació intensament activa de la gent gran en la construcció de 
respostes davant de les situacions de crisi i també una intensa implicació. Apareix molt clarament que la 
situació de crisi també està fent que les persones grans es preocupin més per ser ciutadans més 
informats, perquè entenen que ser ciutadans i ciutadanes més informades vol dir ser ciutadans i 
ciutadanes més protegides. Aquest és un element que ens semblava oportú subratllar. A més d’aquesta 
participació en entorns diferents, específics de persones grans, i compartit amb grups de diferents edats 
també ens hem endinsat en les aportacions i els impactes de la crisi en les relacions entre les persones 
grans i les generacions dins les dinàmiques familiars. Aquí hem vist que hi ha tres aspectes que són 
importats a retenir. El primer, la preocupació pels efectes que pot tenir la crisi en l’horitzó temporal. 
Saben tots i totes, o poden visualitzar fàcilment que per a les persones grans, sobretot quan més grans 
són, els horitzons temporals de vida limitada operen d’una manera diferent que quan s’està en un altre 
moment de la vida. Què és el que pot passar i la inquietud davant d’una perspectiva temporal amb 
incerteses és un element que es posava reiteradament sobre la taula.  
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El segon aspecte és com aquesta crisi està significant alteracions en la vida quotidiana de les persones, 
esdevinguda de les modificacions en les vides quotidianes d’altres membres de les seves famílies, per 
exemple, la reducció d’activitats, que poden ser activitats de diferents tipus, activitats generadores de 
benestar i que no entraré en el detall descriptiu.  
 
El tercer aspecte en el que vam entrar són els impactes per a les persones grans que pateixen situacions 
de limitacions funcionals importants o severes, ja sigui aquelles que viuen a casa, ja sigui com les que 
utilitzen serveis institucionals, tant en el cas de centres de dia com de residències. Hi ha hagut sortida de 
les residències per part d’algunes persones grans. No hi ha dades disponibles, aquest és un aspecte 
sobre el qual retornaré en el punt de les propostes. També recuperaré en les propostes l’impacte en les 
possibilitats i les condicions com els familiars cuidadors (i sobretot recordem que aquí el sexe femení és 
predominant) com les cuidadores familiars, atenent i en funció de la situacions més difícils de mercat de 
treball veuen més difícil compaginar i conciliar cura i agafar les oportunitats de feina que tenen al seu 
abast.  
 
A partir d’aquests tres aspectes, que trobaran detalladament descrits en el document, les propostes que 
el Grup feia les podem articular en dos grans blocs: 
  

- El primer bloc és la necessitat de que puguem treballar tots plegats per generar més dades 
sobre aquesta situació. És a dir, quan el Rafael parla de que treballen sobre l’Informe de Salut, 
no pretenc que haguem de seguir un esquema de sistematització i recollida d’informació com el 
de l’Informe de Salut, però sí que treballem perquè puguem veure com disposem col·lectivament 
de dades que ens ajudin a treballar més enllà dels estereotips i a generar respostes que puguin 
ser el  màxim adaptatives en diferents escales.  

 
- El segon paquet de propostes fa referència a que nosaltres considerem que els Serveis 

d’Atenció Domiciliària i totes les iniciatives de formació, de suport, dirigides als cuidadors i 
cuidadores familiars han d’incorporar al màxim un criteri de flexibilitat per tal que facilitin realment 
aquesta adaptació per poder conciliar possibilitats, condicions del mercat del treball i mantenir 
l’atenció i la cura en el nivell i a la intensitat que puguin als seus familiars grans, i també 
desplegar sistemes àgils on les persones puguin consultar de forma fàcil i senzilla els dubtes que 
puguin tenir sobre la salut de les seves persones grans.  

 
Tot això ens feia pensar en que aquestes actuacions poden ser una bona via per incorporar un element, 
com a  eix central en el Pla Municipal per a les Persones Grans que és l’oportunitat de desplegar a tot 
arreu on sigui possible la reflexió sobre el bon tracte, tant amb una perspectiva de construcció de bon 
tracte directament com de prevenció d’aquelles situacions de maltractament, o abús, o mal tracte i que 
treballar-lo simultàniament amb aquestes iniciatives pot resultar doblement positiu.  
 
Vam tractar també el tema de les relacions entre les generacions en diferents entorns quotidians. Aquí, 
la principal conclusió que veiem són dos punts: un, el pes dels estereotips, sobretot en les relacions 
entre les generacions joves i grans, i dos,  la gestió de les edats com un element que ajudi a fer la gestió 
de la diversitat allà on les persones vivim, allà on les persones ens relacionem. Aquí fèiem tres camins 
de proposta: que aflori la diversitat, els efectes positius per a la cohesió, i l’interès que les diferents 
agendes de l’Ajuntament i les entitats s’incorpori a explorar i difondre les possibilitats que hi ha en 
diferents entorns de desenvolupar i de capitalitzar més aquestes possibles relacions.  
 
Finalment, acostumar-nos a pensar com incorporem tots plegats els punts de vista de les persones al 
llarg de les diferents etapes del cicle vital. En lloc de treballar per segmentació de grups poblacionals, 
que és com tenim organitzada la política pública i ens resulta eficaç per a molts aspectes, per a d’altres  
presenta les seves limitacions. Aleshores, com jugar a una cruïlla de dos eixos? a l’específic sobre el que 
treballem i el que ens permeti retrobar-nos amb diferents etapes de la vida. 
 
La proposta que fem per l’any que ve en primer terme és la de que el Grup enlloc de denominar-se de 
Persones Grans o Gent Gran passi a denominar-se Grup d’Envelliment, i per tant faci una ampliació de 
focus. Tenim a Barcelona, un Consell Assessor de Gent Gran, un òrgan amb homes i dones molt 
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implicades i amb moltes capacitats. En absolut hi ha un problema de concurrències competitives entre el 
treball del nostre Grup i el del Consell, però pensem que el nostre Grup, tant per la composició com per 
la pròpia característica del Consell de Benestar, pot ajudar més a la ciutat i al nostre creixement i la 
nostra cohesió si posem el focus més en una clau d’envelliment, per tant, en el conjunt d’etapes vitals i 
per tant, amb més èmfasi en la relació entre generacions.  
Per aquest proper any volíem començar a treballar-ho situant-nos més en el que seria la previsió de 
l’envelliment a les etapes adultes i adultesa avançada. És a dir, en allò que direm “els 50 ben viscuts”.. 
Això de que ens fem grans de vegades ho admetem i de vegades no. Pensem que sempre és gran 
aquell que té entre 15 i 18 anys més que els que en un mateix, és a dir, un mai és gran. Creiem que hi 
ha molts aspectes que per poder construir una ciutat amb un envelliment actiu s’han de poder treballar 
en moments molt anteriors a aquest que tenim com assignació d’envelliment que és l’entrada en els 
escenaris post-jubilació. Dit tot això, aquesta és la proposta que faríem, que ha estat comentada amb 
alguns membres del Grup quan reflexionàvem sobre el Pla de Persones Grans, i ens sembla que és el 
moment de posar fil a l’agulla, de ser innovadors una vegada més. 
 
Sr. Ferran Cortés, coordinador del Grup de Treball Acció Comunitària  
Aquest curs el Grup d’Acció Comunitària hem reflexionat entorn dels potencials i els reptes de l’Acció 
Comunitària desenvolupats a partir del coneixement, d’experiències impulsades tant des dels Serveis 
Socials Municipals com des del teixit associatiu.  D’altra banda, també hem participat com a Grup de 
contrast en el procés d’elaboració de la Guia d’Avaluació de l’Acció Comunitària impulsada per l’Institut 
Municipal de Serveis Socials.  
 
Pel que fa a la reflexió sobre l’Acció Comunitària, hem pogut constatar que l’impuls d’accions 
comunitàries des dels Serveis Socials parteix d’un procés de repensar la pròpia intervenció , de repensar 
la manera que els professionals miren a l’altre i miren a la societat civil. També a repensar la seva 
manera de relacionar-se amb els actors socials, amb el tercer sector, amb les entitats que pateixen, es 
preocupen i s’ocupen per les problemàtiques socials al territori, aprofitant al màxim la seva potencialitat i 
establint una relació el més horitzontal possible, trencant la relació de clientelisme.  
 
D’altra banda també hem pogut observar que des de la societat civil sorgeixen iniciatives que cal tenir 
molt en compte en aquest repensar de l’organització del sistema de provisió social. Com per exemple, 
una experiència en la que s’està impulsant un procés de desenvolupament comunitari que és capaç 
d’explotar nous jaciments d’ocupació en l’àmbit del manteniment urbà, a través d’experiències 
d’economia solidària. Construint transversalitat, i això ens sembla molt important, entre la política social, 
les polítiques d’ocupació i la formació. En aquest tipus d’experiència del que es tracta és de fomentar el 
civisme i d’experimentar noves formes de construir la ciutat, a través de la gestió compartida dels espais 
públics. Entenent que apoderant al ciutadà de l’espai públic també s’incrementarà la responsabilitat del 
seu manteniment. Per desenvolupar aquest tipus de processos, des del moviment associatiu plantegen 
establir un nou marc de relacions amb l’Administració Pública, més basat en la coresponsabilitat i en 
l’horitzontalitat. D’alguna manera ens plantejaven que no volen subvencions de l’Administració, o per a 
ells això no és el més important, sinó que el que ells demanaven és la cogestió dels serveis públics per 
al manteniment urbà.  
 
Des de la Comissió valorem que en el context de crisi actual totes aquestes iniciatives d’economia 
solidària són fonamentals per impulsar processos de desenvolupament local, ja que permeten 
desenvolupar un mercat social que afavoreix construir noves formes d’atendre les necessitats humanes 
a la vegada que també té un paper important de generació de noves ocupacions.  
 
Com a proposta, per donar resposta a aquesta reflexió, plantegem que cal reforçar la tradició 
autogestionària de les entitats socials per tal que puguin superar el cercle de dependència de 
l’Administració Pública que pateixen moltes d’aquestes entitats, així com també per poder impulsar 
processos d’organització comunitària que puguin ser viables sense necessitat de subvenció pública. Per 
tant, ens sembla positiu que en aquest procés necessari de coresponsabilització de la societat civil 
aquesta pugui també assumir responsabilitats en la gestió d’espais públics, com a forma de poder 
adquirir recursos que després es puguin invertir en l’organització comunitària.  
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Per altra banda, com he dit, hem dedicat un temps també a la participació en el procés d’elaboració de la 
Guia d’Avaluació de l’Acció Comunitària impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials. Pel que fa 
a aquesta feina, hem dedicat dues sessions de treball. Valorem molt positivament tot aquest procés. Hi 
ha hagut una àmplia participació de moltes persones implicades en processos comunitaris de la ciutat. 
De fet, pel que tenim coneixement, és una guia que s’està finalitzant o que finalitzarà la seva elaboració 
a finals de 2013. Considerem que és molt important seguir desenvolupant aquesta tasca, sobretot a 
través de l’experimentació i de la validació de l’instrument per a sistematitzar i poder visualitzar l’acció 
comunitària que es desenvolupa a la ciutat de Barcelona. Si ara tenim l’instrument, el que cal és poder-lo 
provar perquè ens serveixi per fer aquesta tasca.  
 
En relació al repte de visualitzar l’acció comunitària que es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, també 
fem una proposta, perquè volem seguir insistint en una idea que ja fa dos anys que aquesta Comissió ha 
plantejat, que és el repte de passar del que l’Ajuntament havia definit com el Marc d’Actuació 
Comunitària a l’elaboració d’un Pla d’Intervenció Comunitària, perquè ens sembla que avui en dia, en un 
moment que semblava que a l’Ajuntament (això potser ara ha canviat una mica) hi havia una certa 
dispersió de diverses iniciatives comunitàries, ens semblava més important que mai fer una feina 
d’articulació de totes aquestes experiències per tal de reforçar la visualització de l’acció comunitària.  
 
 
 
Sra. Cristina Brullet, coordinadora del Grup de Treball Famílies 
El Grup de Famílies, aquest curs, va continuar treballant sobre la problemàtica que ens ocupa a tots i 
totes, que són els impactes de la crisi sobre la ciutadania. En el nostre cas, sobre els impactes de la crisi 
en les dinàmiques familiars, en les noves necessitats o si no noves, en les creixents necessitats i en les 
respostes que des dels Serveis Socials s’han pogut donar o s’haurien de donar.  
 
El cert és que de les diverses sessions de treball,  dues van ser sessions conjuntes amb d’altres Grups i 
per tant, en la introducció del document general hi ha diverses idees i arguments que el Grup de Famílies 
compartim i que van aparèixer o que vam compartir amb persones de diferents Grups.  
 
Per centrar una mica la nostra aportació destacaré tres aspectes o elements i de cadascun en diré un 
parell de propostes. En primer lloc vam treballar o ens va ocupar especialment la situació de les famílies 
joves amb fills menors d’edat, que per causa de la crisi estan patint o tenen el risc de perdre la seva llar. 
De fet vam considerar que la crisi afecta de manera molt aguda les famílies amb fills i filles menors d’edat, 
i tenint en compte que mai abans en cap crisi anterior l’atur havia afectat com ara els adults joves. Hi ha  
una situació efectivament nova dins del que són o han estat les crisis recurrents en els últims vint o 
trenta anys. Això efectivament augmenta la pobresa de les famílies amb infants. De fet, les nostres 
propostes eren molt d’urgència i estaven fetes a juny de 2013 respecte a això vam recomanar, en la 
mesura del possible, i dins de les dinàmiques que a l’Ajuntament ja s’estaven establint, que es 
preveiessin accions de seguiment dels infants dels barris més desafavorits durant l’estiu. Va haver aquell 
moment en què ens plantejàvem, al final quan fèiem les recomanacions, què passaria a l’estiu, perquè si 
a través de les escoles s’estan sostenint situacions de risc, què passaria a l’estiu? També dèiem que 
calia mantenir i ampliar si calia el Servei d’Atenció a Domicili als casos de famílies que no només podien 
viure una situació de pobresa material, sinó també de conflictes relacionals que a vegades, efectivament, 
interactuen d’una manera molt directa. Vam parlar també de la qüestió de l’habitatge i la nostra proposta, 
sabent que l’Ajuntament ja estava actuant (en el sentit de crear els centres d’acolliment familiar a la 
ciutat) era insistir en que es preveiés reforçar-los i continuar buscant sortides des de l’Ajuntament per tal 
que tant persones com famílies en risc de perdre la seva llar tinguessin un horitzó immediat de resolució 
del seu greu problema.  
 
El segon paquet, és el debat o el diàleg que vam mantenir en el Grup sobre els Serveis Socials Bàsics, 
que de fet és el primer espai col·lectiu de resposta a aquestes necessitats, sobretot de les quotidianes, 
on les famílies es posen en marxa per reclamar ajuda quan arriben a moments de dificultats. Per 
diversos mitjans, la pròpia informació d’alguns tècnics o tècniques de l’Ajuntament que participen al Grup 
vam saber que a hores d’ara la ciutat disposa d’una bona xarxa de Serveis Socials que s’ha construït en 
els darrers anys, que ha permès una bona reorganització dels recursos humans i una bona redistribució 
dels professionals segons les necessitats del territori, la qual cosa sembla que estava donant molt bons 
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resultats. Sembla que s’havien reduït les llistes d’espera, que s’estaven cobrint per altra banda les baixes 
de professionals i nosaltres el que afegíem en aquesta situació és la idea que cal continuar innovant, 
com altres persones dels Grups han plantejat, respecte a la necessitat de revisió i renovació de les 
dinàmiques, fins i tot organitzatives dels propis Serveis Socials. Però insistíem en la gran importància 
d’avançar, des de Serveis Socials i en partenariat o directament sota la responsabilitat directa de 
professionals dels Serveis Socials, en el treball grupal o comunitari, amb persones i famílies vulnerables. 
Al costat, efectivament, d’altres suports d’urgència o individuals que efectivament reclamen respostes 
molt immediates. Nosaltres enteníem que cal treballar i a ser possible en situacions grupals, i repeteixo, 
familiars i grupals, amb les persones que justament a partir de tenir problemes dels recursos materials 
per mantenir la família o a si mateixes, no s’aïllin. Per a nosaltres aquest és un tema molt important, que 
aquestes persones en un situació de vulnerabilitat i risc important no s’aïllin i al contrari, oferir-los espais 
per compartir amb d’altres persones i per poder fer ús de temps compartit que els empoderi 
personalment i col·lectivament. Per exemple, només com un exemple – podríem dir d’altres –, grups de 
contenció i suport a homes, potser caldria també a dones (depèn del context comunitari), a homes joves 
en atur, per tal que puguin valorar de manera positiva la seva contribució a la cura familiar i comunitària. 
Si no tot s’acaba en portar diners a la família, també es poden fer aportacions d’un altre ordre, però això 
fer-ho en el mateix temps que se cerquen vies d’inserció laboral, que és la base material de la resolució 
de molts dels problemes.  
 
També vam parlar de la necessitat d’insistir o de recolzar el procés cap a una renda garantida de 
ciutadania. També les entitats, al menys en el nostre Grup, sempre parlen que sobretot l’Administració 
en aquests processos, vinculant amb el partenariat amb els Serveis Socials, no posi dificultats a les 
entitats a través de documentació que sovint és prescindible, purament burocràtica, amb retards en les 
subvencions, etc.  
 
Hem parlat primer de les situacions més agudes que nosaltres veiem en les famílies joves amb criatures i 
algunes de les respostes que ja es mouen i que insistim que cal continuar impulsant. En segon lloc hem 
parlat dels Serveis Socials, la idea de fer molt treball comunitari, de recollir nous col·lectius que 
necessiten aquest suport. En tercer lloc, dir-vos, i només ho enuncio, que també vam fer en el Grup 
aportacions al nou Pla Municipal de Família, i en un context col·lectiu amb altres Grups al Pacte del 
Temps de la Ciutat, que és un Pacte que properament l’Ajuntament pensa presentar i aprovar 
públicament.  
 
Vull acabar insistint en la idea de trobar estratègies comunitàries, de suport a les famílies, i tant des de la 
via de les entitats públiques com la de les entitats privades i a ser possible en partenariat. Vam tenir 
alguns exemples molt interessants, per exemple una iniciativa de veïns del barri de Sant Antoni que ens 
van explicar la gestació d’un treball de partenariat, de suport en el seu context de barri que ells han 
anomenat “De veí a veí”, en el qual, des del nostre punt de vista, exemplifica d’una manera molt clara la 
nova manera de treballar, tant per part de les entitats de voluntariat com dels Serveis Socials. Des del 
nostre punt de vista recomanem que es conegui aquesta experiència perquè ens sembla exemplar, 
repeteixo, de noves maneres de treballar i afrontar les situacions en què estem avui en dia.  
 
Finalment, només l’afirmació que sempre necessitem fer al final de tot: cal no perdre de vista que el 
voluntariat té límits i que l’Administració ha d’assumir les seves responsabilitats com a garant dels drets 
socials de la ciutadania. És a dir, sí al voluntariat, sí a treballar en partenariat, sí a trobar noves maneres 
de fer, però sempre l’Administració és qui té una responsabilitat pública clara, de que aquests programes, 
projectes, iniciatives, puguin tirar-se endavant.  
 
 
Sra. Gemma Cánovas, coordinadora del Grup de Treball Dones.  
 Al llarg del curs 2012 – 2013 el Grup de Treball Dones ha tingut com a fil conductor del seu treball la 
prevenció i les dones joves. Considerem que és fonamental la prevenció, abordant diferents factors i 
circumstàncies que influeixen en reproduir determinats arquetips que incideixen, per exemple, en la 
violència de gènere, que malauradament es constata també a l’adolescència. És una situació que ens 
preocupa molt perquè el que posa en evidència que més enllà dels canvis legals i socials en els rols de 
les dones que s’han produït en els darrers anys, la problemàtica persisteix i això el que indica és que les 
velocitats dels canvis socials i legals no sempre van paral·leles als canvis més profunds i subjectius. Això 



 

 
9/18 

 

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

 

és un indicador que ens mostra d’alguna forma que hem d’incidir molt amb la prevenció, apuntant a tot el 
que té a veure amb aquesta reproducció de rols, estereotips que estan molt instal·lats en l’inconscient 
col·lectiu, fins i tot i que es van transmetent de generació en generació, més enllà de que els hàbits de 
vida han canviat molt.  
 
També paral·lelament s’han abordat temàtiques referides a afavorir polítiques de conciliació, però 
l’original d’això és que no només hem parlat de la conciliació entre vida familiar (en aquest cas 
maternitat) i vida laboral, que és importantíssim, sinó afegint una altra conciliació, que és la conciliació 
entre la maternitat i l’espai personal. Perquè si les dones – que ja és molt, si ho aconsegueixen – 
concilien vida laboral i familiar i maternitat però no aconsegueixen obrir un espai personal per cuidar-se, 
sabem que no funciona. No funciona el seu benestar emocional i això produeix una repercussió negativa 
en els fills. Per tant són més conciliacions a fer, que s’han de tractar d’afavorir.  
 
També hem avaluat la gran importància i l’efectivitat dels abordatges psicosocials en dones a nivell 
grupal. Independentment de que es facin a nivell individual, però no és incompatible ni molt menys. Hi ha 
una gran eficàcia demostrada amb l’abordatge grupal per mitjà de tallers, dinàmiques de grup adreçades 
a dones, per treballar l’autoestima, l’elaboració dels dols, l’empoderament, etc. I això és molt important 
potenciar-ho i estendre-ho si és possible.  
 
També hem marcat l’accent en la necessitat de l’empoderament de les dones des de la infància per 
promoure el seu potencial creatiu. Després explicaré una mica més de quina manera, però això vull 
subratllar-ho també perquè dins de la línia de la prevenció evidentment si no es tracta d’enfortir 
l’autoestima profunda de les nenes, difícilment podrem incidir en l’adolescència o en la vida adulta. 
Sempre es pot incidir, però costarà molt més. Han de ser línies de treball paral·leles, fer intervencions en 
l’etapa adulta, però paral·lelament no perdre de vista aquest anar sembrant des de la infància.  
 
També ens ha preocupat bastant com re-significar el concepte de coeducació, ja que d’alguna manera 
sabem que ja s’està aplicant des de fa anys, però hem reflexionat i s’han fet debats al voltant de que molt 
sovint és una coeducació més formal que profunda, més aparent que anar a l’arrel del que s’hi juga als 
àmbits educatius. Poden estar nens i nenes junts físicament, ser educats conjuntament, però en canvi 
costa molt que es treballin a fons els arquetips, els estereotips de gènere que es continuen reproduint tot 
i estar nens i nenes junts.  
 
De cara a les propostes del curs 2013 – 2014, el fil conductor en aquest cas segueix sent la prevenció 
però l’hem anomenat “Dones i prevenció”, no nomes “Dones joves”, sinó “Dones” a nivell general. Unes 
propostes bàsiques que hem establert, que després ja veurem si es van ampliant, són:  
 

- Continuar impulsant les accions preventives de la violència masclista des d’una perspectiva de 
prevenció primària, secundària i terciària, però especialment des de la primària. 

- Continuar amb els projectes de prevenció de relacions abusives entre infants i joves en centres 
educatius, implicant també a les famílies, i evidentment als equips educatius. Però no només el 
professorat, perquè si no, aquest tipus d’intervenció quedaria fluixa. És molt important tractar 
d’implicar les famílies, també els pares, perquè acostumen a implicar-se molt més les mares. 

- Donar impuls a intervencions psicosocials específiques que es puguin fer amb mares 
especialment, en una primera etapa infantil dels fills i filles. Per què adreçades només a mares? 
Perquè no són incompatibles amb l’abordatge que es pot fer amb mares i pares, en absolut. 
Poden ser intervencions paral·leles, perquè treballant amb mares s’aborden temes que no 
apareixen quan estan les mares i els pares i l’efectivitat està comprovat que és molt més gran 
perquè les dones s’obren molt més per parlar de la seva situació: Evidentment la seva situació 
vital, els canvis, la transformació de la seva identitat, no són els mateixos que viuen els homes, 
per tant el discurs de la igualtat, que jo subscric totalment, no pot ser mal interpretat de cara a no 
poder admetre intervencions específiques amb dones, mares, en aquest cas.  

- Donar impuls l’Observatori de les Dones al Mitjans de Comunicació, per crear consciència dels 
estereotips encara vigents i que tenen una incidència en la societat en general i en el col·lectiu 
de dones en particular.  
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També farem incidència en la coresponsabilitat de pares i mares, en la línia d’alguns programes que ja 
estan en funcionament amb l’Ajuntament.  
 
Totes aquestes propostes, amb les que encetem el curs, per suposat que han d’estar emmarcades en un 
context que contempli l’actual precarietat econòmica i laboral que repercuteix sobre les dones com a 
col·lectiu d’una forma específica com ja s’ha dit per uns factors de gènere.  
 
 
Sr. Josep Ma. Villena, coordinador del Grup de Treball Infància  
A les darreries de l’any passat vam acordar en el Grup de Treball que encara no s’ha reunit aquest any, 
treballar aquest any en la mateixa línia que ho vam fer l’any passat, per tant intercalaré la feina que vam 
fer l’any passat i les noves perspectives per a aquest any.  
 
L’any passat vam basar el nostre treball en dues mirades: una, des de la Convenció dels Drets dels 
Infants, que és el nostre marc de treball principal, que lamentablement fa pocs anys la gent no coneixia 
ni la Convenció ni els articles que desenvolupava aquesta Convenció. Aquest any ens hem atrevit el 
Grup de Treball Infància a anar una mica més lluny i analitzar quines eren les observacions finals del 
Comitè dels Drets dels Infants, que es fa cada 5 anys a l’Estat Espanyol, perquè és l’únic que redacta 
l’informe, i mirar quina era la influència i l’aplicació que ens afectava directament a la ciutat de Barcelona. 
Una altra mirada va ser el Pla Municipal d’Infància, en el qual vam col·laborar en temes de participació 
d’infància. Sota aquestes dues mirades vam desenvolupar una sèrie d’activitats, una d’elles (que no és 
nova, sinó que fa anys que hi anem) és sobre la participació cívica dels infants com a ciutadania de ple 
dret. Vam tenir la satisfacció de veure que la línia estratègica 1 del Pla d’Infància de Barcelona parla de 
facilitar el protagonisme actiu dels infants, la construcció dels infants. Crec que aquest any s’ha fet 
l’aprovació del Pla d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona i al mes de juliol es va aprovar el Pacte per la 
Infància i Adolescència de Catalunya, que té un fort impacte en aquest tema. Una altra cosa que ha 
passat bastant desapercebuda, és que el 23 de juliol va sortir el Decret en el qual es constitueix, entre 
aquest i el proper any, el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya i els diferents 
Consells locals, tema que entenem que és important i que aquest any crec que podrà tenir una bona 
sortida perquè sabem que també per part de la Regidoria es contempla molt aquesta perspectiva.  
 
Altre tema que vam tractar é l’impacte de la crisi en la infància. En el cas de la crisi en la infància volíem 
posar de relleu la necessitat de buscar l’equilibri entre la solidaritat i la justícia en la resolució del tema. 
Un tema que podia preocupar d’alguna manera era la possibilitat de que les ajudes i recursos d’avui 
cronifiquin l’ajuda en el futur, que quedi aquesta perspectiva pels propers anys. Entenem que la crisi en 
un moment determinat ha de retornar a que la justícia social és la millor forma de resoldre les formes de 
pobresa i impacte de la crisi en la infància.  
 
En quant a tema més nou que vam tractar l’any passat era el de considerar la teoria de les intel·ligències 
múltiples, concretament l’educació emocional, tenint en compte la importància dels nous estils de vida. 
Entenem que l’educació emocional és un tema important a desenvolupar. Ens va sorprendre que hi havia 
entitats i participants en el Grup que desconeixien bastant el tema de les intel·ligències emocionals. Vam 
tenir la participació a nivell universitari, un grup que ens va fer unes sessions bastant interessants, i 
d’aquí va sortir la necessitat de seguir aquest any també en aquesta línia de l’educació emocional, però 
sobretot de nous estils de vida que englobin els diferents valors, que engloben aquest nou model de vida 
tant per la salut, per la pau, ciutadania, convivència, etc.  
 
Per acabar el tema,  que també s’ha anat tractant darrerament, sobre els indicadors sobre la infància i el 
coneixement de la realitat. Hem pogut treballar, i crec que hem trobat bona sintonia de poder treballar 
aquest proper any, en la confecció d’un Índex de Benestar Social Infantil, amb un sistema d’indicadors 
per barris que ens permeti, en un moment determinat, establir relacions i comparar situacions de barris i 
districtes diferents, fent referència en els temes d’infància que atenen a les perspectives de la Convenció 
que anomenem les 5 P: promoció, prevenció, participació, protecció i provisió de serveis. I això ens 
agradaria treballar-ho directament amb els responsables d’infància per poder trobar la mida en la que 
aquests indicadors ens siguin d’utilitat i d’aplicació directa en els infants de Barcelona.  
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Sr. Albert Sales, coordinador del Grup de Treball Pobresa 
Comento molt ràpidament el que va donar de si el Grup de Treball Pobresa de l’any passat, sobretot 
centrat en un tema, que és el de les formes d’ajuda espontània de la ciutadania, un tema que preocupa 
sobretot a l’hora de pensar en la cobertura de necessitats alimentàries. Tot això, ve també de la 
preocupació de les entitats per aquestes mostres que van sortir a premsa d’entitats, petites 
organitzacions, grups de ciutadans i ciutadanes que repartien menjar en diferents punts de la ciutat. Es 
partia de la base o de la premissa de no tot val a l’hora d’ajudar, no tot val a l’hora de prestar un servei 
com aquest, un servei tan bàsic com el de cobertura de les necessitats alimentàries, i menys sense un 
diagnòstic previ i sense haver treballat el tema prèviament des d’una perspectiva el màxim d’objectiva 
possible. Davant d’aquesta preocupació per si tot val per ajudar o no, vam intentar traslladar algunes 
consideracions, algunes propostes, sobretot en l’àmbit de la comunicació i la pedagogia social. 
Comunicació i pedagogia social que no és, crec que va quedar bastant clar, una comunicació que han de 
fer les entitats cap a la ciutadania. No és que les entitats que es dediquen a prestar aquest servei i a 
cobertura de necessitats alimentàries siguin les que han d’explicar com haurien de funcionar les coses 
per dignificar el servei, sinó que la pedagogia l’hem de fer tots i totes a l’interior de les entitats també, i 
calen uns aprenentatges molt importants, especialment de les persones afectades. Això no ens ha de fer 
perdre de vista que en una situació com l’actual és més important que mai no oblidar l’abordatge 
comunitari, bidireccional, un abordatge que inclogui a les persones afectades.  
 
Es va considerar que era bàsic fer arribar a la ciutadania una sèrie de missatges, i fer-los arribar pels 
canals que considerem més adequats. S’entén que el Grup no té una entitat com per fer-los arribar, però 
d’alguna manera volíem transmetre que sí que s’havia de donar a conèixer que a Barcelona hi ha àpats 
suficients entre els Serveis Socials i les entitats, almenys a l’hora de dinar, i que la complexitat de la 
satisfacció de les necessitats alimentàries fa que no sigui una qüestió només de que hi hagi una sèrie de 
ciutadans i ciutadanes que necessitin un entrepà, és que és tot una mica més complicat, i que per tant 
reconeixent els esforços que poden haver, detectar les mancances, però no quantitatives, sinó les 
mancances qualitatives. I a partir d’aquí parlàvem de la ubicació dels punts de distribució, d’analitzar si 
realment els titulars s’adien en la realitat, intentar explicar perquè sí o perquè no. Ho teniu aquí més 
detallat. Sobretot trencar amb la idea de “millor això que res”. Evidentment cal actuar, però cal actuar 
seguint unes formes i seguir unes formes que sobretot prenguin en consideració a les persones 
afectades, que al final som tots i totes.  
 
Finalment amb les propostes o pel que fa a les propostes que apareixen després de tot el treball del curs 
més genèriques, i no tant centrades en aquest tema que, insisteixo, va ocupar molt espai del Grup de 
Treball, parlàvem de propostes referents a la comunicació. Cal generar espais on es pugui parlar de la 
pobresa que s’està vivint d’una manera més pluridisciplinària i on puguin aparèixer punts de vista més 
diversos dels que apareixen habitualment. Aquests espais enteníem algunes persones del Grup que per 
molt que ens entestem en dir que sí que existeixen, no existeixen, i d’alguna manera s’ha de comun icar 
el que surt d’aquests debats. La pobresa és una realitat bastant més complexa que la mancança 
d’ingressos. Buscar un espai on acordar metodologies i missatges sobre pobresa i confrontar visions, 
perquè no pensem el mateix sobre la pobresa, sobre la seves causes i sobre les seves conseqüències. 
Tornem a insistir i sobretot a nivell personal torno a insistir en que el debat sobre la pobresa no és un 
debat asèptic en el qual hem de trobar les millors polítiques públiques, només. Hem de discutir moltíssim 
sobre el que entenem per pobresa i sobre quines són les seves causes.  
 
Pel que fa a les polítiques locals, veiem que s’han de reforçar o s’ha de reforçar el coneixement sobre les 
persones ateses i crear i potenciar tot allò que són fonts comunes d’informació a l’hora de parlar sobre 
pobresa a la ciutat. Tenim fonts diverses que a vegades no són convergeixen, que donen missatges 
diferents. Hem d’intentar veure si podem acordar un missatge conjunt. Remarcar una altra vegada pel 
manteniment del treball comunitari i de la prevenció en l’atenció social primària. Entenent que hi ha una 
situació d’emergència social que moltes vegades fa que per tal d’augmentar quantitativament podem 
perdre una certa qualitat, però cal analitzar si aquesta qualitat s’està perdent o no i cal no perdre de vista 
que sense una visió a mig – llarg termini, podem estar causant més mal que bé.  
 
No renunciàvem, i de fet va ser un acord de Grup, a fer propostes que consideressin l’àmbit 
supramunicipal. L’àmbit municipal o l’àmbit d’actuació de l’Administració municipal és limitat, però la 
responsabilitat sobre la ciutadania no és limitada, i per tant no renunciem a fer algunes recomanacions 
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que superen l’àmbit municipal i que sigui com sigui s’han de posar damunt la taula de qui pertoqui. 
D’entrada insistíem en un tema que ha sortit a altres Grups: cal pressionar les Administracions 
supramunicipals per garantir uns ingressos mínims de ciutadania, i aquí hi ha força consens amb el tema 
de la Renda Mínima Garantida. Cal avançar en polítiques de gratuïtat o forts descomptes en els 
subministraments imprescindibles per a les famílies: gas, aigua, electricitat, Internet. Les retallades en 
educació generen l’exclusió del futur i per tant cal posicionar-se obertament des del municipi contra el 
deteriorament del sistema d’educació públic. Insistíem també en el tema de la LISMI, cal posicionar-se 
contra qualsevol retrocés en l’aplicació de la LISMI. Però sobretot insisteixo, no deixarem de treballar 
l’àmbit supramunicipal perquè creiem que és bàsic per comprendre les polítiques de lluita contra la 
pobresa.  
 
De cara al curs vinent proposem,  com abordar els reptes de la inclusió social amb unes taxes d’atur com 
les que tenim. Hem d’oblidar-nos de la inserció laboral com a política inclusiva. Inserir és introduir alguna 
cosa en un lloc que no li és propi, i nosaltres el que volem és crear una ciutat inclusiva. Una ciutat 
inclusiva és aquella on tothom s’hi pot sentir confortable, sobretot el que no treballa en el mercat, i el 
mercat ens expulsa constantment. Per tant, hem de fer polítiques inclusives assumint que el mercat 
laboral és el que és, i assumint que això va per llarg. Per tant hem d’explorar altres polítiques inclusives 
que passen pel reforç de l’economia social i solidària, per la reconsideració de les polítiques de gènere, i 
per aproximacions trencadores en matèria de relacions de poder i relacions econòmiques dins de la 
ciutat.  
 
 
Sr. Miquel Domènech, coordinador de la Comissió ad hoc creada sobre inserció laboral de 
persones amb diversitat funcional al mercat ordinari 
Des de la Comissió em produït un document en el qual hem fet una petita contextualització de la situació, 
una mena de diagnòstic de situació actual, el mètode seguit, els objectius i algunes fites de cap a on 
hauríem d’anar. Donaré prioritat a explicar les recomanacions ates que la resta ho poden trobar al 
document.  
Hi ha una primera recomanació que estructura tota la resta, que seria la idea de que cal un model propi 
de Barcelona. És a dir, davant d’una problemàtica actual que és que no podem estar satisfets de les 
polítiques d’inserció laboral i estic d’acord que potser la paraula inserció no és la més adequada i que cal 
reconèixer que no hem arribat a una inclusió plena al mercat ordinari de les persones amb diversitat 
funcional. Aleshores es plantejava com un element central la idea de formular una declaració de 
Barcelona que recollís alguns dels elements que precisament estan en aquestes recomanacions. Seria 
una mena d’element estructural. A partir d’aquí què hauria d’incloure aquesta Declaració, aquesta idea 
d’un model Barcelona? D’entrada pensem que cal reforçar el caràcter garantista de l’actual marc legal. 
Pensem que massa sovint, la LISMI, per exemple, tot i que podria ser un instrument adequat és moltes 
vegades saltada, es busquen formes més o menys enginyoses de no complir-la. Pensem, doncs, que cal 
reforçar això, preservant sobretot el poc que tenim i en tot cas aprofundint també cap a aquelles 
recomanacions que hagin pogut sorgir de la Unió Europea els darrers anys i que poden ser fàcilment 
recuperables i que haurien d’il·luminar, com a mínim, les polítiques públiques en aquests moments. 
Quan parlàvem d’aquest model Barcelona, pensava que uns altres elements que caldria tenir en compte; 
sobretot tenir en compte que existeix un treball previ. És a dir, no partim de zero, i això és molt important, 
perquè a vegades també volem fer foc nou i oblidar que hi ha experiències importants que s’han dut a 
terme, que hi ha molts anys de treball, de picar de pedra, d’organitzacions, que hi ha un know-how que 
cal recuperar, que cal fer servir i no perdre’l de vista. Aquest model hauria de tenir en compte també que 
caldria garantir la igualtat d’oportunitats no només des del punt de partida sinó també dels resultats. És a 
dir, que quan mesurem les polítiques fetes hauríem de veure que aquests resultats són igualitaris i estan 
igualment repartits en el conjunt de la població. Pensem també que cal avançar cap a models 
d’organització en xarxa, de manera que aprofitem el que ja existeix, que això que existeix es connecti bé, 
que d’alguna manera les informacions vàlides des d’un lloc de la xarxa circulin perquè arribin a altre lloc 
de la xarxa, no duplicar esforços, no duplicar a vegades actuacions, maximitzar l’eficàcia. Hem de ser 
conscients, com deien abans, que els recursos cada cop són més limitats. Això no vol dir que ens 
haguem d’acontentar, però mentre tinguem pocs recursos els haurem d’optimitzar tant com sigui possible.  
 
Aquest model hauria de tenir molt present el teixit empresarial barceloní. No hem d’oblidar que quan 
parlem de LISMI hem de pensar que afecta a un percentatge relativament petit de les empreses i de la 
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ciutat de Barcelona especialment. Hem de tenir en compte que el teixit empresarial barceloní està 
conformat majoritàriament per mitja i petita empresa, les quals no estan afectades per aquesta LISMI, 
però tanmateix són un element important de la vida econòmica de la ciutat i per tant de trobar formes de 
que es sentin implicades també en aquest procés d’inserció laboral. Hem de veure quines són les bones 
pràctiques que existeixen, fer-les visibles, intentar contribuir a que això sumi i en tot cas, incentivar tot el 
que ja es fa de positiu, i buscar estendre-ho al màxim d’empreses possibles.  
 
També parlàvem d’avançar en la contractació responsable. Sobretot que això es tingui molt present en 
les polítiques municipals de proveïdors i de convenis amb empreses.  
 
Cal tenir present que tenim experiències que estan funcionant força bé en l’àmbit sanitari, en model de 
concert, per exemple. Parlàvem de om aquest model es podria exportar també en l’àmbit d’inserció, que 
és un element a considerar.  
 
Per tal d’incrementar la capacitat d’acció de la ciutat cal establir aliances estratègiques a tots els nivells 
de l’Administració amb entitats públiques i privades. És a dir, estem parlant de buscar sinèrgies, que hem 
de buscar aliances estratègiques que ajudin a aprofundir en aquesta política d’inserció en el mercat 
ordinari. Vull remarcar “mercat ordinari”, perquè ja sabem que hi ha solucions laborals però que no 
contemplen sempre el mercat ordinari i la gent que estava en aquest Grup considerava que era 
especialment important que ens estiguem adreçant al mercat ordinari, perquè és una forma d’inclusió 
plena, efectivament.  
 
Un altre consideració es que caldria avançar en la creació o foment d’entitats de coneixement que ajudin 
a generar coneixement que sigui vàlid. Perquè moltes vegades quan parlem dels problemes socials 
ajuda molt tenir les dades. Aquí pensàvem que per exemple potser promoure una càtedra d’economia de 
la diversitat. Això no ho fa l’Ajuntament, però l’Ajuntament pot interpel·lar a les universitats, i l’ACUB 
(Associació Catalana d’Universitats Públiques) per fer una càtedra d’aquest tipus, que podria generar 
dades molt importants sobre el retorn social que suposa la inversió en la inserció, etc. És a dir, que hi 
hauria un component molt important de cara a defensar aquestes polítiques públiques.  
 
Un altre proposta de la Comissió ha estat la de crear un Observatori de la Inserció Laboral, que podria 
tenir molt sentit sobretot si pensem en aquest model de xarxa. Aquest Observatori podria fàcilment 
incorporar les dades que generés aquesta xarxa, i difondre-les i donar-los-hi visibilitat. Perquè a vegades  
no es que no hi hagi dades sinó que no es saben comunicar bé. Aquí la Comissió va ser també conscient 
que hem de buscar estratègiques comunicatives adequades a cadascun dels targets als quals volem 
arribar.  
  
Dèiem que és necessari implicar al teixit empresarial. És a dir, no podem fer-ho d’esquenes a aquells 
perquè són els que han de rebre a les persones que esperem que s’incorporin en el mercat laboral. Per 
tant el teixit empresarial de la ciutat és importantíssim que estigui implicadíssim en aquestes polítiques 
públiques. Ha de ser una incorporació visible, ha de quedar clar que aquest teixit hi està implicat. Hem 
de plantejar estratègies de reconeixements i d’incentius de cara a aquestes empreses que, com deia 
abans, no han de complir necessàriament cap llei en termes d’inclusió o inserció, però que és 
indispensable que hi contribueixin perquè suposen una quantitat enorme de llocs de treball. Com deia 
abans, identificar i valorar, i reconèixer aquestes bones pràctiques que ja existeixen, donar-los visibilitat i 
que serveixin d’exemple per a tots aquells que encara no ho fan.  
 
Es va valorar la importància de les  polítiques de formació, de comunicació i sensibilització, tres aspectes 
que interactuen. Les hem posat perquè estem parlant de coses molt semblants. Explorar noves 
estratègies comunicatives, en la línia del que deia ara, de buscar missatges concrets a targets concrets, 
de manera que s’entengui bé i faci l’efecte que ha de tenir. Sobre la formació hi ha dades que són 
esfereïdores, si veiem el percentatge de persones amb diversitat funcional a primària i a universitat hi ha 
moltes persones que s’han quedat pel camí, i evidentment això repercuteix a l’hora de la inserció laboral, 
perquè el mercat els ofereix llocs molt menys interessants i de qualificació no massa interessant. Per tant 
és molt important que l’aspecte formatiu el mantinguem, puguem capacitar a tota la població amb igualtat 
de condicions i arribin tots el millor formats possible. No hem d’empoderar,  hem de facilitar 
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l’empoderament (hem d’intentar canviar els verbs que fem servir a vegades) no hem de donar res, sinó 
facilitar que la gent tingui l’accés a allò que necessita o que són els seus drets.  
 
Finalment, dèiem, quan calgui instar a instàncies com la Generalitat o altres administracions a que 
mantinguin elements com la baremació positiva per a professorat amb discapacitat. És a dir, aquelles 
mesures que puguin ser incentivadores d’aquestes polítiques inclusives.  
 
I això seria una mica el resum molt ràpid intentant adequar-me a aquest marc temporal que tenim. I en 
tot cas dir que vull agrair especialment a la gent que ha participat. Ha estat un Grup de Treball ad hoc, 
però que ha treballat molt bé, molt implicat, amb gent molt abocada a la feina. Penso que podem estar 
satisfets de la resposta que obté la ciutat quan demana a la ciutadania, als agents socials, al teixit 
associatiu que participi, perquè la resposta crec que ha estat molt bona i molt important.  
 
 
3.- Intervenció de Presidència 
 
La Sra. Fandos dóna les gracies als coordinadors i coordinadores. Fins ara s’han tractat els puntós 2 i 4, 
i es donaria pas al punt de la intervenció de presidència amb la seva intervenció,  però informa que no es 
desenvoluparà perquè s’havien previst 45 minuts pels punts 2 i 4 i han estat molts més.  
Valora que la intervenció dels coordinadors i coordinadores és força important en aquest espai de treball 
de la Comissió Permanent per tal de poder conèixer la feina feta al llarg de tot el curs.  
Vol puntualitzar dues coses, la primera fa referència a l’Acció Comunitària i a la segona al canvi de nom 
del grup de Gent Gran.  El Sr. Miquel Esteve fins ara Comissionat d’Immigració també ho serà d’Acció 
Comunitària, per tant és un bon moment per tal d’adreçar-se a ell i poder rebre més informació sobre la 
Guia d’Avaluació Comunitària. Pel que fa al canvi de nom del grup de Gent Gran a Envelliment, el seu 
procés seria possiblement aprovar-ho avui per Permanent i proposar-ho al Plenari per a que ho aprovi 
definitivament. 
La Sra. Maite Fandos li passa la paraula a la Sra. Irma Rognoni 
 
 
Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats 
Agraeixo a tot el Consell i especialment a la Permanent, per haver permès fer, des d’un suggeriment de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat tot el que són les polítiques laborals. Hi volem posar 
molt èmfasi, perque estem veient que treballant sobre els equips d’atenció laboral que tenim realment es 
poden fer insercions de casos diguem-ne complexes, en quant a inserció laboral, i per tant ens 
interessava molt explorar tota aquesta via de la inserció laboral en el món laboral ordinari tal com preveu 
la LISMI, que encara que és dels 80 se li pot treure molt suc encara. Volíem estudiar tot això per recollir-
ho, nodrint-se tots els Grups i seguir enfortint un dels eixos principals que és aquest, per garantir 
l’autonomia de les persones, per descomptat la dignitat. Per tant agraïm al Consell que ens hagi permès 
treballar tan bé i agrair al Miquel la coordinació que tan bé ha dut a terme i ja tindrem més ocasions 
d’anar-ho treballant, però avui em semblava un lloc per agrair-ho i que aquest document que provenia 
d’una Declaració Institucional la qual vam anar desenvolupant fins arribar a avui i ara li donarem sortida. 
 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Agraïm a tots la feina que han fet tot aquest curs. Dir que evidentment ens ho mirarem amb atenció. Jo 
evidentment no els puc dir que coincideixo amb el 100% del que demanen, suposo que ja ho podran 
imaginar, però en tot cas amb la gran majoria de les propostes crec que hi podem estar d’acord i per tant 
les podrem posar en marxa i això crec que ens permetrà anar avançant com ja sempre fem.  
 
 
5. Informació sobre la implementació del nou Reglament del Consell 
 
La Sra. Maite Fandos passa la paraula a la Sra. Emília Pallàs 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social 
El nou Reglament de Funcionament del Consell Municipal de Benestar Social des del moment que es va 
aprovar pel Plenari del 4 de juny, ha seguit el seu procediment, ha estat en fase d’al·legacions internes, 
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que suposo que es resoldran en un breu període, anirà a la Comissió de Plenari de Qualitat de Vida, i a 
partir d’aquí tindrà una exposició pública de 30 dies perquè qualsevol ciutadà, ciutadana o entitat pugui 
fer aportacions si ho considera. Per tant, inicialment havíem previst que a final d’any podríem ja tenir el 
Reglament aprovat, però ens anirem segurament al gener de l’any que ve i per tant quedarà en aquest 
tempo i en el procés que segueix habitualment qualsevol aprovació d’una normativa pel Plenari Municipal 
que és on finalment s’aprova.  
 
 
 
6. Diversos 
   

- Proposta de creació d’una comissió de treball per abordar l’impacte de la situació de crisi 
a Barcelona en la infància i treballar per la igualtat d’oportunitats de nens i nenes.  

 
Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats  
Gràcies, presidenta. Només fer una menció, ara passaria la paraula  al Josep Villarreal, que ens 
explicarà la creació d’aquesta comissió. Des del món de la infància, també hem vist que havíem 
d’aprofundir sobre l’impacte que la crisi econòmica, com explicava també en Josep Maria, té en la 
infància. D’altra banda, la idea que volíem estudiar és quan estem parlant de pobresa infantil, de què 
realment estem parlant? què realment està passant a la ciutat? Això ho faríem a través de dos 
instruments. Un instrument que és el baròmetre, que properament, al gener, esperem que ja es pugui 
posar en marxa, i l’altre seria la creació d’una Comissió, un Grup, una Taula, li hem dit diversos noms, i 
que ara el Josep explicaria breument la composició.  
 
Sr. Josep Ma. Villarreal, Cap de la Direcció d’Estratègia i Innovació de l’AQVIE 
Moltes gràcies, presidenta. La veritat és que en la petita argumentació que tenia aquí no val la pena 
insistir. La justificació ha quedat ben palesa a partir de les intervencions dels coordinadors dels Grups de 
Treball. S’han citat algunes qüestions que poden ser els resums, les idees força: una crisi que afecta, 
crec que ho cito literalment, de forma aguda a famílies amb infants; la percepció que hi ha necessitats 
creixents. No cal insistir més, és una evidència. La proposta de constituir un àmbit de treball específic 
resulta de manera de natural pensant en l’oportunitat d’obrir una finestra en un espai en el que ja es crea 
debat, en el que ja hi ha participació, propostes operatives que tenen saviesa i oportunitat. Per tant, 
aprofitant aquest espai que ha demostrat fertilitat, avui hem tingut un exemple amb la Comissió ad hoc 
de la que s’han presentat les conclusions, la proposta seria crear-ne una ad hoc que tingués com a 
objectiu analitzar i proposar noves iniciatives i accions específiques i transversals per pal·liar i prevenir 
els efectes de l’empobriment de les famílies amb infants, així ho hem dit abans. Partint de l’anàlisi de la 
realitat a la ciutat, així com dels serveis i recursos actuals i d’altres iniciatives que puguin ser d’interès.  
 
La proposta metodològica de treball és que hi hagi un nombre acotat de sessions de treball, en les que 
s’abordin els següents reptes: analitzar la situació de pobresa infantil a la ciutat i de l’empobriment de les 
famílies amb menors, que és l’espai on s’expressa el primer handicap; valorar la resposta dels serveis, 
recursos i estratègies actuals adreçades a la infància i a les famílies per respondre als reptes que es 
plantegen i analitzar les respostes i els rols dels diferents agents. En conseqüència, i com s’ha fet avui, 
proposar un document de recomanacions i propostes i sotmetre-ho a la consideració dels òrgans del 
Consell que ho aixequen a la consideració del Govern. La idea és començar d’immediat, el mes de 
novembre i que a la propera primavera, abril – maig, pugui acabar les seves activitats i tasques. Estem 
pensant en un grup d’unes 20 – 25 persones, en el que per suposat hi haurà la coordinació de persones 
expertes implicades dels àmbits de pobresa, d’infància, etc. i en el que veiem com imprescindible i de 
sentit comú la participació de persones dels Grups de Treball que ja existeixen en el Consell que estan 
aportant la seva visió, el seu coneixement, la seva expertesa. Amb una idea d’incorporar amb aquest 
conjunt de persones les diferents visions: la salut, l’empobriment, etc., perquè sigui el més plural i que 
permeti consolidar les recomanacions que es facin. Per suposat amb una coordinació experta i amb el 
suport del Departament de Participació com estem fent sempre que tenim ocasió.  
 
 
 

 



 

 
16/18 

 

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

 

- Informació del Premi als Mitjans de Comunicació  
 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
Tenen a la carpeta la relació dels treballs que s’han presentat aquest any. Cal dir que malgrat que hem 
continuat amb l’esforç de difusió que es va fer l’any anterior, que recordeu que era el 20è aniversari, 
aquest any s’han rebut menys treballs que l’any anterior. També a nivell de les xifres cal dir que és veritat 
que hi havia un mitjà, El Periódico, que va presentar una sèrie de 41 treballs i per tant això va 
incrementar molt el pes i aquest any això no està. Si analitzem les dades veurem que s’han presentat 
aquest any nous mitjans de ràdio i l’àmbit d’Internet continua sent, com l’any passat, l’àmbit on hi ha més 
iniciatives per part de tota la societat i la comunitat perquè no són els mitjans de comunicació clàssics. 
En canvi els clàssics uns anys es presenten i altres no. En televisió es presenten els mitjans de sempre 
però no aconseguim realment que es presentin altres formats de televisió, potser la televisió digital o 
d’altres plataformes televisives. 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Crec que és interessant una reflexió que has fet d’entrada, el fet que El Periódico va fer tot aquell dossier 
que eren 41 articles i per tant evidentment eren 41 però formava part de tota una acció que a més a més 
es feia molt coordinament també amb nosaltres. Per tant, d’alguna manera, això desequilibra una mica 
realment els números. També fer alguna reflexió que és que es van presentar ràdios que no s’escoltaven 
a Barcelona, i això també vam dir de mirar de posar-ho com a condició, perquè vam tenir alguns 
problemes a l’hora de valorar. HI havia una ràdio de Girona, però no s’escoltava a Barcelona, i som el 
Consell Municipal de la ciutat, per tant això també segurament ho haurem d’analitzar bé.  
 
També haurem de mirar, i aquí hi ha una reflexió, si és que la gent es presenta menys o és que es fan 
menys articles sobre el tema de Benestar. Això és també un tema a analitzar, perquè si és la primera, 
potser hem de fer nosaltres més difusió, però si és la segona, vol dir que o bé és que no s’escriu tant 
sobre el tema perquè no hi ha tants problemes, cosa que tots sabem que no és cert, o bé que, com tu 
deies, hi ha algun problema que també s’ha de mirar. Jo vull pensar que és més que nosaltres hem de 
fer més difusió, perquè és més fàcil de resoldre. En aquest sentit jo crec que l’any passat també el fet de 
ser l’aniversari va sumar.  
 
En tot cas, tot i així són un bons números, també ens podria passar que tinguem menys però de més 
qualitat. A vegades es fàcil presentar i potser aquest any resulta que hi ha menys i patirem més, no 
menys, potser dependent, això ho veurem després. En tot cas jo crec que són uns bons números, els vull 
agrair al jurat la feina que fan i els convida a lliurament del Premis previst pel  4 de desembre a les 19 h 
al Saló de Cent. 
 
 
 
7. Torn obert de paraules  
 
Sr. Juan José Casado, Unió General de Treballadors de Catalunya -UGT 
Un Grup de Treball ha destacat la importància de seguir reforçant el paper dels Serveis d’Atenció 
Domiciliària, i m’agradaria saber que ha suposat de la baixa en el preu de  la nova contracta en quant a 
nombre d’hores, si va en detriment del desenvolupament del servei, si això implica també uns salaris i 
una jornada, o unes condicions laborals pitjors per als treballadors, sobretot ho dic perquè en aquest 
moment les empreses adjudicades estan plantejant que és possible que no puguin  respectar el Conveni.  
 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
No sé qui ha pogut donar aquesta informació final. Després m’agradaria donar-li el telèfon de l’Àngel 
Miret, gerent de l’AVIE,  perquè aquest tema comença a córrer com una llegenda, i jo voldria quan ho 
diguin, expliquin perquè ho diuen. Els agrairia que a part de dir-ho aquí, que truquin a l’Àngel Miret i li 
expliquin exactament.  
Aquesta és una contracta que nosaltres fem a través d’un concurs, seguint tota la normativa, com no 
podia ser d’altra manera, legal, municipal, etc. i guanyen (saben que hi ha quatre sectors) quatre, en 
aquest cas quatre operadors: dos i dos. Les entitats gestores que van guanyar són entitats del tercer 
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sector: ABD, que crec que tots aquí som conscients del prestigi que té ABD, fins ara gestionaven una 
zona, i no em consta que hi hagin hagut queixes, l’oferta l’han posat ells. És a dir, nosaltres hem posat 
uns preus i a partir d’aquí s’ha fet una oferta. L’altra l’ha guanyat SUARA, una cooperativa de 
treballadors que també ja gestionava una zona. Per tant, no és que hagi guanyat una empresa que a 
vegades es diu “ha guanyat l’empresa aquella de neteja o de construccions que ara es dedica a fer això”. 
Han guanyat dues empreses de reconegut prestigi, SUARA i ABD, i per tant em sorprèn que  s’expliqui 
això perquè si el que ens demana és que gestionin les entitats del Tercer Sector han guanyat, 
evidentment, legalment. Són ells qui han fet les ofertes i qui han guanyat.  
 
Els hi ho dic perquè això que diuen els agrairia que ho parlessin amb l’Àngel Miret, perquè és ell, no tant 
jo, qui porta  aquest tema. Però en tot en cas a nosaltres això que diu no ens consta. Potser enlloc de 
guanyar dos i dos hagués estat millor que guanyessin un, un, un i un, potser sí. Però a vegades, just el 
fet de ser més gran és el que els hi permet allò que es diu “economia d’escala” i per tant el que els dic és 
que les hores evidentment són les que es van ofertar, els diners que han sobrat de la contracta (vull que 
ho sàpiguen, que és molt important, perquè són molts milions, parlem d’un contracte molt gran), tots 
aquests diners han quedat a l’Àrea de Qualitat de Vida. És veritat que no han anat, d’entrada, a fer més 
Servei d’Atenció Domiciliària, i els diré perquè: això se’ns va demanar, però la llei diu que no es pot 
augmentar el 20% del que s’ha presentat, s’hauria de fer un nou concurs que no farem. El que és veritat 
és que això no vol dir que al llarg de l’any, en la mesura que permet la Llei de Contractes s’ampliï, com 
ha passat l’any anterior, i l’altre. És a dir, si es va necessitant, es va augmentant, però s’augmenta en 
base a les necessitats.  
Cal saber que avui no hi ha llista d’espera de SAD, a Barcelona. Hi ha qui pot dir que estaria bé fer més 
hores. A totes aquestes persones els dic el mateix: jo sóc política i no sóc jo qui diu als treballadors ni a 
la gent dels Serveis Socials quantes hores han de prescriure. No ho dic jo, ho diuen ells. Això és una 
cosa que transmeto sempre, a l’Institut Municipal de Serveis Socials, que tenen pressupost obert, i si cal 
l’ampliem, doblem, com s’està fent i no estem dient les hores que s’han de donar. El que em demana la 
meva responsabilitat política és mirar de donar el que ens demana la gent de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials i posar-ho tot i si pot ser més. Els milions que han sobrat, que em sembla que són 12, els 
hem posat a l’Àrea. Això vol dir que d’aquests diners podrem fer més acció comunitària i més 
intervencions en assentaments, ens permetrà fer més acció i per tant els diners d’estalvi d’aquesta 
contracta repercutiran també en Qualitat de Vida en altres temes dels que hem parlat avui. Si a més a 
més una part s’hauran de dedicar al Servei d’Atenció Domiciliària en la mesura que calgui i que es 
puguin ampliar les hores i que es necessitin més.  
 
 
 
Sra. Glòria Martín, Grup Municipal Partit Popular 
Sra. Fandos, ha fet un aclariment i jo volia comentar-ho perquè precisament és el nostre Grup Municipal  
que va demanar que s’incrementés, amb aquests milions, el Servei d’Atenció Domiciliària. M’agradaria 
deixar clar que en aquests moments hi ha moltes més persones que s’incorporen al Servei d’Atenció 
Domiciliària, i cada vegada, i ho vaig demostrar amb xifres, baixa els número d’hores, la mitjana que es 
presta a aquestes persones. És a dir, potser no hi ha una llista d’espera, però és veritat que es redueixen 
les hores. Tres hores de mitjana, 3,3h de mitjana a la setmana. Una persona amb un grau 3 és 
impossible que estigui ben atesa amb 3 hores i escaig. Sra. Fandos vostè ha encetat un aclariment que 
jo li dic que amb això hi ha un debat perquè no estem d’acord amb aquest tema. Creiem que una bona 
prestació dels serveis ha d’incrementar les hores, i era un moment ideal per aprofitar aquests diners per 
incrementar. 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  
S’ha de tenir clar que quan s’adjudica un contracte no es pot al cap de dues setmanes canviar les 
normes de joc. Perquè ens vindrien tots els concursants que han quedat fora dient  que si anàvem a 
augmentar, ells potser haguessin fet una altra oferta. Per tant, hi ha la llei i uns contractes, que quan 
s’adjudiquen, no es poden canviar al cap d’un mes o dos mesos. Una altra cosa és que si al llarg del 
període es va veient que calen més hores, es pot fer, però no es pot canviar un tema que s’acaba 
d’adjudicar perquè han quedat diners Si hem de fer això, hem de tornar a fer tot el concurs. Tots els que 
contracten saben que funciona així.  
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Estic d’acord amb vostè a fer una anàlisi amb el temps, però no ara a corre-cuita ampliar el concurs, 
perquè no és correcte. Es fa un concurs amb unes normes i unes condicions. D’entrada, el 20% no es 
pot augmentar. Tot això que diuen vostès ho analitzarem però a mi,  la responsable de l’Institut Municipal 
de Serveis Socials em diu que no és cert. Ho tornarem a mirar, com vostè diu, jo em comprometo que ho 
tornarem a mirar, però en cap cas hi ha cap indicació política de que rebaixin les hores.  
 
Sra. Glòria Martín, Grup Municipal Partit Popular 
Però que ens ha de preocupar, l’atenció a les persones o el procediment?.  
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
El que no podem fer són il·legalitats. Hi ha sortides del que li hem dit. A partir d’ara nosaltres analitzarem 
si es pot anar ampliant, anirem ampliant, però a mida que es va veient la necessitat. Si resulta que des 
dels centres de Serveis Socials no s’està donant el que cal, ho analitzarem. . Més voluntat que aquesta, 
de posar més pressupost, crec que no pot haver.  
 
Sra. Sylviane Dahan, Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona -FAVB 
Una pregunta sobre el tema de l’ajuda alimentària. S’havia parlat de distribuir targetes perquè la gent 
pugui comprar i a nosaltres ens sembla la millor manera de respondre de manera digna a les necessitats. 
S’està fent? Perquè no tenim informe.  
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Com avui no hi ha l’informe, no els hi he pogut explicat. Des del mes de juliol, des de l’Institut Municipal 
de Serveis Socials, es donen ja les targetes que es diuen “Targeta Barcelona Solidària”, amb la que es 
pot anar a comprar a qualsevol establiment alimentari que tinguin en el barri, sigui una botiga, una gran 
superfície, un supermercat del barri. A més, recordin que quan vam fer aquesta targeta vam dir que tenia 
vàries coses positives per a nosaltres: el tema de la dignificació, que era un dels temes que coincidíem 
amb vostè el dia que ho vam parlar; el tema que per a nosaltres també ens va bé, perquè és més àgil 
donar la targeta; i un altre tema important que era que els operadors alimentaris, si volien, els súpers, les 
grans superfícies, poguessin ells mateixos fer una oferta dins d’aquesta targeta, i això també ho estem 
tancant. Per tant, aviat, a part del que ja és la pròpia targeta, que és com una tarja moneder, on es 
carreguen uns diners i les persones compren el que volen (sempre dins del ram de l’alimentació i coses 
de necessitat) estem tancant amb aquests operadors, i per tant aviat podrem dir que a més a més, si van 
a comprar  tindran un tant per cent afegit.  
 
 
Sra. Sylviane Dahan, Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona -FAVB 
I la informació? La gent ho sap, això? 
 
Sra. Maite Fandos, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Ho sap la gent que va als Serveis Socials i li donen. Això ho vam presentar i va sortir molt en els mitjans 
el dia que ho vam presentar. De fet ens han trucat de molts ajuntaments de fora preguntant-ho.  
 
 
Donat que no hi ha més intervencions, finalitza la sessió.  
 
 

 


