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Drets Socials 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL  
 
 
PLENARI  
Acta de la sessió de l’1 de febrer de 2018 
 
Sota la presidència de la Sra. Laia Ortiz, regidora de Drets Socials, s’inicia la sessió a les 
16.30h al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona. Actua com a secretàri el Sr. Josep 
Villarreal. 
 
Ordre del dia 
 

1. Benvinguda de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior i lectura d’excuses i delegacions 
3. Pla de treball del Consell Municipal de Benestar Social 2017 – 2018  

3.1 Propostes de temes a treballar el proper curs per la Comissió Permanent en 
relació a necessitats i problemàtiques de la ciutat 

3.2 Presentació del Pla de treball dels Grups del Consell 
4. Processos estratègics en curs  

Projecte BMINCOME, a càrrec del Sr. Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació 
de l’Àrea de Drets Socials  

5. Seguiment de temes treballats al Consell: venda i consum d’estupefaents al Raval  
6. Propostes de punts per a l’ordre del dia de la sessió 
7. Diversos  

7.1 Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació social de Barcelona 
2017 

 
 
 
Documentació a la carpeta:  
 

 Ordre del dia de la sessió 

 Relació d’excuses i delegacions 

 Composició de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social  

 Pla de treball dels Grups del Consell  
 
Documentació lliurada electrònicament  

 Acta de la sessió de la Comissió Permanent del 20 de juny de 207 
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Assisteixen 
 
Presidència  

 Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
 

Vicepresidència associativa  

 Teresa Crespo  
 

 
Membres representants de la Corporació Municipal  

 Marilén Barceló Verea,         Grup Polític Municiapal Ciutadans (C’s) 

 Montserrat Benedí  Grup Polític Municipal ERC 
 

Representants d’entitats socials  

 Mercè Darnell,            Càritas Diocesana de Barcelona 

 Amparo Porcel ,  Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 

 Josep Oriol Pujol Humet, Fundació Pere Tarrés 
 

Representants de les associacions empresarials i gremials de les centrals sindicals 

 Ghassan Saliba Zeghondi,  Comissions Obreres del Barcelonès / CCOO 
 
 
Representants de l’àmbit universitari i professional  

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

 Rafael López Zaguirre,   Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya  
 

 
 
Experts i expertes i Coordinadors i coordinadores 

 Antoni Vilà Mancebo  

 Begoña Roman Maestre  
 

 Antoni Cortiñas,  Coordinador GT Sensellarisme 

 Núria Fuentes Peláez,  Coordinadora GT Famílies 

 M Cruz Molina,    Coordinadora GT Famílies 

 Mercè Pérez Salanova,  Coordinadora GT Envelliment 

 Oriol Romaní,    Coordinador GT Drogodependències 

 Maria Truñó,    Coordinadora GT Igualtat d’Oportunitats en la Infància  
 
 
 Representació de l’Ajuntament de Barcelona 

 Jordi Sánchez Masip,   lnstitut Municipal de Serveis Socials 

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

 

Maite Fandos Payà, en Lidia Gallego.    Grup Polític Municipal Partit Demòcrata (PDeCat) 

Carme Andrés Añon,  en Josep de Barberà. Grup Polític Municipal del PSC 

Ángeles Esteller Ruedas, en Miguel Angel Zana. Grup Polític Municipal del PP 

Albert Alberich, en Esteve Ferrer. Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) 
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Francina Alsina Canudas, en Albert Francolí.  Federació Catalana del Voluntariat Social / FCVS  

Mercè Torres Fuentes,  en Anna Garcia. Creu Roja a Barcelona 

 

S’excusen 

 

Laura Pérez Castaño Vicepresidenta Segona del Consell 

Maria Rovira Torrens Grup Polític Municipal de la CUP 

Sonia Martínez Marfil Federació d’Entitats d’Atenció i Educació de la Infància i l’Adolescència / 

FEDAIA 

Fina Rubio  Fundació SURT 

Mireia Recio Ortega  Foment del Treball Nacional 

Carme Nebot   Coordinadora GT Salut 

Anna Maria Novella  Coordinadora GT Igualtat d’Oportunitats en la Infància 

Ricard Fernández  Gerent de l’Àrea de Drets Socials 

 
 
 

1. Benvinguda de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Dona la benvinguda a les noves incorporacions:  

 Sra. Carme Nebot, en relleu del Sr. Joan Benach al grup de treball de salut (ha 
excusat la seva assistència) 

 Dra. Maria Cruz Molina, que juntament amb la Sra. Nuria Fortes coordinaran el Grup 
de famílies.  

 
Recordin que la Sra. Marta Llobet es va acomiadar com a coordinadora del Grup d’Acció 
comunitària, que de manera transitòria coordinarà la secretària tècnica durant aquest curs.  
 
Les presidències de la Taula d’Entitats del Tercer Sector i de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social s’han renovat i per tant també la representació d’aquestes entitats a la 
Comissió permanent, que a partir d’ara seran la Sra. Amparo Porcel (Taula d’Entitats del 
Tercer Sector) i el Sr. Albert Francolí (Federació Catalana de Voluntariat Social). 
 
 
Sra. Sensi Arquillo, secretària adjunta del CMBS 
A les carpetes tenen la relació d’excuses. Les úniques no previstes són les del gerent, Sr. 
Ricard Fernàndez i la Sra. Sònia Martínez.  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
En resposta a algunes qüestions que s’havien plantejat a la Permanent anterior:  
 

 Seguiment del projecte Impulsem! per part del CMBS. Des del mes de desembre 
s’està enviant el  butlletí mensual amb l’actualització dels 20 els projectes que van 
avançant de l’Impulsem! 
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 A demanda de la Comissió Permanent,  el Grup estratègic impulsor que treballa en la 
mesura de govern i estratègia de ciutat, cicles de vida i envelliment, per afrontar el 
canvi demogràfic. La Sra. Mercè Pérez Salanova està fent d’enllaç amb el grup, s’ha 
fet una sessió conjunta i n’informarà el CMBS.  
 

Temes a destacar de la Tinència:  

 Balanç d’un any de funcionament dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE). Els 
podem enviar l’informe de balanç (22.000 persones ateses, perfils, activitat dels punts, 
etc.). Avui s’ha presentat un altre informe, encarregat fa uns mesos, per tenir una 
millor radiografia de la pobresa energètica a Barcelona, aprofitant les dades de 
l’activitat dels punts, les que té l’Ajuntament com a Administració i l’enquesta de 
condicions de vida. D’aquesta manera, les dades son més reals i no aproximades.  

 Habitatge. Gentrificació: és una preocupació del tot el Govern sobre el que s’actua i 
treballa des de diferents àmbits però sobre tot des de la prevenció.  Una persona està 
treballant en exclusiva des de fa uns mesos per observar transversalment els 
processos de gentrificació i estudiar-ne les accions per combatre-la, així com l’expulsió 
de persones de la ciutat. No només s’hi inclou l’habitatge, també l’expulsió de petit 
comerç, per exemple. L’Àrea de Drets Socials s’ha incorporat a una ponència 
municipal amb diversos grups de treball per entendre les dinàmiques de fons (grups 
poblacionals més afectats, moviments d’infants a la ciutat, etc.) Es proposa convidar a 
una sessió de la Permanent el David Bravo, arquitecte assessor de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a una sessió en profunditat.  

 
 
 
 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior i lectura d’excuses i delegacions  
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
No hi ha esmenes, es dona per aprovada l’acta del 20 de juny de 2017.  
  
 

3. Pla de treball del Consell Municipal de Benestar Social 2017 – 2018  
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
El Plenari del 2 d’octubre va ser molt reduït i la Permanent del 3 d’octubre es va anul·lar a 
causa del moment polític. Cal pensar una forma de recuperar el retorn a les propostes dels 
grups de treball durant 2017, que no es va poder fer.  
 
 

3.1 Proposta de temes a treballar el proper curs per la Comissió Permanent en 
relació a necessitats i problemàtiques de la ciutat 
 

Resposta a temes de la Comissió Permanent anterior 

 Atenció integrada social i sanitària: resta pendent definir la col·laboració del 
CMBS per treballar sobre el model sociosanitari de la ciutat. S’han dut a terme 
les següents accions:  

o Reunió al maig 2017 del CMBS amb membres de la Comissió de 
l’atenció Integrada Social i sanitària. 

o Reunió 31 de gener 2018 amb la Pilar Solanes per a concretar el 
possible punts d’interès per a programar la nostra col·laboració.  
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 Compromís amb els partits polítics 
Tinc un compromís amb els partits polítics que els vaig comentar en la darrera 
Comissió Permanent, trobar noves maneres de participació i de diàleg entre els 
representants polítics i la Comissió Permanent. Especialment per tractar temes 
transversals que preocupin la ciutat i donin lloc a alguna proposta propera a la 
realitat de la ciutat. Caldrà trobar-ne l’espai i la metodologia. 

 
 

Temes de Treball  
Possibles temes d’interès transversal del CMBS, a triar-ne un per a tractar-lo en una sessió 
extraordinària:  

 Habitatge 

 Feminització de la pobresa. Polítiques contra la Violència de gènere  

 Polítiques educatives en contra de les desigualtats. Escoles bressol  

 La desigualtat a la ciutat. Accés a l’educació, a l’habitatge (expulsió d’uns 
barris), al treball... 

 Atenció a la gent gran. Nous serveis residencials de proximitat a la comunitat, 
SAD i la millora del servei 

 Relació intergeneracional: un valor de ciutat 

 La garantia de rendes 
 

Es proposa que els temes bàsics de treball a debatre i/o conèixer per part de la Comissió 
Permanent i del Consell poden ser:  

 
Comissió Permanent 
1 de febrer de 2018 : Pla de Treball del CMBS, Projecte BMINCOME 
19 d’abril de 2018 : Habitatge; Pressupostos de l’Àrea de Drets Socials 2018 (ajornada al 17 
de maig) 
19 de juliol de 2018: Informació sobre els temes treballats al CMBS 
 
Plenari  
17 de maig de 2018: Valoració de les propostes del CMBS a l’agenda política 2006-2016 
(ajornat al 7 de juny)   
25 d’octubre de 2018: Presentació de propostes dels Grups de treball i de la Comissió 
Permanent  

 

 
Altres temes de la Vicepresidència 
El dia 13 de febrer a les 9.30h tindrà lloc la Comissió de Drets socials. La limitació de temps 
no ofereix gaires possibilitats per establir un diàleg i donar una informació vàlida per als 
assistents. Cal modificar aquest model de participació, potser es pot trobar un model alternatiu 
per aquesta sessió a fi de que compleixi millor l’objectiu d’informar. Els convido a assistir-hi, i 
a aportar opinions sobre quins missatges s’han de transmetre als diferents partits polítics en 
aquesta Comissió. 
 
Col·laboracions del CMBS a 2017 que cal continuar potenciant al màxim, per tal de sumar 
experiències i discursos: 

 Comissió de Governança de l’Acord Ciutadà i CMBS. Sessió conjunta 
Estratègia d’inclusió i reducció desigualtats 21de març de 2017 i 18 octubre 
2017 

 Assemblea Acord Ciutadà “Cap a la síntesis estratègica” 29.03.17 

 Jornada tècnica d’Impulsem! 6.04.17 
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 Pla d’Inclusió. Consell Assessor pel suport municipal d’inclusió  

 Consell de ciutat: Desigualtats sessions març i abril 17. Amb assistència de 
membres de la Comissió Permanent del CMBS 

 
Els recordo les preguntes:  
 

1. Veuen clar fer una sessió extraordinària d’un tema transversal amb metodologia 
diferent i amb participació més activa, en un entorn de relació més fàcil de relacionar-
se? Quins temes?  

2. Respecte a la col·laboració que ens demanen a sociosanitària, continuem treballant en 
aquesta línia?  

3. Com ens posicionem a la Comissió de Drets Socials de la setmana vinent 
4. Continuem col·laborant amb altres organismes de participació? Avui ha arribat els 

temes que volen treballar el Consell de ciutat: Desigualtats i vulnerabilitats (II); 
comunicació i visibilitat; cooperació públic privat; rellançar Barcelona; pressupostos i 
ordenances fiscals 2018.  Hi ha algun tema dels que han fet arribar que desperti un 
interès específic?  
 

 
Sr. Toni Vila, expert 
Pel que fa al tema de l’atenció integrada social i sanitària,  ja hi ha òrgans de l’Ajuntament que 
ho treballen, el problema és l’encaix del CMBS i sobretot la seva funció, que és potser més 
participativa. Amb el Pla Estratègic hi estem d’acord, però el pas de la teoria a la pràctica s’ha 
fet amb temes puntuals, manca globalitat. Es podria donar un pas en la part més teòrica i 
general de l’estratègia, veure com es pot aplicar a la pràctica. Es podria formar un petit grup 
que fes una aportació del CMBS a l’Ajuntament, si ho sol·licita.  
 
 
Sr. Oriol Romaní, coordinador del Grup de Treball  Drogodependències  
La  gentrificació es un tema transversal que afecta altres temes que es tracten al CMBS. Des 
del punt de vista de grup de drogues ho tenim clar, la problemàtica al Raval ho confirma, però 
també afecta altres grups com Envelliment, Habitatge, etc.  
 
  
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Pel que fa a la Taula d’Atenció Integrada Social i Sanitària, la complexitat ve donada perque 
és un projecte amb quatre actors: la part local és salut i serveis socials; amb el Consorci 
Sanitari es poden avançar proves pilot, i amb el Departament d’Afers Socials costa més 
perquè no està tan integrat en l’organigrama de la Generalitat. És una qüestió de disseny i la 
situació política no facilita el lideratge.  
 
La Sra. Marta Fabà i la Sra. Pilar Solanes han seguit els projectes pilot. La integració de 
dades és complexa i genera debats sobre el seu tractament. En breu s’hi farà la primera 
avaluació.  
 
Pel que fa a l’atenció domiciliària, s’està transformant començant amb 4 pilots per a impulsar 
un nou model. Aquest serà un any clau. S’ha anat explicant el Servei d’Atenció Domiciliària -
SAD a representats de sindicats, a la FAVB, i és un espai en què el CMBS pot participar. El 
SAD hauria de ser el motor on anar integrant programes, per tenir una visió integral de la cura 
de les persones. A partir d’aquest model es poden afegir programes, i a partir d’un pilot 
canviar el model en el seu conjunt.  
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Sra. Montserrat Benedí, presidenta de la Comissió de Drets Socials  
Per tenir mes temps per a la presentació de l’Informe del Consell a la Comissió de Drets 
Socials, cal estudiar el temps de què disposa la Síndica en el seu informe anual al Plenari de 
l’Ajuntament, extrapolar-lo i fer el mateix a la Comissió, sempre i quan totes les portaveus de 
la resta de grups hi estiguin d’acord, no ha de suposar un problema. Potser dos minuts per 
grup seria massa temps, però cal trobar una fórmula que permeti l’explicació. Ho estudiarem i 
els informarem.  
 
 
Sr. Rafael López, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya  
En relació a la col·laboració amb altres organismes, una de les coses que cal seguir és el 
procés de la nova estratègia 201 – 2027 d’inclusió social.  
 
Coincideixo amb el Sr. Romaní en tractar la gentrificació, incloent la perspectiva dels barris 
acollidors a més de la dels quals s’expulsa la gent.  
 
 
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball Envelliment 
Corroboro l’interès com a tema transversal de la gentrificació. A més, està relacionat amb el 
plantejament de la vicepresidència de tractar temes que vertebrin les perspectives que des de 
cada grup es treballen. Cal veure no únicament com es diagnostica el problema, com esclata, 
sinó els diferents impactes i connexions que pot tenir.  
 
Pel que fa a l’atenció integrada social i sanitària, considero millor restar a l’espera de que es 
vagin fent accions i s’avancin fites, i intervenir a demanda. Per exemple, podem esperar 
l’avaluació de la integració de dades per estudiar-la i fer-hi aportacions. És un tema complex, 
amb moltes entrades i plànols, i no es pot treballar com un tema comú. Val més estar 
amatents als diferents projectes que posen el focus sobre la integració social i sanitària.  
 
En canvi, donaria un tractament diferencial al SAD, des de l’interès de connectar una qüestió 
que lliga la cura a una ciutat com Barcelona, a les llars múltiples i diverses que hi ha, i a un 
sobreenvelliment de la ciutat que fa emergir molt més aquest tema i que guanyarà molt si està 
més integrat social i sanitàriament. I si no ho està cal treballar perquè hi hagi un altre model. 
Per tant, en aquest sentit, hi posaria un èmfasi major però no associat a la lògica dintre 
d’integració sociosanitària exclusivament.  
 
 
 
Sra. Maria Truñó, coordinadora del Grup de Treball  Igualtat d’Oportunitats en la 
Infància  
Corroboro l’opció de la gentrificació, és un tema central. Proposo per a la llista dels temes a 
tractar les relacions intergeneracionals, convivència entre generacions, que té molt a veure 
amb la vida comunitària, el que treballem cada un dels grups per separat i és un terme molt 
utilitzat però a vegades poc treballat. Estaria bé fer-ne una reflexió més profunda.  
 
El treball del Consell de Ciutat ha de beure del treball de l’Estratègia; quan es parli de 
desigualtats, que arribi tota la feina prèvia de l’Estratègia d’inclusió social i reducció de les 
desigualtats, on hi hem participat i que ha estat un procés llarg i ric, tant de marc conceptual 
com d’operativitat i hauria de ser un full de ruta a 10 anys vista.  
 
 
 



 

8 
 

Drets Socials 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

Sra. Núria Fuentes-Peláez, co-coordinadora del Grup de Treball Famílies 
La gentrificació i les relacions intergeneracionals afecten directament el grup de famílies, així 
com la feminització de les cures. Seria interessant incloure la figura de les dones en el tema 
intergeneracional i de cures.  
 
Comparteixo la participació amb el Consell de Ciutat i les desigualtats i vulnerabilitats, ho 
treballem en tots els grups. Cal tenir-ho present per anar fent aportacions de manera concreta.  
 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Els farem el retorn de les propostes i la decisió. En l’atenció sociosanitària cal concretar quina 
resposta dona el CMBS, sigui quina sigui. No avançar al que no s’ha sol·licitat, i posar l’èmfasi 
en el SAD pot ser una línia.  
 
  

3.2 Presentació del Pla de treball dels Grups del Consell  
 
Sr. Oriol Romaní, coordinador del Grup de Treball  Drogodependències  
L’any passat ja va sorgir l’estigma i els prejudicis cap a les persones drogodependents. 
Aquest any hi treballarem, d’acord amb el Pla de Drogues de Barcelona.  
 
En el grup hi ha representat tot el sector de drogues de Barcelona, però hi ha un pes 
important dels i les professionals, i per tant començarem per aquests actors. Una de les 
constatacions és que els prejudicis i l’estigma també funcionen amb els i les professionals. La 
primera sessió serà de reflexió interna a partir d’algunes preguntes preestablertes de cara a 
reflexionar-hi, per estar en disposició de després poder abordar l’estigma amb altres sectors.  
 
Un element molt important és el relacionat amb estigma i gènere, que en aquest cas a través 
d’una figura sobreestigmatitzada, les mares consumidores. Hi ha una casuística bastant 
complicada i és un dels elements que tractarem.  
 
Amb la problemàtica del Raval ha tornat a sorgir el tema de la droga (referint-se bàsicament a 
l’heroïna) als mitjans de comunicació. Hem convidat el Col·legi de Periodistes al grup de 
treball de drogodependències, per estudiar si cal renovar la guia de com tractar el tema als 
mitjans.  
 
També tractarem l’estigma en altres serveis, perquè quan les persones drogodependents van 
a altres institucions, sovint també hi troben prejudicis (justícia, inserció laboral, etc.).  
 
 
 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Els agrairia que ressaltessin un parell d’idees del curs passat, a poder ser.  
 
 
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball Envelliment 
El grup ha fet una sessió sobre els treballs que s’estan fent de mesura Ciutat, cicles de vida i 
envelliment: Estratègia per afrontar el canvi demogràfic. Va ser una sessió on la Permanent 
estava convidada, i preveiem que durant l’any se’n farà alguna més sobre aquesta mesura 
perquè té una visió estratègica en què el grup hi vol aportar el màxim.  
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L’eix vertebrador dels temes d’enguany és el lloc de viure i la vellesa. En una part es tractarà 
el lloc de viure la vellesa avançada i en una altra el lloc de viure amb problemes. Treballem 
Respostes d’acompanyament a la fragilitat i la dependència de les persones grans: llocs 
alternatius per viure a la vellesa avançada. Ens situem en certa continuïtat del que havíem 
treballat l’any passat: respondre d’una forma àmplia, amb un ventall de dimensions, com viure 
la vellesa avançada a la comunitat i amb dignitat. Enguany ens col·loquem en els entorns de 
vida amb un binomi: entorns de vida i entorns de cura. Examinarem diferents tipologies 
d’habitatges que integren l’atenció a les necessitats de cura i suport, definirem estratègies per 
avançar en la implementació de llocs alternatius a Barcelona, i ja hem treballat la nova 
concepció del SAD com a component de les súper illes socials.  
 
El proper dia 12 de febrer tindrà lloc una sessió oberta on els convido a totes i tots, a les 
12.30h al Museu Picasso. Serà a càrrec d’una professora investigadora francesa que ha fet el 
seu treball de tesi doctoral sobre aquest tipus de respostes alternatives a la comunitat per a 
persones en situació de fragilitat i dependència. Diferents tipus de respostes provades tant en 
l’entorn francès com en altres entorns. El dia 13 de febrer, amb la mateixa persona, tindrem 
una sessió de treball amb el grup per poder aprofundir.  

 
En el mes de març es farà una sessió sobre l’Estratègia de suport a les famílies que cuiden a 
persones malaltes o dependent. Part de les possibilitats de viure la vellesa amb dignitat a la 
comunitat té molt a veure amb les activitats de cura que es desenvolupen per part dels 
membres de les famílies, però la manera de veure aquesta aportació no la podem projectar 
cap al futur, sinó que l’hem de repensar des d’entrades diferents.  
 
Problemàtiques de les persones grans que viuen en habitatges de lloguer davant la 
finalització de contractes i/o l’adquisició del pis o de l’edifici: diagnòstic de la situació i posta 
en marxa d’intervencions. Treballant conjuntament amb la gerència d’habitatge i estudiant les 
informacions que es faciliten a les Oficines d’Habitatge i d’Assessorament Jurídic. També 
intentarem veure com està distribuïda la ciutat en termes de grups d’edat i formes de tinences 
de les llars on les persones viuen, i per altra banda, és important identificar el que s’està fent 
en aquestes situacions, quines respostes es donen i com poden resultar adaptades al màxim. 
Per experiències en altres llocs sabem que sovint les iniciatives de recolzament o orientació 
contemplen poc la situació, en aquest cas vital, de persones que estan un moment molt 
avançat de les seves vides i que tenen potser molt poca iniciativa per pensar en canvis o 
defenses. D’altra banda estem teixint la lectura d’empoderar les persones grans. Cal veure 
què passa, què es fa, com es podria fer millor, i veure com fer una certa coproducció, que els 
membres del grup puguin aportar, tant aquells que estat intervenint amb persones grans, com 
els que estan més dedicats a la recerca o acompanyaments, els criteris i compromisos d’acció 
que podrien assolir.  

 
 
 
 

Sra. Núria Fuentes-Peláez i Sra. M Cruz Molina, co-coordinadores del Grup de Treball 
Famílies 
Sra. Núria Fuentes-Peláez 
L’any passat vam estar treballant el tema de les violències filio-parentals, i a partir d’allà va 
sortir la idea dels malestars dintre de la família, i lligats a això, els malestars emocionals. És el 
tema per a aquest curs, vinculat amb un continu o discontinu entre el que podria ser 
l’expressió del malestar emocional fins arribar el que podria ser una malaltia de salut mental. I 
com poder acompanyar i assessorar les famílies davant els malestars emocionals 
intrafamiliars i de l’entorn.  
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Hem començat a definir el marc, identificar el que s’està fent, i per això vam demanar la 
col·laboració de la Sra. Pilar Solanes perquè ens presentés el Pla de Salut mental, per 
entendre des del grup què s’està fent, en quins serveis, i com s’està articulant. A partir d’aquí 
plantegem un treball de diagnòstic, per tractar d’entendre què causa i com s’expressen 
aquests malestars emocionals a les famílies, com s’originen, quins factors interns i externs 
estan potenciant o afectant l’expressió o l’origen d’aquest malestar i després entrar en 
qüestions més concretes. Ens preocupen les persones cuidadores, com una font d’estrés i hi 
volem dedicar un apartat a aprofundir-hi. Així com en totes aquelles causes estressants que 
poden ser percebudes per la família, com la tensió política, la crisi econòmica. Com les 
famílies perceben això i plantejar accions per reduir el malestar. Dedicar-hi un apartat molt 
concret a reflexionar sobre com reduir el malestar dels infants i els adolescents des de la 
família. És un tema ampli, però hi ha molts punts en connexió amb els altres grups de treball, 
per tant segurament podrem organitzar alguna col·laboració sobre alguna temàtica.  
 
 
Sra. M Cruz Molina  
Les desigualtats tenen una vinculació molt directa amb la salut mental, hi ha relació recíproca. 
Ho treballem des de la perspectiva de la promoció de la salut mental analitzant les causes 
intrafamiliars i des de la ciutat, per veure de quina manera podem acompanyar. 
Transversalment també ens afecta el tema de les desigualtats, perquè creen malestar 
emocional i el malestar mental o els problemes de salut mental també contribueixen a les 
desigualtats socials.  
 
 
Sra. Maria Truñó, co-coordinadora del Grup de Treball Igualtat d’Oportunitats en la 
Infància 
Excusa l’assistència de la coordinadora  l’Anna Novella.  
 
Un dels temes de treball serà conèixer les xarxes territorials de Barcelona al voltant de la 
Infància. Es tracta de veure com en la pràctica dels barris i els districtes, les polítiques 
d’infància prenen cos. Hi ha una enorme dificultat d’articular d’una manera sostinguda el 
treball conjunt dels diversos serveis públics (Serveis Socials, Salut, Educació) amb entitats 
socials professionalitzades i molt arrelades al territori. Com a cas concret, amb la Sra. Alíca 
Marzo, directora de Serveis Socials Bàsics del Raval Nord, vam treballar al fons el cas de 
XAFIR  (Xarxa d’atenció a famílies infants del Raval) i va resultar sorprenent per al grup que 
una experiència tan valuosa s’hagi replicat tan poc a l’hora de treballar de manera transversal 
i articulada. La idea és llençar algunes propostes concretes de com enfortir el treball més 
territorial de les polítiques d’infància.  
 
Sobre el benestar subjectiu de la Infància i l’Adolescència de Barcelona. Ja s’ha fet una sessió. 
No només es pretén reflexionar i tenir més coneixement sobre la situació emocional dels 
infants, sinó també conèixer dues eines de les quals disposa la ciutat, la històrica enquesta 
FRESC que fa més de trenta anys que existeix i que pregunta directament els adolescents 
sobre diversos aspectes molt centrats en salut, però també sobre elements relacionals, de 
bullying, diverses qüestions que tenen molt a veure amb benestar. Es va treballar a fons 
aquesta enquesta de l’Agència de Salut Pública i l’Enquesta de Benestar de la Infància de 
l’Institut d’Infància, per conèixer i utilitzar aquestes eines de ciutat i les metodologies que 
impliquen preguntar directament a les persones afectades. Una metodologia que intentem 
apropiar-nos en tots els espais organitzatius, tractant que inspiri pràctiques en les entitats que 
formen part del grup. En el grup sempre intentem treballar amb la doble mirada de les entitats 
que en formen part i com enfortir les seves pràctiques professionals i organitzatives i la mirada 
dels serveis municipals que també formen part del grup.  



 

11 
 

Drets Socials 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

 
Focus Infància i Ciutadania 2017 – 2020. Es dedicaran dues sessions del grup a conèixer el 
marc inicial que és el que s’ha treballat fins ara i nodrir-lo amb les aportacions de les entitats. 
Que el Pla no només sigui d’actuacions municipals sinó que reculli la coproducció. El grup 
també està amatent a què es pot posar en valor de les tasques que ja fan les entitats en els 
reptes que es plantejaran al Focus Infància.   
 
 
Sr. Antoni Cortiñas, coordinador del Grup de Treball Sensellarisme 
Un dels temes de treball és la Renda Garantida de Ciutadania. Ja s’ha fet una reunió. Una 
part molt important de la solució és que persones sense llar tinguin ingressos garantits per 
mantenir un habitatge.  
 
Entendre i millorar el Sensellarisme, un altre dels temes que creiem que,  forma part de la 
solució tot parlant amb els mitjans de comunicació perquè donin a conèixer el problema. Hem 
parlat amb l’equip de 30 minuts de TV3, però és molt més ampli. Pel que fa al tractament als 
mitjans, tant del sensellarisme com de la drogodependència, que abans comentava el Sr. 
Romaní, ho hem intentat a nivell individual i com a entitats, i no hem reeixit. Costa molt perquè 
les entrevistes i materials passen per moltes mans i quan surt als mitjans, hi ha moltes 
diferències i s’empren termes que no corresponen.  
 
Formació i ocupació. Es vol treballar amb visió de cooperativisme i d’aprenentatge de 
formació, perquè les persones tinguin accés a uns ingressos treballant de forma autònoma, 
assalariada, muntant una cooperativa.  
 
Habitatge. Totes les sessions que ens queden, pràcticament, seran sobre l’habitatge, però les 
dues últimes seran sobre la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans). Aquesta llei sembla feta a 
mida per augmentar el sensellarisme. Amb un contracte de lloguer de tres anys, no es pot fer 
un projecte de vida com cal, fer plans de treball, integració dins del barri. La llei perjudica la 
persona llogatera. Es tracta de fer pressió des del CMBS i des de les entitats i institucions que 
representem perquè es modifiqui aquesta llei. Cal fer diferència entre els petits propietaris i els 
grans tenidors. A aquests últims caldria obligar-los d’alguna manera a fer lloguers a llarg 
termini, 20–25 anys, de forma que la persona que llogui un habitatge pugui desenvolupar  un 
projecte de vida a llarg termini. 
 
Ens oferim al Grup de Treball de Drogodependències per col·laborar pel que fa al tractament 
als mitjans, per exemple parlant amb el Col·legi de Periodistes.   
 

 
Sra. Sensi Arquillo, secretària adjunta del Consell Municipal de Benestar Social  
A les carpetes tenen tota la documentació dels grups de treball i com estan plantejades les 
sessions, allà poden consultar les dels grups de Salut i d’Acció Comunitària. Donat el temps 
restant, proposo passar al següent punt o obrir un debat.  
 
 
Sra. Maria Truñó, co-coordinadora del Grup de Treball Igualtat d’Oportunitats en la 
Infància 
 
En les diferents sessions sempre intentem comunicar tant a la Xarxa dels Drets dels Infants 
de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva quan es toquen temes compartits, com al grup 
de famílies. Intentem ampliar els grups, com es va proposar fa un temps, donar més 
dinamisme i no repetir debats.  
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Sr. Oriol Romaní, coordinador del Grup de Treball  Drogodependències  
Al grup de Drogodependències ens resulta molt útil la sessió inicial de cada any amb el grup 
de Salut sobre l’Informe de Salut de Barcelona per a posar-nos al dia dintre de la visió general.  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Gràcies pel balanç i les propostes. Hi ha dos temes força clau:  
 

 Malestar emocionals. Serà d’aquells temes transversals que ja despunten en l’Informe 
de Salut any rere any. És un encert des d’aquest punt de vista preventiu, o com 
treballar per famílies, per infància, etc. També es treballa des del Pla de Salut Mental, 
des de l’IMSS, i l’Impulsem!, on una part dels treballs grupals és reconèixer fenòmens 
en els altres que no siguin només un tractament tan individual.  

 Estigma. Com en el cas del sensellarisme, el tractament per part del mitjans acaben 
perjudicant i estigmatitzant. Hi ha molta feina a fer en temes d’exclusió residencial, 
l’habitatge serà el gran problema. Per això també té sentit la gentrificació, no només 
en habitatge, sinó veure què està passant, qui marxa, qui entra, quin impacte té sobre 
l’habitatge, i l’impacte de la regulació de l’habitatge sobre polítiques com Housing First. 
Amb lloguers i estabilitat a tres anys,  els programes d’intervenció social no funcionen 
perquè no poden facilitar l’estabilitat que el mercat nega. És un treball que afecta 
transversalment.  
 

 
4. Processos estratègics en curs  

 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
 

4.1. Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials a 
Barcelona 2017 – 2027  

Després de les sessions de treball conjuntes entre el CMBS i l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva, el passat 16 de novembre el Consell de la Governança de l’Acord va 
aprovar de forma conjunta l'Estratègia. Només faltaven dos grups municipals (ERC i CUP).  
 
Aquest és un document amb valor institucional, però no una mesura de govern o un acord 
qualsevol. És de ciutat, hi ha 800 projectes, municipals i d’entitats socials. La rigidesa del 
Reglament de l’Ajuntament fa molt difícil fer un Ple on s’aprovi formalment i on es doni paraula 
fora dels grups municipals. La proposta que es vol treballar amb els grups municipals és una 
jornada on es signi el compromís de tots els grups municipals i les entitats amb l’Estratègia, 
on tinguin veu l’Acord Ciutadà i el CMBS com els dos motors. La jornada (de component 
institucional, se celebrarà a la primavera) també ha de servir per a fer-lo visible i servir 
d’altaveu.  
 
S’està treballant la part de comunicació de les fites, els projectes, qui hi ha darrere d’aquesta 
Estratègia, que es visibilitzi el treball previ i les línies de treball. Una Estratègia a 10 anys s’ha 
de dotar d’indicadors, processos d’avaluació i redirecció si alguna cosa no funciona, i aquí el 
CMBS s’hi pot implicar. Si s’aprova formalment de cara al març, en un acte públic, 
calendaritzem a finals d’any una primera d’avaluació dels projectes on hi participin el CMBS i 
l’Executiva de l’Acord Ciutadà.  
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4.2. Projecte B-MINCOME 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
El projecte està funcionant des de novembre – desembre i especialment al gener en els 
diferents barris. S’ha fet el sorteig i s’estan posant en funcionament els plans d’ocupació 
vinculats a l’estratègia.  
 
El projecte ha generat expectatives a nivell internacional. Com saben, l’origen és un projecte 
europeu per evidenciar quin tipus de polítiques poden funcionar i realment hi havia interès a 
nivell internacional i especialment europeu per avançar-hi. A més, ha coincidit que Finlandia 
també està treballant en un projecte experimental de renda bàsica, i la mateixa Comissió 
Europea està molt interessada.  
 
 
Sr. Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials  
Els farem arribar la presentació detallada.  
 
Aquest és un projecte amb un enorme interès generat. El Secretariat de l’Urban Innovative 
Actions va fer una sessió a finals d’any a Barcelona i justifiquen aquest interès per vàries 
raons:  

 Complexitat del projecte 

 Capacitat de gestionar els riscos que generi el projecte  

 Projecte alineat amb l’agenda del govern de la ciutat de Barcelona (per això l’hi han 
assignat)  

 
És el primer projecte que es posa damunt de la taula en aquests anys a Europa en què es 
combinen polítiques actives de foment socioeconòmic i polítiques passives. Una renda 
garantida i alhora, quatre línies de treball amb polítiques actives:  
 

 Formació i ocupació  

 Habitatge 

 Rendes de participació  

 Foment de l’economia social i solidària 
 
La combinació d’aquests dos enfocaments és inèdita en altres projectes. També és un 
projecte de risc, amb la complexitat que comporta interactuar amb molts actors i fer-ho amb 
molta exigència científica. El que es pretén és que el projecte generi coneixement sobre quins 
són els resultats d’aquest model d’intervenció, què és el que ha funcionat millor i, si alguna 
cosa no funciona, ser capaços d’explicar per què, i quins elements han provocat que no 
funcioni.  
 
És un projecte molt transversal. El dirigeix l’Àrea de Drets Socials, el referent és el Sr. Lluís 
Torrents, però comporta molts actors que hi intervenen, i tots tenen una intervenció essencial: 
l’Institut Municipal de Serveis Socials, Barcelona Activa, el Consorci d’Educació, el Patronat 
d’Habitatge, la Direcció d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, la Direcció d’Acció 
Comunitària. Els districtes tenen un paper essencial (en aquest cas 1.000 famílies dels barris 
de l’eix del Besòs: cinc barris del districte de Nou barris, tres de Sant Andreu i dos de Sant 
Martí)  
 
El projecte dura dos anys, es preveu que acabi el novembre de 2019, quan cal presentar les 
conclusions. El pressupost global és de 17.000.000€ aproximadament, dels quals 5.000.000€ 
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els aporta la Unió Europea, 12.000.000€ l’Ajuntament, i 145.000€ els socis col·laboradors, 
que també aporten coneixement. Pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament consisteix en dos 
capítols importants de despesa: els plans d’ocupació de 12 mesos per a 150 famílies dotats 
per Barcelona Activa, i la part que aporta Drets Socials, el propi suport municipal a la renda 
que es trasllada a les famílies.  
 
S’ha fet un disseny de les agrupacions de famílies que han de permetre després treure 
conclusions, explicitar quines són les hipòtesis de partida i què es pretén amb el projecte.  
 
És un mecanisme que permet de moment intervenir amb 1.000 famílies garantint rendes. Es 
fa implicant el conjunt de la comunitat, barrejant polítiques actives, implicant molts actors i de 
la mà de veritables persones expertes que ens han de permetre donar una informació de 
seguiment i d’avaluació absolutament fora de qualsevol dubte, amb garanties de rigor, 
independència, autonomia, etc.  
 
El projecte ja és operatiu, les famílies cobren un suport des del mes de desembre, les 
persones beneficiàries dels plans d’ocupació estan a escoles de formació professional, ja 
s’han fet les reunions inicials de les rendes, les d’habitatge estan a l’espera de la fórmula per 
trobar un operador que ens ajudi a crear-lo. Estem a la seva disposició per a qualsevol 
aclariment.  
 
 
Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
Quin futur té aquest renda que sorgeix com un pla experimental, quin futur té? Són 
sostenibles, aquest tipus de polítiques? Com es lliguen amb la renda garantida de ciutadania? 
Alguns dels perfils del projecte no entren en la renda garantida, per s’està fent una política de 
complementarietat amb la renda garantida? El Sr. Lluís Torrents va informar que un 
percentatge de famílies que entren en aquest projecte no entren a la renda garantida. És una 
experiència fantàstica, però després com es materialitza? Hem d’anar assumint que les 
rendes, a més de les de la Generalitat, poden ser rendes municipals que cobreixen altres 
aspectes, altres perfils? Serà legalment possible?  
 
 
Sra. Maria Truñó co-coordinadora del Grup de Treball  d’Igualtat d’Oportunitats en la 
Infància  
Com es combina amb el fons 0 – 16, el fons d’infància? Com es té compte tant en les 
condicions per a l’accés com en els imports el fet de tenir infants menors d’edat a càrrec?  
 
 
Sra. Begoña Roman, experta  
Per què s’ha optat per la metodologia del grup de control? Què implica, en què consisteix? La 
moneda ciutadana no pot contribuir a una estigmatització?. 
 
 
Sra. Mercè Darnell, Cáritas Diocesana de Barcelona 
El fons 0 – 16 aquest any no ha sortit de moment la convocatòria d’aquest any. És preocupant 
que la renda garantida en aquests moments no existeix, ni la PIRMI. De facto no hi ha ningú 
que l’estigui cobrant. Tenim un problema greu, des del 15 de setembre, la gent que hagués 
pogut tramitar una PIRMI i estar-la cobrant no està cobrant res. Una ajuda que és per a 1.000, 
famílies està molt bé, però en aquests moment no és suficient.  
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Sra. Teresa Crespo, vicepresidenta associativa del Consell Municipal de Benestar 
Social  
La Generalitat de Catalunya al febrer ha de respondre a les noves rendes garantides 
sol·licitades.  
 
 
Sra. Núria Fuentes, co-coordinadora del Grup de Treball  Famílies  
És un projecte molt interessant. S’ha pensat com valorar o extreure coneixement sobre el 
grau d’emancipació de les famílies, com això els serveix per poder quedar deslligades 
precisament d’un pla d’aquest tipus?  
 
Pel que fa al disseny, les famílies tenen coneixement que estan participant en un projecte que 
implica recerca? Com se les ha informat? Com ho perceben?  
 
Els compromisos amb els resultats. D’allò que funcioni o no funcioni teòricament s’extrauran 
estratègies concretes per ajudar les famílies. Quins compromisos es poden assumir amb els 
resultats que es derivin del projecte?  
 
 
Sr. Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials  
Torno a oferir-me i no únicament jo, sinó tota la gent que treballa en el projecte, a fer una 
sessió de treball amb la profunditat que estimin pertinent.  
 
Les preguntes són molt interessants, però comprenen que algunes no estan a l’abast de la 
meva resposta. 
 

 Pel que fa al futur, dependrà de les carteres de Govern.  

 Renda. Partim d’una família que està en situació de renda baixa. El que fa el projecte 
és calcular el llindar que necessita la família per viure amb dignitat i tenir recursos 
propis, però també que tingui la possibilitat de generar ingressos, en la mesura del 
possible, que facin que, quan el B-MINCOME es retiri, la família estigui en una situació 
d’autonomia.  

 L’Ajuntament, per competències, no té capacitat d’implementar una renda, no té 
instruments legals. Això correspon a la Generalitat, en el nostre cas, que té figures 
fiscals pertinents per poder generar un mecanisme. B-MINCOME s’instrumentalitza 
com a l’últim recurs. S’activen tots els mecanismes, inclús la renda de la Generalitat, 
quan s’activi. I si amb tot això no n’hi ha prou, llavors s’activa el mecanisme d’inclusió, 
el suport. 

 Compatibilitat. Aquest instrument permet veure quins són els mecanismes que poden 
donar major capacitat d’intervenció a les polítiques socials. Els resultats d’aquesta 
política haurien de permetre redefinir polítiques socials de l’Ajuntament, de la 
Generalitat, i en la mesura del possible, inspirar la Unió Europea, que ha apostat per 
aquest seguiment i l’encreuament de polítiques actives i passives. També han agraït 
que ho féssim en un territori definit com a d’especial vulnerabilitat.  

 El mecanisme intervé amb el 0 – 16 de forma complementària. Quan s’activi el 0 – 16 
del 2018 i s’apliqui, es tindrà en compte com un ingrés a l’hora de calcular el suport 
municipal d’inclusió. El suport municipal d’inclusió reconeix el 0 – 16 i s’hi adapta. El 
suport municipal arriba al llindar, el garanteix, no és un instrument que operi. Defineix 
el llindar, mira els ingressos i ajusta, aplica per la diferència. És complex, perquè 
necessita fer un seguiment que és variable en el temps. Poden haver-hi més o menys 
ingressos, més o menys família, etc.  

 Grup de control. Es van celebrar més de 450 reunions en tot el territori per parlar amb 
les famílies que potencialment podien formar part del B-MINCOME, i s’hi va parlar de 
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què comportava això, abans de fer el sorteig. Es va parlar amb més de 2.000 famílies, 
i a totes se’ls va explicar que comportava enquestes, seguiment, proximitat... Totes les 
famílies tenen un/a treballador/a social de referència. Després es va fer el sorteig i es 
va comunicar. Hi ha famílies que van participar de les sessions informatives, que es 
van comprometre a aportar informació, però que no formen part del B-MINCOME, 
aquestes són el grup de control. El treball administratiu ha permès veure que hi ha 
diferències entre la informació teòrica i el que les famílies han pogut acreditar a 
l’Oficina de Gestió d’Ajuts. Si els grups de control, per la raó que sigui, es modifiquen, 
hi ha una estratègia per completar-lo amb famílies del mateix perfil socioeconòmic, 
encara que no estiguin adscrites estrictament a la mateixa franja, perquè la significació 
estadística del resultat continuï sent l’exigible.  

 Com valorar el grau d’emancipació de les famílies? Un dels socis tècnics d’aquest 
projecte és The Young Foundation, que aporta l’experiència de la recerca etnogràfica. 
Es pretén que el resultat del B-MINCOME sigui explicat per les pròpies famílies que 
viuen el procés. Una de les feines de la Young Foundation serà dotar d’instruments 
efectius a les famílies per construir el relat de com han viscut això: d’on han partit, com 
ho han viscut, què han fet, què ha anat bé i on han arribat.   

 Compromís amb els resultats. Evidentment l’Ajuntament es compromet en aquest 
tema. Som conscients que l’impacte en termes de polítiques socials de les 1.000 
famílies és petit, però hem pogut constatar que les persones estan disposades a 
participar en un projecte que proporcionarà coneixement col·lectiu, encara que no 
rebin la renda. Cal activar l’avaluació de l’equitat del projecte en termes efectius de les 
unitats. L’arquitectura de seguiment és molt potent i permetrà treure conclusions en 
aquest sentit.  

 
  

5. Seguiment de temes treballats al Consell: venda i consum d’estupefaents al 
Raval  

 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Donant resposta i seguiment  al Manifest del Grup de drogodependències presentat  al Plenari 
del 2 de novembre (s’adjunta manifest),  la situació de la venda i consum i dels narcopisos del 
Raval és la següent: 
 
La reducció de drogodependències i sobretot tràfic en aquest cas vinculat al consum 
d’heroïna a la ciutat, del 2004 a ara, és en el total del 75%. En els darrers dos anys es veuen 
moviments entre territoris (punts de distribució i venda) i això té impactes diferents. La situació 
del Raval en els últims anys ha empitjorat, igual que en alguna altra ciutat de l’àrea 
metropolitana, com Badalona.  
 
Des de finals del 2016 fins al 2017 s’ha treballat en Salut, Habitatge, Seguretat, etc. La 
comissió de seguiment treballa sobre aquestes mesures. El 2016 va començar un servei 
específic de seguiment de l’impacte d’aquesta situació directa sobre l’espai públic i el 2017 un 
pla de xoc en concret sobre intervenció.  
 
Accions en Salut:  

 Incrementar l’horari del centre d’atenció i seguiment de Baluard, de 7h a 22h 

 Increment, en el 2016 i 2017, de gairebé un 50% el nombre de professionals i horaris 
d’educadors/es amb dedicació a aquesta zona, amb vinculació a l’Agència de Salut 
Pública, treballant aquest tema 

 Trasllat del CAS Baluard 

 Prevenció en el programa Salut als barris s’ha centrat en el Raval, molt vinculat a 
temes de prevenció de drogodependències  
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Accions en Seguretat:  
El tràfic és competència directa de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.  

 Impuls, com a Guàrdia Urbana, d’una taula de com abordar el tema des de la 
proximitat 

 Taula de seguiment de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per treballar 
conjuntament i coordinada l’abordatge de moments més conflictius. Hi ha hagut vàries 
entrades i desarticulacions de xarxes 

 S’han doblat els efectius policials, fins i tot desplaçant agents de zona.  
 
Accions en Habitatge:  
Hi ha un tema afegit, que són els pisos buits. L’Ajuntament no pot intervenir en un espai privat, 
però els pisos sovint són de grans tenidors o propietaris que els han anat abandonant i això 
pot enquistar aquesta problemàtica. Al Raval és molt evident però aquesta és una casuística 
que cal treballar des de la microactuació, perquè també es pot donar, per exemple, en una 
zona de Trinitat Vella.  
 

 Mobilització de pisos buits. S’ha contactat amb 136 tenidors disposats a cedir el seu 
pis a la borsa d’habitatge, dels quals 33 ja ha acordat cedir-los (de moment hi hagut 10 
cessions formalitzades). De 65 habitatges que no han estat cedits a la borsa, s’ha 
constatat que 27 estan en lloguer.  

 
També s’han dut accions en:  

 Espai públic.  

 Mediació.  

 Rendiment de comptes.  
 
Això ha significat mobilitzar recursos extraordinaris, la situació és molt complexa. Hi ha un 
impacte directe, i pel que fa a la vulnerabilitat, menys control del tipus de consum i els usos. 
Un CAS treballa com a mínim en reducció de danys, però si hi ha pisos on s’hi pot consumir, 
molta feina que es podria avançar aquí es desfà. Aquesta informació encara no és pública, hi 
ha una comissió de seguiment amb un informe més ampli.  
 
 
Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Grup de Treball  Envelliment   
Hi ha grans tenidors? Hi ha una estratègia específica per a ells?  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Amb els grans tenidors l’avantatge és un únic interlocutor per a diversos pisos, però existeix 
deixadesa per part d’algunes entitats bancàries. Els pisos s’han venut diverses vegades, i 
sovint acaben en fons i és difícil saber qui n’és realment el propietari.  
 
En altres casos com Bon Pastor i altres de la zona nord, ha calgut avisar la SAREV que tenia 
pisos buits en propietat. Hi ha una gran resistència a cedir els pisos per a la borsa de lloguer. 
Amb el Banc Sabadell a la Trinitat es va aconseguir que lloguessin directament els pisos, però 
en altres casos (per exemple BBVA i SAREV) és molt difícil i tampoc hi ha preocupació per 
mantenir aquest parc.  
 
 

6. Propostes de punts per a l’ordre del dia de la sessió 
 

No hi ha cap proposta.  
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7. Diversos  
 
Sra. Sensi Arquillo, secretària adjunta del CMBS  
7.1 Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació social de Barcelona 

2017 
 
El nou Premi Montserrat Roig ha tingut una àmplia i extensa campanya comunicativa que ha 
inclòs: 

 150 candidatures;  98 de periodisme social, 37 de comunicació social i  15 de 
promoció a la investigació)  

 El termini de presentació de candidatures va finalitzar ahir 31 de gener,  i ara queda 
revisar la documentació i passar-la al Jurat. 

 Avançar que la data del lliurament dels premis està prevista pel 12 d’abril a la tarda.  
 
 
No hi ha més aportacions, la Vicepresidenta associativa, en nom de la Presidenta del Consell 
que ha hagut de marxar abans, dona per finalitzada la sessió.  


