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preseNtaCiÓ de la tiNeNt d’alCalde

La memòria de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’any 2012 que teniu a 
les mans és la demostració del compromís polític i social de l’equip de govern de la 
ciutat per treballar de manera integral tots els àmbits socials per la qualitat de vida 
de la ciutadania barcelonina, perquè la prioritat municipal ha estat el suport a les per-
sones en moments de dificultat.

Aquesta voluntat s’ha traduït en un increment global pressupostari de l’Àrea de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports en moments de disminució general de la totalitat del 
pressupost de l’Ajuntament. Però també s’ha fet gràcies a uns equips de treball ex-
cel·lents que han treballat frec a frec amb una societat civil solidària, exigent i com-
promesa. Aquesta memòria fa palès l’esforç de l’Ajuntament per estar amatents als 
canvis de la nostra realitat i oferir solució al màxim de demandes socials possible. 

Vull destacar especialment el paper de suport i de prestació de serveis que les nom-
broses entitats i xarxes ciutadanes ofereixen cada dia en favor de la qualitat de vida de 
les persones de Barcelona. I en especial vull destacar la tasca impulsada en el marc de 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva per tal d’establir l’estratègia compartida 
entre la societat civil i l’Ajuntament, orientada a reduir el risc de vulnerabilitat que 
afecta un nombre important de persones.

Us presentem amb detall tota l’activitat sistemàtica, que és el resultat del treball  
col·lectiu de tots els treballadors i treballadores de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports que de forma permanent afronten les necessitats quotidianes de les per-
sones, així com les tasques de promoció i de millora de la qualitat de vida que des de 
l’Ajuntament es presta a tots els col·lectius, sigui quina sigui la seva edat, condició, 
formació, orientació o creença.

Vull destacar el capítol d’esports, que detalla la tasca que fa de Barcelona una ciutat 
de referència esportiva al món. I vull posar especial èmfasi en la implicació progressi-
va de les estratègies esportives en la promoció de la qualitat de vida de les persones, 
així com l’augment de la incorporació de les accions solidàries i inclusives en el desen-
volupament de les activitats esportives, des de les activitats petites fins als grans 
esdeveniments internacionals. 

A Barcelona treballem amb una dinàmica de participació intensa i compartida, amb 
flexibilitat i transparència, i amb una clara vocació de servei i de millora.

Maite Fandos
Tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
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preseNtaCiÓ del gereNt

Presentar la memòria anual de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajun-
tament de Barcelona ofereix una bona oportunitat per fer balanç de la feina feta, però 
amb la mirada posada sempre endavant. I amb l’objectiu irrenunciable de fer tot el 
possible per millorar l’atenció a les persones, any rere any. L’activitat duta a terme per 
aquesta àrea s’emmarca en el conjunt de serveis que ofereix a tota la ciutadania l’ad-
ministració municipal. Aquest treball és doncs un bon reflex de l’esforç i la dedicació 
que centenars de treballadors del sector públic presten tots i cada un dels dies de 
l’any als seus conciutadans i conciutadanes per fer de Barcelona un lloc de referència 
en qualitat de vida i en justícia social. 

La realitat que ens pertoca gestionar fa temps que es ressent de l’impacte de la crisi  
econòmica i social que estem patint i exigeix cada dia més atenció dels nostres ser-
veis d’atenció a les persones, als quals aquest Ajuntament ha decidit dedicar cada any 
més recursos que l’anterior. És la millor manera de fer-hi front i mirar de pal·liar uns 
desequilibris socials que els darrers anys tendeixen a augmentar de manera preocu-
pant.

La voluntat política d’augmentar els recursos dedicats a les polítiques socials ha ha-
gut de conviure amb un marc de contenció que se’ns ha fixat com a administració pú-
blica,  amb restriccions molt severes de personal i amb un sistema de gestió que obli-
ga a començar de nou cada principi d’any pressupostari. Però malgrat aquest escenari 
general força negatiu, hem volgut mostrar-nos positius en l’acció, millorar el servei i 
l’atenció a les persones i fer directament més amb menys, cercant bones pràctiques,  
afegint nou coneixement i essent més eficients.

El balanç institucional que ofereix aquesta memòria és molt positiu. I ho és  perquè en 
la lluita en favor de les persones des de l’Ajuntament, que lidera una posició institucio-
nal complexa, hem aconseguit la implicació activa de molts sectors de la nostra ciutat. 
El voluntariat és un motiu permanent d’estímul, el tercer sector és una experiència 
de superació permanent, la resiliència de les nostres organitzacions socials i el seu 
exemple permanent són un motiu extraordinari per seguir compromesos activament 
en la tasca de ser el primer nivell i el més actiu en la prestació de serveis als ciutadans 
i ciutadanes que més els necessiten.

Les enquestes que s’han fet darrerament per valorar el grau de satisfacció de la ciu-
tadania de Barcelona amb els serveis municipals, i molt especialment amb l’atenció 
social i amb l’esport de base com a eina d’integració, denoten una millora qualitativa 
substancial. Els veïns i veïnes de Barcelona són conscients de l’esforç que s’està fent 
en aquest terreny en temps tan difícils com els actuals i veuen la necessitat i la con-
veniència de mantenir-lo, i fins i tot incrementar-lo, per tal de garantir al màxim la 
cohesió social a la ciutat.

És, doncs, a partir de la consciència d’estar fent una feina indispensable per a la ciu-
tat, de disposar per a això d’uns treballadors i treballadores municipals molt prepa-
rats i motivats i de la comprensió i el suport actiu de ciutadanes i ciutadans, que con-
tinuarem fent tot el que estigui a les nostres mans per reduir els efectes perversos de 
la crisi, tot garantint al màxim la cohesió d’aquesta meravellosa ciutat, i per plantar 
noves llavors d’esperança en un futur més just.

Àngel Miret serra
Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
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Des de la Gerència de l’Àrea de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports s’han ento-
mat alguns dels projectes estratègics 
que requereixen un enfocament holístic 
i transversal i la implicació d’altres de-
partaments i àrees, però també la impli-
cació de la societat civil.

D’aquests projectes, en destaquem els 
següents:

aproVaCiÓ del pla d’iNClusiÓ soCial 
de BarCeloNa 2012-2015,  NoVa eiNa 
de tota la Ciutat per lluitar CoN-
tra l’iMpaCte de la Crisi1

Al llarg de l’any 2012 es va redactar, 
debatre i finalment aprovar en Plenari 
(desembre  del 2012) el nou Pla d’Inclu-
sió Social de Barcelona.  

El Pla es defineix com l’instrument des-
tacat per articular una resposta àmplia, 
unitària i eficaç del conjunt de la ciutat (i 
no tan sols de l’Ajuntament) amb la vo-
luntat de desenvolupar nous objectius i 
línies estratègiques innovadores de cara 
al futur, així com per a l’impuls d’actua-
cions concretes i eficaces a curt termini 
per tal de respondre a les necessitats 
ciutadanes de forma immediata. És 
també el principal instrument municipal 
per treballar per una ciutat inclusiva i 
cohesionada.

L’elaboració del Pla s’ha dut a terme en 
el marc d’un procés participatiu ampli i 
ric que ha culminat en un document que 
desplega 88 objectius i 192 actuacions. 
Un primer document elaborat per l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
que contenia una diagnosi de la situació 
i un conjunt de línies estratègiques va 
ser sotmès a debat i consulta social. El 
procés participatiu es va desplegar tant 
a través del Consell Municipal de Benes-
tar Social i les seves Comissions de Tre-
ball com per mitjà de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva i les seves 
xarxes d’acció. També va incorporar un 
gran nombre de propostes provinents 
del procés de participació ciutadana per 

gerÈNCia
proJeCtes estratÈgiCs traNsVersals

a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 
(PAM). Finalment el text amb les incor-
poracions socials va ser enviat als grups 
polítics municipals. Fruit d’aquest pro-
cés fou la incorporació d’un gran nombre 
d’esmenes procedents de tots els grups. 

El document resultant s’estructura en 
dues parts: la primera desenvolupa el 
marc conceptual i fa la diagnosi sobre 
l’estat de la qüestió a la ciutat. La sego-
na estableix els principis rectors de la 
política d’inclusió, en fixa les línies es-
tratègiques i detalla les actuacions que 
es duran a terme. També s’hi concreten 
les eines i els instruments que s’han 
de fer servir per a construir una ciutat 
cohesionada, tot especificant el des-
plegament territorial de les actuacions 
i, finalment, s’hi especifica l’estratègia 
de desplegament i de seguiment que es 
durà a terme.

Els gairebé noranta objectius del Pla 
s’articulen en quatre línies estratègi-
ques que comprenen actuacions del 
conjunt de l’Administració municipal (lí-
nies I i II), en què tenen un pes prepon-
derant les de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports (línia III).

El Pla conté una quarta línia estratègica 
(línia IV) proposada per l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva, amb objec-
tius i actuacions que es desenvoluparan 
des de la societat civil i en especial el ter-
cer sector d’acció social. D’aquesta ma-
nera el Pla esdevé plenament de ciutat 
ja que suma les actuacions municipals 
i les del tercer sector, i suposa un exer-
cici de coresponsabilitat i compromís 
mutu entre Ajuntament i societat civil 
per desplegar una estratègia compartida 
que permeti abordar amb èxit els reptes 
d’inclusió. S’assenyala especialment l’A-
cord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
com a referent privilegiat i soci destacat 

1. Vídeo explicatiu: http://www.youtube.com/watch?v-
=q8x5s_6tHws

Presentació: http://prezi.com/eefhl9algfyk/les-6-claus-
del-pla-inclusio-social-de-barcelona/

Text complet: www.bcn.cat/barcelonainclusiva/
ca/2013/4/plainclusio.pdf
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a l’hora d’establir, en règim compartit, 
l’estratègia de desplegament del Pla.

Continguts

El Pla d’Inclusió Social de Barcelona 
2012-2015 defineix un nou model con-
tra l’exclusió, basat en una estratègia 
compartida amb la societat civil per 
reduir les desigualtats i activar la ciu-
tadania. L’atenció a les persones, la 
millora de la qualitat de vida i fer de 
Barcelona la ciutat de les persones són 
la màxima prioritat. Aquesta prioritat 
es concreta en el Pla d’Inclusió Social 
de Barcelona 2012-2015. És un Pla de 
Ciutat, integral i transversal, que inclou 
tres grans idees: 

1. Transformar l’Administració muni-
cipal en un instrument que treballi la 
inclusió des de tots els àmbits. 

2. Promoure la cohesió social amb 
l’adopció de plans sectorials i de pro-
grames per a tots els col·lectius que 
requereixen mesures específiques. 

3. Plantejar tota una línia estratègica 
que inclou accions que es desenvo-
luparan també des del teixit associ-
atiu, sumant la iniciativa ciutadana 
a l’esforç municipal. De manera que 
es pot dir que és un autèntic Pla de 
Ciutat. 

El Pla desplega un total de 88 objectius i 
192 actuacions que impliquen tota l’Ad-
ministració municipal, altres adminis-
tracions amb les quals es fa imprescin-
dible la col·laboració, el teixit associatiu 
i la ciutadania, articulats en quatre ob-
jectius estratègics: 

1. L’Ajuntament de Barcelona, una ad-
ministració municipal inclusiva. 

2. Barcelona, ciutat inclusiva i cohesi-
onada. 

3. Les persones i el barri, centrals en 
les polítiques de qualitat de vida i 
igualtat. 

4. Una estratègia compartida amb la 
societat civil i la ciutadania. 

un pla amb deu principis rectors 

1. Universalitat, solidaritat i accessi-
bilitat als drets socials. 
2. Prevenció i proactivitat. 
3. Integralitat i transversalitat. 
4. Participació, consens i corespon-
sabilitat. 
5. Proximitat.
6. Enfocament a persones i famílies. 
7. Intervencions adequades al cicle 
de vida i amb visió de gènere. 
8. Igualtat en la diversitat. 
9. Coordinació institucional. 
10. Eficiència, transparència i gestió 
innovadora i àgil. 

aCord CiutadÀ per uNa BarCeloNa 
iNClusiVa: NeiX l’estratÈgia CoM-
partida per la iNClusiÓ soCial

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclu-
siva és l’espai de participació, de coope-
ració publicoprivada i d’acció conjunta 
entre institucions i organitzacions de la 
ciutat que treballen per construir una 
Barcelona més inclusiva i amb major 
qualitat de vida per a totes les persones. 
En definitiva, és un espai compartit en-
tre el govern de la ciutat i la societat civil 
per a la inclusió social. La finalitat de l’a-
cord és incrementar el capital social de 
la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’or-
ganització i actuació conjuntes. I ho fa 
mitjançant la promoció de la cooperació 
i l’articulació de xarxes d’acció per avan-
çar en la construcció plural i democrà-
tica d’un bé comú primordial: la inclusió 
social.

L’Acord Ciutadà va celebrar el 16 de 
març de 2012 la seva Jornada Anual, 
dedicada a les dues qüestions centrals 
del moment: el debat sobre el nou Pla 
d’Inclusió Social en procés d’elaboració 
i la redefinició del seu rol de futur com a  
espai d’acció en favor de l’impuls de les 
polítiques d’inclusió.
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De la trobada en va sorgir una idea in-
novadora: la proposta de plantejar a 
l’Administració municipal que el nou Pla 
d’Inclusió es desplegués per mitjà d’un 
nou concepte de governança: l’establi-
ment d’una estratègia compartida per la 
inclusió social entre l’Administració i els 
diferents actors socials.

Aquest concepte, l’estratègia compar-
tida, apareix al final de la declaració 
«Barcelona s’uneix per fer front a la cri-
si social» adoptada per unanimitat dels 
assistents a la Jornada, i que represen-
ta una fita destacada en el treball entre 
Administració i entitats per treballar 
conjuntament per sortir amb èxit de la 
crisi sense fractura social. La Declara-
ció, entre altres coses, assenyala:

«Barcelona, com totes les ciutats de 
l’Europa mediterrània, està patint la 
primera gran crisi social del segle xxi. 
Davant els importants desafiaments 
socials que planteja i per fer front als 
nous reptes, la ciutat uneix forces 
i recursos en una estratègia com-
partida. [....] l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva, organització que 
aplega 473 organitzacions —l’Ajun-
tament de Barcelona, entitats socials 
i actors socials i institucionals de la 
ciutat com col·legis professionals, 
sindicats i universitats [...] constata 
la necessitat d’establir uns objectius 
i uns programes que articulin tots els 
recursos públics d’iniciativa social 
i voluntaris per donar una resposta 
més àmplia i eficaç a les necessitats 
socials de la ciutadania. [...]

La ciutat disposa d’una societat ci-
vil molt àmplia, compromesa, orga-
nitzada i amb una llarga tradició de 
cooperació pública i privada, que 
fa possible que el Pla per a la Inclu-
sió Social sigui la base per impulsar 
una estratègia conjunta per desen-
volupar el compromís de tots i totes 
en la millora de la situació social de 
Barcelona. Una estratègia que arti-
culi les actuacions i els projectes de 
l’Ajuntament contemplats en el Pla, 

juntament amb les actuacions i els 
projectes que es realitzin a Barcelona 
per les entitats i el conjunt d’actors 
socials de la ciutat finançats amb 
fons propis, d’altres entitats privades 
i d’altres administracions públiques 
diferents de l’Ajuntament. [...]

Davant d’aquests fets ens proposem 
de la manera més ferma i innovadora:

• Enfortir la ciutat i la ciutadania en 
l’adversitat, capacitant al màxim les 
persones i enfortint els seus vincles 
personals, socials i associatius per 
afrontar solidàriament els nous rep-
tes socials.

• Multiplicar l’eficàcia dels recur-
sos públics i privats, desenvolupant 
programes i projectes comuns i amb 
objectius compartits i realistes, i re-
forçant tot allò que ens uneix com a 
ciutat per davant d’allò que ens se-
para. Dotar del màxim de sinergies 
les polítiques socials, esportives, 
culturals, educatives i de desenvolu-
pament econòmic i urbà en la realit-
zació d’objectius socials.

• Transformar els sentiments de de-
cepció, por i indignació de bona part 
de la nostra ciutadania en compromís 
i acció solidaria.

Per totes aquestes raons, i a partir 
del Pla per a la Inclusió Social 2012-
2015, desenvoluparem una singular 
Estratègia Compartida que ens iden-
tificarà com una ciutat capaç d’inno-
var socialment i de cohesionar-se per 
fer front als desafiaments socials.»

la Marató per la pobresa

Barcelona va fer una aportació especial 
a La Marató per la Pobresa organitzada 
per TV3 el mes de juny del 2012. 

El dijous 24 de maig l’Acord Ciutadà va 
organitzar l’Àgora Ciutadana de la Bar-
celona Social per fer visible el treball que 
es desenvolupa a la ciutat per fer front 
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a la pobresa i per contribuir a La Mara-
tó per la Pobresa promoguda per TV3 i 
Catalunya Ràdio. Uns actes que, d’una 
banda, han volgut reconèixer el conjunt 
de persones i entitats que treballen per 
la Barcelona social; i, de l’altra, sensibi-
litzar i fer visible la important tasca que 
duen a terme les persones voluntàries 
vers la inclusió social a la ciutat.

A la seu de Sant Joan de Déu Serveis So-
cials va tenir lloc un espai d’intercanvi 
i debat en què van participar persones 
voluntàries del tercer sector social, per-
sones que tenen cura d’altres persones i 
grups d’ajuda mútua i xarxes d’intercan-
vi. L’Àgora, conduïda per Ariadna Oltra, 
periodista i presentadora del programa 
de TV3 Els Matins, va permetre conèixer 
de primera mà l’impacte social de la tas-
ca que fan les persones voluntàries amb 
persones en situació de pobresa, el va-
lor personal que els aporta aquesta tas-
ca i les recomanacions que consideren 
clau per ajudar a construir una Barcelo-
na cada vegada més social. 

Es poden consultar totes les activitats 
de l’Acord i la seva Memòria 2012 en el 
seu lloc web: http://www.bcn.cat/barce-
lonainclusiva/ca/

CoNgrÉs MuNdial de Ciutats edu-
Cadores 20142

El XIII Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores, sota el lema «Una ciutat 
educadora és una ciutat que inclou», 
tindrà lloc entre els dies 13 i 16 de no-
vembre de 2014, al Palau de Congressos 
de la Fira de Barcelona. Durant aquests 
dies, la ciutat acollirà més de mil par-
ticipants de ciutats de tot el món que 
presentaran projectes i compartiran ex-
periències. L’any 1990 Barcelona va im-
pulsar la proposta de ciutat educadora, 
un projecte que actualment és compar-
tit per les 446 ciutats de 36 països que 
formen part de l’Associació Internacio-
nal de Ciutats Educadores (AICE).

Càrrecs electes, tècnics municipals i 
experts d’arreu del món tractaran, per 
primera vegada en aquest àmbit, de com 
les ciutats treballen per la inclusió soci-
al amb programes, eines i instruments 
educadors.

La candidatura de Barcelona es va tre-
ballar durant el primer semestre del 
2012 i va ser presentada i escollida du-
rant el XII Congrés Mundial, a la ciutat 
coreana de Yangon.

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports forma part destacada del Comitè 
Organitzador del Congrés i hi aporta, en-
tre altres, els objectius següents:

1. Visualització del Model Barcelona 
d’inclusió social i ciutat educadora.
2. Promoure un model de Congrés més 
participatiu, obert i connectat amb la 
ciutat.
3. Un Congrés viscut per la ciutat i sentit 
per la ciutadania.
4. Implicació del teixit associatiu. 
5. Vincular l’Acadèmia al Congrés.

El Congrés es basa en tres grans eixos 
temàtics:

– La inclusió com a dret.
– La participació i el compromís ciutadà.
– La ciutat com a espai d’innovació i cre-
ativitat.

BarCeloNa reCupera el seu lloC 
diNs les Ciutats europees per la  
iNClusiÓ: Cities For aCtiVe iNClu-
sioN3

Durant l’any 2012, l’Ajuntament de Bar-
celona es va reincorporar al grup de ciu-
tats Cities for Active Inclusion, un grup 
de treball creat al si d’Eurocities per 
promoure i desenvolupar en l’àmbit lo-
cal el concepte d’inclusió activa (active 
inclusion) inspirat per la recomanació 
2008 de la Comissió Europea sobre in-
clusió social activa. L’Ajuntament havia 

2. http://iaec2014.bcn.cat/congres/informacio-del-congres/ 3. http://www.eurocities-nlao.eu/
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format part del nucli impulsor d’aquest 
grup, però l’havia abandonat l’any 2011.

La xarxa està formada per nou ciutats: 
Barcelona, Bolonya, Lille-Roubaix, Bir-
mingham, Rotterdam, Copenhaguen, 
Estocolm, Brno i Sofia. En represen- 
tació de l’Ajuntament de Barcelona hi 
participa la Gerència de Qualitat de  Vida, 
Igualtat i Esports.

Les visites d’estudi dutes a terme pel 
grup han facilitat la identificació de mo-
dels de bones pràctiques en la inclusió 
social que han esdevingut mútuament 
útils per transferir localment les millors 
solucions a problemes concrets, com ara 
la creació de finestres úniques d’atenció 
al ciutadà, la lluita contra el fracàs es-
colar, el repte de reincorporar els joves 
que ni estudien ni treballen, l’operar en-
tre entitats i Administració, la innovació 
social, els treballs sobre retorn social de 
la inversió i molts altres.

Aquest programa té el suport financer 
de la iniciativa PROGRESS de la Unió Eu-
ropea.

Durant l’any 2012 el grup va organitzar 
una visita d’estudi a Rotterdam (17-20 
de setembre de 2012) en la qual van par-
ticipar Àngels Canals, gerent de l’Insti-
tut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 
i Jordi Tolrà, representant de l’Ajunta-
ment de Barcelona en el grup.

EUROCITIES4

Les relacions internacionals de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
tenen Eurocities com  a àmbit privile-
giat de relació i coordinació. Eurociti-
es és una associació internacional que 
té la seu a Brussel·les. Està presidida 
actualment per l’alcaldessa de Varsò-
via. L’Alcalde de Barcelona forma part 
del seu Comitè Executiu. S’organitza 
en fòrums, grups de treball (que de-
penen dels fòrums) i projectes. Els fò-
rums són trobades de professionals i  
tècnics, presidits per un president i un 

vicepresident que acostumen a ser un 
tinent d’alcalde.

Al llarg del 2012 s’ha recuperat la parti-
cipació de l’Àrea al Fòrum d’Afers Soci-
als d’Eurocities, un dels quatre fòrums 
que permeten a les ciutats membres 
d’aquesta plataforma estudiar les polí-
tiques de cohesió. El Fòrum d’Afers So-
cials (SAF) es va trobar durant l’any 2012 
a Estocolm per estudiar, especialment, 
la inclusió laboral dels joves.

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports participa activament al Fòrum 
d’Afers Socials (SAF), presidit pel tinent 
d’alcalde de La Haia (Henk Kool) i el 
tinent d’alcalde de Leipzig (Thomas Fa-
bian).

El SAF es reuneix dues vegades l’any i 
aplega tècnics municipals i alguns càr-
recs electes de les ciutats que partici-
pen als nou grups de treball de l’eix so-
cial d’Eurocities. Examina els resultats 
dels grups de treball i garanteix la trans-
ferència de les seves conclusions. Tam-
bé repassa l’agenda social d’Eurocities, 
els temes tractats a la seva executiva i 
debat l’agenda de la Comissió Europa 
pel que fa a la inclusió social.

Del SAF en depenen els grups de treball 
següents, dels quals indiquem la ciutat 
que actualment els presideix: Employ-
ment (Rotterdam), European Social Fund 
(ESF) (Birmingham), Health Inequalities 
(Amsterdam), Homelessness & Housing  
(Viena), Inclusion through Education 
(Nantes), Migration & Integration (Bar-
celona), Roma Inclusion (Gant), Smart 
Social Inclusion (La Haia), Cities for Ac-
tive Inclusion (col·lectiu).

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports participa en el grup de treball d’Im-
migració (que presideix), Persones Sense 
Sostre i Cities for Active Inclusion. També 
forma part del Fòrum de Mobilitat, que 
tracta de l’accessibilitat de les persones 
amb discapacitat, per mitjà de l’IMD.

4. http://www.eurocities.eu/eurocities/priorities/inclusion
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Ciutats i goVerNs loCals uNits 
(Cglu)5

La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha 
presidit durant l’any 2012 en represen-
tació  de l’Ajuntament de Barcelona la 
Comissió d’Inclusió Social, Democràcia 
Participativa i Drets Humans de la xarxa 
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

L’activitat més destacada de la Comis-
sió ha estat la celebració a la ciutat 
francesa de Saint-Denis, prop de París, 
de la Conferència Internacional pel Dret 
a la Ciutat, (11 i 12 de desembre) en què 
va participar la regidora de Dona i de 
Drets Civils, Francina Vila. La Comis-
sió també ha fet una visita d’estudi a la 
ciutat d’Aubagne, prop de Marsella. La 
visita d’estudi va permetre identificar 
projectes innovadors com l’Épicerie So-
cial, un supermercat social que ha servit 
a l’Ajuntament de Barcelona per inspi-
rar-se en els Supermercats Socials DISA 
que s’han posat en marxa com una de 
les noves estratègies per facilitar ajuda 
alimentària a les persones més necessi-
tades evitant les cues al carrer i recupe-
rant-ne la dignitat humana. Finalment, 
la Comissió va organitzar el curs «Rein-
venting the city: participation and inno-
vation» realitzat a Lisboa els dies 2 al 7 
de juliol de 2012.

Entre els objectius més rellevants de la 
Comissió per al 2012 han destacat:

– Promoció de la signatura de la Car- 
ta-Agenda Mundial de Drets Humans 
a la Ciutat i del seu reconeixement al 
nivell internacional (II Fòrum Mundi-
al de Ciutats pels Drets Humans de 
Gwangju, Corea del Sud (del 15 al 18 
de maig).

– Organització de la Conferència 
Mundial Ciutats pels Drets Humans, 
Saint-Denis, França (del 10 al 12 de 
desembre).

– Consolidació de la interlocució po- 
lítica amb agències de Nacions Uni-

des, amb institucions europees 
(Consell d’Europa i Agència de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea) i 
amb altres organitzacions interna-
cionals d’interès amb l’objectiu de 
donar a conèixer els posicionaments 
polítics continguts en el document 
«per un món de ciutats inclusives», 
a la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat i a la 
Carta-Agenda Mundial de Drets Hu-
mans a la Ciutat. 

Jordi tolrà 
Assessor de Gerència de l’Àrea de Quali-
tat de Vida, Igualtat i Esports

5.http://www.uclg.org/
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Mesures deseNVolupades eN Ma-
tÈria d’haBitatge i desNoNaMeNts 

Al voltant de la greu problemàtica de 
l’accés i el manteniment de l’habitatge 
que patim actualment a Barcelona, l’À-
rea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
ha promogut les accions següents:

El Consell Plenari de l’Ajuntament del 29 
de juny de 2012, a través d’una declara-
ció institucional, va donar suport al pro-
cés de recollida de signatures de la Inici-
ativa Legislativa Popular (ILP) destinada 
a fer possible la discussió al Congrés 
dels Diputats d’una reforma legislativa 
per regular la dació en pagament amb 
efectes retroactius. La declaració tam-
bé demanava una moratòria immediata 
dels desnonaments i la reconversió de 
les hipoteques en lloguer social, com a 
mesura de mínims destinada a garan-
tir el dret a l’habitatge de les persones 
afectades per execucions hipotecàries.

El Consell Plenari va facilitar amb mit-
jans municipals el procés de recollida 
de signatures de l’esmentada ILP. En la 
declaració institucional es considerava 
«inadmissible i totalment injust» que 
totes les conseqüències de la crisi re-
caiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari, i s’advertia que els 
«efectes dramàtics» es concentren a 
l’àmbit municipal, ja que és als serveis 
socials de les administracions locals on 
s’adrecen majoritàriament les persones 
i famílies afectades en busca d’ajut.

El dia 6 de juliol de 2012 l’Ajuntament va 
enviar al Ministeri de Foment una al·leg-
ació a l’Anteproyecto de Ley de Medidas 
de Flexibilización y Fomento del Merca-
do de Alquiler de Viviendas, en nom del 
grup de treball de Mesures Preventi-
ves de la Comissió Mixta sobre Llança-
ments, constituïda l’octubre del 2011. 
L’al·legació esmentada afirmava, entre 
altres qüestions, que «tot i que l’Ajunta-
ment pot impulsar algunes mesures pre-
ventives i reduir-ne els efectes mitjan-
çant les actuacions dels serveis socials, 
no pot aturar els llançaments ordenats 

per ordre judicial. Per això, en relació 
amb l’Avantprojecte, el grup de treball 
de mesures preventives de la Comissió 
Mixta sobre Llançaments considera que 
els canvis normatius que es proposen 
per a la dinamització i la flexibilització 
del mercat de lloguer desprotegeixen la 
part més feble i, en el context econòmic i 
social actual, poden provocar l’augment 
del nombre de desnonaments. La pro-
posta de reduir els contractes de 5 a 3 
anys no ajuda a consolidar el mercat de 
lloguer, ans tot el contrari. Així doncs, el 
grup de treball realitza aquest escrit per 
a mostrar la seva preocupació i el des-
acord amb qualsevulla modificació le-
gal que redueixi els drets dels inquilins 
vigents en l’actualitat i converteixi els 
desnonaments en mers procediments 
notarials». 

El dia 1 d’agost de 2012, l’Alcalde de Bar-
celona va reclamar al Govern espanyol i 
als diversos grups parlamentaris amb 
representació al Congrés dels Diputats 
que establissin l’obligació legal de re-
servar un percentatge significatiu dels 
habitatges de propietat del nou «banc 
dolent» (SAREB) per als Ajuntaments i 
les entitats socials que estan atenent 
persones vulnerables i famílies en situ-
ació de pobresa. 

El 20 de setembre de 2012, Xavier Trias 
va anunciar un nou compromís de l’e-
quip de govern municipal: l’Ajuntament 
de Barcelona no cobrarà les plusvàlues 
per desnonaments o dació en pagament 
de l’habitatge habitual. El 5 de desembre 
de 2012, la Comissió de Govern va apro-
var el procediment especial de trami-
tació per a aquells casos en què hi hagi 
dació en pagament o execució hipotecà-
ria per impagament de préstec garantit 
amb hipoteca sobre l’habitatge habitual 
propietat de persones físiques. Caldrà 
demostrar que ni el subjecte passiu ni 
la resta de membres de la unitat familiar 
no tenen altres béns suficients per fer 
front al deute.

El desembre del 2012, l’Alcalde va enviar 
una carta a les caixes i entitats bancà-
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ries de Barcelona per demanar-los que 
impulsessin les mesures necessàries 
per evitar els desnonaments, «ja sigui 
renegociant les condicions del paga-
ment de la hipoteca o dels lloguers, ne-
gociant terminis raonables de carència 
o admetent en la pràctica la dació en 
pagament». 

prevenció

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
va posar en marxa un servei de media-
ció entre propietaris i llogaters. Aquest 
servei té l’objectiu d’evitar, en la mesura 
del possible, els procediments judicials 
instats pels propietaris dels habitatges 
en aquells casos en els quals és possi-
ble arribar a una solució alternativa, sa-
tisfactòria per a ambdues parts, sense 
haver de passar per la pèrdua de l’habi-
tatge o bé per un procediment judicial; 
per exemple, es pot fer mitjançant un re-
finançament del deute acumulat o una 
reducció de l’import del lloguer.

A aquests efectes s’ha contemplat una 
possible subvenció al propietari, per po-
der incentivar intervencions puntuals de 
rehabilitació o renovació de l’habitatge, 
en el marc dels programes de rehabilita-
ció de Barcelona. 

El 2012 es va signar un Conveni amb el 
Col·legi de Procuradors i es va renovar 
un protocol de col·laboració amb la jut-
gessa degana de Barcelona. Aquestes 
actuacions han permès conèixer amb 
antelació les dates de molts llança-
ments i oferir una millor atenció social 
a diverses famílies amb menors o perso-
nes grans.

acció social

El desembre del 2012, l’Àrea de Quali-
tat de Vida, Igualtat i Esports va adqui-
rir deu habitatges nous a Torre Baró. 
Aquests pisos s’han cedit a diverses en-
titats socials, amb l’objectiu d’augmen-
tar el nombre d’habitatges d’inclusió.

L’agost del 2012 es va signar un conveni 
a tres bandes amb la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) i l’Observatori 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(DESC). Els objectius són: 1) crear i co-
ordinar uns espais de trobada i grups 
d’ajuda mútua per a afectats per llan-
çaments i desnonaments, 2) coordinar 
serveis de voluntariat amb professionals 
de diferents sectors (psicòlegs, advo-
cats, treballadors socials...) que puguin 
assessorar els afectats en problemà-
tiques derivades de la seva situació, o 
que puguin prestar ajut per a canviar-la 
(recerca de feina, orientació laboral...), i 
3) estudiar la possible creació d’un ser-
vei d’assessorament econòmic de la llar, 
que podria oferir suport i acompanya-
ment en la gestió econòmica familiar, 
per ajudar a evitar casos de sobreen-
deutament en aquest àmbit.

Àlex Masllorens
Assessor de Gerència de l’Àrea de Quali-
tat de Vida, Igualtat i Esports



17

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

1. 
Àrea de Qualitat 
de Vida, igualtat  
i esports



18

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Àrea de Qualitat  
de Vida, Igualtat  
i Esports

1.
Àrea de Qualitat de Vida, igualtat i esports

MissiÓ

La missió de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports és fer de Barcelona un 
referent en qualitat de vida, una ciutat 
on totes les persones visquin dignament 
i puguin desenvolupar-se personalment, 
econòmicament i social en condicions 
d’equitat i llibertat.

eNtorN

L’impacte continuat de la crisi econòmi-
ca està afectant greument moltes famí-
lies i suposa un augment de les deman-
des de suport que arriben als serveis 
que presta l’Àrea. Les reduccions i els 
canvis en les condicions d’accés a de-
terminats serveis i prestacions d’altres 
administracions han comportat també 
un increment de les demandes socials al 
nivell municipal. 

Per tal d’afrontar aquesta situació de 
crisi sostinguda i demanda creixent, l’À-
rea parteix d’uns valors, en línia amb els 
valors de ciutat, que inclouen: austeritat, 
eficiència, innovació i creativitat, justícia 
social, proximitat, solidaritat i coopera-
ció, coresponsabilitat i implicació de la 
ciutadania, esperança i compromís.

En aquest sentit, les línies prioritàries 
d’actuació passen per garantir l’habi-
tatge, la cobertura de necessitats bàsi-
ques, l’atenció a les famílies i als infants 
en situacions de risc de pobresa o de 
pobresa,  l’ocupabilitat i la inserció so-
ciolaboral, la convivència i la promoció 
social i l’atenció especial als col·lectius 
més vulnerables.

Per assolir aquests reptes l’Àrea dispo-
sa de prop de mil professionals directes 
que presten més d’un centenar de ser-
veis, ha signat 990 contractes, ha esta-
blert 272 convenis de col·laboració i ha 
atorgat 1.298 subvencions a grups i en-
titats que persegueixen objectius d’inte-
rès col·lectiu.

L’estructura organitzativa de l’Àrea es 
concreta en:

• Dues direccions: la Direcció Executiva 
(amb serveis d’atenció directa a la ciuta-
dania) i la Direcció de Serveis d’Estratè-
gia i Innovació (amb els serveis transver-
sals de participació social, comunicació, 
planificació, recerca, informació i quali-
tat). 

• Tres instituts: l’Institut Barcelona Es-
ports (IBE), l’Institut Municipal de Ser-
veis Socials (IMSS) i l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMD).

Àmbits prioritaris d’actuació:

habitatge
ocupació/formació
Cobertura de necessitats bàsiques
atenció a infants i famílies
atenció a col·lectius vulnerables
Convivència
promoció social
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taula 1. despeses de funcionament
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 2012

  Béns 
  corrents transferències
 personal  i serveis  corrents inversions €

gerència 579.943,16 0,00 0,00 0,00 579.943,16

direcció executiva 10.721.736,78 54.328.772,83 104.258.116,09 2.109.527,02 171.418.152,72

Direcció Executiva 246.280,12 0,00 0,00 0,00 246.280,12

total direcció de serveis  
de Família i serveis socials 6.060.094,38 41.136.708,41 50.305.717,37 0,00 97.502.520,16

Direcció de Serveis de Família  
i Serveis Socials 5.036.251,91 1.004.658,21 37.594.944,93 0,00 43.635.855,05

Departament d’Atenció 
a Persones Vulnerables 297.178,99 16.214.859,10 3.077.592,00 0,00 19.589.630,09

Departament de Família i Infància 288.323,26 1.296.768,38 5.707.280,91 0,00 7.292.372,55

Departament de Gent Gran 346.813,63 20.697.849,35 3.789.797,67 0,00 24.834.460,65

Departament d’Urgències  
i Emergències Socials (CUESB) 91.526,59 1.922.573,37 136.101,86 0,00 2.150.201,82

total direcció de serveis  
d’immigració i interculturalitat 572.744,97 2.695.420,64 2.532.362,77 0,00 5.800.528,38

Total direcció de serveis d’equitat   
social i salut 1.904.176,50 4.774.343,89 21.941.886,62 0,00 28.620.407,01

Direcció de Serveis d’Equitat  
Social i Salut 112.876,16 0,00 0,00 0,00 112.876,16

Direcció del Programa de Drets Civils 656.095,63 551.640,51 659.744,00 0,00 1.867.480,14

Direcció del Programa  
d’Adolescència i Joventut 333.923,93 1.052.244,69 648.915,00 0,00 2.035.083,62

Direcció del Programa de Dona 413.448,56 2.925.515,94 2.013.013,07 0,00 5.351.977,57

Direcció del Programa de Salut 144.102,83 68.657,78 18.575.682,55 0,00 18.788.443,16

Direcció del Programa de Temps  
i Qualitat de Vida 243.729,39 176.284,97 44.532,00 0,00 464.546,36

total direcció de recursos  
i serveis generals 1.938.440,81 5.722.299,89 29.478.149,33 2.109.527,02 39.248.417,05

Direcció de Recursos  
i Serveis Generals 300.122,79 868.431,18 29.353.045,28 0,00 30.521.599,25

Departament d’Administració  
i Personal 920.897,88 338.423,57 4.000,00 121.751,41 1.385.072,86

Departament de Serveis Jurídics 367.389,00 0,00 0,00 0,00 367.389,00

Departament d’Infraestrucutres  
i Equipaments 350.031,14 4.515.445,14 121.104,05 1.987.775,61 6.974.355,94

total direcció de serveis 
d’estratègia i innovació 1.696.212,14 1.202.106,45 2.738.829,00 0,00 5.637.147,59

Direcció de Serveis d’Estratègia  
i innovació 209.107,50 0,00 0,00 0,00 209.107,50

Departament de Planificació  
i Processos 269.506,22 183.398,81 8.939,00 0,00 461.844,03

Departament de Recerca  
i Coneixement 254.038,90 171.302,72 0,00 0,00 425.341,62

Departament de Gestió de Sistemes  
d’Informació (GSI) 253.188,86 0,00 2.513.206,00 0,00 2.766.394,86

Departament de Comunicació 227.811,07 489.141,56 0,00 0,00 716.952,63

Departament de Participació Social 482.559,59 358.263,36 216.684,00 0,00 1.057.506,95

total 12.997.892,08 55.530.879,28 106.996.945,09 2.109.527,02 177.635.243,47
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  Béns   inversions i 
  corrents  despeses transferències transferències 
 personal i serveis financeres  corrents  de capital €

Institut Municipal  
de Serveis Socials 26.070.484,89 58.229.131,62 0,00 8.209.666,27 30.264,13 92.539.546,91

Institut Municipal  
de Persones  
amb Discapacitat 2.834.523,00 1.262.511,00 160,00 4.425.146,00 75.962,00 8.598.302,00

Institut  
Barcelona Esports 2.508.979,20 10.049.945,31 0,00 21.245.615,97 10.083.464,31 43.888.004,79

Agència de  
Salut Pública  
de Barcelona 14.044.409,73 11.112.013,43 1.242,97 689.714,35 2.143.920,84 27.991.301,32

Consorci de 
Serveis Socials  
de Barcelona 5.791.046,25 38.346.553,60 195,18 0,00 22.441,14 44.160.236,17

total 51.249.443,07 119.000.154,96 1.598,15 34.570.142,59 12.356.052,42 217.177.391,19
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2. 
direCCiÓ eXeCutiVa de Qualitat de Vida i igualtat

La situació actual de crisi econòmica i el 
seu impacte negatiu sobre les taxes d’o-
cupació han fet aparèixer una nova fra-
gilitat social relacionada amb la privació 
d’accés a l’adquisició de certs recursos  
i, particularment, d’accés als recursos 
que es consideren necessaris per a tenir 
un nivell de vida mínimament adequat 
en una societat de benestar social. L’im-
pacte de la crisi socioeconòmica reper-
cuteix en tota la població de Barcelona 
de forma generalitzada i ha fet emergir 
nous col·lectius familiars de pobresa, 
persones i nuclis familiars.

Des de la Direcció Executiva s’ha cercat 
l’eficiència de les actuacions, a través 
de la  transversalitat de les seves direc-
cions i la complementarietat amb les 
tasques dels instituts de l’Àrea, d’altres 
àrees de l’Ajuntament i del tercer sector.  

És en aquest context que la Direcció Exe-
cutiva ha treballat tot aquest any, inten-
tant atendre les noves realitats amb:

• accions que s’intensifiquen, reforcen 
o prioritzen.

• accions d’impacte o pal·liatives, que  
donen respostes noves i intensives a 
situacions greus que s’han detectat.

• accions innovadores amb resultats 
a mitjà termini que se centren en les 
conseqüències menys visibles de la 
crisi però que són clau per prevenir  
situacions no desitjables en infants i 
famílies. 

En aquest sentit s’han prioritzat els pro-
grames adreçats a la problemàtica d’ha-
bitatge dels diferents col·lectius (sub-
vencions de lloguer, creació de recursos 
d’allotjament temporal, subvencions 
per evitar els desnonaments, protocols i 
circuits institucionals per coordinar les 
respostes a les famílies, increment del 
servei de magatzem de béns i transport 
per a les famílies que pateixen un des-
nonament...), dels serveis d’alimentació 
(increment del nombre de menjadors i 
de places disponibles, beques de men-

jador...), dels serveis d’atenció a la in-
fància en risc (ampliació de la xarxa de 
centres oberts, projecte PAIDÓS...), dels 
serveis d’atenció als col·lectius vulnera-
bles (dona, gent gran, infància...).

S’han realitzat programes transversals 
de prevenció com els de salut i esports, 
salut i gent gran, suport a famílies cui-
dadores de persones grans dependents 
i d’infants discapacitats, immigració i 
educació. I també s’han endegat ser-
veis, programes i projectes nous, com 
el  disseny del centre d’adolescents, el 
servei d’atenció als grups juvenils de 
risc en l’àmbit de l’espai públic, el centre 
d’allotjament familiar temporal o el Pla 
d’Assentaments.

Tot això sense oblidar que una quarta 
part de la població de Barcelona són 
ciutadans i ciutadanes de diferents pro-
cedències, ni l’aposta de la ciutat per 
la interculturalitat, perquè és un model 
que integra persones. També hem conti-
nuat mirant de fomentar polítiques d’e-
quitat i de convivència, donant valor a la 
diversitat existent en la població de la 
ciutat.

Així mateix hem seguit participant en 
les xarxes internacionals per confrontar 
informació sobre les noves problemàti-
ques que afecten les ciutats del nostre 
àmbit, així com per compartir les noves 
polítiques i estratègies que es van po-
sant en marxa per pal·liar-ne els efectes 
o fins i tot per evitar-les. Així es participa 
en xarxes com Eurocities (grups de tre-
ball sobre Persones sense Sostre, sobre 
Immigració i Integració, Ciutats per a 
Tothom Lliures de Barreres, Grup de Tre-
ball amb el Poble Gitano) i d’altres com 
el Grup de Ciutats en contra del Racisme 
(ECCAR).

La Direcció Executiva està integrada per 
quatre direccions:

1. Direcció de Serveis de Família i Ser-
veis Socials.
2. Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat.
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3. Direcció de Serveis d’Equitat Social i 
Salut.
4. Direcció de Recursos i Serveis Gene-
rals.

M. glòria Figuerola
Directora Excutiva de Qualitat de Vida  
i Igualtat
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2.1.  
direCCiÓ de serVeis de FaMÍlia i serVeis soCials

MissiÓ

La Direcció de Serveis de Família i Ser-
veis Socials té com a missió contribuir 
a fer de Barcelona una ciutat més co-
hesionada socialment, on les persones 
de totes les edats, orígens i condicions 
puguin portar a terme els seus projectes 
vitals amb la màxima autonomia i igual-
tat, així com accedir als recursos bàsics 
que faciliten el desenvolupament humà.

eNtorN

Durant l’any 2012, cal destacar pel que fa 
a l’entorn, principalment, l’impacte con-
tinuat de la crisi econòmica, que està 
afectant greument moltes famílies i que 
suposa un augment de les demandes 
de suport als serveis socials. En conse-
qüència, s’han hagut d’ampliar les pres-
tacions d’alguns serveis, especialment 
els dedicats a les persones més vulnera-
bles, per la qual cosa el pressupost dels 
programes de la Direcció ha continuat 
augmentant el 2012.

En aquest context, també s’han impul-
sat mesures de racionalització i eficàcia 
organitzativa, fruit de les quals l’antic 
Departament de Serveis Socials Bàsics 
s’ha integrat en l’Institut Municipal de 
Serveis Socials, reunint així en aquest 
organisme els programes d’atenció do-
miciliària, dependència i altres.

reCursos

La taula 2 mostra la liquidació del pres-
supost 2012 de la Direcció de Serveis de 
Família i Serveis Socials. En relació amb 
l’any anterior, hi ha hagut un increment 
total de més d’un 20%, tot i que cal tenir 

en compte que la partida de personal ha 
disminuït lleugerament per la finalitza-
ció del traspàs del Departament de Ser-
veis Socials Bàsics a l’Institut de Serveis 
Socials.

Pel que fa als recursos humans, la Direc-
ció disposava a 31 de desembre de cent 
trenta una persones, cent onze de les 
quals són dones (84,7%).

aCtiVitat

La Direcció s’estructura en quatre de-
partaments:

• Gent Gran
• Família i Infància
• Atenció a Persones Vulnerables
• Urgències i Emergències Socials

A efectes de la Memòria, però, també s’hi 
inclou el Servei de Gestió de Conflictes 
d’Àmbit Social en l’Espai Urbà i el Servei 
de Detecció i Intervenció amb Menors 
Estrangers sense Referents Familiars.

2.1.1. departament de gent gran

El Departament de Gent Gran ha conti-
nuat gestionant els centres residencials,  
els habitatges amb serveis, el servei d’a-
colliment d’urgència i les acollides al pro-
grama Respir. Enguany ha incorporat el 
Servei de Teleassistència, que anterior-
ment estava integrat en el Departament 
de Serveis Socials Bàsics.

A més, cal destacar les accions següents 
de l’any 2012: 

• Habitatges amb serveis
Durant l’any ha continuat el desplega-
ment del III Acord d’Actuació entre l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
el Patronat Municipal de l’Habitatge i el 
Consorci d’Habitatge de Barcelona, que 
ha permès incrementar el parc d’habitat-
ges amb serveis en 281 habitatges amb 
serveis per a gent gran, distribuïts en 
quatre  equipaments. L’any 2012 s’han 
inaugurat els equipaments de Còrsega, 
363 (trenta-dos habitatges), Torre Júlia 

taula 2. liquidació del pressupost
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

Capítol € %

Personal 6.060.094,38 6,22

Béns corrents i serveis 41.136.708,41 42,19

Transferències corrents 50.305.717,37 51,59

total 97.502.520,16 100,00
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ta-sis habitatges), així com setze apar-
taments tutelats a Pau Casals.

• Servei de Teleassistència
Aquest servei s’adreça a persones que, a 
causa de la seva edat, estat de salut, ni-
vell de dependència, etc., poden requerir 
una atenció puntual d’urgència durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
El total de persones usuàries a 31 de 
desembre de 2012 era de 49.869, durant 
l’any es va donar cobertura a 59.473 per-
sones. 

La comunicació de l’IMSERSO que no 
contribuiria  i no faria efectiva la seva 
aportació al programa durant l’any 2012 
va comportar la necessitat de preveure 
i planificar un nou concurs i l’adquisició 
de nous aparells per tal de garantir la 
continuïtat del servei. 

També s’ha incrementat la instal·lació 
dels diferents tipus de dispositius peri-
fèrics (detector de gas, de fum, detector 
de passivitat i d’obertura de porta), en 
funció de la necessitat i de la valoració 
del perfil de la persona usuària Durant 
l’any 2012 s’han incrementat aquests 
dispositius un 109%, com es veu a la 
taula de la pàgina següent.

taula 3. atenció social a la gent gran
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Persones usuàries ateses majors de 65 anys  
pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)  14.499  16.451 13,46

Taxa de cobertura SAD majors de 75 anys  6,57      7,64      16,29

Persones grans ateses amb el Servei  
de Teleassistència 53.161 57.617 11,87

Llars de gent gran ateses amb SAD 14.156 15.999 13,02

Persones grans ateses pel programa  
Respir d’estades temporals 668 688 2,99

Persones grans acollides d’urgència 461 603 30,80

Persones grans en habitatges municipals  
amb serveis 1.125 1.301 15,64

Estades en residències 106.322 107.343 0,96

Estades en centres de dia  15.961 15.700 -1,64

Persones grans en apartaments tutelats 69 78 13,04

Total de Targetes Roses* 252.139 250.211 -0,76

Targetes Roses gratuïtes 118.356 116.046 -1,95

Targetes Roses reduïdes 133.783 134.165 0,29

Persones que han viatjat amb la Campanya  
de Vacances de Gent Gran 2011/2012 1.640 1.519 -7,38

* Targetes Roses a 31 de desembre.

taula 4. aparells actius i beneficiaris
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 31/12/2011 31/12/2012 % d’increment

Aparells actius 45.962 49.869 8,50

Beneficiaris 54.871 59.473 8,39

taula 5. persones ateses amb teleassistència per districtes  
(a 31/12/2012)
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 2012 % de distribució

Ciutat Vella 3.098 5,21

Eixample 9.954 16,74

Sants-Montjuïc 6.452 10,85

Les Corts 2.770 4,66

Sarrià – Sant Gervasi 3.270 5,50

Gràcia 4.345 7,31

Horta-Guinardó 6.560 11,03

Nou Barris 8.312 13,98

Sant Andreu 5.426 9,12

Sant Martí 9.286 15,60

total 59.473 100,00
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• Xarxa de Famílies Cuidadores
Durant l’any 2012 la Xarxa de Suport a Fa-
mílies Cuidadores ha incrementat els seus 
membres amb la incorporació dels col·le- 
gis professionals que tenen relació amb 
aquest àmbit (Col·legis de Metges, Infer-
meres, Treballadors Socials, Psicòlegs). El 
nombre total d’entitats a finals del 2012 
era de divuit.  La Xarxa ha seguit treballant 
per enfortir el treball en xarxa dels profes-
sionals dels serveis d’atenció primària de 
salut i dels serveis socials amb professio-
nals de les entitats del sector com a eix 
estratègic de millora de l’atenció i la cura 
de les persones cuidadores. 

• Servei d’Atenció i Urgències a la Vellesa 
(sauV)
S’han consolidat les millores introduï-
des per a una gestió més eficient del 
servei gràcies a la implantació del pro-
tocol d’actuació dels centres residen-
cials amb places d’urgència. L’any 2012 
s’ha millorant la qualitat de l’atenció 
a les persones usuàries, però sobretot 
s’ha incrementat el nombre de persones 
ingressades, que han passat de 341 el 
2011 a 435 el 2012, la qual cosa suposa 
un augment del 28%. 

• Serveis d’Atenció Residencial 
Les residències i els centres de dia mu-
nicipals estan implicats en un procés 
de millora contínua, en el qual ja s’ha 
assolit alguna certificació de qualitat. 
En aquests moments s’està treballant 
per tal d’incorporar les famílies de les  
persones usuàries a les dinàmiques  
dels centres i s’està dissenyant un siste-
ma de participació que agrupi persones 

usuàries, familiars i entitats de l’entorn 
comunitari.

• Casals, Espais de Gent Gran i promoció 
social
L’any 2012 destaquen les activitats se-
güents:

a) La promoció de les aules informàti-
ques i l’impuls en l’ús de les xarxes so-
cials  entre les persones grans. La inau-
guració del Casal de Gent Gran Joan 
Casanellas al districte de Sant Martí, 
i de la ciberaula amb conveni amb la 
Fundació «la Caixa» ha suposat  comp-
tar amb dinou aules informàtiques, a 
més de la creació d’un Twitter i un Fa-
cebook en el marc de les activitats de 
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la 
Solidaritat entre les Generacions. 

b) La inauguració del nou Casal de Gent 
Gran Cotxeres de Borbó al districte de 
Nou Barris ha incrementat el nombre 
de Casals Municipals de Gent Gran fins 
a cinquanta-tres. 

c) La consolidació i l’expansió de pro-
jectes i accions comunitàries. Un exem-
ple n’és el projecte Radars, que té com 
a objectiu la reducció del risc d’aïlla-
ment i d’exclusió social de la gent gran, 
i està present als districtes de Gràcia, 
Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó, 
Sant Martí i Les Corts. 

d) L’ampliació dels ajuts a les associa-
cions de gent gran. S’ha incrementat 
el nombre de subvencions, de vuitanta 
a cent nou, i la signatura de convenis, 
que han passat de vuit a quinze, amb 
l’objectiu de reforçar les tasques d’a-
tenció i promoció social de les perso-
nes grans. 

• L’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i 
la solidaritat entre generacions
La Unió Europea va declarar l’any 2012 
Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la 
Solidaritat entre Generacions, amb l’ob-
jectiu de donar resposta al procés d’en-
velliment de la població de la Unió Euro-
pea. L’Ajuntament va aprovar la Mesura 

taula 6. dispositius instal·lats
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

tipus de dispositiu 31/12/2011 31/12/2012 % d’increment

Detector de gas natural 421 789 87,41

Detector de fums 147 440 199,32

Detector de gas butà 43 75 74,42

Dispositiu de passivitat 4 4 0,00

Detector de nevera 34 53 55,88

total 649 1.361 109,71



de Govern per a l’adhesió de Barcelona 
a aquesta iniciativa posant de manifest 
la voluntat d’avançar en estratègies de 
cooperació per promoure les polítiques 
d’envelliment actiu a la ciutat. El marc 
de col·laboració afecta les àrees muni-
cipals, els districtes, el Consell Asses-
sor de la Gent Gran, les institucions, les 
entitats, el voluntariat, l’àmbit professi-
onal, el món acadèmic i els mitjans de 
comunicació. 

Fruit d’aquesta col·laboració s’ha realit-
zat un ampli programa d’activitats rela-
cionades amb la participació, l’educació 
al llarg de la vida, la cultura, els serveis 
socials i de salut, l’activitat física, l’ha-
bitatge i l’entorn, la xarxa familiar i co-
munitària, els espais públics, la mobili-
tat, l’economia, el reconeixement de la 
diversitat (generacional, d’orientacions 
i identitats sexuals, etc.)  i la protecció 
jurídica o la visió de gènere. 

• Targeta Rosa
La Targeta Rosa ha continuat incremen-
tant  les seves prestacions i ofereix nous 
avantatges als seus titulars que els per-
meten obtenir importants descomptes 
en serveis de podologia, òptiques, audiò-
legs, museus, equipaments musicals, 

mercats municipals i altres establiments 
d’interès per a la gent gran. A finals del 
2012 hi havia 449 establiments col·lab-
oradors a la ciutat, un 14% més que l’any 
anterior.

2.1.2. departament de Família i infància 

El Departament s’encarrega de la coor-
dinació dels Equips d’Atenció a la Infàn-
cia i Adolescència (EAIA) de la ciutat, així 
com de la gestió d’alguns equipaments 
i de la campanya de vacances per a in-
fants i joves.

• Equips d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (eaia)
El Departament gestiona i coordina els 
tretze Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la ciutat de Barcelona, 
que disposa de noranta-dos professio-
nals. 

Els principals projectes del 2012 han es-
tat: 

– La incorporació dels EAIA al sistema 
d’informació únic d’expedients d’in-
fància en situació de risc i desempa-
rament (SINIA), seguint la regulació de  
la Llei 14/2010 i liderat per la Direcció 

taula 7. activitats organitzades per a la gent gran per districtes
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

districte activitats        activitats  
 inter- tallers  i   activitats Confe-  activitats artístiques 
 generacionals cursos Balls esportives rències salut festives  i recreatives Jornades total

Ciutat Vella 17 7 2 3 10 5 12 7 11 74

Eixample 22 45 7 5 18 8 9 20 17 151

Sants-Montjuïc 10 11 5 9 3 7 10 2 4 61

Les Corts 4 10 5 4 1 1 8 8 1 42

Sarrià – Sant Gervasi 13 75 4 24 14 30 22 22 6 210

Gràcia 14 20 5 5 2 9 8 3 4 70

Horta-Guinardó 16 8 8 3 8 5 13 10 10 81

Nou Barris 4 6 7 4 5 3 5 2 1 37

Sant Andreu 6 4 3 2 5 4 8 3 2 37

Sant Martí 13 14 8 4 8 5 17 12 1 82

total 119 200 54 63 74 77 112 89 57 845
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General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA). 

– La creació i el desenvolupament de 
l’espai de reflexió ètica inscrit en el 
Comitè d’Ètica de Serveis Socials de 
Catalunya i dins del marc del nucli de 
Qualitat de Vida de la DGAIA. Prèvia-
ment s’ha fet un procés de formació 
sobre l’ètica en el procés de treball als 
professionals dels EAIA.

– El disseny del Manual d’acollida als 
nous professionals dels EAIA.

– L’aplicació de les primeres fases del 
«Circuit tècnic i organitzatiu dels Ser-
veis Socials per a l’atenció a la infància 
en risc. El treball conjunt entre els Ser-
veis Socials Bàsics (SSB) i els Serveis 
Socials Especialitzats (SSE) de l’Ajun-
tament de Barcelona».

• Centres Oberts
Durant el 2012 s’ha donat un gran impuls 
als Centres Oberts en conveni amb el 
tercer sector:

– S’ha ampliat la xarxa de Centres 
Oberts en conveni amb la incorporació  
de dos centres  nous. 

– S’ha iniciat una línia de suport eco-
nòmic i tècnic a entitats que, gesti-

onant centres diaris, estan en vies 
d’arribar a ser centres oberts a mitjà 
termini.

– S’ha incrementat un 27% la dotació 
de recursos econòmics als Centres 
Oberts en conveni amb el tercer sec-
tor. El pressupost total ha estat de 
744.082 €. 

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclu-
siva de la que forma part de la totalitat 
de la Xarxa de Centres Oberts amb con-
veni i municipals, ha continuat desenvo-
lupant el procés de definició d’un Model 
d’intervenció als Centres Oberts de la 
ciutat de Barcelona, i aquest any ha tre-
ballat «Els programes socioeducatius 
als Centres  Oberts».

• Campanya d’Estiu
El 2012 s’ha incrementat el nombre d’en-
titats que han participat a la Campanya 
i el nombre de places ofertes. S’ha ofert 
un total de 139.672 places i s’hi han ins-
crit 60.012 menors, cosa que representa 
un increment de més del 2,5%.  

S’ha millorat el sistema d’informació a 
les famílies en la tramitació de les be-
ques, amb la incorporació d’informa-
dors específics per a la campanya a les 
cinc Oficines d’Atenció al Ciutadà dels 
districtes amb major nombre de deman-

taula 8. departament de Família i infància
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Menors atesos/es pels EAIA 3.733 3.586 -3,94

Centres Oberts amb convenis 15 17 13,33

Centres Oberts municipals 2 2 0,00

Menors atesos als Centres Oberts 1.591 1.780 11,88

Inscripcions a Campanya d’Estiu 58.538 60.012 2,52

Nombre d’ajuts econòmics atorgats  
per a la Campanya de Vacances 5.173 5.404 4,47

Despesa final en ajuts econòmics 708.816€ 737.588,65€ 4,06

Famílies col·laboradores 42 50 19,05

Infants acollits al servei 27 51 88,89

Estades realitzades en dies 1.407 1.271 - 9,67
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des. 

2.1.3. departament d’atenció  
a persones Vulnerables

El Departament atén aquelles persones 
en situació de més vulnerabilitat social, 
com ara les persones sense sostre. Al 
llarg de l’any 2012, cal destacar:

• Menjadors socials. La xarxa de men-
jadors socials a la ciutat es va ampliant 
progressivament. Al llarg de l’any 2012 
s’han obert tres nous menjadors: Sar-
rià (cent deu places), Can Padró a Sants 
(vint places) i Les Corts (cent places) 
amb la qual cosa s’ha arribat a un total 
de disset menjadors socials, entre pú-
blics i concertats.

• Places d’Habitatges d’Inclusió. A finals 
del 2012 hi ha una oferta de quaranta-
tres habitatges amb cent noranta-tres 
places.

• Habitatges d’Emergència Social. Al 
llarg del 2012, la Mesa d’Adjudicació 
d’Habitatges d’Emergència Social ha ad-
judicat cent setanta-dos pisos per faci-
litar l’accés a l’habitatge dels col·lectius 
més vulnerables.

• Xarxa d’Atenció a Persones sense 
llar. La Xarxa, creada el 2005, està for-
mada actualment per trenta entitats 

i desenvolupa cinc projectes a través 
dels corresponents Grups de Treball: Re-
compte/Diagnosi, Millora de Recursos, 
Bones Pràctiques amb Dones, Catàleg 
de la Xarxa d’Atenció a Persones sense 
Llar (XAPSLL) i Retrats sense Sostre. El 
desembre del 2012 ha aprovat el Regla-
ment Intern de Funcionament.

2.1.4. Centre d’urgències i emergències 
socials (CuesB)

En general, tots els serveis i actuacions 
que es realitzen des del Centre d’Urgèn-
cies i Emergències Socials han experi-
mentat increments. Podem destacar el 
nombre d’actuacions dels Plans d’Emer-
gència activats (un increment del 123%) 
i les persones ateses per emergències 
socials (102% d’augment). 

La situació de crisi econòmica també ha 
afectat, l’any 2012, aquests serveis d’ur-
gència i emergència social. En concret, 
s’ha produït un augment de les aten- 
cions de suport que s’han fet en casos 
de desnonaments i desallotjaments, que 
han passat de cent vint-i-sis l’any 2011 a 
dues-centes cinc aquest any 2012. Com 
també han augmentat significativament 
els ajuts econòmics (un 13%). 

El Centre d’Urgències i Emergències So-
cials de Barcelona ha consolidat les se-
ves línies d’actuació i atenció i ha millorat 

taula 9. atenció a persones Vulnerables
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Places en Centres d’acolliment 827 827 0,00

Places en centres de Dia 275 275 0,00

Persones ateses pels equips del SIS/SASPI 4.673 4.518 -3,32

Persones acollides en centres residencials* 3.640 3.276 -10,00

Nombre d’estades en centres residencials* 238.197 253.554 6,45

Persones ateses en habitatges d’inclusió 262 268 2,29

Persones ateses en centres de dia 2.842 2.801 - 1,44

Persones usuàries del magatzem  
de desnonaments 293 297 1,37

Trasllats en casos de desnonaments 393 419 6,62

 * Inclou places dels habitatges d’inclusió.



32

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Direcció Executiva  
de Qualitat de Vida  
i Igualtat

els processos de qualitat, a més de reno-
var la nova certificació Norma ISO 22320  
sobre els requisits de resposta davant 
d’emergències.

2.1.5. servei de gestió de Conflictes 
d’Àmbit social en l’espai urbà

El Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit 
Social en l’Espai Urbà té com a missió 
mantenir les condicions de convivència 
entre la ciutadania, analitzant i disse-
nyant plans d’intervenció coordinada en 
cas de conflictes que es puguin produir 
a la ciutat. També duu a terme una tas-
ca preventiva de diagnosi dels territoris 
i recomana propostes d’actuacions per 
facilitar la convivència, el civisme, la to-
lerància i l’ús compartit de l’espai públic.

Durant l’any 2012 s’ha intervingut en 
cinquanta localitzacions, cinc més que 
l’any 2011.  Les intervencions s’han fet en 
nou districtes de la ciutat. Els districtes 
de Sant Martí i Nou Barris són els que 
han tingut un major nombre d’espais 
d’intervenció (vuit i set, respectivament). 
Les cinquanta actuacions dutes a terme 
han suposat un total de 3.576 hores d’in-
tervenció.

Pels seus resultats i per la tipologia d’in-
tervenció, mereixen destacar-se les ac-
cions desenvolupades a:

– El Districte de Gràcia, on s’ha inter-
vingut durant cinc mesos dins el marc 
de la Mesura de Govern «Pla d’Actuació 
Integral per al Civisme i la Convivència 
a Gràcia»  a les places de la Revolució 
de Setembre de 1868, del Diamant, de 
la Virreina i del Sol. 

– El Districte de Nou Barris, on s’ha 
intervingut al llarg de sis mesos, per a 
l’abordatge de les dinàmiques incívi-
ques i de risc vinculades a Nous Grups 
Juvenils Organitzats i Violents (NGJOV) 
a les places de Virrei Amat, Torre Llobe-
ta i entorns, Pau Claudell, Santa Eulà-
lia, Álvaro Cunqueiro i Garrigó. Una pro-
posta municipal d’intervenció amb els 
grups d’adolescents/joves per l’ús ter-
ritorial de l’espai públic va comportar 
la incorporació de quatre professionals 
per iniciar el seu treball amb aquest 
col·lectiu.  

– El Districte de Sant Martí, on es va 
fer una intervenció especialitzada al 
carrer Palerm, 2-4 arran de la mort 
d’un jove d’origen senegalès. L’actua-
ció es va emmarcar en una funció de 
mediació entre els col·lectius de per-
sones gitanes autòctones i subsaha-
rianes, per tal d’evitar enfrontaments 
entre grups que puguin dificultar o 
trencar la convivència del veïnatge de 
la zona i/o el barri.  

taula 10. urgències i emergències socials
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Actuacions dels Plans d’Emergència activats 13 29 123,08

Nombre d’actuacions d’emergències ordinàries 36 41 13,89

Persones allotjades per emergències socials 400 503 25,75

Persones ateses per emergències socials 636 1.285 102,04

Import dels ajuts econòmics (CUESB) 13.560 € 15.339 € 13,12

Atencions a caigudes  2.439 2.525 3,53

Atencions a desnonaments i desallotjaments 126 205 62,70

Unitats d’atenció a domicili (CUESB) 3.705 3.768 1,70

Unitats d’atenció al Centre d’Urgències  
i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) 22.767 27.344 20,10
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– En l’àmbit d’actuació al nivell de ciu-
tat, destaca la demanda d’interven-
ció de la Primera Tinència d’Alcaldia 
per estudiar el fenomen del grafit als 
districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, 
Sants-Montjuïc i Gràcia. Aquest es-
tudi es vincula a la fase 1 de la Prova 
pilot de la neteja de persianes d’eixos 
comercials amb tags/grafits de l’A-
juntament de Barcelona, prevista per 
a l’any 2013, amb un total de 377 ho-
res d’intervenció, contacte amb 489 
establiments comercials i fins a cin-
quanta-un contactes amb Serveis i 
Recursos municipals amb el col·lectiu 
grafiter (de manera individual i amb 
entitats).

2.1.6. servei de detecció i intervenció 
amb Menors estrangers sense 
referents Familiars

Al llarg del 2012 el Servei de Detecció i 
Intervenció (SDI) ha treballat principal-
ment amb menors migrants sense re-
ferents familiars al territori d’acollida 
(MENA) i puntualment amb  alguns d’a-
quests joves un cop han assolit la majo-
ria d’edat. El Servei desenvolupa la seva 
feina al territori de la ciutat de Barcelo-
na i dóna resposta a la situació específi-
ca de cada jove. 

El nombre total de casos atesos ha pas-
sat de 245 el 2011 a 148 el 2012, la qual 
cosa suposa un descens del 39,5%.

El perfil majoritari d’aquests joves res-
pon a les característiques següents: sexe 
masculí  (98% dels casos), d’origen sub-
saharià (entre els quatre primers països, 
Ghana, Marroc i Gàmbia i Guinea, sumen 
gairebé el 70% dels casos) i d’edats com-
preses majoritàriament entre els 16 i els 
17 anys.

La majoria dels menors que han accedit 
al circuit de protecció i finalment han 
estat tutelats per l’Administració ha fet 
un bon procés socioeducatiu, s’ha vin-
culat a recursos formatius i a entitats i 
ha adquirit eines per la seva autonomia; 
aquests casos acaben sent derivats a 

altres recursos un cop assoleixen la ma-
joria d’edat. La resta de menors tutelats, 
població diana del Servei, tot i ser un 
nombre molt menor tenen un impacte 
molt més alt tant socialment com a l’es-
pai públic a la ciutat. Les principals dinà-
miques conflictives han estat les fugues 
dels centres de referència, el consum de 
substàncies tòxiques i els robatoris. 

Per tal d’atendre i poder intervenir efec-
tivament en aquestes situacions, des del 
Servei s’ha treballat per tal de millorar 
els canals de comunicació i el traspàs 
d’informació entre els diferents agents 
susceptibles d’intervenir en aquests ca-
sos. Fruit d’aquest esforç ha estat el pro-
tocol d’intervenció coordinada desen-
volupat conjuntament amb el Consorci 
de Serveis Socials i l’Oficina d’Atenció 
al Menor (OAM). També s’han fet altres 
acords com la notificació immediata via 
correu electrònic per conèixer situacions 
irregulars (com escapar-se) dels cen-
tres, etc., o la realització d’assemblees 
als diferents centres per tal de donar a 
conèixer el Servei i poder contactar amb 
els menors. Cal valorar també molt po-
sitivament la participació en aquestes 
assemblees d’una intèrpret d’àrab, que 
va permetre superar les barreres idiomà-
tiques i respondre als dubtes dels joves.

Ha disminuït el nombre total de menors 
compareguts i atesos en relació amb el 
2011, principalment a causa del descens 
de menors nouvinguts provinents de l’À-
frica subsahariana.  

reptes de Futur per al 2013

Els principals reptes que es planteja la 
Direcció de Serveis de Família i Serveis 
Socials per al 2013 volen, inexcusable-
ment, enfortir els serveis i la seva capa-
citat de resposta per fer front a les ne-
cessitats socials creixents derivades de 
la crisi econòmica actual. Entre aques-
tes prioritats destaquen:

• Reforçar els serveis adreçats a per-
sones en situació de més vulnerabilitat 
com ara els menjadors socials, amb 
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l’augment de la dotació de centres i 
places, així com un reforçament dels 
equipaments residencials, com el Cen-
tre d’Allotjament Temporal per a Famí-
lies (Navas) i el Centre Hort de la Vila. 

• Reforçar la col·laboració amb els 
Centres Oberts d’Infància amb actu-
acions i recursos que permetin cobrir 
necessitats especials d’alimentació 
dels infants.

• Augmentar la cobertura del Servei 
d’Atenció Domiciliària per a majors de 

taula 11. indicadors de producció dels serveis
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

departament de gent gran   

Estades en residències 106.322 107.343 0,96

Estades en Centres de Dia 15.961 15.700 -1,64

Persones acollides en habitatges amb serveis 1.125 1.301 15,64

Persones acollides al Servei d’estades  
temporals (Respir) 668 688 2,99

Targetes Rosa 252.139 250.211 -0,76

Persones ateses pel Servei de Teleassistència 54.871 59.473 8,39

Aparells en funcionament al final de l’any 45.962 49.869 8,50

departament de Família i infància   

Menors en risc atesos/es als EAIA 3.733 3.586 -3,94

Menors atesos/es pels Centres Oberts 1.591 1.780 11,88

Nombre d’inscripcions a la Campanya d’Estiu 58.538 60.012 2,52

departament d’atenció a persones Vulnerables   

Persones ateses pels equips d’inserció social 4.673 4.518 -3,32

Persones allotjades al servei residencial  
d’estada limitada 3.640 3.276 -10,00

Persones ateses pel servei d’acolliment diürn 2.842 2.801 -1,44

Persones ateses als menjadors socials 11.619 10.423 -10,29

Nombre d’àpats servits 375.709 380.737 1,34

servei d’urgències i emergències socials   

Persones afectades per sinistres i ateses pel servei 636 1.285 102,04

servei de gestió de Conflictes d’Àmbit social en l’espai urbà  

Espais d’intervenció 45 50 11,11

Hores d’intervenció 3.374 3.576 5,99

servei de detecció i intervenció amb Menors estrangers sense referents Familiars 

Menors no acompanyats/des atesos/es 245 148 -39,59

75 anys i eliminar la llista d’espera a 
finals de l’any. 

• Dissenyar, posar en marxa i concre-
tar un sistema d’atenció d’emergènci-
es d’abast metropolità en cooperació 
amb altres administracions.

• Difondre i implementar el nou Protocol 
de prevenció i gestió de les agressions 
als professionals de Serveis Socials. 

Jordi sánchez i Massip
Director de Serveis de Família  
i Serveis Socials



2.2.  
direCCiÓ de serVeis d’iMMigraCiÓ i iNterCulturalitat

MissiÓ

La Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat promou la integració de 
totes les persones d’origen immigrant a 
la vida social i participativa de Barcelona 
i aposta per fomentar que tots els bar-
celonins i les barcelonines, vinguin d’on 
vinguin, participin en un projecte comú 
i convisquin amb sentit de pertinença 
a la ciutat i al conjunt de Catalunya; i a 
més, pretén aprofundir en les polítiques 
de convivència, cohesió social i intercul-
turalitat i garantir la igualtat d’oportuni-
tats en l’accés als serveis públics propis 
de l’estat del benestar (ensenyament, 
sanitat, habitatge, etc.).

eNtorN

Durant el 2012 podem destacar com a 
principal fita significativa l’elaboració 
per consens polític del Pla Municipal 
d’Immigració, que ha de guiar les políti-
ques d’immigració i interculturalitat de 
l’Ajuntament durant la resta del mandat.

Aquest Pla prioritza les polítiques adre-
çades a la convivència i a la cohesió per 
donar resposta a la nova situació mi-
gratòria de la ciutat. Durant el 2012 s’ha 
reforçat l’equip d’interculturalitat i s’ha 
iniciat un procés per adequar el Servei 
d’Atenció als Immigrants, Estrangers i 
Refugiats (SAIER) a les noves circums-
tàncies econòmiques i socials i s’han in-
corporat nous serveis. 

En relació amb el nou moment migra-
tori, es confirma un canvi de tendèn-
cia que queda reflectit en les dades 
d’alguns dels serveis de la Direcció de 
Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 
com la disminució significativa de les 
sol·licituds d’arrelament social i reagru-
pament familiar i la lleu disminució del 
nombre de persones usuàries del SAIER.

La situació de crisi econòmica ha influït 
en una disminució de les noves arriba-
des, tot i que la població de nacionalitat 
estrangera a la ciutat es manté estable, 
pels volts del 17% del total de residents. 

reCursos

Pel que fa als recursos econòmics, la 
taula 12 mostra la liquidació del pressu-
post del 2012 de la Direcció de Serveis 
d’Immigració i Interculturalitat. 

Pel que fa als recursos humans, la Direc-
ció disposava a 31 de desembre d’onze 
persones (81,82% dones) encarregades 
de gestionar els serveis d’immigració 
i interculturalitat. Cal dir també que es 
treballa amb entitats i empreses del 
sector de forma coordinada.

taula 12. liquidació del pressupost
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

Capítol € %

Personal 572.744,97 9,87

Béns corrents i serveis 2.695.420,64 46,47

Transferències corrents 2.532.362,77 43,66

total 5.800.528,38 100,00

aCtiVitats

1. servei d’atenció a immigrants, 
estrangers i refugiats (saier)

El SAIER ha iniciat un procés de diagnosi 
del servei per tal de formular propostes 
de millora amb la participació activa de 
totes les entitats que en formen part. 
Fruit d’aquest procés, s’ha plantejat in-
corporar un seguit d’actuacions a la mo-
bilitat internacional, és a dir l’emigració, 
la immigració i el retorn, que forma part 
inherent dels processos migratoris.

Al llarg del 2012, el SAIER ha atès 10.317 
persones i ha realitzat un total de 37.697 
atencions; entre altes, segones visites, 
derivacions, orientacions i informacions.

Si bé el nombre de persones usuàries ha 
disminuït respecte a l’any 2011, el con-
junt d’activitats ha augmentat: l’atenció 
social (Creu Roja) s’ha incrementat en 
1.453 atencions, així com les demandes 
relacionades amb l’aprenentatge de ca-
talà del Consorci per a la Normalització 



Lingüística (CPNL) (845 visites més). 
També els serveis jurídics oferts per l’I-
llustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(ICAB) han estat més demandats: de-
negacions i sol·licituds de nacionalitat 
(621 visites més); així com l’assessora-
ment en estrangeria del Centre d’Infor-
mació per a Treballadors i Treballadores 
Estrangers (CITE) (193 visites més).

En el marc del SAIER, les associacions 
que ofereixen atenció directa són: l’As-
sociació de Solidaritat i Ajuda als Refu-
giats (ACSAR), l’Associació d’Ajuda Mú-
tua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), el 
Centre d’Informació per a Treballadors i 
Treballadores Estrangers (CITE), el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona (ICAB).

2. sessions informatives d’acollida i 
acompanyament 

Les sessions informatives formen part 
de l’estratègia d’acollida de ciutat a les 
persones nouvingudes. Es dóna informa-
ció actualitzada del territori, els serveis, 
els recursos bàsics de caràcter general, 
a més de l’aprenentatge de les llengües 
oficials, així com dels drets i deures de la 
ciutadania i els tràmits principals d’es-
trangeria, entre d’altres. 

El 2012 s’ha iniciat un procés de millora 
per adaptar aquest servei a la nova rea-
litat de la immigració i, així, fer més èm-
fasi en les polítiques d’acompanyament, 
tot tenint en compte les modificacions 
que pugui aportar la Llei 7/2010 d’aco-
llida de Catalunya, un cop se n’aprovi el 
Reglament regulador. Els canvis princi-
pals han estat:

• Obrir les sessions a qualsevol perso-
na estrangera que visqui a Barcelona. 
Aquesta oferta s’ha canalitzat a través 
de les entitats i els serveis presents a 
cada territori. 

• Flexibilitzar els continguts. Això vol 
dir adaptar els continguts al perfil, els 
interessos i les necessitats de les per-
sones assistents. 

• Posar en marxa l’estratègia d’acom-
panyament, és a dir, el tècnic d’aco-
llida ha recolzat professionalment les 
persones que necessiten un suport 
individualitzat per resoldre la seva si-
tuació. 

• Enfortir la col·laboració amb altres 
serveis municipals de l’àmbit de la 
immigració que realitzen tasques que 
poden ser complementàries: Serveis 
de Traducció, Mediació Intercultural, 

taula 13. saier (persones usuàries i atencions)
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

 persones  atencions persones atencions persones atencions  
 usuàries ateses  realitzades usuàries ateses realitzades usuàries

ACSAR 829 1.304 617 1.029 -25,57 -21,09

AMIC 1.257 1.864 1.232 1.828 -1,99 -1,93

CITE 4.196 6.741 4.007 6.903 -4,50 2,40

CPNL 988 1.187 1.616 2.032 63,56 71,19

Creu Roja 1.031 4.097 914 5.436 -11,35 32,68

ICAB 1.650 2.495 1.998 3.116 21,09 24,89

Servei d’informació 9.725 17.706 8.655 17.355 -11,00 -1,98

total 11.037 35.394 10.317 37.697 -6,52 6,51

Nota: persona usuària és qui ha fet servir un o més serveis del SAIER en funció de la seva situació i necessitat. Per tant, el total de persones 
usuàries no és igual a la suma de les persones usuàries de cada servei, perquè una mateixa persona pot haver fet servir més d’un servei.



37

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Direcció Executiva  
de Qualitat de Vida  
i Igualtat

Programa d’Atenció Individualitzada 
(PIA), SAIER, Reagrupament Familiar, 
Xarxa d’Entitats d’Assessorament Ju-
rídic en Estrangeria (XESAJE), etc. 

• Prioritzar la col·laboració amb els 
tècnics d’educació dels districtes, per 
a la intervenció en centres escolars i 
associacions de mares i pares d’alum-
nes (AMPA).

• Enfortir la col·laboració amb el Con-
sorci de Normalització lingüística de 
Catalunya. S’han impartit sessions 
adaptades als alumnes dels cursos 
bàsics de català in situ, a la mateixa 
aula.

3. programa Noves Famílies: acompa-
nyament al reagrupament familiar 

De les activitats desenvolupades pel 
Programa al llarg de l’any 2012 en desta-
caríem les següents:

• Atenció personalitzada

Les persones que han sol·licitat el re-
agrupament familiar juntament amb el 
seu nucli familiar han estat ateses, ori-
entades i acompanyades de forma més 
personal pels referents del Programa de 
cada districte. Se’ls ha ofert espais de 
trobada perquè coneguin amb detall els 
serveis i les entitats que des de l’Ajun-
tament de Barcelona treballen perquè el 
retrobament entre les persones que arri-
ben i les persones que ja són a Barcelona 
sigui una experiència més enriquidora.

taula 14. sessions d’acollida i acompanyament
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

Nombre de sessions  334 373 11,68

Nombre d’assistents  2.508 3.604  43,70

Nota: Fins al 2011 es comptaven totes les sessions programades, en canvi el 2012 la 
dada correspon a les sessions efectivament realitzades.

taula 15. programa Noves Famílies. acompanyament al reagrupament familiar
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

Informes d’habitatge de partida 3.606 3.087 -14,39

Persones contactades  3.597 3.016 -16,15

Participants a l’Espai Inicial  1.914 1.602 -16,30

Participants a l’Espai Inicial  
de famílies d’origen xinès -  94 -

Orientació i acompanyament  
de les famílies en procés de  
reagrupament familiar 1.948 2.395 22,95

Taller de Pares i Mares de preparació per  
al retrobament amb els fills i les filles 159 137 -13,84

Espai mensual estable per a pares i mares 46 46 0,00

Suport psicopedagògic -  91 -

«A l’estiu Barcelona t’acull» 145 154 6,21

Punt de Trobada 69 66 - 4,35

Servei de suport i acompanyament  
acadèmic PREPARA’T -  11 -

Tallers per a dones reagrupades 111 69 -37,84
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4. servei de Mediació intercultural  
i traducció

Aquest servei té per objectiu donar su-
port als professionals municipals en la 
intervenció amb persones, grups i col-
·lectius d’origen cultural divers, per tal 
de facilitar la comunicació i prevenir i 
resoldre els conflictes que es puguin 
donar en les relacions interpersonals, 
grupals, veïnals i comunitàries.

Els aspectes a destacar del 2012 han 
estat:

• La continuïtat en la millora de l’efici-
ència del servei: s’ha canalitzat i s’ha 
limitat la mediació cap a la traducció 
en les entrevistes individuals. S’ha 
potenciat la mediació col·lectiva amb 
assessoraments a equips de professi-
onals, a grups d’usuaris i a iniciatives 
de treball de mediació comunitària. Ha 
baixat el nombre de mediacions inter-
personals (-27,16%) i ha pujat conside-
rablement el nombre de traduccions 
presencials (37,30%).

• La priorització de la línia de treball 
amb centres escolars. En l’àmbit de la 

mediació comunitària, s’ha intervingut 
en més centres escolars a fi de donar 
suport intercultural als equips do-
cents i AMPA i per fomentar la partici-
pació de les famílies. 

• La continuïtat en la col·laboració 
amb els centres de serveis socials i al-
tres equipaments i entitats, tant d’àm-
bit de districte com d’àmbit de ciutat.

• Les mediacions comunitàries, que 
han disminuït encara que es preveu 
que augmentin per la incorporació de 
nous centres escolars. 

5. informes de disponibilitat d’habitatge 

L’informe acredita la idoneïtat de l’habi-
tatge i és preceptiu per al tràmit de reu-
nir el grup familiar; també és necessari 
per a la renovació de les autoritzacions 
de residència en virtut de la reunificació 
familiar si s’ha produït un canvi de domi-
cili des del reagrupament.

Les sol·licituds rebudes són d’estran-
gers no comunitaris en situació regular, 
amb habitatge, contracte de treball i uns 
ingressos que permeten plantejar-se el 

taula 16. traducció i mediació intercultural
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

Traduccions presencials 1.960 2.691 37,30

Mediacions interpersonals  2.220 1.617 -27,16

Mediacions grupals, veïnals  
comunitàries  142 51 -64,08

taula 17. informes de disponibilitat d’habitatge
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

Sol·licituds rebudes 3.452 3.118 -9,68

Informes positius 2.672 2.127 -20,40

Informes negatius 300 399 33,00

Arxivats 480 342 -28,75

En procés de resolució 0 219 -

No s’emet proposta 0 30 -

Renúncia 0 1 -



reagrupament familiar o la renovació de 
residència dels seus familiars.

S’han rebut 334 sol·licituds menys que 
el 2011, és a dir un 9,68% menys. Aquest 
descens es pot explicar per dos factors: 
un és la situació de crisi econòmica, que 
fa més complicat que les persones iniciïn 
un procés de reagrupament, i l’altre és el 
descens de persones immigrades a partir 
de l’any 2009. Pels volts del 10% de sol·l-
icituds han estat de renovació del núme-
ro d’identificació d’estrangeria (NIE).

La proporció d’informes favorables i 
desfavorables dels dos darrers anys és 
molt similar.

L’augment d’expedients negatius té re-
lació directa amb la instrucció de la Ge-
neralitat de Catalunya de no autoritzar 
el reagrupament si no hi ha una relació 
directa amb el propietari o llogater de 
l’habitatge. A més, ha introduït la cate-
goria de «no s’emet proposta», ja sigui 
per la situació administrativa, la nacio-
nalitat del sol·licitant o el nombre d’in-
formes del domicili.  

6. informes d’arrelament social 

Són informes per a persones estrange-
res que tenen el domicili habitual a la 
ciutat de Barcelona i han d’obtenir l’au-
torització de residència temporal en su-
pòsits excepcionals. Els sol·licitants són 
persones empadronades a la ciutat, que 
poden acreditar tres anys de permanèn-
cia a l’Estat i disposen de contracte de 
treball i/o oferta de treball o altres mit-
jans de vida.

Les sol·licituds han disminuït un 33% 
respecte a l’any 2011 i aquest any 2012 
el 76% dels expedients s’ha resolt fa-
vorablement, cosa que confirma la ten-
dència iniciada fa un parell d’anys.

Els informes desfavorables ho han estat 
per no tenir coneixements mínims de les 
llengües oficials, tenir faltes de l’Orde-
nança cívica o no acreditar una perma-
nència de tres anys.

taula 18. informes de disponibilitat d’habitatge per districte
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

Ciutat Vella 645 580 -10,08

Eixample 386 408 5,70

Sants-Montjuïc 573 480 -16,23

Les Corts 66 69 4,55

Sarrià – Sant Gervasi 80 71 -11,25

Gràcia 134 136 1,49

Horta-Guinardó 324 284 -12,35

Nou Barris 465 384 -17,42

Sant Andreu 281 275 -2,14

Sant Martí 497 431 -13,28

No consta 1  - - 

Barcelona 3.452 3.118 -9,68

taula 20. informes d’arrelament social per districte
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012  % d’increment

Barcelona 6.477 5.909 -8,77

Ciutat Vella 1.150  1.340 16,52

Eixample 668  689 3,14

Sants-Montjuïc 820  853 4,02

Les Corts 117  118 0,85

Sarrià – Sant Gervasi 189  220 16,40

Gràcia 263  257 -2,28

Horta-Guinardó 434  389 -10,37

Nou Barris 787  702 -10,80

Sant Andreu 446 431 -3,36

Sant Martí 683 749 9,66

Sense domicili fix 920 161 -82,50 

taula19. informes d’arrelament social
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012  % d’increment

Instàncies rebudes 8.969 5.942 -33,75

Propostes d’informes realitzades 8.220 4.968 -39,56

expedients resolts   

Informes favorables amb  
oferta de treball  7.692 4.603 -40,16

Informes favorables amb recomanació  
d’exempció de contracte 488 313 -35,86

Informes no favorables 40 52 30,00

Incompareixences i renúncies 2.169 1.085 -49,98

total d’expedients 10.389 6.053 -41,74
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Les incompareixences i renúncies són 
casos que s’han tancat perquè les per-
sones no han presentat la documenta-
ció o no l’han presentat completa i/o han 
fet una renúncia voluntària, en no com-
plir alguns dels requisits necessaris es-
tablerts en el Reglament. 

La major part de les persones sol·li- 
citants són homes (58%), encara que el 
nombre de sol·licituds ha sofert un des-
cens significatiu respecte a l’any 2011 
(63%). Per nacionalitats el major nom-
bre de sol·licitants són pakistanesos (el 
27,5%), seguits per indis (8,85%) boli- 
vians, (7,77%), hondurenys (6,82%) i pa-
raguaians (5,85%). 

7. programa BCN d’interculturalitat

El Programa BCN Interculturalitat aquest 
any s’ha caracteritzat per la incorporació, 
el mes de juny, d’un equip de set professi-
onals que han reforçat i donat un nou im-
puls a tots els projectes iniciats el 2011. 

Els projectes englobats en el Programa 
BCN Intercultural són: 

• Espai Avinyó – Llengua i Cultura

És un projecte impulsat per l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Direcció General 
de Política Lingüística de la Generali-
tat de Catalunya a través del Consorci 
per a la Normalització Lingüística.

La finalitat de l’Espai Avinyó – Llengua 
i Cultura és obrir les activitats a tota 
la ciutadania i crear un espai d’inter-
canvi i de reflexió entorn de la diversi-

tat de les formes d’expressió cultural 
a la ciutat. Les activitats adreçades 
als alumnes del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística (CPNL) tenen, a 
més, l’objectiu de fomentar l’ús social 
del català, facilitar el coneixement de 
l’entorn i de la vida cultural de la ciutat 
i afavorir el diàleg i la interrelació entre 
els participants. 

El 2012 s’ha ofert un total de vint-i-tres 
activitats obertes al públic, entre xer-
rades, debats, cinefòrums, exposicions 
i altres activitats de sensibilització, 
amb una assistència d’unes set-centes 
persones aproximadament, i seixanta- 
una activitats per a l’alumnat, entre 
tallers, visites guiades i activitats per 
gaudir de la ciutat de manera més lú-
dica, amb una assistència total de 779 
persones.

Una de les principals eines de comuni-
cació de l’Espai Avinyó és el blog http://
blocs.cpnl.cat/espaiavinyo/ i la seva 
pàgina a Facebook, que a dia d’avui té 
més de set-cents amics i amigues.

• Projectes interculturals 

La Direcció d’Immigració i Intercultu-
ralitat recolza tres projectes: el Pro-
jecte Rossinyol Barcelona, el Teatre 
Fòrum – Aula de Teatre Social i Inter-
culturalitat i la Barcelona Coral Àsia.

– rossinyol Barcelona és un projecte 
de mentoria que cerca accelerar la in-
clusió social de menors provinents de 
famílies nouvingudes amb baix nivell 
social i econòmic. 

Taula 21. Espai Avinyó – Llengua i Cultura
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012 % d’increment

 activitats assistents activitats assistents activitats assistents

Activitats obertes  
a la ciutadania 33 900 23 667 -30,30 -25,89

Activitats per  
a l’alumnat de català 61 695 61 779 0,00 12,09

total 94 1.595 84 1.446 -10,64 -9,34



41

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Direcció Executiva  
de Qualitat de Vida  
i Igualtat

– Dins del Teatre Fòrum – Aula de Te-
atre social i interculturalitat s’han 
organitzat dues aules de teatre social 
i debat intercultural per a joves, amb 
la participació de trenta joves de 17 
a 35 anys i de disset nacionalitats di-
ferents, amb la col·laboració de Casa 
Àsia i la Xixa Teatre.

– Barcelona Coral Àsia es realitza amb 
la col·laboració de Casa Àsia i està 
format per un grup intercultural de 
seixanta persones de vint nacionali-
tats diferents, un 60% asiàtics, d’on-
ze països diferents. Es tracta de joves 
i adults d’entre 17 i 45 anys. La coral 
està dirigida per Carles Comalada, di-
rector de cant del Conservatori Muni-
cipal de Música. 

• L’estratègia BCN Antirumors 

BCN Antirumors neix el 2010 com una 
estratègia de ciutat amb una impor-
tant vessant de sensibilització i comu-
nicació. Té la finalitat de mantenir la 
cohesió social i afavorir la interacció i 
la convivència interculturals. 

Els seus principals eixos de treball du-
rant l’any 2012 han estat:

–  Xarxa BCN antirumors
Té per objectiu crear una xarxa per tre-
ballar i desmuntar els rumors i este-
reotips cap a la diversitat cultural. És 
un espai de col·laboració i coordinació, 
format per l’Ajuntament de Barcelo-
na, entitats, persones a títol individu-
al i serveis, programes i equipaments 
municipals de la ciutat de Barcelona. 
A dia d’avui, la Xarxa està formada per 
375 membres, 140 dels quals són enti-
tats de la ciutat i 235 són persones que 
hi participen a títol individual.

principals accions realitzades durant 
l’any 2012:

• i Jornada de treball de la Xarxa BCN 
antirumors. La jornada va tenir dos 
objectius fonamentals: el primer, po-
sar en relació les entitats de la Xarxa 

i definir quins n’havien de ser els ob-
jectius i les accions de futur; i el segon, 
elaborar un Pla de Treball de la Xarxa 
2012-2014 conjunt: de l’Ajuntament i 
les entitats.

• elaboració i implementació del pla 
d’acció de la Xarxa BCN antirumors 
2012-2014. Com a resultat de la pri-
mera Jornada, celebrada el març.

–  Formació antirumors
La formació «Interculturalitat, una 
resposta als rumors i als estereotips» 
va començar el maig del 2010 com a 
primera acció específica de l’estratè-
gia BCN Antirumors, amb l’objectiu de 
crear la figura de l’agent antirumors. 
Des que la formació va començar hi 
han passat més de nou-centes perso-
nes, 665 de les quals han rebut el Cer-
tificat d’Agent Antirumors.

Durant l’any 2012 es van portar a ter-
me onze cicles formatius i 229 per-
sones van rebre el certificat d’agents 
antirumors.

gràfic 1. entitats de la Xarxa BCN antirumors per districtes
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012
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taula 22. Formació antirumors
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2010 2011 2012 total

Edicions 3 5 5 13

Cicles formatius 4 10 11 25

Persones inscrites 243 357 310 910

Persones que  
reben el certificat 171 265 229 665
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–  Catàleg d’activitats antirumors
Té com a objectiu principal recollir ac-
tivitats de sensibilització i educació 
ciutadana per lluitar contra els rumors 
i estereotips sobre la diversitat cultu-
ral, i posar-les gratuïtament a disposi-
ció de les entitats, els serveis i equi-
paments de Barcelona que desitgin 
treballar per la convivència i la cohesió 
social.

Aquest catàleg ofereix vint-i-tres ti-
pus d’activitats. L’any 2012 s’han dut 
a terme seixanta-cinc d’aquestes ac-
tivitats, en què han participat més de 
2.440 persones, de diverses edats, se-
xes, orígens, contextos i barris. 

S’han elaborat diferents materials: 
primer i segon número del còmic per 
combatre rumors i estereotips sobre 
diversitat cultural Blanca Rosita Bar-
celona (10.680 còmics), un tríptic anti-
rumors (13.083 repartits) i una Guia 
metodològica de l’agent antirumors 
(310 exemplars).

8. suport a programes de districte 

La Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat dóna recolzament eco-
nòmic i tècnic als diferents districtes de 
la ciutat amb l’objectiu de fer arribar les 
polítiques sobre immigració i diversitat 

cultural a tots els racons de la ciutat i 
per tal d’aconseguir una ciutat cohesio-
nada.

Com a novetat principal de l’any 2012 
podem destacar que enguany s’han im-
plicat en aquest procés nou dels deu 
districtes de la ciutat, tots llevat del de 
Les Corts. Enguany, doncs, s’hi han incor-
porat tres districtes: l’Eixample, Sarrià 
– Sant Gervasi i Sant Martí, el suport als 
quals ha tingut una incidència especial.

9. Consell Municipal d’immigració (CMiB)

El Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona ha elaborat el seu Pla de Tre-
ball 2012-2015, que marca els objectius 
i les accions que es compromet a imple-
mentar.

• activitats desenvolupades el 2012 
pel Consell Municipal d’immigració 
Al llarg del 2012, el Consell ha organit-
zat la Trobada d’Entitats, així com la 
Jornada de Dona i Immigració conjun-
tament amb el Consell Municipal de 
les Dones. També s’ha creat un Grup de 
Salut amb motiu de l’aprovació del Re-
ial Decret 1192/2012 del Govern espa-
nyol, que per als immigrants ha com-
portat incidències per poder disposar 
de la targeta sanitària. Així mateix els 
projectes adreçats a la integració del 
comerç i l’emprenedoria de les perso-
nes immigrades han estat els temes 
del Premi Consell Municipal d’Immi-
gració 2012.

a) activitats generals i liderades pel 
mateix Consell Municipal d’immigració
El Consell Municipal d’Immigració s’ha 
reunit mensualment i ha elaborat di-
versos documents. Les accions o ses-
sions de treball liderades pel mateix 
Consell Municipal d’Immigració que-
den recollides a la taula 24.

b) activitat i participació dels òrgans  
i grups de treball
Les activitats dels òrgans del Consell i 
dels grups de treball, així com el nom-
bre de reunions individuals amb les 

taula 23. ajuts econòmics als districtes (en €)
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012  % d’increment

Ciutat Vella 194.200 152.255 -21,60

Eixample - 25.000 -

Sants – Montjuïc 138.000 114.000 -17,39

Sarrià – Sant Gervasi - 25.750 -

Gràcia 20.000 25.000 25,00

Horta-Guinardó 45.452 45.000 0,99

Nou Barris 107.594 107.500 0,09

Sant Andreu 53.000 45.000 -15,09

Sant Martí - 60.000 -

total 558.246 599.505 7,39



taula24. activitats del Consell Municipal d’immigració
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 participació  participació documents 
 d’entitats  de persones  produïts

Gener 20 23 1

Febrer 47 47 2

Març 27 28 3

Abril 57 68 8

Maig 82 86 13

Juny 95 214 11

Juliol 48 57 12

Setembre 40 49 3

Octubre* 104 11.062 3

Novembre 8 10 18

Desembre 62 124 16

* L’octubre va tenir lloc la Trobada d’Entitats del CMIB al Moll de la
Barceloneta.

taula 26. participació en el Consell Municipal d’immigració
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

plenaris 

Nombre de sessions 2

Mitjana d’entitats participants 39,5

Comissions permanents 

Nombre de sessions 6

Mitjana d’entitats participants 7,17

Comissió d’opinió d’urgència (Cou) 

Nombre de sessions 1

Nombre d’entitats participants 22

grups de treball 

Nombre de grups de treball 5

PAM 

Nombre de reunions 1

Nombre d’entitats assistents 20

Valoració del Pla de Treball 2012-2015 

Nombre de reunions 2

Mitjana d’entitats assistents 15

Trobada d’entitats del CMIB 

Nombre de reunions generals 5

Mitjana d’entitats assistents 26,6

Nombre de reunions per carpes 8

Mitjana d’entitats assistents 8,13

Salut 

Nombre de reunions 2

Mitjana d’entitats assistents 7

Dia Mundial de les Persones Refugiades 

Nombre de reunions 2

Mitjana d’entitats assistents 8

taula 25. activitats extraordinàries
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

Jornada dona i immigració 

Dones participants 34

trobada d’entitats del CMiB

Entitats participants 45

% sobre el total d’entitats del CMIB 80,36%

Activitats realitzades 73

Visitants (valor estimat) 11.000

premi CMiB 

Propostes presentades 12

Assistents a l’acte de lliurament 55

dia Mundial de les persones 
refugiades (acte unitari)

Entitats participants 13

Assistents a l’acte 95

Xerrada informativa sobre el canvi de legislació
de les treballadores de la llar

Assistents 28

entitats vinculades a alguns grups de 
treball, es presenten a la taula 26. 

c) activitats extraordinàries
A banda de les activitats vinculades 
a grups de treball, el Consell ha orga-
nitzat el Premi CMIB i altres activitats 
participatives i informatives.

10. suport a entitats d’acollida

La Xarxa d’Acollida i Acompanyament 
per a Persones Immigrades de Barcelo-
na té com a objectiu complementar els 
serveis municipals i treballar conjunta-
ment en xarxa per oferir el suport i els 
recursos necessaris per assegurar la 
plena autonomia personal i integració 
social de les persones immigrades. Els 
darrers anys, ha evolucionat adaptant 
les línies d’intervenció i els projectes a 
la nova realitat.

La Xarxa d’Acollida i Acompanyament 
per a Persones Immigrades de Barce-
lona a finals del 2012 està formada per 
cent cinquanta set entitats i cent sei-
xanta-sis punts d’atenció. En el seu si 
inclou el Servei d’Atenció als Immigrants 
Estrangers i Refugiats (SAIER), el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, 
a més dels serveis específics o territo-
rials. L’any 2012 ha incorporat set noves 
entitats. 

A la xarxa funcionen dos grups de treball 
estables i amb una activitat continuada 



durant tot l’any, que constitueixen dues 
xarxes de treball:

• La Xarxa d’Entitats Socials d’Asses-
sorament Jurídic en Estrangeria (XE-
SAJE). 

• La Coordinadora de la Llengua. 

veis, xarxa de pertinença o paraules 
clau (www.bcn.cat/novaciutadania).

• Xarxa d’entitats socials d’asses-
sorament Jurídic en estrangeria (Xe-
saJe) 

Està formada per un conjunt d’entitats 
del tercer sector que proporcionen 
assessorament jurídic professional 
a la ciutat de Barcelona. A finals del 
2012 són cinquanta-quatre entitats, 
amb seixanta punts de prestació. Ha 
desenvolupat activitats i reunions, en 
compliment del pla de treball definit 
per al 2012. Els temes treballats en les 
tres trobades plenàries amb les insti-
tucions competents (Subdelegació del 
Govern a Barcelona, Direcció General 
d’Immigració de la Generalitat de Ca-
talunya, CatSalut) han estat:  

– Informes vinculats als procediments 
d’autoritzacions de residència temporal. 
– La nova regulació dels comunitaris i 
els seus familiars.
– Accés al sistema públic de salut. Tar-
geta sanitària i població immigrant. 

Les comissions han treballat els te-
mes del Codi ètic i el Guió del qüestio-
nari per a les sessions. També s’han 
programat sessions de formació sobre 
dret laboral. 

• Coordinadora de la Llengua

La Coordinadora de la Llengua cons-
titueix una xarxa que agrupa associa-
cions, entitats i institucions que tre-
ballen per a la integració lingüística 
de la població immigrada a la ciutat 
de Barcelona. La Xarxa ha experimen-
tat un increment del 20%, de manera 
que el 2012 ha passat de tenir seixan-
ta entitats a tenir-ne setanta-dues. Ha 
desenvolupat activitats i reunions en 
compliment del pla de treball definit 
per al 2012. 

La Comissió de Formació de la Coordi-
nadora de la Llengua ha organitzat un 
segon curs 2012-2013 al qual s’han ins-

taula 27. entitats i punts d’atenció de la Xarxa
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 Xarxa global Coordinadora de la llengua XesaJe

Entitats 157 72 54

Punts d’atenció 166 76 60

Tota la informació referida a la Xarxa 
està recollida al Cercador d’entitats, 
al web Nova Ciutadania i Immigració. 
Contempla el conjunt d’entitats, a més 
d’una fitxa per a cadascuna, i permet 
fer cerques per entitat, territori, ser-

taula 28. Xarxa d’acollida i acompanyament
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 2011 2012  % d’increment

Composició   

Entitats que integren la xarxa 150 157 4,67

Entitats de la XESAJE 52 54 3,85

Entitats de la Coordinadora  
de la Llengua 60 72 20,00

activitat de la xarxa   

Projectes o accions de la Xarxa 7 9 28,57

Convocatòries de la Xarxa 30 29 -3,33

Assistents a les convocatòries 496 454 -8,47

Convenis i subvencions   

Entitats en conveni 4 4 0,00

Quantia total dels convenis 235.818 € 235.818 0,00

Entitats que han rebut subvenció 81 48 -40,74

Quantia de les subvencions 400.000 € 219.935 € -45,02

Quantia total dels convenis  
i les subvencions 635.818 € 455.753 € -28,32

difusió   

Visites al  web Nova  
Ciutadania i Immigració 224.946 282.765 25,70

Mitjana diària de visites 616,3 774,7 25,70



crit vuitanta persones, amb una assis-
tència mitjana de seixanta persones.

El 2012 la Comissió de Material de la 
Llengua ha iniciat el seu treball, realit-
zant formació sobre Gestió del Volun-
tariat.

S’ha fet la recollida i l’elaboració de 
continguts per a l’edició de la nova 
Guia d’acollida i acompanyament i l’ac-
tualització continuada del web Nova 
Ciutadania i Immigració (http://www.
bcn.cat/novaciutadania), amb prop de 
tres-centes mil visites i una mitjana 
que s’apropa a les vuit-centes diàries. 
També s’ha treballat en l’actualització 
contínua del Cercador d’entitats de 
la Xarxa, que es va iniciar a finals del 
2011 i s’ha completat i difós al llarg del 
2012. Aquest cercador té com a objec-
tiu tant facilitar la coordinació entre 
les entitats de la Xarxa com difondre 
del coneixement i l’accés als recursos 
per altres serveis i tota la ciutadania. 
S’ha treballat en el disseny de millores 
a implementar a inicis del 2013.

• Suport a entitats d’acollida

Des de la Direcció de Serveis d’Im-
migració i Interculturalitat es dóna 
suport econòmic a les entitats que 
ofereixen serveis d’acollida i acompa-
nyament a persones immigrants a tra-
vés d’un programa de subvencions. El 
programa de subvencions es recull per 
a l’any 2012 en la línia Kd). La línia Kd 
segueix sent la que disposa d’un ma-
jor volum pressupostari, si bé el total 
de pressupost va disminuir el 2012 a 
causa de la reorientació de les línies 
de subvenció. L’any 2012 va atorgar 
219.935 € a quaranta-vuit entitats i 
cinquanta projectes. 

El suport es completa a través de con-
venis amb quatre entitats, amb un to-
tal de 235.820 €, xifra que s’ha mantin-
gut estable en relació amb la del 2011. 
El total de la quantia que l’Ajuntament 
aporta pel suport a entitats és de 
455.755 €.

11. Consorci per a la Normalització  
lingüística (CpNl)

Als cursos del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística s’ha observat un 
increment de persones inscrites en els 
cursos inicials i en el B1 i CB, així com 
en els de més alt nivell, el D, mentre que 
ha disminuït el nombre de persones ins-
crites en els nivells bàsics, elementals, 
intermedis i de suficiència. 

taula 29. imports atorgats a entitats de serveis d’acollida  
i acompanyament (€)
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012  % d’increment

Ka. Educació i formació - 140.000 -

Kb. Promoure la participació  
i el voluntariat - 94.000 -

Kc. Interculturalitat:  
antirumors,interacció 200.000 150.000 -25,00

Kd. Acollida 400.000 219.935 -45,00

Import total atorgat 600.000 603.935 0,66

Nota: tal com ja s’ha assenyalat, la reducció en la quantia de les subvencions 
en acollida i acompanyament ve motivada per una reorientació de les línies de 
subvencions, que van passar de dues a quatre dins d’immigració. El pressupost 
global es va mantenir i es va distribuir tal com es recull en aquesta taula. 

taula 30. persones inscrites en els cursos del CpNl
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 2011 2012  % d’increment

Primer nivell (inicials, B1 i CB) 14.702 15.175 3,22

Altres nivells bàsics (B2 i B3) 9.004 7.682 -14,68

Nivells elementals 3.081 2.903 -5,78

Nivells intermedis 4.215 3.626 -13,97

Nivells de suficiència 4.054 3.466 -14,50

Nivell superior (D) i altres 175 391 123,43

total 35.231 33.243 -5,64

12. retorn Voluntari al senegal

Una mesura de govern va impulsar la 
creació d’aquest projecte pilot el 2011. 
L’objecte d’aquest projecte era facilitar 
a les persones senegaleses que vivien 
a Barcelona i no disposaven de mitjans 
econòmics el retorn voluntari al seu país. 
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Aquesta experiència ha permès recollir 
informació i valorar el producte i el seu 
disseny per entendre les variables que 
intervenen en aquest fenomen. Tanma-
teix s’ha vist que la gran varietat de per-
fils de les persones que poden fer ús d’a-
quest projecte obliga a fer itineraris més 
personals. S’ha iniciat la segona fase del 
projecte el mes de juny del 2012. 

Hi ha dues opcions de retorn: el retorn 
ràpid al país d’origen de forma voluntà-
ria i el retorn productiu, que comporta un 
procés de formació prèvia a Barcelona i 
el disseny d’un pla d’emprenedoria per a 
l’autoocupació en el país d’origen. 

reptes de Futur per al 2013

Com a principals reptes per al 2013 po-
dem destacar:

• Adaptar el SAIER al nou moment mi-
gratori de la ciutat, incorporant-hi els 

taula 31. indicadors de producció dels serveis 
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, 2012

 2011 2012  % d’increment

Persones contactades al Programa Noves Famílies a Barcelona 3.597 3.016 -16,15

Persones ateses pel SAIER 11.037 10.317 -6,52

Atencions realitzades al SAIER 35.394 37.697 6,51

Assistents a sessions informatives d’acollida 2.508 3.604 43,70

Mediacions interpersonals 2.220 1.617 -27,16

Instàncies rebudes per a informes de disponibilitat d’habitatge 3.452 3.118 -9,68

Instàncies rebudes per a informes d’arrelament social 8.969 5.942 -33,75

Nombre d’entitats que integren la Xarxa d’Acollida i Acompanyament 150 157 4,70

Inscripcions als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística 35.231 33.243 -5,64

serveis d’informació per al retorn vo-
luntari i per a l’emigració.

• Posar en marxa i consolidar el pro-
grama Prepara’t per al reagrupament 
familiar de nois i noies arribats que 
volen accedir a una educació superior.

• Potenciar els programes intercultu-
rals.

• Consolidar el programa de retorn vo-
luntari al Senegal. 

• Treballar l’àmbit de la formació i la 
inserció laboral amb les entitats del 
Consell Municipal d’Immigració.

• Obrir el programa de mediació inter-
cultural grupal a l’àmbit de les escoles 
i els instituts. 

ramon sanahuja Vélez
Director de la Direcció de Serveis  
d’Immigració i Interculturalitat
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2.3.  
direCCiÓ de serVeis d’eQuitat soCial i salut

La missió d’aquesta Direcció de Serveis 
ha estat coordinar el conjunt d’actuaci-
ons realitzades des de les cinc direccions 
que la constitueixen: Dones, Adolescèn- 
cia i Joventut, Drets Civils, Temps i Qua-
litat de Vida i Salut, a partir de quatre 
nivells:

• Estratègic. S’ha vetllat per garantir 
una estratègia comuna coherent amb 
les línies d’actuació definides des de la 
Gerència i també particular per a cada 
Direcció, que faciliti l’assoliment dels 
compromisos recollits en el Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM).

• Impuls de la gestió i control. L’èmfasi 
s’ha posat en la coordinació i l’impuls de 
cada un dels programes així com la pre-
visió de recursos necessaris, en la gestió 
i supervisió d’aquests programes i en el 

seguiment i control dels resultats asso-
lits per aquests al llarg de l’any.

• Coordinació. Facilitar la relació i el co-
neixement entre les direccions, amb la 
Direcció Executiva i la Gerència i amb 
els departaments polítics referents de 
cadascun.

• Transversalitat. S’ha plasmat a partir 
de la coordinació entre les mateixes di-
reccions, amb altres sectors municipals i 
especialment amb els territoris per tal de 
garantir una definició i aplicació de crite-
ris homogènia i desenvolupar estratègies 
d’intervenció i realització de projectes.

Maria gas de Cid
Directora de Serveis d’Equitat Social  
i Salut
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2.3.1.  
direcció del programa de drets Civils

MissiÓ

La Direcció del Programa de Drets Ci-
vils té com a missió definir, planificar, 
gestionar i impulsar les polítiques pú-
bliques de l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de promoció, defensa i ga-
rantia dels drets de la ciutadania, des 
de les competències pròpies del go-
vern local i de manera coordinada amb 
les diverses àrees, instituts i empreses 
municipals, en consonància amb les 
polítiques dels diferents organismes 
europeus i mundials respecte als drets 
civils. L’objectiu final és que la ciutada-
nia conegui els seus drets i les seves 
responsabilitats i els pugui exercir amb 
llibertat i eficàcia.

eNtorN

La situació de profunda crisi econòmica 
al llarg del 2012 ha provocat una situació 
de retallades contínues en els diferents 
drets econòmics, laborals i socials que 
s’havien aconseguit al llarg dels anys 
gràcies a la lluita, negociació i voluntat 
de millora dels diferents actors polítics 
i socials. L’aplicació de les mesures in-
dicades per la Unió Europea ha provocat 
decisions que han afectat directament 
la limitació de drets reconeguts univer-
salment com el dret a la sanitat, l’edu-
cació, la justícia, l’habitatge, el treball o 
la negociació col·lectiva, per citar-ne al-
guns, la qual cosa està provocant situa-
cions de forta tensió social. 

Aquesta situació complicada es fa pa-
lesa en el nostre servei amb demandes 
d’atenció de persones en situacions 
cada cop més vulnerables i, moltes ve-
gades, vulnerables en més d’un aspecte. 
Val a dir que la regulació mitjançant de-
crets i altres mecanismes legals condu-
eix a una realitat en què no es pot parlar 
de discriminació de diferents persones 
davant d’un dret determinat per motiu 
de sexe, orientació sexual o ètnia, per 
posar-ne alguns exemples, sinó direc-
tament a la supressió del dret mateix. 
Aquesta situació ens porta a actuar en 
un nombre de casos elevat informant de 

la nova realitat i del nou marc legal, fent 
una acurada tasca de contenció.

Respecte a l’àmbit legal, el marc norma-
tiu i les declaracions institucionals, tres 
moments destacables de l’any 2012:

- L’aprovació de la Mesura de govern 
per al reconeixement del fet religiós, 
la garantia de la llibertat religiosa i la 
millora de les relacions entre les co-
munitats religioses i l’Ajuntament de 
Barcelona del 27 d’abril de 2012.

- La Declaració institucional de l’A-
juntament de Barcelona de rebuig de 
la pena de mort en els casos derivats 
d’homosexualitat i identitat de gènere, 
aprovada per la Comissió de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports el 12 de juny  
de 2012.

- La desestimació del recurs d’in-
constitucionalitat contra el dret de 
les parelles homosexuals a contrau-
re matrimoni. La decisió del Tribunal 
Constitucional es va publicar el 6 de 
novembre de 2012.  

reCursos

Pel que fa als recursos econòmics, 
la Direcció del Programa de Drets Ci-
vils ha disposat d’un pressupost de 
1.867.480,14 €. Una part important d’a-
quest (el 35,33%) s’ha destinat a donar 
suport a activitats i projectes de les en-
titats de la ciutat. 

L’equip humà de la Direcció del Progra-
ma de Drets Civils està format actual-
ment per tretze professionals. El nombre 
de professionals ha disminuït per dife-
rents motius i això ha obligat a fer una 
reorganització del servei.

La Direcció disposa de tres oficines situa- 
des en espais diferents.

- En primer lloc, les oficines centrals, 
situades a l’edifici del passeig de Sant 
Joan. L’equip està format per una per-
sona de suport administratiu, quatre 
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tècnics i tècniques i un director de pro-
grama.

- L’Oficina per la No Discriminació es 
troba al carrer Ferran, 32. Formen l’e-
quip una persona de suport i primera 
atenció, quatre tècnics i tècniques i una 
responsable de l’oficina. Tenen el su-
port, en temes legals, de quatre advo-
cades, que presten el servei unes hores 
determinades a la setmana. Es tracta 
d’una contractació externalitzada.

- L’Oficina d’Afers Religiosos. El Centre 
UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT)  
va prestar el servei fins a l’estiu, poc 
després va fer un expedient de regula-
ció d’ocupació i va tancar. A principis 
del 2013 està previst fer un nou nego-
ciat per tal que una nova entitat doni 
el servei i es recuperi el bon funciona-
ment de l’oficina.

aCtiVitats

Malgrat les reorganitzacions necessà-
ries comentades en el punt anterior, des 
de la Direcció del Programa s’ha man-
tingut el treball de promoció dels drets 
humans a la ciutat de Barcelona, con-
solidant i reforçant aquelles actuacions 
que es consideren més importants. Hem 
augmentat els esforços per treballar de 
forma transversal i col·laborativa amb 
altres departaments municipals i enti-
tats ciutadanes per assolir els objectius. 
En aquest aspecte, cal ressaltar el tre-
ball de col·laboració amb la Síndica de 
Greuges quan ha estat necessari, la Se-
cretaria de Família de la Generalitat de 
Catalunya, els Mossos d’Esquadra i la 
Fiscalia de Delictes d’Odi i Discrimina-
ció, entre d’altres.

1. oficina per la No discriminació (oNd)

El treball fet des de l’Oficina per la No 
Discriminació ha continuat al llarg de 
l’any 2012 com a servei especialitzat en 
la defensa de la igualtat i promoció dels 
drets civils, i també com a servei d’aten-
ció i acompanyament a aquelles perso-
nes que han patit una vulneració dels 
seus drets.

Al llarg del 2012 s’ha atès un total de 
1.418 situacions. D’aquestes, s’han obert 
tres-cents expedients per vulneració de 
drets. Dins d’aquest nombre d’atencions, 
els drets més vulnerats són aquells re-
lacionats amb el dret a la dignitat (20% 
dels casos), el dret a la informació (13% 
dels casos) i el dret a la llibertat i la se-
guretat (12% dels casos). 

Pel que fa al treball de prevenció i for-
mació comunitària, han participat en 
activitats formatives 801 persones; d’a-
questes, 476 eren estudiants d’educa-
ció secundària obligatòria (ESO) i batxi-
llerat.

2. oficina d’afers religiosos (oar)

Fins a l’estiu del 2012, l’Oficina d’Afers 
Religiosos ha mantingut les línies de tre-
ball establertes des de la Direcció i ges-
tionades per UNESCOCAT. A partir d’a-
quest moment, i a causa del tancament 
no previst d’UNESCOCAT, ens hem vist 
obligats a mantenir el servei al mínim i 
actuar només en aquells moments en 
què calia una mediació o bé el seguiment 
en situacions concretes.

Tanmateix, la incorporació de la nova fi-
gura del Comissionat d’Afers Religiosos 

taula 32. liquidació del pressupost
Direcció del Programa de Drets Civils, 2012

Capítol € %

Personal 656.095,63 35,13

Béns corrents i serveis 551.640,51 29,54

Transferències corrents 659.744,00 35,33

total 1.867.480,14 100,00
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ha suposat una bona oportunitat per re-
organitzar els objectius i les actuacions 
de l’oficina. Aquestes intencions s’han 
concretat en la Mesura de govern per al 
reconeixement del fet religiós, la garan-
tia de la llibertat religiosa i la millora de 
les relacions entre les comunitats reli-
gioses i l’ajuntament de Barcelona del 
27 d’abril de 2012.

L’Oficina d’Afers Religiosos ha donat su-
port a les entitats religioses i a particu-
lars, tant en aspectes informatius, com 
de formació, d’acompanyament i de me-
diació en conflictes.

Cal destacar l’assessorament sobre la 
regularització de llocs de culte a qua-
ranta-set entitats religioses que s’han 
adreçat a l’oficina i setanta-set asses-
soraments i acompanyaments en acti-
vitats realitzades en equipaments i a la 
via pública.

Dins de les tasques de promoció i apro-
pament de les entitats religioses i els di-
ferents cultes a la ciutadania de Barce-
lona, s’ha fet un total de vint-i-sis visites 
a centres de culte, amb 592 participants, 
la majoria estudiants dels diversos cen-
tres escolars. Cal remarcar les actuacions 
fetes des de l’Oficina en intervenci- 
ons facilitadores o mediadores, sobretot 
entre serveis de les administracions i 
entitats religioses o entre entitats religi-
oses i el seu entorn més proper. 

esdeVeNiMeNts relleVaNts

Les actuacions més rellevants de l’any 
han estat: 

- Per primer cop, des de la Regidoria de 
Dona i Drets Civils s’ha signat un con-
veni amb l’Associació Catalana d’Em-
preses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) 
amb un doble objectiu: col·laborar en 
l’activitat del PRIDE Barcelona, el fes-
tival del col·lectiu Gai, Lesbià, Transse-
xual i Bisexual (LGTB) i treballar també 
en la inserció laboral de persones del 
col·lectiu LGTB amb situacions més 
vulnerables.

- També ha estat el primer any que 
s’ha signat un conveni amb l’Associa-
ció Unió Romaní. L’objectiu és col·la- 
borar en casos de vulneració de drets 
de persones d’ètnia gitana.

- Signatura d’un conveni amb la Plata-
forma per la Llengua per col·laborar en 
la difusió i defensa dels drets lingüístics.

- Estreta col·laboració amb el Con-
sell Municipal del Poble Gitano i amb 
el Consell Municipal de Lesbianes, 
Gais i Dones i Homes Transsexuals. 
En ambdós casos s’ha donat el suport 
tècnic i de producció a les iniciatives 
dels consells. També és remarcable el 
desenvolupament dels diferents apar-
tats que conté el Pla Municipal per al 
Col·lectiu Gai, Lesbià, Transsexual i Bi-
sexual. 

També cal fer referència a les activitats 
següents: 

actes i esdeveniments

- La Veu dels Infants, el Pregó de la Laia. 
Hi ha col·laborat l’Institut d’Educació de 
Barcelona, amb una participació de deu 
escoles i 318 alumnes. Els nens i les ne-
nes han exercit els seus drets i les se-
ves obligacions com a ciutadans i ciuta-
danes de Barcelona i han fet propostes 
i han explicat els seus compromisos a 
l’Alcalde sobre «El món digital».  
  

- Cicle de Cinema dels Drets dels Infants. 
Hi han participat més de 3.798 nens i ne-
nes de les escoles de la ciutat de Barce-
lona. 

- Diversity Day. S’ha treballat amb nois i 
noies de la ciutat per donar a conèixer el 
valor dels drets humans i les entitats de 
drets humans que treballen a la  ciutat. Hi 
han participat dotze escoles, 803 joves i 
quinze entitats, en col·laboració amb l’A-
gència de Drets Fonamentals (FRA).

- Commemoració de dies internacionals 
i dates assenyalades: 
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• 27 de gener. Dia Internacional en 
Commemoració de les Víctimes de 
l’Holocaust.

• 21 de març. Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Discriminació Racial.

• 8 d’abril. Dia Internacional del Poble 
Gitano.

• 10 de novembre. Kristallnacht, po-
grom de novembre, en record dels mi-
lers de jueus que la nit del 9 al 10 de 
novembre del 1938 van ser assassinats 
o deportats.

• 10 de desembre. Dia Internacional 
dels Drets Humans.

- I Seminari Internacional Antisemitis-
me, en col·laboració amb la Fundació 
Baruch Spinoza. 

- Premis 1978. Premis atorgats per la 
Coordinadora Gai-Lesbiana a les per-
sones que des de fora del col·lectiu han 
treballat pels seus drets. 

- II Trobada Interreligiosa Iberoamerica-
na, en col·laboració amb el Grup de Tre-
ball Estable de les Religions. 

altres projectes

- S’ha continuat la implementació del 
Pla Municipal per al Col·lectiu Gai, Les-
bià, Transsexual i Bisexual de la ciutat 
de Barcelona amb un total de 228 ac-
tuacions.

- S’està dissenyant el Pla Municipal 
del Poble Gitano, amb les entitats del 
Consell Municipal del Poble Gitano i 
seguint les directrius de la Unió Eu-
ropea en habitatge, salut, educació i 
ocupació.

- També s’està treballant en el projec-
te educatiu per crear la Xarxa d’Esco-
les per la Igualtat i la No Discriminació, 
amb la col·laboració del Consorci d’E-
ducació. Aquest projecte consisteix a 
formar en valors per donar a conèixer 

els valors dels drets humans i la seva 
aplicació real amb l’objectiu d’assolir 
la millora social.

participació en xarxes de ciutats al nivell 
internacional

Al nivell internacional s’ha col·laborat en 
dues xarxes de ciutats: 

- L’European Coalition of Cities Against 
Racism (ECCAR), que aglutina cent 
quatre ciutats de vint-i-dos països 
europeus. S’ha participat en les reu- 
nions del Comitè Director a la ciutat de 
Bolonya i s’ha format part del comitè 
directiu.

- Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 
La Secretaria d’aquest organisme és a 
la ciutat de Barcelona. Hi són presents 
cent vint-i-sis Estats i més de mil ciu-
tats d’arreu del món. S’ha participat a 
les trobades preparatòries i a la I Tro-
bada Mundial de Governs Locals pel 
Dret a la Ciutat, a Saint-Denis (Fran-
ça). Des del 2011, la Comissió d’Inclu-
sió Social i Democràcia Participativa 
i Drets Humans és presidida per la 
Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports.

perspeCtiVes de Futur per  
al 2013

Entre els reptes més rellevants del 2013, 
en destacaríem els següents:

- Consolidar el treball que es fa amb les 
entitats del poble gitano de la ciutat de 
Barcelona en els actes de celebració 
del Dia Internacional del Poble Gitano. 
Unir esforços i donar un missatge con-
junt de convivència i cohesió social.

- Dissenyar l’Estratègia Local amb el 
Poble Gitano. L’objectiu és fer una fei-
na de col·laboració amb les entitats i 
els líders territorials per tenir un pri-
mer esborrany enllestit cap a finals del 
2013. Veure els nexes d’unió amb el fu-
tur Pla Integral del Poble Gitano de la 
Generalitat de Catalunya.
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- Estudiar la possibilitat que la ciutat de 
Barcelona formi part del grup de treball 
sobre el poble gitano d’Eurocities i tam-
bé valorar la possibilitat de formar part 
del grup de treball que s’està creant dins 
el Consell d’Europa.

- Prosseguir la implementació del Pla Mu-
nicipal del Col·lectiu Gai, Lesbià, Trans- 
sexual a la ciutat de Barcelona. Tres as-
pectes rellevants per treballar l’any 2013 
seran:

• La situació del col·lectiu transsexual 
i les dificultats d’inserció laboral i de 
manteniment del lloc de treball en els 
processos de canvi de sexe.

• La situació específica del col·lectiu 
LGTB en arribar a la tercera edat i pos-
sibles propostes de millora.

• La creació d’un grup de treball per 
cercar solucions i crear protocols clars 
d’actuació en els dos casos anteriors. 

taula 33. indicadors de producció dels serveis
Direcció del Programa de Drets Civils, 2012

 2011 2012 % d’increment

oficina per la No discriminació

Situacions ateses 1.178 1.418 20,37

Expedients oberts per vulneració de drets 229 300 31,00

Persones que han rebut formació 697 801 14,92

oficina d’afers religiosos   

Actes de difusió i sensibilització 89 111 24,72

Demandes d’informació ateses 299 175 -41,47

Accions de suport i acompanyament 334 200 -40,12

- Dissenyar el primer esborrany de la 
Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la No 
Discriminació. L’objectiu és disposar del 
document consensuat al llarg del 2013.

- Posar en marxa la nova contractació de 
l’Oficina d’Afers Religiosos. Principis, ob-
jectius, infraestructura, inici del servei...

- Dissenyar i consensuar el primer do-
cument de treball de l’Agència per la 
Igualtat i la No Discriminació. Una idea 
conceptual que aglutini tots els serveis 
i programes per a la promoció i defensa 
dels drets humans a la ciutat de Barcelo-
na. L’objectiu és presentar una Mesura de 
Govern el quart trimestre de l’any.

- Dissenyar i implementar el nou web  
de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Xavier Cubells galles
Director del Programa de Drets Civils
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2.3.2.  
direcció del programa d’adolescència i Joventut

MissiÓ

La Direcció d’Adolescència i Joventut 
té com a missió incidir en polítiques 
juvenils relatives als àmbits acadèmic, 
ocupacional, d’emprenedoria, de l’habi-
tatge, de l’associacionisme i de la salut. 
A més, s’ocupa de garantir la transversa-
litat d’aquests polítiques amb les dife-
rents àrees de l’Ajuntament. 

eNtorN

L’Ajuntament de Barcelona té la clara vo-
luntat de potenciar aspectes estratègics 
per al futur de la ciutat, com la formació 
de joves i adolescents, i lluitar contra l’a-
tur juvenil i per la coresponsabilitat. 

Aquestes polítiques de joventut vénen 
determinades tant pel capteniment del 
govern municipal com per la Carta Muni-
cipal de Barcelona, aprovada pel DOGC 
l’1 d’agost de 1999. Precisament en el 
Capítol XI, article 111, la Carta diu tex-
tualment: «L’Ajuntament de Barcelona 
ha de promoure totes les accions i tots 
els serveis que facilitin la inserció pro-
fessional dels joves, i també la partici-
pació d’aquest sector en la vida ciutada-
na, i ha de prestar una especial atenció 
al desenvolupament de fórmules de vo-
luntariat i de manteniment de la xarxa 
associativa juvenil».

L’Ajuntament de Barcelona té la clara 
voluntat de potenciar aspectes estratè-
gics tant per al present com per al futur 
de la ciutat. L’ocupació per als joves és 
la màxima prioritat, atès el context de 
crisi i l’índex d’atur juvenil existent. Per 
aquest motiu, promocionar l’ocupació ju-
venil i recolzar la formació professional i 
l’emprenedoria juvenil implicarà que s’hi 
destinin gran part dels esforços de la Re-
gidoria d’Adolescència i Joventut.

reCursos

El Programa d’Adolescència i Joventut 
disposa del director del programa, de 
cinc tècnics i una administrativa, encar-
regats d’impulsar aquelles polítiques 

de joventut i adolescència que des de la 
Regidoria d’Adolescència i Joventut es 
consideren més oportunes, a partir de 
les quals es poden oferir serveis especí-
fics, serveis puntuals i programes.

Pel que fa als recursos econòmics, la 
taula 34 presenta el tancament del 2012.

aCtiVitats

La Direcció del Programa d’Adolescèn-
cia i Joventut disposa de quatre equipa-
ments:

• Centre d’Informació i Assessorament 
per a Joves (CiaJ)
El CIAJ té la missió de difondre la in-
formació, orientar i assessorar els i les 
joves de la ciutat de Barcelona en els 
àmbits d’interès juvenil, facilitant així el 
seu procés de desenvolupament social, 
d’autonomia personal i afavorint la ciu-
tadania activa. Una de les dades recolli-
des durant aquest any és el total d’usos 
realitzats pels nois i noies, que ha estat 
de 34.365. 

• Centre d’Assessorament Acadèmic per 
a Joves (CaaJ) 
El CAAJ té la missió de realitzar accions 
de gestió de la informació acadèmica i 
professional (recerca, tractament, ela-
boració i classificació) i orientació i as-
sessorament a joves i a professionals 
dels Punts d’Informació Juvenil (PIJ). El 
Centre d’Assessorament Acadèmic per 
a Joves és un servei de promoció social 
especialitzat en la temàtica acadèmi-
ca. Una de les dades recollides durant 
aquest any és el total d’usos realitzats 
pels nois i noies, que ha estat de 4.278. 

taula 34. liquidació del pressupost
Direcció del Programa d’Adolescència i Joventut, 2012

Capítol € %

Personal 333.923,93 16,41

Béns corrents i serveis 1.052.244,69 51,71

Transferències corrents 648.915,00 31,89

total 2.035.083,62 100,00
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• El Centre de Recursos per a les Asso-
ciacions Juvenils (CraJ) 
El CRAJ és un servei que té l’objectiu 
d’oferir suport i potenciar el teixit asso-
ciatiu juvenil de la ciutat. Ofereix infor-
mació sobre entitats juvenils existents a 
la ciutat de Barcelona i les seves activi-
tats, dóna suport a grups i associacions 
juvenils per al seu funcionament i les se-
ves activitats i projectes mitjançant una 
àmplia oferta de recursos. Una de les 
dades recollides durant aquest any és el 
total d’usos realitzats pels nois i noies, 
que ha estat de 12.795. 

• Granja-Escola Casa de Colònies Can 
girona
Situada a Santa Maria de Martorelles, la 
Granja-Escola permet oferir a les enti-
tats educatives de la ciutat unes instal-
lacions per tal de dur a terme excursions 
i acampades.

Al llarg de l’any, la Direcció del Programa 
d’Adolescència i Joventut ha impulsat 
un extens catàleg de serveis destinats 
a joves i adolescents posant l’accent 
en les necessitats reals de qui esdevin-
dran. Els serveis i programes que s’im-
pulsen pretenen atendre les demandes 
dels joves principalment en pilars com 
ara la formació, l’ocupació, la participa-
ció i l’habitatge. 

Dins de l’extens catàleg de serveis, i amb 
marcada incidència per als joves, en po-
dem destacar els següents:

• Les sales d’estudi Nocturnes. Sor-
geixen de la necessitat d’oferir espais i 
eines formatives a joves i adolescents, 
adaptats a les seves necessitats d’ús. 
Són espais adequats per a la concentra-
ció i l’estudi en horari nocturn (de 21 a 1 
h). El servei consta de les Sales d’Estudi 
Nocturnes Permanents, que funcionen 
durant tot l’any, i les Sales d’Estudi Noc-
turnes Puntuals, obertes en època d’e-
xàmens per tal de reforçar el servei en el 
moment de major demanda. Actualment 
es disposa de vuit Sales d’Estudi Noc-
turnes Permanents i quinze Sales d’Es-
tudi Nocturnes Puntuals. El servei es 

realitza en conveni amb el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona i els distric-
tes implicats. Una de les dades recolli-
des durant aquest any és el total d’usos 
realitzats pels nois i noies, que ha estat 
de 77.768.

• Un altre servei que s’ha ofert és el ser-
vei d’informació i dinamització als Cen-
tres d’educació secundària (Punts JIP). 
D’una banda és un espai d’atenció pre-
sencial estable situat al centre docent 
que posa a l’abast dels i les joves tot un 
seguit de recursos informatius d’interès 
i, de l’altra, genera un conjunt d’accions 
i estratègies que promouen experiències 
de participació dels i de les joves. Aquest 
any s’ha intensificat el servei amb un to-
tal de cinquanta-tres Punts JIP en funcio- 
nament al desembre del 2012. Una de 
les dades recollides durant aquest any 
ha estat el nombre de demandes d’in-
formació realitzades pels nois i noies als 
Punts JIP, que ha estat d’11.602 en dife-
rents àmbits temàtics. 

• Es disposa també de la Xarxa de punts 
d’informació Juvenil (piJ) de Barcelona. 
Aquesta està constituïda pels diferents 
PIJ de titularitat municipal (incloent-hi 
també el PIJ Calàbria, de titularitat de la 
Generalitat), que estan gestionats per  
la Direcció del Programa d’Adolescència 
i Joventut i els diferents districtes de 
Barcelona. Aquesta Direcció té la missió 
de facilitar i coordinar la tasca dels di-
ferents Punts d’Informació Juvenil de la 
ciutat per així aconseguir una resposta 
coordinada i amb fonts comunes de da-
des a les necessitats informatives que 
té la gent jove de la ciutat. Una de les 
dades recollides durant aquest any és el 
total d’usos realitzats pels nois i noies, 
que ha estat de 81.686. 

• Per complementar la importància que té 
la formació des de la Regidoria s’impulsa 
un extens catàleg de serveis d’assesso-
rament per als i les joves. Els serveis d’in-
formació i assessorament especialitzats 
estan creats per abordar les necessitats 
informatives específiques en una temà-
tica concreta molt demandada per la 
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població juvenil i que requereix una res-
posta més concreta i extensa que la d’un 
servei generalista d’informació juvenil. 
La temàtica que aborden els assessora-
ments són drets i deures laborals, itine-
raris acadèmics, mobilitat europea, asso-
ciacionisme i turisme.

• A més dels serveis permanents se n’o-
fereixen de temporals, com és el cas de 
la campanya anual in-forma’t, que dóna 
a conèixer en els Punts d’Informació Ju-
venil els itineraris acadèmics i tràmits 
que es necessiten per a optar a un o altre 
estudi, en finalitzar l’educació secundà-
ria obligatòria o els ensenyaments se-
cundaris no obligatoris. O la Campanya 
Mostra de turisme Juvenil, que té com a 
missió fomentar la mobilitat juvenil mit-
jançant la promoció del viatge turístic 
adaptat a les seves necessitats. 

• Des de la Direcció s’ha organitzat la 
iX edició del Festival Barcelona Visual-
sound. Aquest festival és un espai d’ex-
hibició i una plataforma de promoció 
per a la gent jove (menors de 35 anys), 
artistes i creadors en l’àmbit audiovisual 
que es mostra en equipaments munici-
pals. El festival consta de cinc catego-
ries dintre de la Secció Competició i tres 
concursos. A banda, es realitza tot un 
seguit d’activitats paral·leles gratuïtes. 
Un total de 388 obres hi van participar 
en les diferents categories, de les quals 
se’n van seleccionar 156.

A més, s’han realitzat col·laboracions mit-
jançant convenis amb les diferents Fede-
racions d’Entitats d’Educació i del Lleure, 
convenis amb Plataformes territorials de 
Joventut i la convocatòria ordinària de 
subvencions i projectes d’interès.

aCtuaCioNs i esdeVeNiMeNts 
relleVaNts

el pla d’adolescència i Joventut  
2013-2016

El projecte més rellevant de l’any va 
ser treballar en l’elaboració del nou Pla 
d’Adolescència i Joventut. Es partia del 

Pla de Joventut 2006-2010 que estava 
en pròrroga i es feia del tot necessari 
adaptar-lo a la nova realitat tot tenint en 
compte la difícil situació que pateixen 
els i les joves barcelonins actualment.

Aquest Pla va destinat a adolescents de 
12 a 16 anys i joves de 17 a 30 anys. S’ha 
volgut fer una aposta per l’etapa de l’a-
dolescència, ja que ha estat una franja 
d’edat oblidada en dissenyar polítiques 
de promoció. 

Cal destacar que, durant el procés de 
recollida d’informació per a elaborar-lo, 
s’ha comptat amb l’opinió i les aporta-
cions d’experts, especialistes (tant a 
escala departamental com del sector) 
i els mateixos adolescents i joves de la 
ciutat. Ha estat un procés de participa-
ció innovador, ja que s’ha creat un web 
específic del Pla i s’ha fet un ús intensiu 
de les xarxes socials per recollir les opi-
nions i les aportacions dels joves de la 
ciutat.

punt d’informació Juvenil al palau alòs

Durant el mes de desembre, s’ha obert el 
Punt d’Informació Juvenil al Palau Alòs, 
un servei d’orientació, assessorament, 
informació i suport a la tramitació dis-
senyat, especialment, per atendre joves 
i adolescents d’entre 12 i 30 anys del dis-
tricte de Ciutat Vella. Es tracta del desè 
punt que la Regidoria d’Adolescència i 
Joventut obre a Barcelona i està connec-
tat a la xarxa general de Punts d’Infor-
mació Juvenil de la ciutat. Està concebut 
com un espai on poder consultar infor-
mació de manera autònoma. Disposa 
d’accés lliure a Internet, de la possibilitat 
de fer consultes online i per telèfon i de 
tauler d’anuncis. Aquest espai pot acollir 
xerrades, conferències, exposicions i pot 
oferir atenció individual i a grups. 

assessories de mobilitat 

Les assessories de mobilitat estan di-
rigides a tots els joves i les joves de la 
ciutat que estan interessats a marxar a 
l’estranger, ja sigui per motius d’estudis, 
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de treball o de voluntariat. Pretén oferir 
informació i orientació sobre els progra-
mes i recursos que permetin als joves 
realitzar el seu projecte d’estada en un 
altre país. Atesa la demanda cada cop 
més gran dels joves per obtenir informa-
ció per anar a altres països fora de l’àm-
bit europeu, s’han ampliat les assesso-
ries a l’àmbit extracomunitari. Així, els 
joves poden rebre informació de països 
com el Canadà, els Estats Units, Austrà-
lia, el Japó, Indonèsia, Malàisia o l’Índia. 
Al llarg del 2012 s’ha fet fer un total de 
cinc-centes dues assessories individu-
als i un total de vint-i-cinc tallers (pre-
sentació a grups) als quals han assistit 
569 persones.

Al novembre va tenir lloc la primera as-
sessoria internacional, que va anar a 
càrrec de dos tècnics de l’ambaixada 
del Canadà en el marc de la Iniciativa 
«Experiència Internacional Canadà». 
Aquesta xerrada anava dirigida a joves 
d’entre 18 i 35 anys interessats a te-
nir una experiència cultural i laboral en 
aquest país. Aquesta iniciativa és fruit 
d’un acord establert entre l’Estat espa-
nyol i el Govern del Canadà. Atesa l’ac-
ceptació d’aquesta xerrada, finalment 
se’n va haver de fer una segona. En total 
van assistir-hi 243 persones. 

reptes de Futur per al 2013

Les mesures de la Direcció del Programa 
d’Adolescència i Joventut per al proper 
any del Pla giraran al voltant dels set ei-
xos, els vint objectius i les noranta línies 
d’actuació definits en el Pla i es concre-
taran en tota una sèrie d’accions que 
abordaran, de forma transversal, tots 
aquells temes que més afecten els i les 
joves i adolescents de la ciutat. Les ac-
cions es concretaran de forma anual per 
poder-les adequar a les necessitats de 
cada moment. 

Fomentar l’ocupació i la formació

Realitzar un pla de xoc de mesures ur-
gents, en concordança amb el Pla d’A-
dolescència i Joventut 2013-2016, que 

estiguin orientades a combatre l’atur 
juvenil i a impulsar l’ocupació de quali-
tat entre els joves de la ciutat. El pla de 
xoc ha de servir per facilitar i promoure 
les iniciatives emprenedores i es dirigi-
rà a l’orientació, la formació específica i 
l’accés a recursos complementaris i d’a-
companyament per als joves.

Centre d’adolescents

Està prevista la posada en marxa del 
Centre d’Adolescents. La seva finalitat 
és facilitar un recurs a les famílies que 
tinguin adolescents de 12 a 18 anys i  
que es troben o es poden trobar en situa-
cions de crisi i que necessiten assesso-
rament. Aquest recurs permetrà fer una 
primera atenció del cas, i assessorar, in-
formar, atendre i/o si escau derivar-lo a 
un altre servei especialitzat. 

Xarxa d’equipaments Juvenils

Partint del Pla d’Equipaments Juvenils 
2008-2015 es vol crear la Xarxa d’Equi-
paments Juvenils de la ciutat de Barce-
lona. Aquesta xarxa ha de procurar opti-
mitzar al màxim els recursos ja existents 
dels equipaments en servei i donar pre-
ferència a la seva adequació. 

Així mateix, una de les mesures que es 
pretén dur a terme és obrir noves línies 
de col·laboració entre entitats i districtes. 
No s’han d’excloure equipaments que no 
siguin de titularitat municipal, que formin 
part d’entitats i puguin oferir el servei a la 
ciutadania per mitjà de col·laboració pú-
blica-privada.

servei d’informació i dinamització als 
Centres d’educació secundària (punts 
Jip)

El curs 2012-2013 no només implicarà 
la continuïtat d’un model que ha fun-
cionat, amb la incorporació d’un seguit 
de millores tècniques que fan el servei 
més eficient i adequat a les prioritats 
del moment, sinó que s’obrirà la porta 
a oferir-lo a les escoles concertades de 
titularitat privada. D’aquest manera, es 
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dóna resposta a la petició de molts cen-
tres que al llarg del curs s’han interessat 
pel projecte i han consultat sobre la pos-
sibilitat d’acollir-s’hi. Així el Servei d’In-
formació i Dinamització incrementarà el 
nombre de destinataris; això sí, de for-
ma pausada i adequant-se als recursos 
existents.

pla d’skaters

La pràctica de l’esport a l’espai públic 
contribueix a convertir-lo en un lloc de 
trobada i convivència, alhora que inci-
deix positivament en la qualitat de vida 
de la ciutadania. No obstant això, algu-
nes activitats esportives comporten un 
ús intensiu dels espais públics urbans i 
poden ser font de molèsties. Es vol tre-
ballar per adequar i crear instal·lacions 
especialitzades que contribueixin a or-
denar la pràctica de les activitats espor-
tives que fan ús de l’espai públic com és 

l’skate, els patins i la bici-trial. A més, 
es vol treballar perquè es faci de forma 
consensuada amb els i les joves que els 
practiquen.

Nou canal de comunicació amb els joves

Es posarà en marxa un nou canal de 
comunicació amb els joves a través del 
Facebook. Aquest serà un espai on els 
joves trobaran tot el que passa a la ciu-
tat i amb el qual es podrà establir una 
comunicació directa amb l’Ajuntament. 
Es tracta de facilitar nous mecanis-
mes d’accés a la informació que pugui 
ser d’interès per als joves i de generar 
dinàmiques de participació, opinió i in-
formació.

Josep ramon Morell sau
Director del Programa d’Adolescència  
i Joventut

taula 35. indicadors de producció dels serveis. Nombre d’usos
Direcció del Programa d’Adolescència i Joventut, 2012

 2011 2012 % d’increment

Centre d’Informació i Assessorament  
per a Joves (CIAJ) 35.803 34.365 -4,02

Centre d’Assessorament Acadèmic  
per a Joves (CAAJ) 3.910 4.278 9,41

Centre de Recursos  
per a les Associacions Juvenils (CRAJ) 5.682 12.795 125,18

Sales d’Estudi Nocturnes 68.571 77.768 13,41

Servei d’Informació i Dinamització  
als Centres d’Educació Secundària (Punts PIJ)* 6.409 11.602 81,03

Xarxa de Punts d’Informació Juvenil  76.702 81.686 6,50

* L’any 2012 recull les demandes d’informació i les de dinamització. Com que l’any 2011 només van quedar 
recollides les demandes d’informació, l’increment reflectit en aquests indicadors és superior al real, tot i 
que s’ha incrementat.
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2.3.3.  
direcció del programa de  dona

MissiÓ

La Direcció del Programa de Dona té com 
a missió posar a l’abast de la ciutadania 
una xarxa de serveis i recursos d’infor-
mació, assessorament i atenció per a les 
dones amb la finalitat de promoure-les 
personalment i social, lluitar contra la 
violència masclista i qualsevol discrimi-
nació i atendre de manera específica les 
persones que exerceixen la prostitució o 
treball sexual al carrer per respondre a 
les seves necessitats més bàsiques.

eNtorN

La violència contra les dones està pro-
fundament arrelada a les estructures 
socials ja que es tracta d’un fenomen 
estructural que adopta múltiples formes 
i requereix respostes integrals i especí-
fiques que impliquin i actuïn coordina-
dament amb els altres serveis i recursos 
socials (serveis socials, salut, cossos de 
seguretat, justícia, educació, cultura, 
treball, habitatge, etc.). Així, la violència 
envers les dones necessita un abordatge 
integral  que contempli la multifactoria-
litat de les causes que generen aquest 
greu problema social. Cal, doncs, un tre-
ball coordinat i transversal de les dife-
rents àrees i institucions per potenciar i 
dissenyar estratègies específiques i es-
pais de treball en xarxa.

Per fer aquest abordatge i el disseny dels 
serveis és imprescindible contemplar la 
diversitat i l’especificitat de les barce-
lonines per donar resposta a les seves 
necessitats i realitats tenint en compte 
la seva diversitat (edat, opcions sexu-
als, nivell socioeconòmic, estat de salut, 

origen cultural, situacions de risc, entre 
d’altres). La proximitat dels serveis en el 
territori és una primera forma de facilitar 
aquesta accessibilitat i d’adaptar la res-
posta a les realitats diferents i plurals.

Al llarg del 2012 s’ha portat a terme bona 
part de la mesura de govern aprovada el 
28 d’octubre de 2011 respecte a  les Ac-
tuacions de millora i nou impuls a l’Agèn-
cia per a l’Abordatge Integral del Treball 
Sexual i, el mes d’octubre de 2012, s’ha 
presentat un informe exhaustiu amb les 
accions desenvolupades i els primers 
resultats. 

reCursos

El pressupost executat el 2012 de la Di-
recció del Programa de Dona ha estat de 
5.351.977,57 €, segons es detalla en la 
taula 36.

Pel que fa als recursos humans, la Di-
recció de Dona ha disposat de vuit per-
sones, totes elles dones. Tanmateix, els 
seus serveis es gestionen de forma ex-
ternalitzada amb aportació de personal 
no municipal.

aCtiVitats

1. Centre d’informació i recursos per a 
les dones (Cird) 

El CIRD és un servei municipal que té la 
finalitat de corregir les desigualtats de 
gènere a la nostra ciutat i garantir els 
drets de ciutadania de les dones.  És un 
servei dirigit a totes les dones per donar 
resposta a les diferents demandes d’in-
formació i assessorament i potenciar els 
processos d’autonomia, per desenvolu-
par i promoure la participació política i 
social de les dones.

Durant el 2012, l’equip del CIRD ha estat 
format per cinc persones: una directora, 
una dinamitzadora sociocultural, una do- 
cumentalista i dues administratives. 

Les dades del centre recullen un incre-
ment substancial respecte a les perso-

taula 36. liquidació del pressupost
Direcció del Programa de Dona, 2012

 €  %

Personal 413.448,56 7,73

Béns corrents i serveis 2.925.515,94 54,66

Transferències corrents 2.013.013,07 37,61

total 5.351.977,57 100,00



nes usuàries del servei i les participants 
als actes durant el 2012, increment que 
es relaciona amb l’ampliació de la pro-
gramació d’activitats i, especialment, 
amb les accions formatives amb pers-
pectiva de gènere. Especial incidència va 
tenir el curs «Economia amb perspectiva 
de Gènere. Com sortir-nos-en col·lec- 
tivament de la crisi?».

Al Servei, s’hi van adreçar 2.646 perso-
nes: 1.319 a títol individual (49,8%), 498 
a títol professional (18,8%), 476 dels di-
ferents serveis municipals (18,0%), 343 
entitats o grups de dones (13,0%) i deu 
més d’altres tipologies (0,4%).

Pel que fa al Centre de documentació, 
s’hi han rebut 667 demandes: 344 han 
estat de préstec, 184 de consulta, 120 
de recerca bibliogràfica, tretze del fons 
audiovisual i sis més d’altres tipologies. 

En relació amb els recursos pedagògics, 
el centre va rebre 1.522 demandes. Les 
maletes pedagògiques amb més de-
manda van ser: «Drets sexuals i repro-
ductius», «Dones grans, dones sàvies, 
dones sanes» i «Motxilla de contes co-
educatius», però les novetats del 2012 
van ser: «Princeses que no esperen prín-
ceps i nens que no volen ser pirates» (de 
contes no sexistes) i «L’anàlisi de la vio-
lència masclista als mitjans de comuni-
cació», a més de «Coresponsable 100%» 
(en preparació).

Respecte a les exposicions itinerants 
destacaríem: «Violència masclista a la 
parella: desmuntem mites?» i «Les pa-
raules i les imatges transmeten valors»; 
el 2012 es va elaborar una còpia itinerant 
de l’exposició de la Creu Roja «Et corres-

pon, ens correspon» per a la sensibilit-
zació entorn de la coresponsabilitat de 
les tasques de cura i domèstiques entre 
homes i dones.

La distribució de les demandes dels re-
cursos pedagògics es presenta a la taula 
38.

taula 37. Centre d’informació i recursos per a les dones (Cird)
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Persones usuàries ateses 5.302 6.227 17,45

Participants en actes de dinamització i sensibilització 2.436 3.136 28,73

Visites a la pàgina web 123.250 139.649 13,31

Visites al blog - 15.110 -

taula 38. recursos pedagògics (demandes)
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2012 %

Activitats CIRD 678 44,55

Exposicions pròpies o externes 251 16,49

Acord Ciutadà 212 13,93

Gestió d’espais i préstecs 140 9,20

Maletes pedagògiques 118 7,75

Fitxer de recursos de dinamització 78 5,12

Observatori de les Dones  
als Mitjans de Comunicació 39 2,56

Sense informació 4 0,26

Altres 2 0,13

total 1.522 100,00

Altres activitats que cal destacar són:

• El Jurat del Premi 8 de Març – Maria 
Aurèlia Capmany, dotat amb 15.000 €, 
va ser per a «TEMPS DE CANVIAR. Fle-
xibilitat a les empreses, conciliació a 
les persones i  coresponsabilitat a la 
llar», per contribuir a la promoció de la 
coresponsabilitat en l’àmbit empresa-
rial i en la gestió flexible i individualit-
zada dels horaris laborals i la gestió del 
temps que faciliti actuar en les mesu-
res de conciliació laboral. Per unanimi-
tat, el jurat va  fer una menció especial 
al projecte «EDUCA & CO. Programa 
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per al foment de la coresponsabilitat a 
partir de l’educació per a la igualtat», 
presentat per l’Associació Trama, Ser-
veis Culturals, per contribuir a la tasca 
d’educació i sensibilització, i als canvis 
culturals en relació amb els rols este-
reotipats de gènere que dificulten la 
coeducació i la coresponsabilitat.

• La Direcció va participar a la Mostra 
d’Entitats de la Mercè amb l’estand 
«Les coses no es fan soles» amb acti-
vitats d’informació i de sensibilització 
sobre temes de coresponsabilitat.

• El  XXII Cicle de Cinema de Dones es 
va celebrar a l’octubre al Parc de les 
Aigües del Guinardó amb el mateix 
lema que l’estand de la Mercè.

• El 29 de novembre, al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), es va realitzar l’acte comme-
moratiu del Dia Internacional contra la 
Violència vers les Dones i la celebració 
del desè aniversari del Circuit Barce-
lona contra la Violència vers les Dones 
i de l’Acord Ciutadà per una Barcelo-
na Lliure de Violència vers les Dones, 
amb un reconeixement i compromís 
interinstitucional. Dins dels actes es 
va inaugurar al portal de l’Àngel l’ex-
posició «El Passeig de la Vergonya» en 
què es va denunciar a través de sei-
xanta casos reals la realitat de la vio-
lència masclista que viuen milions de 
dones a tot el món.

Respecte a altres iniciatives amb suport 
del CIRD i de la Direcció del Programa 
de Dona s’ha de destacar, un any més, la 
presència de la Patge Estel a la Cavalca-
da de Reis, una figura que contribueix a 

avançar cap a l’equitat entre dones i ho-
mes amb la finalitat d’explicar als nens 
i a les nenes de la ciutat i, sobretot, als 
pares i a les mares, la importància d’es-
collir joguines no sexistes i no violentes; 
el projecte «Dones i moviments urbans», 
que està treballant en el districte de Nou 
Barris i els projectes Els Sabers de les 
Dones i (Re)Imagina’t.

2. punts d’informació a les dones (piad)

La ciutat disposa de deu PIAD, un per 
cada districte. Són serveis que oferei-
xen informació, orientació i atenció a les 
dones, de forma individual, grupal i co-
munitària i tenen voluntat de proximitat 
i d’implicació territorial. 

Pel que fa a la violència masclista, els 
PIAD fan la detecció, valoren el risc i 
acompanyen en la derivació. L’acompa-
nyament psicològic del PIAD dóna res-
postes específiques i especialitzades a 
les dones perquè puguin trobar la forma 
de fer servir el seu propi potencial per re-
soldre els problemes i els conflictes per-
sonals i relacionals que viuen; així mateix 
afavoreix el procés d’empoderament per 
fer front a les diferents situacions vitals 
que com a dones els corresponen, i mi-
llora les seves relacions amb els altres 
en processos de separació i divorci, dols, 
crisis i canvis en el cicle vital de la dona. 

Durant el 2012, els PIAD han incremen-
tat l’atenció general: la informació ha 
augmentat un 7%, l’assessorament ju-
rídic un 6,8% i un 3,72% de persones 
usuàries ha demanat l’acompanyament 
psicològic. L’atenció en segones visites 
ha sofert un augment perquè les dones 
requereixen un major seguiment. 

taula 39. atenció individual
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Dones ateses en primera entrevista 1.811 1.814 0,17

Dones a partir de la segona entrevista 1.558 1.666 6,93

Dones ateses per la psicòloga 188 195 3,72

Dones ateses per l’advocada 978 1.045 6,85
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Durant aquest any 2012 s’han conduït 
cent deu sessions de grups del PIAD. Pel 
que fa als tallers, el 2012 s’han organit-
zat menys grups però s’ha incrementat 
un 5% el nombre de dones participants.

Durant el 2012 ha augmentat el nombre 
d’entitats participants (22%) perquè els 
PIAD s’han implicat en el plans de bar-
ri i comunitaris, en xarxes i plataformes 
locals, de manera que moltes activitats 
s’han organitzat conjuntament i per 
aquets motiu ha disminuït el nombre 
d’actes propis (en total quinze)  i el nom-
bre de participants (un 26%).

3. equip d’atenció a les dones (ead) 

L’Equip d’Atenció a les Dones (EAD) és un 
servei municipal ambulatori d’atenció es-
pecífica a les dones que viuen violència 
masclista i als seus fills i filles.  Disposa 
d’un equip multidisciplinari de treballa-
dors/es socials, psicòlegs/logues, edu-
cador/a social, advocat/da i insertora 
laboral, que ofereixen atenció integral 
per tal de poder treballar els processos 
de recuperació de les dones ateses i dels 
seus fills i filles, tinguin o no necessitat 
de recursos d’acolliment. 

L’atenció integral es concreta en un pla 
de treball adaptat a l’evolució de la situa- 
ció mentre la dona i els seus fills i filles 
necessitin una intervenció centrada en 
la violència masclista, independentment 
que calgui o no activar recursos especia-
litzats: (teleassistència mòbil, Renda Ac-
tiva d’Inserció (RAI), recursos d’acolliment 
d’urgència o temporal, entre d’altres. 

L’EAD és la porta d’entrada als recursos 
públics i privats d’acolliment d’urgèn-
cia i d’acolliment de llarga estada per a 
dones que viuen situacions de violència 
masclista i per als seus fills i filles.

L’any 2012 un 65,12% de les dones ateses 
al servei per la via d’urgència van requerir 
activar recursos d’acolliment, cosa que 
representa un increment molt important 
si es compara amb la proporció que es va 
donar l’any 2011 (39,18%). Dit d’una altra 
manera, l’any 2012 han arribat menys 
dones que l’any anterior, però la majoria 
estaven en situacions límit. 

D’altra banda, cal destacar que l’any 
2012 hi va haver un increment del 
32,29% de dones que van necessitar un 
acolliment d’urgència, respecte de l’any 
anterior, xifra encara més significativa si 
es té en compte que el nombre de dones 
ateses per via d’urgència va disminuir un 
20,41%. 

• Intervenció Grupal amb Dones 

La intervenció grupal és una eina es-
pe-cialment útil per promoure canvis, 
consolidar processos de recuperació i 
definir projectes de vida exempts de vi-
olència. 

El nou contracte de l’EAD va suposar un 
salt qualitatiu pel que fa a la incorpora-
ció del treball grupal amb dones i infants 
i adolescents i es va incrementar subs-
tancialment el nombre de projectes. Dins 
la categoria de grups psicoterapèutics 
s’ha mantingut el grup adreçat a dones 

taula 40. intervenció grupal
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Conducció  
de grups (sessions)1 102 110 7,84

Organització  
de grups (sessions)2 511 427 -16,44

Total participants3 1.501 1.579 5,20

1.  La conducció de grups es refereix als grups organitzats pel PIAD. 
Són dirigits per la tècnica referent del PIAD i la psicòloga.
2. Es refereix a diferents accions grupals (tallers).
3.  No són participants diferents, les dones poden assistir a diferents 
grups o tallers.

taula 42. dones ateses als ead
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Dones ateses als EAD 1.210 1.139 -5,87

Persones usuàries  
que s’adrecen per primera 
vegada als EAD 425 500 17,64

Dones ateses  
per via d’urgència 245 195 -20,41

taula 41. intervenció comunitària
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Nombre de xerrades  
o actes 132 117 -11,37

Nombre d’entitats  
participants 144 175 21,53

Total de participants 4.130 3.041 -26,37
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i s’ha dissenyat un grup d’infants de 7 a 
12 anys i un grup simultani amb les seves 
mares, a més d’un grup de mares i na-
dons, aquests grups es posaran en mar-
xa el gener del 2013. Respecte als grups 
socioeducatius, com a novetat es va fer 
el taller «El repte de ser mare» i el grup 
«Territori de dones»; a més es van dur a 
terme sis tallers de preparació per a la 
inserció laboral (tres d’iniciació i tres d’a-
profundiment). Quant a activitats grupals 
socioeducatives, es va portar a terme el 
Projecte APROPA, del qual s’han realitzat 
nou activitats, cadascuna d’una sessió.

• Espais d’interconsulta  per a professio- 
nals 

L’EAD ofereix assessorament sobre 
intervenció i recursos en situacions de 
violència masclista a professionals i ser-
veis molt diversos (serveis socials, ser-

veis sanitaris, cossos policials, Justícia, 
etc.). L’any 2012 s’ha realitzat un total de 
134 assessoraments a professionals i 
serveis.

4. servei de teleassitència Mòbil per 
Violència de gènere (ateNpro)

El Servei de Teleassistència Mòbil per Vi-
olència de Gènere és un servei voluntari 
i gratuït que permet a la dona estar per-
manentment localitzable sigui on sigui, i 
en contacte les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any, amb professionals especí-
ficament preparats per donar resposta a 
les necessitats que pugui plantejar (an-
goixa, por, tristesa, inseguretat...). 

L’any 2012 es va donar un lleuger incre-
ment de dones que van disposar del Ser-
vei de Teleassistència Mòbil respecte a 
l’any 2011. 

taula 43. assessoraments i interconsultes
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

serveis socials municipals 71 83 61,94

• Centres de Serveis Socials - 67 -

• Serveis d’Atenció  
Socioeducativa (ABITS) - 1 -

• Departament d’Atenció 
 a Persones Vulnerables - 2 -

• CUESB - 4 -

• EAIA - 3 -

• PIAD - 4 -

• SAH - 1 -

• Casa d’Acollida - 1 -

serveis de salut 29 10 7,46

Fundacions - 5 -

Àmbit de la Justícia - 3 -

guàrdia urbana - 2 -

entitats de dones 4 2 -50,00

ajuntaments i Consells Comarcals 4 1 -75,00

altres serveis públics 
diversos, persones particulars, 
estudiants, etc. 7 28 300,00

total 115 134 16,52

taula 44. servei ateNpro
Direcció del Programa de Dona, 2012

   % 
 2011 2012 d’increment

Dones  
amb  
servei   
ATENPRO 269 286 6,32

5. acolliment d’urgència per Violència 
Masclista

L’any 2012 es va acollir d’urgència per 
violència masclista un total de cent vint-
i-set dones i cent tretze infants i/o ado-
lescents. D’aquestes persones, el Centre 
Municipal d’Acolliment d’Urgència per 
Violència Masclista (CMAU-VM) va aco-
llir cent una dones diferents i vuitanta 
infants o adolescents. La resta, vint-i-
sis dones i trenta-tres fills i filles van 
ser derivats a altres recursos d’urgèn- 
cies privats (amb convenis o no, i pagats 
tots des de la Direcció de Dona) perquè 
la zona de risc de la unitat familiar coin-
cidia amb la zona on es trobava ubicat el 
CMAU-VM o perquè totes les places es-
taven ocupades. 
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• El Centre Municipal d’Acolliment  
d’urgència per Violència Masclista 
(CMau-VM) 

El CMAU-VM és un servei residencial 
d’urgència per a dones i per als seus fills i 
filles que viuen violència masclista. Fun-
ciona les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any. El Centre disposa d’un equip multi-
disciplinari integrat per professionals de 
l’educació social, la psicologia i el treball 
familiar. Es tracta d’un recurs de caràcter 
confidencial que aporta un espai de pro-
tecció, reflexió i acompanyament tem-
poral. Disposa de deu habitacions amb 
capacitat per acollir un màxim de vint-i-
set persones (deu dones i disset infants). 

Qualsevol dona major d’edat que estigui 
vivint una situació de violència masclis-
ta a la ciutat de Barcelona, sense xarxa 

social pròpia a la qual recórrer de forma 
segura i que hagi decidit abandonar de 
manera immediata la llar on pateix vio-
lència, o bé que es trobi en estat de xoc 
a conseqüència de l’últim episodi de 
violència viscut, té dret a ser acollida 
d’urgència, juntament amb els seus fills 
i filles a càrrec. L’acolliment d’urgència 
té caràcter voluntari, per la qual cosa 
és requisit que la dona manifesti lliure-
ment la voluntat d’ingressar al centre i 
complir-ne la normativa. El temps mà-
xim d’estada són quinze dies, tot i que 
es pot flexibilitzar en funció de cada 
procés.

Els tres únics serveis que poden derivar 
casos són els següents: l’EAD, el Servei 
d’Atenció Socioeducativa de l’Agència 
ABITS i el Centre d’Urgències i Emergèn-
cies Socials de Barcelona (CUESB). 

taula 45. CMau-VM
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

serveis prestats pel CMau-VM   

Ingressos produïts 74 98 32,43

Unitats familiars acollides 69 102 47,83

Dones diferents acollides 69 101 46,38

Infants i adolescents diferents acollits 64 80 25,00

Total de persones diferents (dones més fills i filles) acollides 133 182 36,84

Unitats familiars que han ingressat en més d’una ocasió durant l’any 51 12 -80,00

Sortides produïdes 70 93 32,86

Casos en actiu a 31 de desembre 43 94 125,00

Nombre d’àpats (esmorzars, dinars, berenars i sopars) servits 11.923 20.222 69,60

Nombre d’ajuts econòmics d’urgència tramitats 518 633 22,20

Quantia dels ajuts econòmics d’urgència 6.127,74 € 5.623,68 € - 8,235

altres dades del CMau-VM   

Mitjana de temps (en dies) necessari per completar l’exploració,  
valoració i orientació dels casos (conjuntament amb l’EAD) 14,0 13,6 -2,86

Mitjana anual d’ocupació del CMAU-VM 67,42% 80,18% 18,93

Estada mínima (en dies)  1 1 0,00

Estada màxima (en dies) 79 89 12,66

1. Corresponent a nou persones.
2. Corresponent a una persona.
3. Corresponent a nou persones.
4. Corresponent a divuit persones.
5.  A finals del 2011 es va contractar una empresa de taxis de manera que els trasllats efectuats l’any 2012 ja no es comptabilitzen com a 
ajuts econòmics sinó que es facturen al proveïdor.



64

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Direcció Executiva  
de Qualitat de Vida  
i Igualtat

La mitjana d’edat de les dones ingressa-
des l’any 2012 va ser de 33,61 anys i un 
84% de les dones no tenien feina en el mo-
ment de l’ingrés al servei. La mitjana d’e-
dat dels fills i filles acollits va ser de 5,53 
anys i en el 91% dels casos van suspendre 
temporalment l’assistència al centre edu-
catiu, mentre van estar acollits.

L’estada al CMAU-VM  va superar els 
quinze dies en seixanta-quatre casos. 
Els motius van ser de diferent tipologia: 
espera de plaça en un recurs d’acolli-
ment, dificultats d’exploració del cas, 
espera de plaça en una altra tipologia 
de servei,  recerca d’habitació de lloguer, 
malaltia de la dona, etc.

Els mesos amb el percentatge d’habi-
tacions ocupades més alt van ser  juliol 
(99%) i agost (97,4%). Al mes de gener 
(30,7%) li correspon el percentatge d’o-
cupació més baix.

6. acolliment de llarga estada 

L’any 2012 es va atendre un total de sei-
xanta-nou dones i setanta-tres infants o 
adolescents en recursos de llarga esta-
da, tant públics com privats, amb con-

veni  o sense. Les places ocupades en 
entitats privades han estat finançades  
per la Direcció del Programa de Dona. 
Algunes d’aquestes dones ja es trobaven 
acollides abans de l’1 de gener de 2012.

A continuació s’enumeren els recursos 
públics d’acolliment de llarga estada de 
la ciutat de Barcelona.

1. Casa d’Acollida de Dones (CAD). 
Casa d’Acolliment de llarga estada de 
Barcelona. Es tracta d’un servei públic 
finançat per la Direcció de Dona i que 
gestiona el Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona. Disposa de deu habita-
cions amb una capacitat màxima de 
vint-i-set places.

2. Casa d’Acollida d’una entitat priva-
da, amb la qual es tenen acordades 
cinc places de llarga estada.

3. Pis tutelat en conveni amb una entitat 
privada. Disposa de sis habitacions amb 
una capacitat màxima de dotze places.

4. Pisos d’acollida en comunitats de 
veïns i veïnes. Estan gestionats pel  
Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona i finançats íntegrament per la 
Direcció del Programa de Dona. Cada 
un disposa de tres habitacions amb 
una oferta màxima de quatre places, 
cosa que suposa un total d’un màxim 
de sis unitats familiars i vuit places 
(dones i infants). Aquest és el recurs 
que requereix major autonomia dins la 
tipologia de recursos d’acolliment de 
llarga estada.

7. recursos d’atenció a la infància i a l’a-
dolescència que viu violència masclista

L’Ajuntament de Barcelona disposa de 
dos serveis que atenen la infància i l’a-
dolescència en situació de violència 
masclista: 

• Equip d’Atenció a les Dones (EAD), on 
els infants i adolescents són atesos a 
partir de la demanda que fan les mares 
en tant que dones i, sovint, són les pro-

taula 46. tipologia de nuclis familiars acollits (CMau-VM)
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012

Dones soles 40,58% 48,04%

Dones amb 1 fill/a 33,33% 31,37%

Dones amb 2 fills/es 18,84% 16,67%

Dones amb 3 fills/es 7,25% 2,94%

Dones amb 4 fills/es _ 0,98%

taula 47. acolliment de llarga estada en recursos públics
Direcció del Programa de Dona, 2012

 dones infants o adolescents

Casa d’Acollida de Dones (CAD) 25 26

Casa d’acollida amb conveni 19 15

Pis tutelat amb conveni 6 9

Pisos d’acolliment en comunitats de veïns 9 14

Nota: una mateixa persona pot haver estat acollida en diferents recursos al llarg de 
l’any. Per tant, les dades d’aquesta taula no es poden acumular.
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fessionals les que han de fer conscient 
la mare de l’impacte que la violència 
està tenint en els seus fills i filles i de 
la qual, en la majoria dels casos, ella vol 
creure que n’estan preservats.

• Servei d’Atenció a nenes i nens (SAN) 
que han patit violència de gènere a l’àm-
bit familiar, on les mares o persones re-
ferents fan la demanda directa d’atenció 
per als infants i adolescents. 

Si es comparen les dades anuals del 2012 
amb les del 2011 s’observa un increment 
del 30,39% en el nombre d’infants i ado-
lescents atesos/es (vegeu la taula 48). 

8. servei d’atenció a homes (sah) per a 
la promoció de relacions no violentes

El Servei d’Atenció a Homes (SAH) per a 
la promoció de relacions no violentes és 
un espai d’informació, assessorament i 
tractament psicoeducatiu adreçat a ho-
mes que exerceixen o han exercit qual-
sevol tipus de violència cap a la seva pa-
rella i/o les seves filles i/o fills. L’objectiu 
principal del servei és treballar amb els 
homes per eliminar o disminuir els mal-
tractaments i aconseguir unes relacions 
familiars i de parella més respectuoses i 
igualitàries.

En el 2012 s’ha atès noranta-nou homes 
com a usuaris del servei i seixanta-una 
dones que s’han contactat com a pare-
lles o exparelles d’aquests usuaris. D’al-
tra banda, disset homes i quinze dones 
més es van posar en contacte presencial 
o telefònic amb el Servei, però no es va 
arribar a obrir expedient. S’ha atès en 
total cent noranta-dues persones.

El  59,6% dels homes atesos són espa-
nyols i el 40,4% estrangers. El 36% tenen 
entre 18 i 35 anys, i, aquest any, augmen-
ten un 4% els homes de 18 a 25 anys. Això 
fa que hi hagi un bon pronòstic dels trac-
taments, atès que la durada de la vio- 
lència exercida és més breu.

La major part dels usuaris tenen fills o 
filles (64%), encara que només un 24% 

hi conviu. El 43,4% dels homes atesos té 
assumptes pendents amb la justícia, el 
90% d’ells per violència de gènere.

Durant el 2012 hi ha hagut un 40,43% 
més d’homes atesos en la fase d’acolli-
da, un 138,89% més en tractament in-
dividual (vint-i-cinc homes) i un 15,38% 
més en tractament grupal, respecte a 
l’any 2011. Pel que fa a les atencions te-
lefòniques, s’han reduït un 26,09%, fet 
valorat positivament, perquè el nivell de 
vinculació al Servei és més alt quan els 
homes són atesos presencialment. 

Al llarg del 2012, el Servei ha fet seixan-
ta-sis assessoraments: vuit a serveis, 
vint-i-tres a professionals i trenta-cinc 
a particulars.

taula 48. atenció ead i saN
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Total infants atesos 408 532 30,39

Unitats familiars ateses directa  
o indirectament per EAD i SAN1 245 310 26,53

1.  L’atenció indirecta es realitza a través de la intervenció amb la mare de l’infant o 
de l’adolescent a l’EAD i al SAN.

taula 49. tipus d’atenció sah
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Homes atesos presencialment 114 99 -13,16

Homes atesos telefònicament 23 17 -26,09

Total homes 137 116 -15,33

Dones ateses presencialment,  
com a (ex)parelles dels homes atesos 45 61 35,56

Dones ateses telefònicament,  
com a (ex)parelles dels homes atesos 3 15 400,00

Total dones 48 76 58,33

total 185 192 3,78

• Projecte de Prevenció «Canviem-ho. 
homes per l’equitat de gènere»

Aquest any s’ha continuat amb el treball 
de consolidació i arrelament del Pro-
jecte «Canviem-ho» entre els diferents 
serveis de l’Ajuntament de Barcelona i la 
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xarxa de professionals i associacions de 
la ciutat. 

El 2012 s’ha fet la difusió del projecte a 
través de presentacions públiques, con-
tactes, reunions i web, a més de tenir 
presència en diferents diaris i progra-
mes.

La pàgina web (www.bcn.cat/canviem-
ho) del projecte va rebre 22.672 visites 
(que suposen un increment del 20% res-
pecte al 2011), 7.195  visitants, i es visua-
litzaren 58.749 pàgines de ràdio, televi-
sió i Internet.

En aquesta línia, el treball realitzat du-
rant aquest any en els diferents sots-
projectes ha començat a donar fruits en 
forma de consolidació dels grups de tre-
ball i de les  accions realitzades:  

• Grups de Pares per a la Preparació al 
Naixement (paternitat responsable): 
Un cop acabada la fase pilot, es van 
realitzar el 2012 quatre edicions als di-
ferents Programes d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva (PASSIR) en di-
ferents CAP de la ciutat de Barcelona.

• Comissió sobre Detecció de Violèn-
cia Masclista en homes agressors, del 
Circuit Barcelona contra la Violència 
vers les dones: treball conjunt per tal 
de millorar la  prevenció i detecció de 
la violència masclista i per elaborar 
una guia de recomanacions adreçada 
a diferents professionals de la xarxa 
pública.

El 2012 es van fer nou accions comuni-
tàries, de sensibilització (conferències, 
xerrades i comunicacions ), i es va par-
ticipar en la celebració del Dia del Pare 
Igualitari, i en la Roda d’Homes contra 
la Violència Masclista (21 d’octubre). 
També cal destacar l’augment de les de-
mandes de xerrades de sensibilització 
per diferents Punts d’Informació i Aten-
ció a les Dones de la ciutat de Barcelo-
na, i la posada en marxa de nous pro-
jectes conjunts per treballar en plans 
comunitaris. 

9. agència per a l’abordatge integral del 
treball sexual (aBits)

L’Agència ABITS es va posar en funcio-
nament el 2006 i tenia un Pla específic 
sobre explotació sexual i prostitució. El 
Pla per a la Igualtat d’Oportunitats Real 
i Efectiva entre Dones i Homes (2012-
2015), aprovat com a mesura de Govern, 
ha incorporat els eixos estratègics, els 
objectius específics i les accions de l’A-
gència. 

De l’any 2012 s’ha de destacar: 

• Servei d’Atenció i Mediació al Carrer 
(saMC) 

El Servei d’Atenció i Mediació al Carrer 
–anomenat a partir de l’1 de gener de 
2013 Servei d’Atenció Socioeducativa 
(SAS)– de l’Agència ABITS és un ser-
vei específic que l’Ajuntament posa a  
disposició de les dones que exercei-
xen prostitució o són víctimes d’explo-
tació sexual, especialment aquelles 
que ofereixen i negocien els serveis a 
la via pública. És un servei multidis-
ciplinari integrat durant el 2012 per 
una treballadora social i quatre edu-
cadores a jornada completa i dues 
agents de salut i una psicòloga a temps  
parcial. 

Les educadores i les agents de sa-
lut surten –de dilluns a divendres– al 
carrer a contactar amb les dones i ga-
rantint un mínim de quaranta hores de 
permanència al carrer. A més es dispo-
sa d’una línia telefònica gratuïta per a 
les usuàries, així com unes hores d’a-
tenció al servei sense cita prèvia. 

Des del mes de maig, l’equip ha am-
pliat les zones de sortida al carrer 
incorporant-hi el barri de la Marina 
(districte de Sants-Montjuïc), a més 
de les zones on ja s’intervenia (Ciutat 
Vella, Sant Martí i Les Corts, incloses 
en els dos primers casos les zones 
frontereres amb l’Eixample). El des-
plegament del servei s’ha donat per 
finalitzat.
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A 31 de desembre el SAMC tenia 371 
expedients actius. Si bé el nombre total 
de dones ateses ha disminuït respecte 
a l’any anterior, s’han incrementat totes 
les dades d’atenció (contactes, aten-
cions, demandes rebudes...), així com 
les coordinacions amb altres serveis  
(augment del 15%).

Al llarg del 2012, el SAMC va fer un 
total de 313 entrevistes socioeduca-
tives, 349 d’atenció psicològica i 677 
acompanyaments. 

Quant al perfil de  les usuàries del ser-
vei, el 85% són dones immigrades, el 
26% de Romania i el 19% de Nigèria.

• Servei d’Inserció Laboral

El 2012 s’han doblat les places del 
recurs formatiu. El Departament ha 
fet quatre convenis de col·laboració 
amb entitats privades per tal de tirar 
endavant projectes d’inserció laboral 
per a dones que exercien la prostitu-
ció i una prova pilot d’inserció per a 
persones transsexuals. La Fundació 
Surt va  portar a terme dos cursos de 
formació en què van participar qua-
ranta dones en l’un i  vint-i-cinc en 
l’altre.  L’entitat Anem per Feina va 
atendre quaranta-quatre dones. Ger-
manes Oblates –El Lloc de la Dona 
va fer un curs de formació en cos-

tura i per últim la Fundació APIP-A-
CAM (Associació per a la Promoció i 
la Inserció Professional – Associació 
Cívica d’Ajuda Mútua) va fer la pro-
va pilot amb persones transsexuals;  
s’hi van incorporar vint-i-sis persones. 

• Servei d’Acolliment i Protecció 

Durant el 2012 es va donar continuïtat 
al Servei de Representació Jurídica 
per a les dones que volien denunciar 
explotació sexual.

Al Programa d’Acolliment d’Urgència 
SICAR (entitat de religioses adoratrius 
que treballen amb l’entorn de la pros-
titució i l’explotació sexual)  hi va haver 
un total de setze ingressos, tretze dels 
quals van correspondre a dones que 
patien una situació d’explotació sexu-
al a la ciutat de Barcelona; nou prove-
nien d’Àfrica i set de països de l’Est; el 
75% tenia entre 18 i 25 anys.

El març del 2012 es va posar en fun-
cionament el projecte Recuperació, 
Apoderament i Inclusió (RAI) com a 
prova pilot per respondre a la necessi-
tat detectada d’un recurs formatiu es-
pecialitzat per a les víctimes de tràfic 
de persones amb finalitat d’explotació 
sexual. Hi va participar un total de dot-
ze dones.  

taula 50. dones ateses pel saMC
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Contactes al carrer 18.603 20.721 11,39

Atencions 23.833 26.660 11,86

Dones diferents ateses  
(amb expedient obert) 441 396 -10.20

Nombre de demandes 4.376 9.069 107,24

principals demandes   

Atenció sanitària 30% 25% 

Formació i inserció laboral 25% 19% 

Atenció jurídica 9% 15% 

Necessitats bàsiques 9% 8% 
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• Altres actuacions de l’Agència per a 
l’abordatge integral del treball sexual 
(aBits)

El 2012 es va continuar amb el conveni 
de col·laboració amb la fundació Àm-
bit Prevenció per al Projecte Urgències 
Intermèdies i Inclusió Social, que va 
atorgat un total de cent trenta ajuts 
econòmics a cinquanta-una usuàries 
del servei. Es van realitzar dos tallers 
per a mares, que contemplaven cadas-
cun un total de 20 hores amb un total 
de dotze dones participants. 

Es va ampliar l’import del conveni amb 
l’entitat Genera, que es destina a ga-
rantir la millora de la qualitat de vida 
i a fomentar l’autonomia de les dones 
que exerceixen la prostitució en es-
pais tancats de la ciutat de Barcelona, 
tot incidint en els diversos factors de 
vulnerabilitat social que les afecten. 
L’entitat va visitar el 2012 un total de 
trenta-un espais tancats, i va atendre 
dones d’un total de vuitanta-cinc es-
pais tancats (pisos i locals).  

La Taula Tècnica de l’Agència per a l’A-
bordatge Integral del Treball Sexual 
(ABITS) va portar a terme un total de 
cinc sessions de treball, amb les nou 
entitats que hi participen i els diferents 
àmbits de l’Ajuntament. Es va mante-
nir també la coordinació amb els cos-
sos policials (especialment la Guàrdia 
Urbana), la col·laboració institucional 
amb les altres administracions i la par-
ticipació en grups de treball. Així ma-
teix, l’Agència ABITS va fer l’esforç per 
ser present en jornades, atendre peti-

cions del món acadèmic i promoure la 
sensibilització i el coneixement. 

10. tallers de prevenció de relacions 
abusives per a adolescents i Joves

Els Tallers de Prevenció de Relacions 
Abusives per a Adolescents i Joves pro-
mouen estratègies educatives, preven-
tives i de sensibilització encaminades a 
incrementar la conscienciació entorn a 
la presència de la violència en la quoti-
dianitat. 

Els temes tractats en els tallers han es-
tat: Estereotips i identitats de gènere; L’a-
mor. La idealització de l’amor. Indicadors 
de relacions abusives; El fenomen de la 
violència. Conductes agressives. Les vio-
lències vers les dones; Alternatives.

El 2012 s’ha continuat fent aquest taller 
i se n’ha impartit un total de setanta-
quatre, que suposen 318 hores d’inter-
venció i un total de 1.402 participants. El 
2012 hi han participat vint-i-dos centres 
de diferents districtes de la ciutat i de 
diferents nivells educatius. 

11. Circuit Barcelona contra la Violència 
vers les dones

L’Ajuntament de Barcelona i el Consor-
ci Sanitari de Barcelona (CSB) van im-
pulsar l’any 2001 la creació del Circuit 
Barcelona contra la Violència vers les 
Dones, amb la finalitat d’implementar 
estratègies de coordinació entre dife-
rents àmbits i professionals (sanitari, 
serveis socials, policial, judicial, educa-
tiu, etc.). 

El 29 de novembre de 2012 es va celebrar 
al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) l’acte de commemora-
ció d’aquesta iniciativa interinstitucio-
nal, en què es reconeixia la col·laboració 
entre les administracions i la cooperació 
entre professionals. Hi van assistir 250 
persones.

Durant l’any 2012 la Comissió Tècnica de 
Coordinació ha mantingut tres reunions 

taula 51. tallers de prevenció
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Nombre de tallers 86 74 -13,95

Total d’hores 344 318 -7,56

Participants 1.795 1.402 -21,89

• Nois 991 644 -35,02

• Noies 804 737 -8,33
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ordinàries, en què hi han participat més 
de vint-i-cinc professionals, persones 
expertes i representants d’institucions. 
Dins del marc de la Comissió Tècnica es 
va crear un comitè per a l’organització 
de la commemoració del desè aniversari 
del Circuit.

Durant l’any 2012 han funcionat dues 
subcomissions sectorials:

1. Comissió de seguiment del Protocol 
RVD-Barcelona de valoració del risc de 
violència de parella contra la dona. 

2. Comissió de treball sobre interven-
ció amb homes agressors. 

D’altra banda, han continuat funcionant 
els deu Circuits Territorials (un per dis-
tricte) i s’han realitzat cinquanta-dues 
reunions de Circuits Territorials amb pro-
fessionals de l’EAD a tots els districtes i 
tècnics de l’Institut Municipal de Perso-
nes amb Discapacitat (IMD).

Enguany, el Circuit ha realitzat tretze ac-
cions formatives adreçades als profes-
sionals que les integren.

12. acord Ciutadà per una Barcelona 
lliure de Violència vers les dones

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure 
de Violència vers les Dones es va conce-
bre en el marc del Programa d’Accions 
contra la Violència vers les Dones i va ser 
impulsat pel Consell de Dones de Barce-
lona i el suport dels Consells de Dones 
de tots els districtes.

Actualment l’Acord té adherides cinc-
centes setanta entitats, vint-i-sis de 
les quals s’hi van sumar durant el 2012. 
L’any 2012 s’han realitzat quaranta-cinc 
activitats segons demandes d’entitats 
adherides, que han suposat la participa-
ció de 1.130 persones.

Dins de l’acte «Per una Barcelona lliure 
de violència vers les dones», el 29 de no-
vembre es va celebrar el desè aniversari 
de l’Acord Ciutadà, donant reconeixe-

ment institucional a les associacions i a 
les entitats del teixit social de la ciutat. 

aCtuaCioNs relleVaNts

La Direcció del Programa de Dona res-
salta com a projectes destacats del 
2012:  

• La presentació i divulgació dels re-
sultats de la recerca aplicada de l’EAD  
sobre El procés de recuperació de la 
dona que viu situacions de violència 
masclista.

• La validació del model d’intervenció i 
d’articulació del CMAU-VM amb l’Equip 
d’Atenció a les Dones (EAD) sobre la 
base de l’experiència del primer any de 
funcionament del centre.

• L’avenç de les línies de treball del 
«Canviem-ho» amb els PASSIR, els ser-
veis penitenciaris i el Consorci de Ser-
veis Socials (centres de menors).

• La creació d’un grup de treball per al 
disseny d’un programa curricular per a 
la prevenció de la violència masclista 
adreçat a nenes i nens, i noies i nois de 
6 a 16 anys.

• La commemoració dels deu anys del 
Circuit Barcelona contra la Violència 
vers les Dones i de l’Acord Ciutadà per 
una Barcelona Lliure de Violència vers 
les Dones.

• L’impuls de l’Agència ABITS mitjan-
çant  les accions desenvolupades a la 
mesura de Govern.

perspeCtiVes de Futur per  
al 2013

Els reptes principals per al 2013 en els 
diferents àmbits d’actuació de la Direc-
ció del Programa de Dona són: 

• Impulsar i donar a conèixer el Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones 
(CIRD) com un servei de referència en 
el suport al desplegament de la trans-
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versalitat de gènere amb les àrees i 
districtes municipals i amb els organis-
mes públics i privats.

• Executar el Pla per a la Igualtat d’O-
portunitats Real i Efectiva entre Dones 
i Homes (2012-2015).

• Traslladar el servei del CIRD a una nova 
ubicació amb millores en l’equipament.

• Implementar el model definit d’aten-
ció a la infància i l’adolescència.

• Signar el Protocol d’intervenció psi-
cosocial d’emergència en situacions 
de violència masclista amb els Mossos 
d’Esquadra, l’Institut Català de les Do-
nes i el Consorci Sanitari de Barcelona. 

• Continuar el desplegament de la Me-
sura de Govern del 28 d’octubre de 
2011:  Millora i nou Impuls per a l’Abor-
datge Integral del Treball Sexual, que 
promou accions formatives específi-
ques adreçades a dones, recursos per 
a la inserció en el mercat laboral for-
mal i d’altres.

• Millorar el  Servei d’Atenció Socio- 
educativa (SAS), anomenat abans del 
2013 Servei de Mediació i Atenció al 
Carrer (SAMC), incrementant hores 
d’atenció psicològica, d’agent de salut 
i de treballadora social, incorporant-hi 
la figura de la directora i contemplant 
una bossa d’hores per atendre les do-
nes dins dels operatius policials.

• Finalitzar i publicar conjuntament 
amb el Circuit Barcelona la Guia de re-
comanacions per a la detecció de vio-
lència masclista en homes agressors. 

• Consolidar les línies de treball del 
Projecte «Canviem-ho», especialment 
pel que fa a paternitats responsables i 
prevenció de violència amb joves.

• Dissenyar un programa curricular de 
prevenció de violència masclista adre-
çat a nenes i nens, i noies i nois de 6 a 
16 anys.

• Adaptar els continguts dels tallers 
«Paranys de l’amor» a grups amb dife-
rents procedències, tot cercant estra-
tègies per apropar el discurs entorn de 
les relacions abusives i els seus riscos 
a persones socialitzades en altres cul-
tures i d’altres procedències.

• Contemplar la importància de treba-
llar les masculinitats en grups de nois 
no mixtos (a PTT/PQPI o graus forma-
tius de professions masculinitzades).

• Presentar una Mesura de Govern de 
millora de l’atenció dispensada pels 
serveis socials públics a la infància i a 
l’adolescència que viu, o ha viscut, si-
tuacions de violència masclista.

• Ampliar les places d’acolliment de 
llarga estada per violència masclista.

• Publicar els resultats de recerques 
finalitzades l’any 2012 i implementar 
els instruments validats: Procés d’alli-
berament i recuperació de les dones en 
situació de violència masclista de pa-
rella: descripció i instrumentació.

• Preparar i definir el sistema per a la 
integració de  la informació dels expe-
dients de les usuàries  dels PIAD i EAD 
a l’entorn corporatiu SIAS (Sistema 
d’Informació i d’Atenció Social).

Bárbara ana Melenchón serrano
Directora del Programa de Dona
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taula 52. indicadors de producció dels serveis
Direcció del Programa de Dona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Cird   

Persones usuàries ateses 5.302 6.227 17,45

Participants en actes de dinamització  
i sensibilització 2.436 3.136 28,74

piad   

Dones ateses en primera entrevista 1.811 1.814 0,17

Dones ateses al llarg de l’any 3.369 3.480 3,29

Intervenció grupal. Participants 1.501 1.579 5,20

Intervenció comunitària. Participants 4.130 3.041 -26,37

ead   

Dones ateses  1.210 1.139 -5,87

Dones ateses per via d’urgència 245 195 -20,41

Atenció a nens i nenes en EAD i SAN 408 532 30,39

acolliments   

Dones acollides d’urgència 96 127 32,29

Infants i adolescents acollits d’urgència 100 113 13,00

Dones acollides en llarga estada 73 69 -5,48

Infants i adolescents acollits en llarga estada 82 73 -10,98

sah   

Homes atesos 137 116 -15,33

aBits   

Nombre d’atencions al carrer 23.833 26.660 11,86

Nombre de dones diferents ateses 441 396 -10,20

tallers de prevenció per a adolescents i joves   

Hores de taller 344 318 -7,56

Participants 1.795 1.402 -21,89

Circuit Barcelona Contra la Violència vers les dones   

Accions formatives adreçades a professionals  18 13 -27,78

Professionals formats 330 264 -20,00

acord Ciutadà per una Barcelona lliure de Violència vers les dones

Noves entitats adherides 23 26 13,04

Participants en les activitats 1.052 1.130 7,41
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2.3.4.  
direcció del programa de salut 

MissiÓ

La Direcció del Programa de Salut té com 
a missió vetllar per la qualitat de la salut 
de les persones residents a Barcelona i 
els visitants mitjançant el coneixement 
de l’estat de salut de la població i dels 
factors que la determinen; contribuir al  
desenvolupament de polítiques públi-
ques per mantenir i millorar la salut de 
la població amb el compromís de millo-
rar els serveis d’atenció sanitària de la 
ciutat, el desplegament de la participa-
ció ciutadana, estendre el concepte de 
salut a totes les polítiques i garantir la 
presència de l’Ajuntament als diferents 
estaments de salut de la ciutat.

eNtorN

Durant el 2012, les qüestions d’entorn 
que més han incidit en la salut a la nos-
tra ciutat han estat:

• Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, 
de mesures urgents per garantir la sos-
tenibilitat del Sistema Nacional de Salut 
i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions.

• Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, 
pel qual es regula la condició d’assegu-
rat i de beneficiari a l’efecte de l’assis-
tència sanitària a l’Estat espanyol, amb 
càrrec a fons públics, mitjançant el Sis-
tema Nacional de Salut.

• Instrucció CatSalut 10/2012, de 30 d’a-
gost, d’accés a l’assistència de cobertu-
ra pública del CatSalut als ciutadans es-
trangers empadronats a Catalunya que 
no tenen la condició d’assegurats o be-
neficiaris del Sistema Nacional de Salut.

• Continuació del desplegament, iniciat 
el 2008, de la reordenació dels Serveis 
d’Urgències, seguint el model iniciat els 
darrers anys més adequat sobre la base 
de la proximitat territorial.

• Seguiment del Conveni per a la millora 
de la qualitat de la  xarxa sanitària de la 
ciutat de Barcelona 2008-2015.

• Seguiment del Pla de Salut de Barce-
lona.

reCursos

Pel que fa als recursos econòmics, la 
taula 51 presenta els valors de la li-
quidació del pressupost de la Direcció 
del Programa de Salut corresponent al 
2012.

La Direcció del Programa de Salut té una 
directora, dues tècniques polivalents en 
gestió i participació i una administrativa. 
De la gestió dels centres i dels serveis de 
salut pública de la ciutat se n’encarrega 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB). A més, la participació de l’Ajun-
tament en la Direcció del Consorci Sa-
nitari de Barcelona també hi garanteix 
el seguiment de les decisions sobre les 
polítiques sanitàries generals que cal 
desenvolupar a la ciutat.

aCtiVitat

Les activitats portades a terme durant 
l’any 2012 per la Direcció del Programa 
de Salut han estat relacionades amb 
els eixos del Pla d’ Actuació Municipal 
(2011-2015): 

1. Fomentar i vetllar per la salut de les 
persones

Es va presentar l’Informe de salut de 
Barcelona 2011 i dels deu districtes ela-
borat per l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB) amb un nou format 
més orientat als resultats en salut, tot 
tenint en compte els entorns, el context 
econòmic i social, la participació de la 
ciutadania, els estils de vida i l’estat de 

taula 53. liquidació del pressupost
Direcció del Programa de Salut, 2012

Capítol € %

Personal 144.102,83 0,76

Béns corrents i serveis 68.657,78 0,37

Transferències corrents 18.575.682,55 98,87

total 18.788.443,16 100,00
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salut. Aquest informe ha estat presentat 
a tots els Consells de Salut dels distric-
tes i al Grup de Salut i de Drogues del 
Consell Municipal de Benestar Social.

Seguint la línia de fer entenedora la in-
formació de salut que arriba a la ciuta-
dania, s’ha treballat per tenir una versió 
d’aquests informes comprensible per a 
les persones no expertes en temes sani-
taris. S’ha treballat amb l’Associació de 
Lectura Fàcil (LF), entitat sense afany de 
lucre que treballa per apropar la lectura 
a les persones des d’una òptica de la mi-
llora de la comprensió lectora.

2. Consells de participació 

S’ha seguit impulsant i reforçant la par-
ticipació, tant als Consells de Salut de 
districte, com al Grup de Salut i Drogues 
del Consell Municipal de Benestar So-
cial des del punt de vista més comú vin-
culat a les prioritats de salut de la ciutat 
assenyalades a l’Informe de salut. 

Una vegada complert el mapa de Con-
sells de Salut dels districtes de la ciutat, 
la Direcció del Programa de Salut ha do-
nat recolzament a les estructures dels 
districtes, tant tècniques com políti-
ques, per a la programació i metodologia 
de treball dels Consells. Aquesta tasca 
s’ha fet conjuntament amb l’Agència de 
Salut Pública i el Consorci Sanitari de 
Barcelona. 

S’ha continuat treballant en programes 
de salut comunitària, conjuntament amb 
l’ASPB, especialment en aquells territoris 
de la ciutat amb majors necessitats de 
salut: Poble Sec, Roquetes, Casc Antic, 
Zona Nord, Bon Pastor – Baró de Viver, 
Barceloneta i Raval. S’ha acordat incor-
porar dos nous barris del Districte de 
Sant Martí al programa Salut als Barris.

S’ha elaborat el projecte Districte Salu-
dable, per tal d’abordar la transversali-
tat de la salut en el territori. Aquest pro-
jecte té per objectiu canalitzar l’interès 
i la col·laboració entre institucions i en-
titats ciutadanes en favor de la millora 

de la salut del territori. Aquest projecte 
s’ha construït conjuntament amb l’ASPB 
i el CSB.

3. Convenis i subvencions 

S’ha reforçat la col·laboració amb les 
entitats relacionades amb el sector, 
aproximadament unes dues-centes, i 
s’ha incrementat el nombre de convenis 
de col·laboració: l’any 2012 es van fer di-
vuit convenis  per un import de 310.144 
€, mentre que el 2011 havien estat onze 
per un import de 124.975 €, és a dir, més 
del doble de l’any anterior. 

L’Ajuntament de Barcelona ha signat 
conveni amb les entitats següents:

• Creu Roja (dos convenis)
• Consell de la Joventut de Barcelona
• Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer (AFAB)
• Associació per a la Prevenció i Pro-
moció de la Salut (CEPS)
• Centre d’Anàlisi i Programes Sanita-
ris (CAPS)
• Rauxa
• Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears
• Grup IGIA per a l’Abordatge i la Pre-
venció de les Drogodependències
• Amputats Sant Jordi
• Oncolliga
• Gais Positius
• Centre Català Solidaritat (CECAS)
• Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
(CUS)
• Comitè 1r de Desembre 
• Federació Catalana de Familiars de 
Malalts Mentals (FECAFAMM)
• Fundación Lucía para el SIDA Pediá-
trico (FLUSIP)
• Fundació Lluita contra la Sida 

Respecte a les subvencions atorgades, 
les aportacions més comunes han es-
tat per al suport als grups d’ajuda mú-
tua relacionats amb drogues, amb una 
mitjana aproximada de 1.500 € i 6.000 €.  
L’any 2012 s’han atorgat cinquanta-nou 
subvencions, amb un import total de 
203.800 €. 
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D’altra banda, es van fer gestions per-
què vuit entitats de l’àmbit de la salut 
poguessin accedir a un millor local a la 
ciutat per tal de donar resposta a les se-
ves necessitats i, en algun cas, evitar la 
seva desaparició.

D’acord amb l’objectiu d’obrir la Xarxa de 
Suport a Famílies Cuidadores als col·l-
egis professionals, s’hi han incorporat 
representants del Col·legi Oficial de Psi-
còlegs de Catalunya i del Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya. Amb la 
seva presència, junt amb la dels repre-
sentants del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona i el Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona, hi estan 
representats gran part dels professio-
nals que atenen a familiars cuidadors.

4. promoció i sensibilització de la salut 

Aquest any s’han fet accions orienta-
des a la millora de la comunicació dels 
recursos i serveis existents, així com al 
suport i acompanyament a les persones 
cuidadores. Aquestes accions tenien 
una doble vessant: d’una banda, dels 
professionals de serveis socials bàsics 
i dels centres de salut que intervenen 
en l’atenció d’aquest col·lectiu i de l’al-
tra, les mateixes famílies cuidadores. En 
aquest sentit s’ha treballat en sessions 
específiques la comunicació i la visua-
lització de la xarxa, i s’han consensuat 
idees per a la seva presentació.

En la línia de reforçar les accions de pro-
moció dels hàbits saludables s’ha parti-
cipat en la revisió  del conte El repte de 
l’Ona per promoure els hàbits de vida 
saludable i la pràctica de l’exercici físic 
entre els infants. Aquest conte es va re-
partir encartat dins del diari La Vanguar-
dia del dia 2 de desembre de 2012, i se’n 
va fer difusió a escoles, biblioteques, en-
titats, etc.; també es va exposar al Saló 
de la Infància.

A més, s’ha col·laborat en la revisió i difu-
sió d’una campanya radiofònica durant el 
mes de desembre dirigida a joves d’entre 
12 i 19 anys, a través de  les emissores 
del grup Flaix FM, per difondre consells 

de promoció d’hàbits de vida saludable, 
de coneixement de la pròpia salut i per 
facilitar eines per reconèixer conductes 
de risc.  

En el marc de la sensibilització ciuta-
dana i prevenció de malalties prevalent 
durant el mes d’octubre es va organitzar 
al districte de Sarrià – Sant Gervasi una 
exposició itinerant d’educació sanitària 
per donar a conèixer a la ciutadania què 
és un ictus. Aquesta exposició tenia com 
a característica principal la implicació de 
tots els agents que formen la comunitat: 
el mercat, la farmàcia, l’escola, el comerç, 
els casals de gent gran, el centre sanita-
ri, les entitats, etc. Mentre va romandre 
oberta van visitar l’exposició unes 2.000 
persones, de les quals 1.829 van partici-
par a les dinàmiques proposades.  

S’han continuat fent les actuacions de 
sensibilització i visualització de deter-
minades malalties, entre altres: el Dia 
contra el Càncer de Mama (18 d’octu-
bre) i el Dia Internacional de la Sida (1 de 
desembre).

Es va donar suport a la Fundació Lluita 
contra la Sida, amb un conveni de cessió 
del Palau Sant Jordi  per al festival de re-
collida de fons i també en la tercera gala 
benèfica a l’Hotel W Barcelona, anome-
nat Hotel Vela, per recaptar fons per a 
projectes de recerca que lluiten contra 
aquesta malaltia.

Es va col·laborar activament amb la 
Marató de Donació de Sang 2.0, que 
pretenia sensibilitzar la població so-
bre la importància de donar sang, i que 
enguany ha aconseguit unes quatre mil 
donacions, quasi el doble que l’any an-
terior.  S’ha donat suport a través del 
BCN Espai Social, i amb una roda de 
premsa organitzada a l’Ajuntament de 
Barcelona.

En general s’ha establert interrelació re-
gular amb vuitanta-vuit entitats relacio-
nades amb l’àmbit de la salut.

S’ha establert la coordinació amb la Di-
recció d’Immigració i el CatSalut per tal 
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de facilitar la informació i la coordina-
ció per a l’accés als recursos sanitaris 
als ciutadans estrangers empadronats 
a Catalunya que no tenen la condició 
d’assegurats o beneficiaris del Sistema 
Nacional de Salut, com a conseqüència 
de la Instrucció del CatSalut 10/2012, de 
30 d’agost, d’accés a l’assistència de co-
bertura pública del CatSalut. 

També s’ha establert un marc de treball 
amb altres direccions que atenen perso-
nes estrangeres (programa ABITS, Pla de 
Drogues...). En el mateix sentit s’ha esta-
blert una coordinació amb la plataforma 
d’entitats ciutadanes que atenen perso-
nes immigrades.

5. garantir la protecció de la salut públi-
ca com a autoritat sanitària

S’ha participat en l’elaboració i difusió 
de la campanya de consells alimentaris 
per a la gent gran conjuntament amb 
el Consell Assessor de la Gent Gran de 
Barcelona. Aquesta campanya ha estat 
promoguda per Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya, l’ASPB, el CSB, la Dipu-
tació i el Consell de Col·legis de Farma-
cèutics.

• La salut present a totes les polítiques

Es va participar a la reunió anual de 
la Xarxa de Ciutats Saludables Euro-
pees promoguda per la OMS a Sant 
Petersburg i s’hi va presentar l’estra-
tègia  «Barcelona, una ciutat saluda-
ble» així com els Programes de Salut 
als Barris.

També es va signar un document amb 
una sèrie de mesures per tal de donar 
impuls al compromís «Ajuntament, 
organització promotora de la salut». 
Durant aquest any s’ha elaborat el ca-
tàleg de programes i accions que hi 
estan vinculades i s’ha creat una co-
missió tècnica integrada per l’ASPB i 
el Departament de Riscos i Salut La-
boral.

S’ha constituït el Consell Assessor de 
Salut Laboral i s’ha celebrat l’edició 

del Premi Ignasi Fina de Salut Labo-
ral 2012, dedicat a la perspectiva de 
dona, presidida per l’Alcalde de Bar-
celona.  

Al plenari del Consell Municipal de l’A- 
juntament de Barcelona del 30 de març  
de 2012 es va aprovar per unanimitat 
de tots els grups la Declaració Institu-
cional amb motiu del Dia Mundial de 
la Salut: «Envelliment saludable: més 
anys i més salut», que va ser promogu-
da de forma conjunta per la Delegació 
de Salut i per la Comissionada de Gent 
Gran.

En els plans municipals (inclusió, jo-
ventut, infància...) s’ha incorporat el 
tema de la salut a tretze programes i 
s’ha renovat la col·laboració amb la 
Xarxa de Biblioteques, per tal d’incor-
porar accions relacionades amb la sa-
lut en la seva programació (xerrades, 
contacontes...).

6. Barcelona, un referent en serveis de 
salut, recerca i innovació

Des de la Direcció del Programa de Salut 
s’ha facilitat i/o donat suport a més de 
quaranta-dos actes, jornades i congres-
sos  relacionats amb les ciències de la 
salut al llarg de l’any 2012. 

També s’ha participat en l’avaluació del 
Pla de Drogues de Portugal i en la defini-
ció de les estratègies d’avenç, conjunta-
ment amb la Direcció del Pla de Drogues 
de Barcelona.

reptes de Futur per al 2013

Els principals reptes  de la Direcció del 
Programa de Salut per l’any 2013 són: 

• Desplegament del Programa Distric-
te Saludable.

• Finalització i aprovació del nou Pla de 
Drogues 2013-2016, seguint una meto-
dologia participativa i incorporant la 
transversalitat amb diferents políti-
ques sectorials.
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• Programa Pilot de l’Abordatge Inte-
gral de l’Envelliment Actiu i Saludable 
a alguns barris de la ciutat.

• Desplegament del programa: «Ajun-
tament, promotor de la salut». 

pilar solanes salses
Directora del Programa de Salut
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2.3.5.  
direcció del programa de temps i Qualitat de Vida

MissiÓ

L’Ajuntament de Barcelona entén la ges-
tió del temps com un dret de ciutadania, 
i per aquest motiu, la Direcció del Pro-
grama de Temps i Qualitat de Vida té com 
a missió promoure canvis en l’organitza-
ció social que satisfacin les necessitats 
de la gestió de la vida quotidiana i donar 
solucions que millorin la qualitat de vida 
i defineixin Barcelona com una ciutat so-
cialment innovadora.

eNtorN

L’any 2010, el Consell d’Europa va apro-
var la resolució 313/2010 i la recoma-
nació 295/2010, vinculades a les po-
lítiques locals del temps. En aquesta 
Recomanació adreçada al Comitè de 
Ministres, el Consell d’Europa convidava 
els Estats membres a impulsar diverses 
actuacions vinculades a les polítiques 
d’usos del temps. Finalment, el Con-
grés va demanar al Comitè de Ministres 
del Consell d’Europa que considerés el 
temps com un dret i que convidés els 
organismes pertinents del Consell, es-
pecialment aquells que tracten sobre 
la igualtat de gènere i la cohesió social, 
a encarar polítiques de temps de for-
ma explícita i a incorporar la gestió del 
temps a les seves activitats, juntament 
amb els conceptes de benestar i qualitat 
de vida temporal.

L’Ajuntament de Barcelona, des de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
treballa des del primer moment de l’a-
provació de la resolució per ampliar i pro-
mocionar canvis en l’organització social 
per tal que la ciutadania millori la seva 
qualitat de vida.

reCursos

Pel que fa als recursos econòmics, la 
Direcció del Programa de Temps i Quali-
tat de Vida ha disposat d’un pressupost 
d’un total de 464.546,36 €. El seu des-
glossament apareix a la taula 54.

L’equip humà del Programa de Temps i 
Qualitat de Vida ha estat format per cinc 
professionals.

aCtiVitat

La Direcció del Programa de Temps i 
Qualitat de Vida inclou intervencions en 
polítiques socialment innovadores ja 
que són uns serveis pioners en una ad-
ministració pública local.

Aquests serveis s’ofereixen des de qua-
tre àmbits de treball:

1. L’impuls de programes d’intervenció 
en la vida quotidiana.

2. La concertació amb agents econò-
mics i socials de la ciutat amb l’impuls 
i dinamització de la Xarxa d’Empreses 
en Nous Usos Socials del temps (NUST). 

3. L’impuls d’accions en el temps per la 
comunitat: els bancs del temps i altres 
formes de col·laboració amb la comu-
nitat.

4. La sensibilització a través del portal 
i de l’edició d’estudis de diagnosi així 
com dels dossiers del temps.

1. programes d’intervenció en la vida 
quotidiana

• Programa Temps de barri, Temps per tu
El projecte Temps de barri, Temps per 
tu és un servei per fomentar la concilia-
ció de la vida laboral, familiar i personal 
de les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat o dependència, que 
ofereix el Programa de Temps i Qualitat 

taula 54. liquidació del pressupost
Direcció del Programa de Temps i Qualitat de Vida, 2012

Capítol € %

Personal 243.729,39 52,47

Béns corrents i serveis 176.284,97 37,95

Transferències corrents 44.532,00 9,59

total 464.546,36 100,00
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de Vida de la Regidoria de Família, Infàn-
cia, Usos del Temps i Discapacitats, i els 
diversos districtes de la ciutat.

El projecte té tres línies d’actuació en 
funció dels beneficiaris a qui es dirigeix:

• Temps de barri, Temps per tu per a fa-
mílies d’infants amb discapacitat.
• Temps de barri, Temps per tu per a 
famílies cuidadores de persones amb 
dependència.
• Temps de barri, Temps per a joves i 
adults amb discapacitat.

Permet a les famílies cuidadores dis-
posar de temps personal, mentre els 
infants o joves amb discapacitat o per-
sones amb dependència participen en 
activitats lúdiques de qualitat i adequa-
des a les seves necessitats, realitzades 
en equipaments públics del territori.

El projecte ofereix:

• Activitats per a infants amb discapa-
citat de 4 a 18 anys els dissabtes, cada 
quinze dies, durant 3 hores.
• Activitats per a persones amb depen-
dència els dissabtes setmanalment o 
dies d’entre setmana durant 3 hores.
• Activitats per a joves i/o adults amb 
discapacitat, els dissabtes, cada quin-
ze dies, durant 3-4 hores.

El desplegament d’aquests projectes es 
va iniciar amb les famílies amb diversi-
tat funcional en vuit districtes de Bar-
celona i posteriorment, amb les famílies 
cuidadores en dos districtes. També s´ha 
fet la prova pilot de joves i adults amb 
discapacitat als districtes d’Horta-Gui-
nardó i de Gràcia.

El mes de juny es va fer una enquesta de 
satisfacció de les dues primeres línies 
de treball, les més consolidades en el 
temps. El 94,5% de les famílies usuàries 
del servei amb infants amb discapacitat 
i el 100% de les famílies cuidadores de 
persones amb dependència van con-
siderar que el servei els havia aportat 
beneficis i pràcticament la totalitat van 
considerar que havien millorat la conci-
liació del seu temps familiar.

• De Deuauna
Aquest és un programa d’intervenció 
per a joves en el seu temps lliure deso-
cupat, amb edats compreses entre els 
16 i els 24 anys i en risc d’exclusió so-
cial, amb l’objectiu d’oferir un espai es-
table de formació i creixement personal 
que permeti una reflexió i aprenentatge 
sobre les capacitats, les habilitats, els 
interessos i les aptituds d’un mateix, 
ajudant-lo a superar les seves limitaci-
ons i afavorint la implicació dels joves 
desocupats en el seu itinerari formatiu 
i/o laboral.

El novembre del 2012 s’ha iniciat un pro-
jecte pilot amb trenta places a l’Espai 
Jove Les Basses adreçat als joves del 
districte de Nou Barris que en aquests 
moments estan desconnectats del sis-

taula 55. programa temps de barri, temps per tu
Direcció del Programa de Temps i Qualitat de Vida, 2012

Famílies amb infants amb discapacitat  

Famílies ateses 64

Cobertura trimestral 71%

Assistència dels participants 70%

Serveis oberts 13

Districtes amb servei 8

Hores ofertes d’activitat 530

Famílies cuidadores de persones amb dependència  

Famílies ateses 9

Cobertura trimestral 90%

Assistència dels participants 85%

Serveis oberts 2

Districtes amb servei 2

Hores ofertes d’activitat 270

Joves i adults amb diversitat funcional  

Serveis oberts 4

Serveis en períodes de vacances (estiu i Nadal) 2

Participants 25

Serveis de cap de setmana (curs escolar) 2

Participants 20
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tema educatiu, no han finalitzat la seva 
etapa formativa i encara no s’han pogut 
incorporar al món laboral.

Els agents participants han estat l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
(Programa de Temps i Qualitat de Vida i 
Programa de Joves), el Districte de Nou 
Barris (Direcció de Serveis a les Perso-
nes i l’Espai Jove Les Basses), a més dels 
Serveis Socials i del Consorci d’Educa-
ció en coordinació amb els serveis de 
Barcelona Activa.

2. la concertació amb agents econò-
mics i socials 

•  Xarxa d’Empreses NUST
La Xarxa NUST (Nous Usos Socials del 
Temps) és una iniciativa impulsada con-
juntament per l’Ajuntament de Barce-
lona i empreses compromeses amb la 
tasca de facilitar una millor gestió del 
temps i la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal. 

Pertànyer a la Xarxa NUST vol dir com-
partir coneixements i impulsar mesures 
per incrementar la satisfacció, motiva-
ció i qualitat de vida dels treballadors i 
treballadores, alhora que s’aconseguei-
xen beneficis per a l’empresa.

S’ha realitzat una Jornada de Reco-
neixement a les Empreses de la Xarxa 
NUST. A més s’han fet tres tallers temà-
tics: un sobre la Flexibilitat Horària i les 
Bosses d’Hores, un altre sobre l’Aplica-
ció de Mesures de Temps i Conciliació i 
el tercer sobre la Gestió de Torns a les 
Empreses.

El nombre d’empreses que formen part 
de la xarxa és de setanta-cinc i l’any 
2012 hi ha hagut quatre noves incorpo-
racions.

• Edició del I Premi Barcelona Empresa 
innovadora en Conciliació i temps 
El Premi Barcelona Empresa Innovado-
ra en Mesures de Temps i Conciliació 
pretén reconèixer les bones pràctiques 
de les empreses que afavoreixen la 

gestió del temps i la conciliació de les 
persones que treballen en la seva orga-
nització.

L’any 2012 es van presentar dotze pro-
postes en les dues modalitats del premi: 
empreses amb menys de cinquanta tre-
balladors i treballadores i empreses de 
més de cinquanta.

• Xarxa de Ciutats Europees en Usos del 
temps 
La Xarxa Europea de Ciutats del Temps 
té com a objectiu treballar i intercanvi-
ar experiències, estratègies i processos 
en l’aplicació de mesures i polítiques del 
temps. Els entorns urbans estan experi-
mentant canvis que afecten les seves 
poblacions i un dels més importants és 
la diversificació dels horaris laborals, 
que comporta també modificacions en 
els serveis.

Formen part de la xarxa trenta-cinc go-
verns locals i regionals de França, Ità-
lia i Espanya. Barcelona forma part del 
Grup Motor. Aquest grup és membre dels 
grups de treball següents:

• Serveis Públics, liderat per la ciutat 
de Torí.
• Avaluació: liderat per Tempo Territo-
riale.
• Igualtat d’oportunitats, liderat per la 
regió de la Toscana.

La secretaria tècnica es coordina des de 
la Diputació de Barcelona. 

3. programes de temps per / amb la co-
munitat

• Bancs del Temps
Són una iniciativa comunitària d’inter-
canvi de temps, habilitats, serveis i aju-
da de forma gratuïta entre els veïns i veï-
nes del barri. El Banc del Temps fomenta 
la confiança, l’amistat, la solidaritat i el 
coneixement entre persones que viuen 
en el mateix barri.

El Banc del Temps és un projecte pro-
mogut per la Direcció del Programa de 
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Temps i Qualitat de Vida, conjuntament 
amb els districtes de la ciutat i l’Associa-
ció Salut i Família, mitjançant conveni 
de col·laboració, i amb la implicació de 
diverses entitats veïnals i agents socials 
de cada territori. Actualment existeixen 
dotze Bancs del Temps en funcionament 
a set districtes de la ciutat.

 4. sensibilització

La sensibilització té un paper protago-
nista per tal de donar a conèixer i impli-
car a la ciutadania en aquest Programa. 

• Web: Portal Usos del Temps  
(bcn.cat/usosdeltemps)

 S’ha estructurat en dues àrees: 

• Usos del temps: mostra els projectes 
que el Programa i altres departaments 
de l’Ajuntament desenvolupen relacio-

nats amb l’ús del temps i que volen in-
cidir en la vida diària de les persones.

• Laboratori del Temps (LabTemps): és 
un banc de recursos amb documents, 
enllaços i notícies elaborats per ins-
titucions d’àmbit nacional i interna-
cional, que aporten informació sobre 
l’evolució de les polítiques del temps i 
sobre la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal.

• Dossiers del Temps 

La col·lecció Dossiers del Temps pretén 
incitar el debat sobre les diferents di-
mensions del temps i divulgar els nous 
conceptes sobre el temps. Tracten d’àm-
bits transversals que afecten els usos 
del temps de la ciutadania. 

El darrer exemplar, publicat al juliol de 
2012, tracta el tema Joventut i temps, 
cap a una política utilitarista, i l’autor 
n’és Fabián Mohedano. La presentació 
es preveu que es farà a mitjan 2013.

El darrer trimestre del 2012 es van inici-
ar els treballs de redacció de tres nous 
dossiers amb els títols provisionals de 
Temps i gent gran, Temps i infància i Es-
pai urbà i nouvinguts.

taula 56. Bancs del temps
Direcció del Programa de Temps i Qualitat de Vida, 2012

districte Bancs del temps persones inscrites

Ciutat Vella Banc del Temps El Raval 180

 Banc del Temps Barceloneta 86

Eixample Banc del Temps Sagrada Família 126

 Banc del Temps Dreta Eixample i El Fort Pienc 5

Les Corts Banc solidari Serveis Gratuïts Riera Blanca1 –

Sarrià – Sant Gervasi Banc del Temps Sarrià 84

Gràcia Banc del Temps Gràcia 476

Horta-Guinardó Banc del Temps Can Baró 53

 Banc del Temps El Carmel 7

Nou Barris Intercanvi Xarxa Coneixements Roquetes1 –

Sant Andreu Banc del Temps Bon Pastor 206

 Banc del Temps Trinitat Vella 75

Sant Martí Banc del Temps Sant Martí – Clot 236

 Banc del Temps El Poblenou 27

 Banc del Temps La Verneda2 –

total  1.561

1. No pertany a la xarxa de Bancs del Temps coordinats per Salut i Família. Sense dades de persones inscrites
2. Inici de l’activitat el desembre del 2012.

taula 57. Web
Direcció del Programa de Temps i Qualitat de Vida, 2012

 2011 2012 % d’increment

Visites 51.288 51.895 1,18

Visitants 12.065 16.852 39,68

Mitjana de visites per visitant 4,25 3,08 -27,53

Pàgines visualitzades 188.590 175.600 -6,86
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aCtuaCioNs i esdeVeNiMeNts 
relleVaNts

pacte del temps 

El Pacte del Temps és una mesura que 
vol aconseguir un acord social per avan-
çar cap a una ciutat més conciliadora, 
una ciutat que impulsa la participació, la 
complicitat de la societat per millorar la 
vida quotidiana. 

L’any 2012 s’ha donat impuls al Pacte 
del Temps amb la Creació del Grup Mo-
tor, presidit per la Regidora de Família, 
Infància, Usos del Temps i Discapacitats 
i amb representants de l’Ajuntament de 
Barcelona com Participació Ciutadana, 
Recursos Humans i Promoció Econò-
mica, a més de representants de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
com Participació Social, Planificació i 
Processos de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports (QVIE) i Programa de Temps i 
Qualitat de Vida.

S’ha presentat el Procés a la Comissió 
de Govern (octubre del 2012) i s’ha fet 
la presentació del Pacte al Consell de la 
Gent Gran i a la taula de treball amb re-
presentants de les entitats del Consell. 
A més s’ha iniciat la preparació de les 
taules de treball amb les xarxes d’em-
preses impulsades des de l’Ajuntament: 
NUST i Xarxa d’Empreses d’Inserció So-
cial i el Charter de la Diversitat i s’ha fet 
una revisió i una adaptació del docu-
ment en lectura fàcil per al Consell i les 
taules de treball.

reptes de Futur per al 2013

Mesura de govern projecte temps de 
barri, temps per tu 

• Preparació i presentació de la Mesura 
de Govern del projecte Temps de barri, 
Temps per tu amb l’objectiu d’impulsar 
projectes que recolzin les famílies que 
tenen cura d’infants i joves amb disca-
pacitat i/o persones amb dependència 
i, al mateix temps, col·laborar en la ges-
tió autònoma del temps personal en un 
entorn inclusiu per als joves i els adults 
amb diversitat funcional, a tots els dis-
trictes de la ciutat.

pacte del temps

• Publicació del web: bcn.cat/pactedel-
temps, com a espai de participació per a 
recollir les aportacions de les entitats i 
de la ciutadania.

• Presentació als plenaris i/o perma-
nents dels Consells, i sessió de treball 
amb les entitats:

– Benestar Social.
– Dona.
– Consell de Ciutat.
– Consell d’Associacions de Barcelona.

• Taules de treball amb el sector econò-
mic i d’empresa.

• Taula de treball Vida Quotidiana:
– Acció comunitària: bancs del temps, 
plans comunitaris...
– Oci i lleure: activitats extraescolars, 
esportives, intergeneracionals.
– Mobilitat.

• Presentació de l’Informe al plenari, al 
mes de maig del 2013.

• Presentació pública del pacte i les ad-
hesions de les entitats: desembre de 
2013.

Montserrat Calvo Vallverdú
Directora de Temps i Qualitat de vida
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taula 58. indicadors de producció dels serveis
Direcció del Programa de Temps i Qualitat de Vida, 2012

 2011 2012 % d’increment

programa temps de barri, temps per tu1 
(famílies amb infants amb diversitat funcional)

Famílies ateses  - 64 -

Serveis oberts - 13 -

Districtes amb servei - 8 -

programa temps de barri, temps per tu1 
famílies cuidadores de persones amb dependència)

Famílies ateses - 9 -

Serveis oberts - 2 -

Districtes amb servei - 2 -

programa temps de barri, temps per tu1 
(joves i adults amb diversitat funcional)

Servei en període de vacances (Estiu i Nadal) - 2 -

Participants - 25 -

Serveis de cap de setmana (curs escolar) - 2 -

Participants - 20 -

Xarxa d’empreses Nust   

Empreses a la Xarxa NUST 71 75 5,63

Noves empreses incorporades 17 4 -76,47

Jornades de treball organitzades 4 4 0,00

Bancs del temps

Bancs del Temps en funcionament2 9 12 33,33

1. El programa Temps de barri, Temps per tu s’inicia com a experiència pilot durant el darrer trimestre del 2011 
en un districte. L’any 2012 és quan s’ha desenvolupat.
2. Bancs del Temps coordinats per Salut i Família. No hi comptabilitzem el Banc del Temps de la Verneda, que 
va iniciar l’activitat el desembre del 2012.
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2. 4.  
direCCiÓ de reCursos i serVeis geNerals

MissiÓ

La Direcció de Recursos i Serveis Gene-
rals té com a missió proposar, executar 
i difondre les estratègies de gestió dels 
recursos humans, econòmics i d’infra-
estructures de la Gerència de l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per 
tal de facilitar la màxima eficiència en 
l’execució de les seves polítiques.

eNtorN

Durant l’exercici 2012, s’ha consolidat el 
procés de fusió de les dues anteriors ge-
rències d’Acció Social i Ciutadania i d’E-
ducació, Cultura i Benestar, fruit del nou 
organigrama municipal, i s’han adaptat 
de manera definitiva tots els departa-
ments de tecnoestructura que donen 
suport a l’organització de l’Àrea (entre 
ells els serveis administratius, jurídics, 
de recursos humans i materials, així com 
els serveis generals). Aquest procés ha 
suposat un redimensionament dels re-
cursos a partir de les necessitats de la  
nova organització. 

Funcions

Per dur a terme la seva missió, la Direc-
ció realitza les funcions següents:

• Disseny de les línies estratègiques 
en l’àmbit de la gestió de recursos hu-
mans, econòmics, jurídics, materials 
i d’infraestructures de la Gerència de 
l’Àrea. 

• Direcció de la planificació, l’organit-
zació i la prestació dels serveis trans-

versals (de suport) a la Gerència de 
l’Àrea: Administració, Personal, Serveis 
Jurídics, Infraestructures i Serveis Tèc-
nics. 

• Implementació dels procediments 
adequats per garantir una gestió eco-
nòmica-pressupostària i de contrac-
tació, convenis i subvencions eficient 
i ajustada a dret, així com assegurar 
la bona coordinació amb els altres de-
partaments i direccions de programa.

• Assistència a la Gerència en tots 
aquells aspectes de la seva compe-
tència. 

• Propostes al gerent del sector sobre 
l’adopció d’acords en les matèries prò-
pies de les seves competències. 

• Representació en nom del gerent del 
sector, per delegació d’aquest, en les 
actuacions pròpies de les seves com-
petències. 

La Direcció de Recursos i Serveis Gene-
rals consta de tres departaments:

• Departament d’Administració i Per-
sonal.

• Departament de Serveis Jurídics.

• Departament d’Infraestructures i Equi-
paments.

Jordi ribas i Vilanova
Director de Recursos i Serveis  
Generals
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2.4.1.  
departament d’administració i personal

MissiÓ

El Departament d’Administració i Per-
sonal té com a missió donar suport a la 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports i a les diverses direccions i de-
partaments que en depenen, en matè-
ries econòmiques, pressupostàries i de 
recursos humans, i impulsar la tramita-
ció dels expedients de contingut econò-
mic, tant d’ingressos com de despeses, i 
en matèria de recursos humans.

eNtorN

Les qüestions d’entorn que han influït 
més en la gestió del Departament d’Ad-
ministració i Personal han estat, entre 
d’altres:

• Les modificacions legals en matèria 
de comptabilitat pública i pressupos-
tària.

• Els canvis derivats del nou Organi-
grama municipal i la seva implantació.

• L’acumulació de tramitació d’expe-
dients en l’últim trimestre de l’any 
arran de la finalització d’un gran nom-
bre dels contractes oberts i la gestió 
de nous convenis amb entitats sense 
ànim de lucre per a projectes de caire 
social com a conseqüència de la situa-
ció econòmica actual.

reCursos

En relació amb els recursos econòmics, 
el Departament d’Administració i Perso-
nal ha disposat de 1.385.072,86 €. D’altra 
banda, en el Departament d’Administra-

ció i Personal hi han treballat vint-i-dues 
persones.

aCtiVitat

De les activitats del Departament d’Ad-
ministració i Personal, en destaquem les 
següents:

• La contractació electrònica (e-Con-
tractes).

• Les justificacions dels convenis d’in-
gressos.

• La gestió dels expedients de la Ge-
rència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports.

• La gestió i el seguiment dels ingres-
sos ICASS en concepte de subvencions 
a persones usuàries de residències i 
centres de dia.

• La tramitació de les quotes de per-
sones usuàries de centres residen- 
cials i de centres de dia, i la tramitació 
d’altres preus públics de nova creació 
durant l’any 2012.

• La conciliació i el seguiment adminis-
tratiu dels habitatges amb serveis amb 
el Patronat Municipal de l’Habitatge.

• La tramitació de tot tipus d’expe- 
dients en matèria de recursos humans 
dins les competències delegades en la 
Gerència de l’Àrea.

• La justificació del Conveni marc Ajun-
tament-Generalitat en matèria d’acció 
social.

taula 59. liquidació del pressupost
Departament d’Administració i Personal, 2012

Capítol € %

Personal 920.897,88 66,49

Béns corrents i serveis 338.423,57 24,43

Transferències corrents 4.000,00 0,29

Inversions 121.751,41 8,79

total 1.385.072,86 100,00
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esdeVeNiMeNts relleVaNts

Durant aquest exercici destaquen els 
esdeveniments següents:

• La revisió de l’estructura pressupos-
tària dels programes i subprogrames, 
en la part que pertoca a la Gerència de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, per 
adaptar-se a la nova classificació.

• La reordenació i assignació de les 
tasques que corresponen al personal 
adscrit al Departament d’Administra-
ció i Personal.

• La implantació de l’aplicatiu informà-
tic e-facturació per a la tramitació de 
factures des del mes d’abril del 2012. 
Aquest ha suposat una major agilitat 
en els processos interns de la mateixa 
Administració i alhora ha escurçat els 
terminis de pagament per als proveï-
dors. 

reptes de Futur per al 2013

El Departament d’Administració i Perso-
nal es proposa els reptes següents per al 
proper exercici:

• Donar suport al Model de Serveis So-
cials implantat dins de l’actual marc 
de restriccions pressupostàries.

• Aprovació del Sistema d’Ordenació 
Municipal (SOM) i implantació durant 
l’any 2013 a tot el personal funcionari, 
laboral i eventual de la Gerència.

• Pròrroga del Pressupost Municipal 
2012 per a l’any 2013, per primer cop 
en la història de l’Ajuntament des de la 
instauració de la democràcia a l’Estat 
espanyol.

María Nieves arranz gallego
Cap del Departament d’Administració  
i Personal

taula 60. indicadors d’activitat
Departament d’Administració i Personal, 2012

 2011 2012 % d’increment

administració   

Expedients tramitats 2.735 1.959 -28,37

Factures gestionades / pagaments 7.642 5.428 -28,97

Bestretes / ADOPJ 1.581 958 -39,41

Minitransferències 1.112 1.082 -2,70

Modificacions de crèdit 294 224 -23,81

personal   

Total personal 330 222 -32,73

Contractes d’interinitat (desembre) 73 59 -19,18

Jubilacions 11 8 -27,27

Nota: Les dades del 2011 són un valor agregat fruit de la fusió de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania i l’Àrea 
d’Educació, Cultura i Benestar.
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MissiÓ

La missió del Departament de Serveis 
Jurídics és donar suport i assessorament 
jurídic als òrgans de govern, consultius, 
directius i operatius de la Gerència en 
els diferents vessants de la seva actua-
ció,  la tramitació d’expedients, i altres 
tasques expressament delegades  per la 
Secretaria General de la Corporació.

La cap del Departament és, a la vegada, 
la secretària jurídica delegada de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
i un altre tècnic jurídic és el secretari 
delegat de l’Institut Municipal de Ser-
veis Socials (IMSS) i de l’Institut Muni-
cipal per a Persones amb Discapacitat 
(IMD).

eNtorN

L’any 2012 ha estat el de la consolidació 
de la Gerència de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports. D’altra banda, la situa- 
ció econòmica, financera i social afecta 
el benestar social i la qualitat de vida 
de les persones produint un increment 
considerable del nombre d’expedients a 
tramitar i gestionar pel Departament de 
Serveis Jurídics. A més, ha estat neces-
sari potenciar la capacitat de resposta 
a les situacions d’urgència de persones 
i famílies generades per l’impacte de la 
crisi. 

reCursos

L’equip del Departament de Serveis Ju-
rídics ha estat format per la cap del De-
partament, una assessora jurídica, un 
tècnic superior en Dret i dos integrants 
de l’equip administratiu i de gestió d’ex-
pedients de contractació, convenis i 
subvencions.

L’any 2012 ha disminuït el nombre d’in-
tegrants per baixes i jubilacions.

Els recursos econòmics corresponents  
a aquest departament han estat 
367.389,00 €, tots corresponents al capí-
tol de personal.

aCtiVitats

L’any 2012, el Departament de Serveis 
Jurídics ha tramitat, entre altres, vint-
i-nou expedients oberts, vint-i-set ex-
pedients negociats i cent vuitanta-dos 
convenis.

Cal remarcar que l’any 2012 s’ha fet tam-
bé la tramitació de tots els projectes se-
güents: 

• La creació d’un fons de dos milions 
d’euros per fer front a contingències 
socials.

• La creació i ampliació de nous equi-
paments: set nous habitatges d’inclu-
sió i cent vuitanta-cinc nous habitat-
ges amb serveis per a la gent gran en 
tres nous equipaments.

• La creació d’un centre d’allotjament 
temporal familiar per a famílies vulne-
rables que travessin situacions d’ur-
gència social, per pèrdua d’habitatge. 

• L’atorgament de pisos de protecció 
oficial, des del Patronat de l’Habitatge, 
per a la inclusió de persones vulnera-
bles i dones.

• El conveni amb Càritas per millorar 
l’atenció a les famílies amb problemes 
en l’àmbit de l’habitatge. 

• La tramitació del contracte de teleas-
sistència a causa de la finalització, el 
31 de desembre de 2012, del Conveni 
marc amb l’Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO) i la Fede-
ración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), adjudicat per import 
de 20.075.000,00 €, IVA inclòs, per als 
exercicis 2013 i 2014.

També cal esmentar que en els contrac-
tes tramitats durant l’any 2012 s’ha ini-
ciat la contractació responsable i l’apli-
cació de clàusules socials.

2.4.2.  
departament de serveis Jurídics
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reptes de Futur per al 2013

Per al proper any tenim la previsió de 
participar en l’elaboració dels models 
i circuits de convenis, i en la implanta-
ció de clàusules socials, i iniciar la co-
ordinació de criteris jurídics entre les 
diverses secretaries delegades. També 
s’iniciarà i intensificarà la millora de 
procediments i circuits interns.

Meritxell Cusí pérez
Cap del Departament de Serveis Jurídics
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2.4.3.  
departament d’infraestructures i equipaments

MissiÓ

La missió del Departament d’Infraes-
tructures i Equipaments és proposar, 
gestionar i executar els recursos assig-
nats de la Gerència de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports, per tal d’efectuar 
les obres i tasques de manteniment i 
logística dels equipaments adscrits, i 
per planificar, desenvolupar i executar 
altres projectes que li siguin encoma-
nats.

eNtorN

Actualment el Departament d’Infraes-
tructures Equipaments és responsable 
de 222  edificis i equipaments. Dins d’un 
marc de contenció pressupostària, el 
manteniment i la millora del patrimoni 
existent esdevé una peça clau de la ges-
tió global dels serveis.  

reCursos

Pel que fa als recursos humans, el De-
partament d’Infraestructures i Equipa-
ments disposa de set persones. 

El pressupost liquidat pel Departament 
es detalla a la taula 61:

aCtiVitat

L’any 2012 ha estat marcat per l’execu-
ció de les actuacions següents:

• Finalització de les obres del nou 
Centre de Serveis Socials de Sant 
Gervasi.

• Execució de les obres per a la refor-
ma integral del Centre de Serveis So-
cials  del Gòtic i del Centre de Serveis 
Socials i  Equip d’Atenció a la Infància 
i Adolescència de Roquetes – Trinitat 
Nova – Canyelles. 

• Execució de les obres de reforma i 
adaptació de  vint-i-quatre nous apar-
taments per a la Gent Gran «Pau Ca-
sals».

• Inici de les obres del nou Centre de 
Serveis Socials de Poble Sec al carrer 
Roser, 15.

• Recerca d’un nou edifici  per a la ubi-
cació de l’Equip d’Atenció a la Dona  i el 
Servei d’Atenció a Nenes i Nens (EAD-
SAN) i la redacció del Projecte Execu-
tiu i inici de les obres d’adequació.

• Recerca de nous locals per a la ubi-
cació definitiva dels equipaments i la 
consegüent redacció del projecte exe-
cutiu de: 

– Nou Centre d’Urgències i Emergèn-
cies Socials de Barcelona (CUESB).

– Centre de Serveis Socials de Sant 
Martí – La Verneda.  

– Centre de Serveis Socials i Equip 
d’Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia  de Casc Antic. 

– Equip Interdisciplinari de Primera 
Infància del Casc Antic (EIPI), al car-
rer Reina Amàlia.

taula 61. liquidació del pressupost
Departament d’Infraestructures i Equipaments, 2012

Capítol € %

Personal 350.031,14 5,02

Béns corrents i serveis 4.515.445,14 64,74

Transferències corrents 121.104,05 1,74

Inversions 1.987.775,61 28,50

total 6.974.355,94 100,00
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• Inici de l’execució de la primera fase de 
la reforma del Centre per a la Rehabili-
tació de Drogodependents de Can Puig.

• Adaptació i equipament de:

– Nou Centre d’Allotjament Tempo-
ral Familiar amb capacitat per acollir 
vint-i-cinc famílies al carrer Navas de 
Tolosa, 312.

– Tres nous centres d’Àpats en Com-
panyia per a Gent Gran:

• Al Districte de Gràcia, al carrer Al-
dea.

• Al Districte de Sant Andreu, al car-
rer Gran de Sant Andreu.

• Al Districte de Sant Martí, al carrer 
Concili de Trento.

• Habilitació d’espais per al desplega-
ment de l’Operació Fred per un total de 
cent trenta-quatre places:

– Carrer de les Acàcies, amb setanta-
quatre places.

– Carrer Cardenal Casañas, amb sei-
xanta places.

• Obres per a la posada en marxa de la 
nova zona d’acampada i de seguretat 
per al tancament provisional de la Ma-
sia de Can Girona.

• Manteniment incidental i preventiu a 
cent vuitanta-cinc edificis i locals.

reptes de Futur per al 2013

Pel que fa a les perspectives d’actua- 
cions per a l’exercici 2013, cal destacar:

• Finalitzar les obres de rehabilitació i 
equipaments de:  

– CSS de Poble Sec, al carrer Roser, 15.

– Obres de la primera fase de la refor-

ma del Centre per a la Rehabilitació de 
Drogodependents de Can Puig.

• Iniciar noves obres d’equipaments:

– CSS Sant Martí – La Verneda.

– CSS – EAIA Casc Antic.

– Centre d’Urgències i Emergències 
Socials Barcelona (CUESB).

– EIPI Ciutat Vella.

– CSS Vall d’Hebron.

– Centre d’Allotjament Temporal al 
carrer Londres – Villarroel.

– Equipament per a joves La Sedeta.

• Altres actuacions:

– Rehabilitació i adequació dels CSS 
Carmel. 

– Recerca d’habitatge social de com-
pra o lloguer. 

– Adaptació i equipament de nous pi-
sos d’inclusió.

– Nou Centre Integral per a Persones 
Vulnerables.

– Recerca i adaptació d’un local per al 
Centre Obert d’Infants Nou Barris.

– Adaptació d’espais per a l’Operació 
Fred.

– Rehabilitació de deu apartaments 
per a la gent gran a l’edifici Pau Casals.

– Rehabilitació d’oficines, supressió 
de barreres arquitectòniques i instal·l-
ació d’escala d’emergència a Can Puig.

agustí sanahuja i Castells
Cap de projectes d’Infraestructures  
i Equipaments
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La Direcció de Serveis d’Estratègia i In-
novació té la missió essencial d’aportar 
visió a la tasca executiva i d’intervenció 
que es desenvolupa des de les grans 
unitats operatives de l’Àrea: la Direcció 
Executiva i els tres instituts que la con-
formen, el de Serveis Socials, el de Per-
sones amb Discapacitat i el d’Esports. 

En aquest sentit hem estat un element 
actiu en les tasques dutes a terme per a 
la planificació sectorial i horitzontal que 
ha evolucionat en la presentació, per a la 
seva aprovació, dels Plans d’Infància, de 
Família, de Gent Gran i d’Inclusió. Hem 
aportat coneixement tècnic a l’anàlisi de 
processos per a la millora dels serveis 
bàsics de l’Àrea i dels instituts. Hem tre-
ballat per proveir eines de treball i infor-
mació permanent de l’activitat de l’Àrea 
als directius i gestors per afavorir el rigor 
en la gestió dels diferents serveis en el 
marc de les polítiques acordades per l’e-
quip de govern.

Hem atès, impulsat i preparat l’immens 
treball de participació que es duu a ter-
me en els diferents òrgans de partici-
pació i assessorament de l’Ajuntament 
en l’Àrea Social. Aquesta és una de les 
tasques en què la Direcció de Serveis 
d’Estratègia i Innovació té un paper més 
crític: esdevenir canal de comunicació 
entre la societat i el govern municipal. 
Apropar la iniciativa institucional i de 
govern a les entitats i palesar la seva po-
sició davant els òrgans polítics i de ges-
tió. En aquest context podem acreditar 
l’immens dinamisme de la vida associa-
tiva social de la nostra ciutat i la riquesa 
dels seus posicionaments i les seves 
reflexions, que permeten acotar i reori-
entar el treball de les diferents unitats 
operatives de l’Àrea.

S’ha continuat fent el treball de suport 
als programes de treball bàsics de l’À-
rea, i s’ha mantingut la línia ja consoli-
dada de recerca en relació amb la dinà-
mica i l’evolució social de les persones i 
els territoris que conformen la ciutat.

Volem destacar l’inici del treball en l’àm-
bit de la Qualitat, per tal de millorar el 
treball que es presta des dels diferents 
serveis mitjançant tercers, com a resul-
tat de concursos o convenis de col·la- 
boració. La millora permanent redunda-
rà en la qualitat dels serveis que pres-
tem a les persones, veritable motor del 
nostre treball.

Hem treballat activament per a preparar 
i impulsar el Pla de Formació i per im-
plementar les estratègies per compartir 
coneixement amb la finalitat de vetllar 
pel manteniment i la millora del princi-
pal actiu en el treball social, que són les 
persones que formen l’Àrea. I hem donat 
suport al treball de difusió i presentació 
pública de la tasca que es fa en el dia a 
dia. 

En definitiva hem estat ocupats, en la 
part en ombra de l’Àrea, per fer possible 
el treball que es presta als milers de ciu-
tadans i ciutadanes que reben directa-
ment o indirecta els serveis d’atenció a 
les persones a Barcelona. I ho fem per-
què funcioni el dia a dia sense perdre 
de vista la perspectiva del manteniment 
d’aquests serveis en el futur.



3.1.  
departaMeNt de plaNiFiCaCiÓ i proCessos

MissiÓ

El Departament de Planificació i Pro-
cessos té com a missió donar suport 
tècnic al conjunt de l’organització de 
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports per tal de fer viables els pro-
cessos estratègics de canvi i millora de 
l’atenció social que s’estan impulsant i 
que impacten, de forma interrelaciona-
da, tant en l’estructura central com en 
la territorial dels Serveis Socials Muni-
cipals. La seva finalitat és vetllar per la 
qualitat, la innovació i la millora contí-
nua en el funcionament de l’Àrea.

eNtorN

Podem considerar dos elements claus 
d’entorn:

• l’impacte de la crisi socioeconòmica 
que afecta les necessitats socials de 
les persones i famílies que s’atenen 
des de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports. D’una banda s’ha con-
tinuat realitzant la protocolarització 
tècnica i les millores en la qualitat dels 
serveis i, de l’altra, s’han dissenyat me-
sures i projectes encaminats a pal·liar 
els efectes greus de la crisi. També ens 
hem centrat en la recerca de projectes  
innovadors i preventius per abordar no-
ves situacions de nous perfils familiars 
a mitjà termini.

• el nou context organitzatiu de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
ha comportat que el Departament de 
Planificació i Processos, que estava 
emmarcat dins dels Serveis Socials, 
passi a formar part de la Direcció d’Es-
tratègia i Innovació, que té responsabi-
litat sobre tot l’organigrama de la Ge-
rència. A més, l’Institut Municipal de 
Serveis Socials (IMSS) ha anat assu-
mint funcions pròpies de suport tècnic, 
formació i gestió de pràctiques del seu 
personal, que el Departament de Plani-
ficació i Processos ha deixat de fer.

reCursos

El pressupost executat del Departament 
de Planificació i Processos es detalla a 
la taula 62: 

taula 62. liquidació del pressupost
Departament de Planificació i Processos, 2012

Capítol € %

Personal 269.506,22 58,35

Béns corrents i serveis 183.398,81 39,71

Transferències corrents 8.939,00 1,94

total 461.844,03 100,00

Fins al mes de maig, el Departament de 
Planificació i Processos ha disposat de 
quatre tècnics. A partir d’aquest mes el 
Departament ha funcionat amb dos tèc-
nics.

aCtiVitat

Durant l’any 2012, el Departament de 
Planificació i Processos ha concretat la 
seva activitat en tres grans àrees de tre-
ball:

1. Anàlisi i desenvolupament tècnic.
2. Gestió del coneixement i desenvolu-
pament professional.
3. Planificació estratègica.

1. anàlisi i desenvolupament tècnic

Aquesta àrea de treball consisteix en:

- Prestar suport tècnic i metodològic per 
elaborar models i projectes d’actuació 
per abordar les necessitats socials.
- Realitzar anàlisis i propostes de millo-
ra dels processos de treball.
- Desenvolupar projectes, protocols i pro-
cediments, i donar suport per a la seva 
implantació.
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Dins d’aquesta àrea, l’any 2012 desta-
quen els projectes següents:

• Atenció Grupal als Serveis Socials Bà-
sics (ssB).

És un projecte per definir les tipologies i 
el disseny tècnic dels projectes grupals 
dels Serveis Socials Bàsics segons els 
itineraris d’atenció i els perfils socials o 
les problemàtiques.

El 2012 s’ha fet el disseny del projecte 
de treball (procés tècnic participatiu) i 
el primer buidat de dades dels projectes 
grupals. Tot aquest projecte s’ha realit-
zat en col·laboració amb el món acadè-
mic. Per al 2013 està previst el desplega-
ment del projecte i la seva presentació.

• Dispositiu d’Atenció Telefònica Centra-
litzat (datC), protocols d’atenció i grup 
de millora contínua.

Aquest és un projecte de monitorització i 
millora contínua del servei que ofereix el 
DATC. Es fa una revisió permanent dels 
protocols i processos del servei, una 
anàlisi i identificació dels requeriments 
per a la millora i innovació contínua del 
servei, l’ampliació de funcions del ma-
teix i la dinamització del Grup de Millora 
Contínua. 

El 2012 s’han creat cinc nous protocols  i 
se n’han actualitzat i modificat deu més. 
Pel  que fa als grups de millora contínua, 
s’han fet dues sessions de grup, s’han 
implantat set millores i s’ha articulat la 
posada en marxa de totes les millores 
acordades.

• Anàlisi del temps d’espera per prime-
ra visita als Centres de serveis socials 
(Css) i detecció d’àrees de millora. 

S’han analitzat les  variables clau que 
expliquen el temps d’espera per una pri-
mera visita als Centres de Serveis So- 
cials i s’han identificat les àrees de mi-
llora per fer propostes que permetin re-
duir aquest temps.

El 2012 es va presentar un informe final 
en què es proposaven quinze millores, 
tres de les quals ja es van començar a 
aplicar. També es va dissenyar i posar en 
marxa el sistema automatitzat de moni-
torització del temps d’espera als Cen-
tres de Serveis Socials.

• Suport en la millora del Servei d’Aten-
ció domiciliària (sad).

És un projecte que vol donar suport i mi-
llorar els processos vinculats al Servei 
d’Atenció Domiciliària. El projecte s’ha 
realitzat en dues fases: 

• Fase 1: revisió dels documents d’in-
formació i sol·licitud del servei i uni-
ficació de criteris de seguiment dels 
processos i d’avaluació de l’impacte 
del servei.
• Fase 2: revisió del plec de clàusules 
tècniques i elaboració de criteris de 
valoració subjectius de les ofertes que 
es puguin presentar.

El 2012 s’ha elaborat un nou pacte de 
prestació del servei que queda recollit 
en el document «Condicions generals 
del servei». També s’ha acordat un se-
guit de protocols per homogeneïtzar la 
prestació del servei: actuació quan la 
persona usuària no obre la porta, gestió 
de petites compres, gestions econòmi-
ques, cessió de claus. 

Finalment, també s’han establert els cri-
teris d’accés a la modalitat SAD preven-
tiu i els criteris de redacció de les clàu-
sules tècniques del Plec de condicions 
del SAD.

• Suport en la definició dels evolutius 
del sistema informàtic d’atenció social 
(sias). 

S’ha revisat la proposta d’evolutius per 
incorporar al SIAS durant el proper any 
2013 i s’ha elaborat una proposta per in-
corporar l’expedient familiar a SIAS.
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• Millora organitzativa per reduir el 
temps d’espera i millorar l’eficiència en 
l’elaboració dels programes individuals 
d’atenció (pia). 

S’està elaborant el projecte que recull 
l’anàlisi i les propostes per millorar l’efi-
ciència del sistema i el model organitza-
tiu en l’elaboració dels Programes Indi-
viduals d’Atenció dins del marc de la Llei 
de dependència.

2. gestió del coneixement i desenvolu-
pament professional

Dins d’aquesta àrea de treball es realit-
zen les activitats següents:

- Gestió del coneixement, promovent 
projectes com el Banc d’Experiències i 
Bones Pràctiques i els grups de millora.
- Formació i desenvolupament profes-
sional de l’Àrea.
- Actualització i manteniment del ca-
tàleg, gestor documental i web, realit-
zant la funció de curador de contingut.
- Col·laboració amb les universitats, 
els col·legis professionals i altres fò-
rums acadèmics i professionals.

Les actuacions més destacades del 2012 
han estat:

• Catàleg de serveis  de l’AQVIE.

El Catàleg de serveis de l’Àrea de Quali-
tat de Vida, Igualtat i Esports conforma 
els diferents serveis, prestacions i trà-
mits als quals pot accedir directament la 
ciutadania. Aquest document requereix 
una actualització permanent per facili-
tar una informació unificada i actualit-
zada, disponible a través dels diferents 
canals de difusió: consulta telefònica al 
010, Oficines d’Atenció a la Ciutadania, 
Unitats administratives dels CSS. 

Durant l’any 2012 es va plantejar com a 
objectiu prioritari l’actualització de les 
noves fitxes relacionades amb les no-
ves competències del mandat corres-
ponents al període 2011-2015. Això s’ha 
traduït en un document amb el compen-

di de totes les fitxes i els enllaços actua-
litzats i se n’ha fet difusió a través del 
web de serveis socials. 

• Dinamització del Portal del Professional.

Aquest projecte té com a finalitat ga-
rantir la qualitat (vigència, rigor, siste-
màtica, terminis, etc.) dels continguts 
del Portal del Professional i, a la vegada, 
transformar aquesta eina tecnològica en 
una eina generadora de coneixement. 

L’any 2012 es va elaborar el document 
Guia orientadora sobre el tractament 
dels continguts del Portal del Profes- 
sional (juliol 2012), així com un document 
amb els resultats del procés d’avaluació 
i les propostes de millora del Portal.

• El web de Serveis Socials.

A través d’aquest projecte es pretén fa-
cilitar i donar a conèixer, d’una manera 
propera a la ciutadania, la informació 
necessària i d’interès en matèria dels 
serveis socials que ofereix l’Ajuntament 
de Barcelona. Això requereix en tot mo-
ment una selecció de notícies, materials 
divulgatius, així com una vigència per-
manent pel que fa al Catàleg de serveis.

• Banc d’Experiències i Bones Pràctiques.

El projecte consisteix a identificar, va-
loritzar i donar a conèixer l’experiència 
del treball diari dels professionals a la 
resta de l’organització per a compartir-
la i aprofitar-la, cosa que afavorirà una 
transmissió de coneixement i alhora fa-
cilitarà la millora contínua. 

Es tracta, per tant, de valoritzar el capi-
tal humà, l’expertesa i el saber acumulat 
dels professionals de l’Àrea.

Es pretén potenciar la participació ac-
tiva i fer circular el coneixement de la 
nostra organització promovent la difusió 
i l’intercanvi d’experiències provades, 
validades, que funcionen i ens ajuden a 
resoldre dificultats d’una manera més 
eficaç i eficient.



• Formació i desenvolupament profes-
sional.

Durant el 2012 s’ha planificat la formació 
transversal de  l’AQVIE amb l’objectiu de 
millorar la qualitat tècnica, les habilitats 
i les competències dels professionals de 
l’Àrea. El resultat ha estat un programa 
d’accions formatives:

- 7 accions formatives/9 edicions
- 73 hores de formació
- 122 participants
- 17.915 € invertits
- 5 accions prestades per formadors 
externs i 2 amb formadors interns

• Pràctiques de professionals i relacions 
amb universitats.

Durant tot l’any 2012 s’ha deixat de gesti-
onar les pràctiques que fan els alumnes 
d’algunes universitats als Serveis Soci-
als Bàsics Territorialitzats, i que han pas-
sat a dependre directament de l’IMSS. 

Tanmateix, s’han fet les gestions ne-
cessàries per formalitzar i actualitzar 
tots els convenis de pràctiques amb els 
centres universitaris per realitzar pràc-
tiques curriculars als altres departa-
ments de Gestió de l’AQVIE i als Equips 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(EAIA). També s’han establert canals de 
col·laboració amb diverses universitats 
de cara a futurs projectes i /o recerques.

taula 63. accions formatives
Departament de Planificació i Processos, 2012

Curs Col·lectiu edicions participants hores/curs total hores

Noves metodologies  Tècnics/ques de la Direcció 
i estratègies d’Estratègia i Innovació 
de participació  1 18 3 3

La innovació social Tècnics/ques de la Direcció  
 d’Estratègia i Innovació 1 19 2 2

Participació en època  Tècnics/ques de la Direcció 
de xarxes d’Estratègia i Innovació 1 17 2 2

Comunicació assertiva  Caps de Departament 
i màrqueting de serveis de la Direcció d’Estratègia  
 i Innovació 1 8 16 16

Autogestió del lloc Tècnics/ques de la Direcció  
de treball d’Estratègia i Innovació 
 i Direcció Executiva 1 15 15 15

Xarxes socials i noves Tècnics/ques de la Direcció 
tecnologies de la comunicació d’Estratègia i Innovació 
i la informació i de la Direcció Executiva 1 16 25 25

Social Return on Investment  Tècnics/ques de l’AQVIE 
(SROI)  3 29 10 30

total  9 122 73 93

taula 64. Col·laboració amb universitats
Departament de Planificació i Processos, 2012

Total d’alumnes en pràctiques 7

Becaris i becàries 1

Universitats amb col·laboració 6
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3. planificació estratègica

Aquesta àrea de treball consisteix en 
l’elaboració, coordinació i prestació de 
suport metodològic per a la construcció 
i el seguiment de plans estratègics de 
ciutat. També es dóna suport tècnic a la 
planificació institucional per definir les 
prioritats de mandat.

Els principals projectes duts a terme el 
2012 són:

• Balanç del Pla per a la Infància 2006-
2010.

• Balanç del Pla per a les Famílies 2007-
2010.

• Definició i establiment d’una metodo-
logia per a la construcció dels plans que 
s’ha estès a tota l’Àrea.

• Coordinació tècnica, articulació, desen-
volupament i elaboració del document 
del Pla per a la Infància 2013-2016.

• Coordinació tècnica, articulació i desen-
volupament del Pla de Família 2013-2016. 

• Coordinació metodològica i participa-
ció tècnica en el Pla per a les Persones 
Grans 2013-2016. 

• Definició d’un sistema d’indicadors per 
al seguiment i l’avaluació del Pla per a la 
Infància que pot ser model metodològic 
per a la resta de plans.

• Establiment i coordinació d’estructu-
res i sistemes de treball transversal i co-
operatius, que són imprescindibles per a 
la planificació estratègica.

• Document final de les línies estratègi-
ques de mandat.

reptes de Futur per al 2013 

Els principals reptes del Departament 
de Planificació i Processos per al 2013 
són:

• Posada en marxa d’un Pla Global de 
Gestió del Coneixement i els projectes 
clau que se’n derivin, com ara el Banc 
d’Experiències i Bones Pràctiques.

• Coordinació del Pla de Formació i De-
senvolupament Professional de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
Desenvolupament d’un pla concret per 
a l’AQVIE. Posada en marxa de projectes 
singulars de desenvolupament profes-
sional com ara la Transferència del co-
neixement adquirit, o un Equip de pro-
fessionals-formadors interns.

• Finalitzar el Pla de Família 2013-2016 i 
fer la presentació del document.

• Posada en marxa d’un Pla de Desen-
volupament Professional vinculat al Pla 
Global de Gestió del Coneixement.

• Desenvolupament de les noves funcio-
nalitats (evolutius) del Sistema Informà-
tic d’Atenció Social (SIAS).

• Desplegament del projecte d’Atenció 
Grupal dels Serveis Socials Bàsics.

• Elaboració del Reglament i la carta de 
serveis del SAD.

Carmina Català i galofré
Cap del Departament de Planificació  
i Processos
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3.2. 
departaMeNt de gestiÓ de sisteMes d’iNForMaCiÓ

MissiÓ

El Departament de Gestió de Sistemes 
d’Informació (GSI) té com a missió l’im-
puls de les tecnologies de la informació 
com a eina per millorar l’eficiència i l’e-
ficàcia del conjunt de l’organització de 
l’Àrea de Qualitat de Vida, igualtat i Es-
ports i de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials. La seva directriu és la generació 
de coneixement i la incorporació de les 
noves tecnologies al funcionament dels 
serveis.

eNtorN

Durant el 2012 les qüestions d’entorn 
que més han incidit dins d’aquest De-
partament han estat:

• El seguiment i compliment de la Llei de 
serveis socials. 

• El seguiment i compliment de la Llei 
de protecció de dades (LOPD) en tots els 
serveis informatitzats.

• El seguiment i compliment de la Llei de 
dependència (LAPAD) dins dels proces-
sos de gestió de l’aplicació de la depen-
dència.

reCursos

L’equip humà del Departament de Gestió 
de Sistemes d’Informació està format 
per sis tècnics, tres homes (50%) i tres 
dones (50 %).

Quant a recursos econòmics, el detall 
del pressupost executat l’any 2012 es 
presenta a la taula 65.

aCtiVitat

Durant l’any 2012 s’ha continuat organit-
zant l’activitat sota el paraigües del Pla 
de Sistemes, que conforma un conjunt 
d’aplicacions informàtiques que perme-
ten conèixer la realitat dels ciutadans i 
les ciutadanes que s’adrecen als centres 
d’atenció social en tots els territoris de 
la ciutat de Barcelona.

Des dels sistemes d’informació es mesu-
ren les activitats que es fan amb els ciu-
tadans i les ciutadanes  tant al nivell in-
dividual i familiar com al nivell col·lectiu 
o grupal. Amb el coneixement d’aquesta 
realitat i amb la gestió de la informació 
podem conèixer quines necessitats té la 
població dins dels territoris, i adequar-hi 
els diferents recursos existents o crear-
ne de nous. 

El Departament (GSI) dóna suport a l’À-
rea de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports (AQVIE) i intervé en les fases de 
definició, construcció i formació de les 
aplicacions de gestió, així com el mante-
niment posterior de les ja implantades. 
El Departament també s’encarrega de 
la formació específica del personal i la 
gestió i el manteniment de les persones 
usuàries de les aplicacions (gestió de les 
altes i les baixes dels i les professionals 
que utilitzen  les aplicacions).

En tot el seu funcionament el Departa-
ment té en compte el criteri d’interope-
rabilitat (no demanar a la ciutadania cap 
document acreditatiu del qual ja dispo-
sa qualsevol Administració pública).

L’activitat realitzada des del Departa-
ment de Gestió de Sistemes d’informa-
ció s’organitza  sobre la base de quatre 
grans àrees:

1. Desenvolupament i implantació de 
projectes nous.
2. Manteniment de projectes ja exis-
tents.
3. Suport al professional amb dues 
branques:

3.1. Formació. 

taula 65. liquidació del pressupost
Departament de Gestió de Sistemes d’Informació, 2012

Capítol € %

Personal 253.188,86 9,15

Transferències corrents 2.513.206,00 90,85

total 2.766.394,86 100,00



99

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Direcció  
de Serveis 
d’Estratègia  
i Innovació

3.2. Gestió i manteniment de les per-
sones usuàries 

4. Realització d’informes i consultes 
de dades.

1. desenvolupament i implantació de 
nous projectes

• Aplicació del Sistema d’Informació 
d’atenció social (sias).

Aquesta aplicació és on es relacionen 
la resta d’aplicacions que formen part 
del Pla de Sistemes. Al llarg del 2012 
s’ha desenvolupat la base de dades i 
s’han dissenyat i posat en marxa tretze 
noves funcionalitats (anomenades evo-
lutius). 

• Aplicació per als menjadors socials.

Permet el registre dels àpats servits i de 
les persones usuàries dels menjadors 
socials. Això ha comportat:  

- La informatització i la posada en 
marxa de l’aplicació en tres nous men-
jadors socials.
- L’accés a tres entitats socials  per 
tramitar les sol·licituds dels menja-
dors socials. El 2012 han estat setze 
els menjadors informatitzats amb un 
volum de gestió de 1.306 places.
- El disseny dels requeriments i/o les 
necessitats per incorporar el servei   
d’Àpats en Companyia. Aquest servei 
disposa de vint-i-dos punts de pres-
tació.  
- El desenvolupament de cinc noves 
funcionalitats per millorar l’aplicació 
dels menjadors.

• Aplicació per als ajuts econòmics.

Gestiona tots els ajuts econòmics que 
es concedeixen en els quaranta Centres 
de Serveis Socials Bàsics de Barcelona 
i en els nou serveis de sense sostre. El 
2012 s’ha realitzat: 

- La implantació de l’aplicació d’ajuts 
econòmics als trenta-vuit centres que 
estaven pendents d’incorporar-s’hi. 

- La creació del mòdul de gestió porta 
signatures dins de l’aplicació d’ajuts 
per tal que els directors territorials va-
lidin els ajuts amb el certificat digital i 
la signatura electrònica.

• Aplicació per al Servei de Teleassis-
tència.

Permet als professionals de diverses ad-
ministracions, entitats  i serveis sol·lic-
itar, registrar i  gestionar les sol·licituds. 
Actualment hi accedeixen quaranta Cen-
tres de Serveis Socials de Barcelona 
(CSS), seixanta-vuit equipaments de l’À-
rea Bàsica de Salut de Barcelona (ABS), 
nou programes d’Atenció Domiciliària 
i Equips de Suport (PADES), vint-i-tres 
habitatges de Serveis per a la Gent Gran, 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Mi-
quel (OAC), Mutuam, Càritas, tres hospi-
tals i el Centre d’Urgències i Emergències 
Socials de Barcelona (CUESB). En aques-
ta aplicació s’ha fet:

- El disseny dels requeriments i el de-
senvolupament del mòdul d’ingres-
sos. 
- L’habilitació de l’accés a sis nous 
centres per poder tramitar les  sol·lici- 
tuds. 

• Aplicació del Servei d’Ajuda a Domicili 
(sad). 

Gestiona tant la prescripció dels serveis 
pels professionals com els mateixos re-
cursos d’Atenció Personal Domiciliària, 
de neteja de la llar i del Servei d’Àpats 
a Domicili i transports. El circuit inte-
grat en l’aplicació està format per tres 
mòduls principals, relacionats i inter-
dependents: circuit de petició, circuit de 
facturació, circuit de copagament.

Aquest any 2012 s’ha fet:

- El  disseny d’un nou model de gestió 
comptable.
- El disseny del projecte Empremtes, 
actualment en fase de proves, que té 
com a objectiu millorar la gestió del 
pressupost i detectar i localitzar amb 
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més eficàcia els problemes compta-
bles i millorar el circuit de facturació 
d’aquest servei.
- La informatització del procés per fa-
cilitar els informes de pressupost que 
es demanen des dels diferents cen-
tres.
- L’extensió de la implantació del mò-
dul de gestió d’ingressos a tots els in-
formes del Servei d’Ajuda a Domicili.
- La implementació de funcionalitats 
que relacionen l’aplicació Dependèn-
cia i l’aplicació del SAD que s’ha iniciat 
en fase de proves.
- L’adaptació de l’aplicació al nou plec 
del Servei d’Àpats a Domicili.

• Aplicació per a l’Equip d’Atenció a  
la dona (ead). 

S’ha treballat en el disseny requerit pel 
mateix servei de la Direcció del Progra-
ma de Dona per tal d’informatitzar-lo.

• Portal del Professional.

És una intranet de treball de l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports on es 
dipositen totes les eines que ha d’utilit-
zar qualsevol professional. 

Durant l’any 2012 s’han instal·lat les mi-
llores següents:

- Interoperabilitat. Incorporació al Por-
tal del Professional dels canvis sol·li- 
citats per l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC)  que permet la trans-
missió telemàtica de dades i docu-
ments electrònics entre Administra-
cions referent al registre del NIF i nom 
complet del funcionari en les sol·lici- 

tuds de certificats de renda individual i 
renda social de l’AEAT. 
- Catàleg de serveis. S’han creat en-
llaços entre les fitxes del Catàleg de 
serveis i el Portal de tràmits. S’ha fet 
el treball conjuntament amb el Depar-
tament de Planificació i Processos.
- Compartir documentació. Es posa en 
marxa l’espai «Documents de consulta 
per districtes», que permet compartir 
documentació als professionals d’un 
mateix territori. S’ha posat en marxa 
al Districte de Sants-Montjuïc i s’hi ha 
treballat conjuntament amb el Depar-
tament de Planificació i Processos.
- Àrea de gestió del Portal del Profes-
sional. S’han actualitzat les eines de 
gestió d’indicadors d’acord amb el nou 
sistema SIAS i s’ha instal·lat el siste-
ma Cognos.
- Avaluació del Portal. S’ha posat en 
marxa l’avaluació conjuntament amb 
el Departament de Planificació i Pro-
cessos.

2. Manteniment de projectes ja existents

Durant l’any 2012 s’ha mantingut i millo-
rat: 

- Totes les aplicacions del Portal: 
Servei d’Informació d’Atenció Social, 
Agenda del Professional, Llei de De-
pendència, Servei d’Ajuda a Domici-
li, Ajuts Econòmics, Renda d’Inserció 
Mínima, Teleassistència, Menjadors, 
Sense Sostre, Equip d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (EAIA).
- En el manteniment dels projectes ja 
existents s’han rebut 6.350 incidències 
generades per les aplicacions, de les 
quals se n’han resolt 6.132 (96,57%).

taula 66. atenció d’incidències
Departament de Gestió de Sistemes d’Informació, 2012

 2011 2012 % d’increment

Incidències rebudes 5.721 6.350 10,99

Incidències resoltes 5.454 6.132 12,43

Percentatge d’incidències resoltes 95,33% 96,57% 1,29



3. suport al professional 

Durant l’any 2012 s’han realitzat accions 
formatives i de suport a professionals 
nouvinguts i professionals que necessi-
taven reforç (vegeu la taula 67, de forma-
cions i la taula 68, de suport).

En la gestió de l’accés i les baixes dels 
professionals i/o administració de per-
sones usuàries s’han incorporat a l’ús  
de l’eina del Portal del Professional qua-
tre-cents professionals més, que se su-
men als 1.313 de l’any 2011 fent un total 
de 1.713 professionals. S’han gestionat 
tres-centes peticions de baixes, tras-
llats i altes de professionals.

4. realització d’informes i consultes de 
dades

• Disseny i publicació en l’eina d’explo-
tació de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports (QVIE) d’un total de quaranta-dos 
informes. 

• Realització i publicació periòdica d’in-
formes. Durant l’any 2012 s’han publicat 
tres-cents trenta informes, de caràcter 
setmanal, mensual, trimestral o anual. 

• Peticions d’informacions puntuals. S’ha 
recollit un total de vuitanta peticions de 
demandes de informes o consultes, que 
s’han proporcionat. Les peticions corres-

taula 67. sessions formatives
Departament de Gestió de Sistemes d’Informació, 2012

Curs Col·lectiu edicions participants hores/curs

SIAS – Agenda – Portal T.S., educadors/es, UGA,  APC, psicòlegs/òlogues 7 40 3

Dependència – SAD T.S., educadors/es, UGA 7 32 3

TAD – Menjadors T.S., UGA 4 19 2

RMI T.S., educadors/es 6 20 2

Agenda plantilles UGA, administratius/ves 4 15 2

SAD Copagament T.S., educadors/es 2 33 2

total  30 159 74

Nota: QPR: Quadre de comandament del SAD; SAD TF i NET: treballadora familiar/neteja.

Nota: APC: Programa a Partir del Carrer; TAD: Teleassistència; T.S.: treballadors/es socials; UGA: Unitat de Gestió Administrativa; RMI: Renda 
Mínima d’Inserció.

taula 68. sessions de suport
Departament de Gestió de Sistemes d’Informació, 2012

aplicacions sessions de suport

Servei d’Informació d’Acció Social – Agenda – Portal 3

Llei de Dependència – Servei d’Ajuda a Domicili 2

Teleassistència – Menjadors 3

Agenda plantilles 10

SAD copagament 12

total 30

taula 69. tipus d’informe
Departament de Gestió de Sistemes d’Informació, 2012

tipus d’informe

Informe de Dependència (mensual, trimestral i anual) 16

Informe de temps mitjà acord PIA des de la primera visita (entrevista)  12

Informe Validacions PIA (mensual i anual) 13

Indicadors Cognos (mensual) 12

Informe de pressupost (Setmanal) 48

Informe de pressupost tancament albarans (mensual) 12

Informe Certificacions (mensual) 12

Indicador Cognos hores SAD mensuals i per districte (mensual) 120

Indicadors QPR Mensuals  12

Indicadors QPR Trimestrals 3

Indicadors QPR Anuals 1

Indicadors SAD producció districtes i ciutat (mensual) 12

Informe Satisfacció SAD (anual) 1

Informe Onada de Calor SAD_DEP_TAT (anual) 1

Informe SAD Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) (anual) 1

Informe Justificació SAD_SOCIAL (anual) 1

Informe Justificació SAD_DEP (anual) 1

Informe Indicadors Semestrals i Anuals SAD TF i NET 13

Informe SAD Estudi d’Impacte Social SAD 1

Informe SAD Altes, Baixes i Persones Ateses (mensual) 12

Informe mensual d’interrupcions  (mensual) 12

Informe DEP mensual nous Acords PIA i Acords amb SAD (mensual) 12

Informe dades necessàries per estudi SROI  1

Informe dispositiu de reforç 1

total 330
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ponen a dades que no poden ser extretes 
directament pels professionals.

reptes de Futur per al 2013

Per al 2013 es plantegen els nous pro-
jectes següents:

• Desenvolupar informàticament les apli-
cacions que formaran el Sistema d’Infor-
mació de la Dona: Equip d’Atenció a la 
Dona (EAD), Centre Municipal d’Atenció 
d’Urgències de Dones que han sofert  vio-
lència masclista (CMAU), incorporació 
dels deu Punts d’Informació i Atenció a 
les Dones (PIAD) al Sistema d’Informació 
i Atenció Social. 

• Desenvolupar millores informàtiques, 
incorporant cubs d’anàlisi de diferents 
serveis (analitzar el Servei d’Atenció Do-
miciliària i el temps d’espera en els Cen-
tres de Serveis Socials) tot dintre de l’ei-
na d’explotació de dades pròpia de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

• Desenvolupar en el Sistema d’Atenció 
Social el mòdul «número d’expedient 
familiar». Aquest mòdul ha de permetre 
identificar famílies, poder saber de quin 
tipus són, quantes són, etc. 

• Desenvolupar informàticament un grup 
d’evolutius que milloren els usos de l’a-
plicació del Sistema d’Informació d’A-
tenció Social (SIAS).

• Fer un estudi/auditoria de les dades 
que hi ha en el conjunt d’aplicacions que 
conformen tot el Sistema d’Informació 
d’Atenció Social i, sobre el resultat, em-
prendre accions per depurar les dades 
que estiguin corruptes i assegurar al 
cent per cent la fiabilitat d’aquestes.

• Desenvolupar informàticament les mi-
llores corresponents per a la campanya 
de beques de les vacances d’infants del 
2013. 

• Desenvolupar mòduls informàtics dins 
de l’aplicació de Teleassistència que 
permetin gestionar de forma eficient 

les interrupcions del servei, crear una 
adaptació  i un servei web en l’aplicació 
per poder generar la mateixa informa-
ció des de les empreses gestores com a 
responsables del servei (integració em-
preses).

• Publicar en el Portal de tràmits de l’A-
juntament la possibilitat que el ciutadà 
o ciutadana pugui demanar visita d’en-
trevista amb el professional de primeres 
atencions en els Centres de Serveis So-
cials Bàsics (tràmits web cita prèvia).

• Fer l’evolució de l’eina intranet de tre-
ball Portal del Professional a una intra-
net general de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports.

• Desenvolupar millores en l’aplicació 
que gestiona la sol·licitud de demanda 
de l’ajuda de Renda Mínima d’Inserció 
(RMI).

• Integrar informàticament la integració 
de processos que comparteixen els ser-
veis de dependència i del Servei d’Ajuda 
Domiciliària.

• Desenvolupar el pla de formació tant 
per als nous professionals que s’incor-
poren als diferents serveis i han de fer 
servir les aplicacions informàtiques de 
l’Àrea com per al personal de l’Àrea per 
tal de donar-los  una  formació contínua. 

• Fer l’evolució de les segones fases de 
les aplicacions que actualment estan en 
funcionament (Ajuts econòmics, Men-
jadors, Sense Sostre, Servei d’Atenció, i 
Informació a l’Estranger i Refugiat, etc.).

• Desenvolupar el pla de formació tant 
per als nous professionals que s’incor-
poren als diferents serveis i han de fer 
servir les aplicacions informàtiques de 
l’Àrea com per al personal propi per tal 
de donar-los una formació contínua. 

Carmen rueda palenzuela
Cap del Departament de Gestió de  
Sistemes d’Informació
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3.3. 
departaMeNt de reCerCa i CoNeiXeMeNt

MissiÓ

El Departament de Recerca i Coneixe-
ment té com a missió la interpretació de 
la realitat social de Barcelona, dins el seu 
context metropolità i europeu, per tal d’o-
rientar les intervencions públiques de les 
diferents direccions i/o àmbits de l’Àrea. 

eNtorN

El 2012 ha estat un any de consolidació 
de la nova estructura organitzativa de l’À-
rea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
fruit de la fusió de les antigues àrees 
d’Acció Social i Ciutadania i Benestar So-
cial, Cultura i Educació. S’han plantejat 
canvis en algunes de les funcions desen-
volupades fins ara pel Departament, en 
aquest sentit s’ha deixat d’editar la re-
vista Barcelona Societat i l’activitat del 
Departament s’ha orientat cap al suport 
a la gestió i als projectes estratègics dels 
instituts i les Direccions de l’Àrea, posant 
èmfasi en temes relacionats amb l’ava-
luació d’impacte dels serveis i la millora 
contínua. També s’han encetat nous es-
tudis per conèixer l’impacte de la crisi en 
els diferents col·lectius poblacionals.

reCursos

El Departament ha disposat de 
425.341,62 €, dels quals 254.038,90 € 
corresponen a despeses de personal, 
cosa que representa un 59,73% del to-
tal del pressupost. La resta correspon a 
compres de béns i serveis (171.302,72 €).

Pel que fa als recursos humans, el De-
partament ha disposat de cinc persones, 
tres homes (60%) i dues dones (40%). 

aCtiVitat

La funció bàsica del Departament de 
Recerca i Coneixement s’orienta a do-
nar suport a les direccions i els depar-
taments de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports i també elabora pro-
ductes orientats a la generació i difusió 
de coneixement.

1. generació i difusió de coneixement

Durant el 2012 s’han realitzat els estudis 
següents:

• Família i relacions intergeneracionals: 
un espai d’oportunitats per a l’educació 
dels fills i filles, en col·laboració amb el 
Consorci Institut de la Infància i el Món 
Urbà (CIIMU).

• La pobresa infantil a Barcelona, en col-
laboració amb l’Institut d’Estudis Re- 
gionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB).

• Avaluació de l’Impacte del Servei d’A-
tenció Domiciliària. Retorn Social de la In-
versió (SROI), en col·laboració amb la Di-
recció de Programes d’Innovació Social.

• Prova pilot per a la realització de l’Ava-
luació de l’impacte dels Centres Oberts.

També s’han organitzat dos fòrums amb 
la presentació i distribució dels estudis 
i/o documents següents:

• IV Informe sobre la situació de la infàn-
cia, l’adolescència i la família a Catalu-
nya i Barcelona. 

• Informe diagnòstic dels impactes de la 
Convenció Internacional sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat a la 
Ciutat de Barcelona. 

El web de l’Observatori Social Barcelo-
na ha estat l’instrument per a la difusió 
dels diversos productes elaborats pel 
Departament de Recerca i Coneixement. 
El nombre de visites el 2012 ha estat de 
35.199. Com a aspecte destacable, cal 

taula 70. liquidació de pressupost
Departament de Recerca i Coneixement, 2012

Capítol € %

  

Personal 254.038,90 59,73

Béns corrents  
i serveis 171.302,72 40,27

total 425.341,62 100,00
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mencionar que el 84,9% d’aquestes visi-
tes són de procedència internacional.

2. Xarxes internacionals

Des del Departament de Recerca i Co-
neixement s’ha donat suport a la partici-
pació del Departament de Persones Vul-
nerables en la xarxa de ciutats europees 
Eurocities. En concret s’ha participat 
en la trobada del Grup de Treball sobre 
Persones sense Llar que va tenir lloc a 
la ciutat de Viena del 10 al 12 d’octubre, 
on es van posar en comú les polítiques 
d’intervenció davant d’aquesta proble-
màtica a càrrec de les diferents ciutats 
participants i es van valorar les noves 
tendències i problemàtiques.

3. suport a altres departaments i direc-
cions

El Departament de Recerca i Coneixe-
ment dóna suport als altres departa-
ments de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports. De l’any 2012 destaquem:

• La coordinació, conjuntament amb el 
Departament de Participació Social, del 
document Marc estratègic de l’Àrea de 
Qualitat de Vida Igualtat i Esports, que 
dóna resposta a totes les qüestions 
plantejades per la ciutadania.

• La posada en marxa de diferents pro-
jectes, en col·laboració amb la Direcció 
de Programes d’Innovació Social: 

- Programa Social Innovation for Com-
munities (SIC). Projecte per impulsar la 
innovació social amb l’objectiu d’im-
portar solucions provades per resol-
dre reptes socials crítics plantejats en 
l’àmbit de les discapacitats, l’atur ju-
venil i les famílies monoparentals. 

- Projecte d’assessorament tècnic en 
matèria d’inclusió de clàusules socials 
en matèria de contractació pública mu-
nicipal.

- Projecte «Entrada Social +1» que té 
com a objectiu incrementar els ingres-

sos municipals fomentant la venda 
d’entrades socials en els grans esde-
veniments socials que es desenvo-
lupin a la ciutat, amb la finalitat d’a-
conseguir microdonacions que vagin 
destinades a causes socials.

- Projecte Xarxa d’Innovació Soci-
al, que té com a objectius principals 
aprofitar les potencialitats del sector 
públic, de les empreses i la societat 
civil per millorar els processos d’inno-
vació social, a més d’interconnectar 
experiències, impulsar bones pràc-
tiques i generar activitat econòmica 
amb els efectes socials positius con-
següents.  

- Projecte Habitatge Intel·ligent, que 
consisteix en un procés consultiu i par-
ticipatiu destinat a involucrar la ciu-
tadania en la generació de solucions 
innovadores per a la dinamització del 
mercat d’habitatge social a la ciutat de 
Barcelona.

• Implementació del model de Gestió per 
Objectius. S’ha treballat amb els dife-
rents departaments de l’Àrea per tal de 
fer operatiu aquest sistema: s’ha explicat 
el funcionament de l’aplicatiu Cognos, 
s’han administrat els diferents perfils de 
les persones usuàries i també s’ha creat 
un document per tal de fer més amigable 
la informació del sistema. A més, s’han 
coordinat les reunions de validació dels 
indicadors mensuals de la Gerència Mu-
nicipal.

• Elaboració, manteniment i difusió del 
Quadre de Comandament del Gerent 
Municipal.

• Disseny i desenvolupament dels tretze 
Quadres de Comandament de les dife-
rents unitats organitzatives de la Direc-
ció Executiva de l’Àrea de Qualitat de 
Vida i dels tres instituts.

• Col·laboració en l’organització de la 
formació específica per a personal de 
l’Àrea sobre metodologia per a l’anàlisi 
del retorn social de la inversió (SROI).
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• Realització, conjuntament amb el De-
partament de Planificació i Processos, 
de l’estudi sobre «Llistes d’espera per 
accedir a una primera visita als Centres 
de Serveis Socials», elaborant propos-
tes de millora i dissenyant la monitorit-
zació de la demanda i del temps d’espera.

• Participació en l’elaboració de l’infor-
me La salut a Barcelona, 2011 de l’Agèn-
cia de Salut Pública, amb la redacció 
d’un article sobre la violència masclista 
a la ciutat de Barcelona.

• Participació en el Comitè Executiu de 
l’Anuari del Tercer Sector Social.

• Actualització del document Presenta-
ció de la ciutat.

• Coordinació de la memòria d’activitats 
de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports.

• Facilitació d’indicadors relatius a les 
temàtiques i/o els projectes següents:

- Indicadors sociodemogràfics de la 
ciutat per a l’elaboració dels Progra-
mes d’Acció Social dels deu districtes.

- Indicadors sociodemogràfics per a 
Centres de Serveis Socials.

- Indicadors de l’Àrea d’Acció Social i 
Ciutadania per a l’Anuari d’estadística 
2009.

- Indicadors d’infància per al CIIMU.

- Indicadors per a la memòria de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

- Indicadors per al balanç d’Atenció 
Social.

- Indicadors per als diferents Plans d’Ac-
tuació Municipal (gent gran, famílies,  
infància, igualtat d’oportunitats real i 
efectiva entre homes i dones, inclusió).

- Indicadors per al Consell Econòmic i 
Social.

- Indicadors per al Projecte 20*27. 

- Indicadors per al Projecte Franja Besòs.

reptes de Futur per al 2013

Els reptes del Departament de Recerca 
i Coneixement per al 2013 són els se-
güents:

• Participar en la introducció de nous 
elements per tal d’optimitzar la gestió, 
com ara el retorn social de la inversió 
(SROI) i l’anàlisi de l’impacte de serveis 
estratègics.

• Col·laborar en diferents projectes mu-
nicipals com els Centres de Cost, el Qua-
dre de Comandament de l’Espai Públic i 
la Taula d’Anàlisi vinculada a la Gerència 
Adjunta de Projectes Estratègics.

• Donar suport a la Gestió, amb el desen-
volupament i la implantació dels Qua-
dres de Comandament.

• Col·laborar en projectes estratègics de 
millora, com ara el nou model organitza-
tiu per a l’elaboració de Projectes Indivi-
duals d’Atenció Social dins del marc de 
la Llei de la dependència, i l’anàlisi i de la 
demanda i de les noves persones usuà-
ries de serveis socials.

• Realitzar dos estudis: Condicions de 
vida de les dones a la ciutat de Barcelona 
i Condicions de vida de la gent gran.

pep gómez garcia
Cap del Departament de Recerca  
i Coneixement

taula 71. indicadors de producció dels serveis
Departament de Recerca i Coneixement, 2012

 2011 2012 % d’increment

Fòrums organitzats 4 2 -50,00

Assistència mitjana per fòrum 145 147 1,38

Estudis elaborats 3 4 33,33

Visites a la pàgina web  34.447 35.199 2,18
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MissiÓ

El Departament de Comunicació  té com 
a missió incrementar el coneixement i 
la percepció dels serveis de l’Àrea per la 
ciutadania i donar a conèixer  que l’Ajun-
tament de Barcelona és el responsable 
d’aquests serveis, mitjançant la planifi-
cació, l’organització i la gestió de la in-
formació de l’Àrea, fent prevaler la imat-
ge corporativa en la seva globalitat.

eNtorN

L’adhesió de la ciutat de Barcelona a 
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la 
Solidaritat entre Generacions ha estat 
un dels eixos comunicatius essencials i 
diferenciadors d’aquest any. Aquest fet 
ha comportat la celebració d’un extens 
programa d’activitats a tota la ciutat i 
la promoció i difusió dels valors de l’en-
velliment actiu i la solidaritat entre ge-
neracions a través d’una campanya de 
comunicació.

El 2012 ha estat també un any en què 
la crisi econòmica i social ha començat 
a fer-se evident a la ciutat, per això, al 
nivell de comunicació s’ha posat l’èmfa-
si en explicar els serveis adreçats a les 
persones i en promocionar la solidaritat 
i la ciutadania activa amb la finalitat de 
mobilitzar la societat per tal que partici-
pi en el finançament cívic i col·lectiu de 
projectes d’entitats socials.

reCursos

La taula 72 mostra la liquidació del pres-
supost 2012 del Departament de Comu-
nicació.

Pel que fa als recursos humans, el De-
partament disposava a 31 de desembre 
de sis persones, quatre de les quals són 
dones (66,67%).

aCtiVitat

El Departament de Comunicació és res-
ponsable de l’estratègia comunicativa i 
de les campanyes de comunicació que 
tenen relació amb els àmbits d’actua-
ció de l’Àrea. En aquest sentit, podem 
destacar tres accions: la campanya de 
comunicació de l’Envelliment Actiu i la 
Solidaritat entre Generacions, una cam-
panya de voluntariat social i una acció 
solidària de suport a les entitats socials 
per Nadal (vegeu l’apartat 2.5).

Més enllà de l’execució de campanyes, 
el Departament també és l’encarregat 
de la gestió de la informació, de la imat-
ge corporativa, de la producció editorial 
i gràfica, de l’atenció a la ciutadania, de 
la comunicació digital i de les relacions 
externes i protocol·làries del sector. Per 
realitzar tot això, el Departament orga-
nitza la  seva activitat en quatre grans 
blocs, que són:

1) Producció gràfica, publicacions i pu-
blicitat.  
2) Relacions externes i protocol.
3) Comunicació digital.
4) Comunicació interna.

1. producció gràfica, publicacions  
i publicitat

Les dades de la producció gràfica, les 
publicacions i la publicitat (taula 73) 
mostren que la producció en paper con-
tinua, però ha augmentat la presència 
de la comunicació audiovisual per mitjà 
dels vídeos o píndoles audiovisuals que 
expliquen i donen visibilitat als serveis 
i projectes adreçats a la gent gran i als 
altres serveis de l’Àrea. 

Els vídeos adreçats a la gent gran han 
estat protagonitzats per ells mateixos i 
expliquen les seves vivències*, al mateix 

3.4.  
departaMeNt de CoMuNiCaCiÓ

taula 72. liquidació del pressupost
Departament de Comunicació, 2012

Capítol € %

Personal 227.811,07 31,77

Béns corrents i serveis 489.141,56 68,23

total 716.952,63 100,00
*http://www.youtube.com/playlist?list=PL7270AA00B72AF5B7
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temps que permeten conèixer totes les 
activitats de promoció de l’envelliment 
actiu. 

D’altra banda, el nombre d’articles lli-
gats als diferents serveis de l’Àrea 
(Temps i Qualitat de vida, Dona, Gent 
Gran, Joventut, Immigració, Família i 
Serveis Socials, etc.) han suposat un 
augment considerable respecte a l’any 
2011 perquè des de la Direcció de Comu-
nicació s’ha volgut donar més presència 
i visibilitat a tot el ventall de serveis i 
projectes socials.

2. relacions externes i protocol

Pel que fa a les relacions externes i el 
protocol, s’ha donat suport o s’ha orga-
nitzat directament un total de cent set 
actes institucionals de l’Àrea amb dife-
rents nivells d’implicació. 

– Participació de l’Àrea en mostres: 
Firagran, Saló de la Infància o Mostra 
de Turisme, amb l’objectiu de donar a 
conèixer els serveis i productes muni-
cipals. 

– Suport en l’organització dels esde-
veniments: la Festa de la Infància, el 
Dia Internacional de les Dones, el Dia 
contra la Violència de Gènere, el Premi 
del Consell Municipal de Benestar So-
cial als Mitjans de Comunicació... 

– Organització d’activitats com la Fira 
de Nadal d’Economia Social. 

3. Comunicació digital

Pel que fa a la comunicació digital, cal-
dria destacar dos elements clau. D’una 
banda, la difusió del web de l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, com a 
portal web que inclou quaranta-vuit webs 
associades amb l’Àrea. Així mateix s’han 
posat en marxa accions de manteniment 
i millora del web de Serveis Socials (www.
bcn.cat/serveissocials). Aquesta millora 
ha suposat un increment en les visites al 
web, tot i que aquest augment no ha que-
dat reflectit en les dades de la taula 73 

perquè enguany s’ha realitzat un canvi en 
el sistema d’indicadors. 

Dins del món de les xarxes socials s’ha 
creat la pàgina Facebook i un Twitter per 
donar difusió als projectes i a la campa-
nya de l’Envelliment Actiu. Tot això ha 
permès conèixer el gran potencial que 
tenen aquestes xarxes amb la gent gran, 
cada dia més interessada en la informà-
tica, i per tant la possibilitat d’ampliar 
aquestes xarxes més enllà d’una campa-
nya específica com ha estat  la de l’En-
velliment Actiu. 

4. Comunicació interna

Pel que fa a la comunicació interna s’ha 
fet un treball intern per posar en marxa 
les mesures previstes en el si de la Co-
missió de Comunicació Interna. L’objec-
tiu de la comissió és aconseguir un sis-
tema de gestió del coneixement per tal 
de compartir-lo dins de l’organització. 
A més, vol donar a conèixer l’expertesa 
dels professionals de l’Àrea dins i fora de 
l’Administració.  

aCtuaCioNs i esdeVeNiMeNts 
relleVaNts

Des del punt de vista de la comunicació 
podríem destacar tres accions que s’han 
dut a terme al llarg del 2012:

• Campanya de l’Any Europeu de l’Enve-
lliment actiu.

Aquesta campanya ha tingut lloc de 
maig a desembre del 2012, i tenia com a 
objectius:

1) Sensibilitzar sobre la importància 
d’adquirir pautes que ajudin a envellir 
amb qualitat de vida.

2) Reconèixer i valoritzar les persones 
grans per la seva contribució a l’entorn 
familiar i social.

3) Difondre i valorar les bones pràcti-
ques d’envelliment existents i impul-
sar-ne de noves.
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4) Promoure i impulsar la solidaritat 
entre generacions per afavorir la co-
hesió social.

La campanya ha comportat la creació 
de diferents elements comunicatius per 
fer-ne la difusió. D’una banda, elements 
tradicionals com fulletons, banderoles 
de ciutat, opis, anuncis, etc.; i de l’altra, 
elements tecnològics com el lloc web i 
les xarxes socials. El web www.bcn.cat/
envellimentactiu ha estat el puntal de 
la campanya perquè s’hi podien trobar 
vídeos, un apartat d’adhesió amb el for-
mulari corresponent i els compromisos 
de l’any, a més de notícies, agenda d’ac-
tivitats, i recomanacions per envellir ac-
tivament. El web ha rebut 3.913 visites. 
El  lema de la campanya ha estat: «gent 
gran, un gran actiu de Barcelona».

Per tal d’implicar la ciutadania i fer-la 
partícip de la campanya ha estat neces-
sari:

1. Explicar els conceptes d’envelliment 
actiu i solidaritat entre generacions.  
S’han organitzat activitats i jornades 
conjuntament amb l’Institut de l’En-
velliment Actiu. A més, s’han elaborat 
dotze recomanacions per envellir acti-
vament que s’han penjat al web www.
bcn.cat/envellimentactiu i que s’han 
difós a través d’un llibret, de les xarxes 
socials i del canal de televisió dels Fer-
rocarrils de la Generalitat.

2. Posar a l’abast iniciatives i projectes 
que es concreten a animar i a partici-
par de les bones pràctiques a la ciutat. 
Per això s’han fet uns vídeos curts que 
expliquen d’una manera amena aques-
tes bones pràctiques i que es poden 
veure a través del web www.bcn.cat/
envellimentactiu 

3. Fer que totes les edats puguin par-
ticipar de l’Any a través d’una agenda 
d’activitats que es podia consultar a 
www.bcn.cat/envellimentactiu i també 
trucant al 010. 

4. Les xarxes socials, tant Facebook 
(www.facebook.com/envellimentBCN) 
com Twitter (twitter.com/Envelliment 
bcn) han recollit tota la programació i 
els continguts de l’Any. S’han aconse-
guit 329 amics a Facebook i 307 segui-
dors a Twitter amb la campanya Nosal-
tres no ens arruguem.

• Campanya de voluntariat.

Del 27 de novembre al 28 de desembre 
ha tingut lloc una campanya de promo-
ció del voluntariat com a expressió del 
compromís social i de la solidaritat de 
les persones. La campanya «Tu ets l’a-
mic invisible de Barcelona, suma’t a les 
ONG socials» s’ha emmarcat dins del 
web www.donemelmillordenosaltres.cat 
de la Taula del Tercer Sector. També s’ha 
disposat, com a via per fer-se voluntari o 
voluntària, d’un telèfon d’atenció.

Com a dades a destacar, cal dir que en 
aquest període el web ha rebut 52.920 
visites, de les quals 219 han entrat a 
l’apartat de Fes-te Voluntari, i l’espot de 
la campanya ha tingut 3.514 visualitza- 
cions. El més rellevant de tot plegat és que 
s’han ofert 541 places de voluntariat  
que han estat cobertes en un 58,85%.

Amb la campanya s’ha fet palès un in-
crement de l’interès de la població per 
col·laborar amb les entitats socials, s’ha 
donat ressò a les entitats i als projectes 
socials i alhora s’ha propiciat que en al-
guns casos es donés impuls a nous pro-
jectes amb voluntariat.

• Accions solidàries de suport a les enti-
tats per Nadal. 

Per donar suport a les entitats en el perí-
ode nadalenc s’han fet dues accions: 

el galet solidari

L’acció ha consistit en la venda d’una 
polsera (galet solidari), a un preu de 2 €, 
que volia aconseguir:
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• Difondre l’objectiu de la solidaritat  
entre els ciutadans de Barcelona.

• Captar fons per a projectes solidaris 
desenvolupats a la ciutat de Barcelo-
na. Per això tots els diners recaptats 
han estat destinats a les entitats amb 
projectes relacionats amb la gent gran 
i l’alimentació.

La selecció dels projectes s’ha fet a tra-
vés de la Federació Catalana de Volun-
tariat Social, que ha escollit les entitats 
receptores següents: Amics de la Gent 
Gran, Avismón Catalunya, Gresol Gui-
nardó, Centre Assís, L’Hora de Déu i Obra 
Social Sanitària Cor de Maria. 

La recaptació de les polseres ha estat 
de 21.000 €, que representa un retorn a 
cada entitat d’uns 3.500 €.

Les polseres s’han distribuït a les bo-
tigues associades a la Fundació Bar-
celona Comerç (eixos comercials), als 
Mercats de Barcelona, a l’Oficina  d’In-
formació de Turisme de Barcelona, als 
principals diaris de la ciutat, a la Sala 
Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, a 
la Fira Solidària de Nadal d’Economia 
Social i a l’estand de l’Ajuntament del 
Saló de la Infància.

la Fira solidària d’economia social

La Fira de productes, celebrada del 15 
al 23 de desembre als Jardinets de Grà-
cia,  ha permès a les entitats i empreses 
d’economia social que treballen en la in-
serció sociolaboral exposar i vendre els 
productes que elaboren. Hi han partici-
pat vint-i-tres entitats, que pertanyien  
a sis federacions de la Xarxa d’Economia 
Social (XES) amb dotze casetes.

Aquesta fira ha permès disposar d’un 
espai per visibilitzar les entitats i em-
preses d’economia social i ha estat va-
lorat molt positivament per les entitats, 
atès que l’aproximació econòmica de les 
vendes de totes les entitats ha estat de 
37.800 €.

reptes de Futur per al 2013

El Departament de Comunicació dóna 
suport a tots els Departaments de l’Àrea 
i a totes les Direccions de Programes i 
vetlla perquè totes les campanyes tin-
guin la major difusió i promoció. Per al 
proper exercici 2013, ens plantegen els 
reptes o actuacions comunicatives se-
güents:

• Endegar una campanya de comuni-
cació per a promocionar els valors de 
coresponsabilitat en les tasques do-
mèstiques.

• Apropar el coneixement dels Serveis 
Socials a la ciutadania amb accions adre-
çades a col·lectius específics.

• Posar en marxa un nou canal de co-
municació amb els adolescents i joves a 
través de les xarxes socials.

• Promocionar els valors del bon tracte 
a les persones grans de la ciutat en una 
campanya de comunicació.

• Difondre els diferents plans i progra-
mes municipals que representen els 
compromisos:

a) Pla d’Inclusió Social.
b) Pla d’Immigració. 
c) Pla d’Infància. 
d) Pla de Famílies. 
e) Pla Jove.
f) Pla per a la Igualtat d’Oportunitats 
Real i Efectiva entre Dones i Homes.
g) Pla de Gent Gran.

• Donar continuïtat i impulsar una sego-
na Fira Solidària d’Economia Social que 
permeti conèixer la tasca desenvolupa-
da per les entitats que treballen en la 
inserció sociolaboral.

Pel que fa a la comunicació interna  es 
vol posar en marxa jornades i trobades, 
tant de caràcter intern com extern, amb 
professionals experts per tal de fer fluir 
i compartir el coneixement. L’objectiu és 
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compartir experiències, projectes i inicia- 
tives entre els professionals de l’Àrea 
per tal de visibilizar els projectes i do-
nar-los a conèixer internament.

Magda orozco i areny
Cap del Departament de Comunicació

taula 73. indicadors de producció dels serveis
Departament de Comunicació, 2012

 2011 2012 % d’increment

producció gràfica, publicacions i publicitat   

Publicacions pròpies  18 28 55,56

Altres edicions (fulletons, cartells,  
invitacions, protocol) 175 196 12,00

Insercions publicitàries 35 8 -77,14

Campanyes de senyalització externa  
(banderoles) 35 37 5,71

Articles publicats a mitjans de premsa  
escrita 10 48 380,00

Vídeos 3 43 1.333,33

Comunicació digital   

Webs en manteniment 46 48 4,35

Webs de nova creació 11 4 -63,64

Visites enregistrades als webs de l’Àrea 2.361.711 2.208.366 -6,49

organització i suport a actes   

Actes organitzats 10 11 10,00

Actes als quals s’ha donat suport 97 96 -1,03
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MissiÓ

El Departament de Participació Social 
té com a missió potenciar un model de 
ciutat basat en la cooperació, la cores-
ponsabilitat i l’acció conjunta entre l’A-
juntament i  els diferents agents socials 
de la ciutat, reforçant els espais de de-
liberació i participació del tercer sector 
social per a la construcció de polítiques 
socials, així com per impulsar el diàleg i 
el consens entre la societat civil i l’Ajun-
tament en l’àmbit del benestar i la quali-
tat de vida de la ciutadania.

eNtorN

La situació de crisi econòmica ha conti-
nuat tenint, al llarg de l’any 2012, un im-
pacte directe en la qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. 
En aquest context, els espais de delibe-
ració i participació amb les entitats del 
tercer sector, i  el treball en xarxa entre 
l’Ajuntament i les entitats i organitza- 
cions socials de la ciutat, han estat un 
element clau per avançar en la cons-
trucció de polítiques per a la millora del 
benestar i la qualitat de vida  a la ciutat.

Barcelona disposa d’un tercer sector7 

social plural i amb grans potencialitats, 
que ha estat clau en el desenvolupament 
de les polítiques socials de la ciutat. Per 
canalitzar aquest potencial han estat 
fonamentals  els espais de participació i 
treball conjunt amb el sector social. 

En aquest sentit, els consells de parti-
cipació social són un dels instruments 
clau per al consens, la millora i la inno-
vació en les polítiques socials, a partir 
del coneixement i debat a l’entorn dels 
programes i projectes que poden millo-
rar l’eficàcia i l’impacte de les polítiques 
públiques. Des de cadascun dels àmbits 
propis de cada consell sectorial, les en-
titats membres aporten propostes i sug-
geriments  per a la construcció conjunta 
de les polítiques municipals.

Però a més, en el marc de la participació 
social i de la inclusió social, Barcelona 
té una estratègia singular de compromís 
i acció, com és l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva i les xarxes d’ac-
ció que s’impulsen en el marc d’aquest 
Acord, que han esdevingut, sens dubte, 
un element clau per reforçar un model de 
ciutat basat en la cooperació, la cores-
ponsabilitat i l’acció conjunta entre l’A-
juntament i els diferents agents socials 
de la ciutat que actuen en el camp de la 
inclusió social.

reCursos

El pressupost liquidat del Departament 
de Participació Social de l’any 2012 ha 
estat de 1.057.506,95 € segons es deta-
lla a la taula 74.

3.5.  
departaMeNt de partiCipaCiÓ soCial 

7. El tercer sector és el conjunt d’entitats o organitzacions 
no lucratives que actuen en el camp social.

taula 74. liquidació del pressupost
Departament de Participació Social, 2012

Capítol € %

Personal 482.559,59 45,63

Béns corrents i serveis 358.263,36 33,88

Transferències corrents 216.684,00 20,49

total 1.057.506,95 100,00

Pel que fa als recursos humans, el De-
partament ha incorporat una nova àrea 
de treball per tal de donar impuls i co-
ordinar els Plans de Desenvolupament 
Comunitari de la ciutat, que han estat 
adscrits a la Direcció d’Estratègia i Inno-
vació de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports. 

aCtiVitat

L’activitat del Departament de Partici-
pació Social se centra en el funciona-
ment dels consells i òrgans de partici-
pació adscrits i en la realització de les 
accions i/o projectes que se’n deriven, 
així com en la millora de les estratègies 
participatives en l’àmbit social. Depenen 
del Departament de Participació Social: 



112

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Direcció  
de Serveis 
d’Estratègia  
i Innovació

• El Consell Municipal de Benestar So-
cial. 
• El Consell Assessor de la Gent Gran.
• El Consell Municipal del Poble Gitano. 
• El Consell Municipal de Gais, Lesbia-
nes, Dones i Homes Transsexuals.
• L’Acord Ciutadà per una Barcelona In-
clusiva.
• Els Plans de Desenvolupament Co-
munitari de la ciutat. 

els Consells de participació són un ins-
trument per a la millora i la innovació de 
les polítiques socials a la ciutat, així com 
per a exercir la responsabilitat política, 
entesa com a defensa de l’interès gene-
ral de la ciutat. Analitzen, proposen i fan 
el seguiment de les polítiques socials de 
l’Ajuntament de Barcelona; consensuen 
fórmules per aplicar les polítiques so- 
cials a la ciutat; incorporen la societat 
civil en el disseny i la implantació d’a-
questes polítiques i fomenten el con-
sens entre tots els agents implicats. 

Cada Consell s’estructura en plenaris, 
permanents i comissions o grups de tre-
ball, tal com queda recollit a les bases 
reguladores. Les comissions o els grups 
de treball s’organitzen a partir del pla de 
treball de cada Consell. Els Consells els 
conformen representants d’entitats de 
la ciutat, persones reconegudament ex-
pertes en la temàtica objecte del Consell, 
els representants polítics del consistori, 
institucions i tècnics municipals, entre 
d’altres.

Pel que fa a l’activitat dels quatre Con-
sells, cal dir que al llarg de l’any 2012 
s’ha realitzat un total de cent quatre 
convocatòries dels òrgans formals dels 
consells  i  trenta-nou activitats promo-
gudes pels mateixos Consells de Partici-
pació, que han mobilitzat al llarg de l’any 
un total de 4.318 persones.

l’acord Ciutadà per una Barcelona in-
clusiva és l’espai, promogut i liderat per 
l’Ajuntament, de relació i compromís en 
favor de l’acció conjunta d’institucions i 
entitats de la ciutat, orientat a generar i 
enfortir la inclusió social a la ciutat.  La fi-

nalitat de l’Acord és incrementar el capi-
tal social de la ciutat, és a dir, la capacitat 
d’organització i actuació conjunta. I ho fa 
mitjançant la promoció de la cooperació 
i l’articulació de xarxes d’acció per avan-
çar en la construcció plural i democràtica 
de la inclusió social. La seva estructura 
organitzativa  consisteix en un Consell de 
Govern, el Plenari (jornada anual) i comis-
sions de treball. Al llarg de l’any, l’Acord 
Ciutadà ha promogut un total de cent vui-
tanta-dues convocatòries dels òrgans de 
govern i de les nou xarxes d’acció,  amb 
una participació de 3.245 persones. 

1. Consell Municipal de Benestar social

L’any 2012 el Consell Municipal de Be-
nestar Social ha realitzat el seu 24è 
curs. Ha estat treballant de manera 
ininterrompuda des de l’any 1988 i s’ha 
consolidat com un espai  referent, ex-
pert i  plural, per al debat i seguiment de 
les polítiques socials a la ciutat i per a 
compartir i establir compromisos entorn 
dels grans temes que afecten la qualitat 
de vida i el benestar de la ciutadania.

Durant aquest any s’han realitzat cin-
quanta sessions de treball, en les quals 
han participat 327 persones integrants 
dels vuit grups de treball. Com cada any 
s’ha fet la difusió de les propostes pre-
sentades pels grups de treball a totes 
les entitats del Consell Municipal de 
Benestar Social, als diferents departa-
ments de l’Ajuntament i en altres insti-
tucions de la ciutat. 

Al llarg de tot el curs el Consell ha mobi-
litzat  582 persones, que s’han implicat 
com a membres del plenari, de la Perma-
nent o com a convidades a les sessions 
de treball del  consell.

La Comissió Permanent  ha tractat  as-
pectes clau en la política social de la 
ciutat: el pressupost municipal del 2012, 
la informació sobre el procés d’elabora-
ció del Programa d’Actuació Municipal, 
del Pla d’Inclusió Social o la resposta a 
la manca d’habitatge social i als desno-
naments a la ciutat de Barcelona.
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El programa dels grups de treball ha es-
tat marcat per l’elaboració de propostes 
als diferents plans municipals de l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. En 
primer lloc, el Pla per a la Inclusió Social, 
com a marc estratègic comú, però també 
el Pla d’infància, el Pla de Famílies, o el 
Pla per a la Igualtat Real i Efectiva en-
tre Dones i Homes, amb aportacions que 
han contribuït a millorar els futurs plans 
que orientaran l’actuació municipal en 
aquest àmbit. Més enllà de les aporta-
cions als plans, les propostes dels grups 
de treball han fet incidència en temàti-
ques que tenen un impacte directe en 
la gestió municipal, però també en les 
entitats que en formen part: l’abordat-
ge del maltractament de les persones 
grans, la prevenció de les situacions de 
grooming8 i bullying en la infància, les 
perspectives de les empreses d’inserció, 
l’impacte de la crisi en les dinàmiques 
familiars i l’abordatge des dels serveis 
socials bàsics, la prevenció de les rela-
cions abusives amb noies adolescents i 
joves, noves estratègies de prevenció de 
les drogodependències amb joves, l’a-
valuació de l’acció comunitària o la ne-
cessària coordinació entre els sistemes 
de serveis socials i de salut a partir del 
territori i centrats en la persona.

• Premi Consell Municipal de Benestar 
social als Mitjans de Comunicació.

L’any 2012 s’ha celebrat la vintena edició 
dels Premis als Mitjans de Comunicació 
del Consell Municipal de Benestar So-

cial, per tal de fomentar el periodisme 
social, cívic, responsable i compromès 
amb una millor informació i tractament 
dels problemes socials a la ciutat. El 
premi és un reconeixement a la tasca 
dels professionals del món de la comu-
nicació per a cadascuna de les modali-
tats de la convocatòria: premsa, ràdio, 
televisió i Internet. En aquesta edició, 
s’han presentat cent treballs.

taula 75. el Consell Municipal de Benestar social en xifres
Departament de Participació Social, 2012

 Membres homes dones

Plenari  82 35 47

Comissió permanent  37 18 19

Grups de treball 327 91 236

Convidats i convidades 136  

total de participants 582  

total d’entitats participants en el Consell 129  

8. Grooming: assetjament de menors a Internet.

taula 76. premi als Mitjans de Comunicació
Departament de Participació Social, 2012

Modalitat treballs presentats Mitjans presentats

Premsa  55 8

Ràdio 17 6

Televisió 8 7

Internet 20 18

total  100 39

2. Consell assessor de la gent gran

L’activitat del Consell al llarg de l’any 
2012 ha estat centrada en la celebració 
de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu 
i la Solidaritat entre Generacions amb 
l’objectiu de promoure i continuar im-
pulsant els seus valors més enllà de la 
finalització de l’Any. En aquest sentit, el 
Consell Assessor de la Gent Gran ha do-
nat suport a la iniciativa de l’Ajuntament 
de Barcelona de crear marcs de compro-
mís i coresponsabilitat del teixit social 
de la ciutat amb els valors de l’Any, i ha 
promogut l’adhesió al «Compromís com-
partit per continuar avançant més enllà 
del 2012», d’un total de 176 entitats de 
tots els àmbits.



Per coordinar aquests treballs, el Con-
sell va posar en marxa un grup de treball 
específic que ha estat treballant acti-
vament en la promoció i elaboració de 
documents i recomanacions, i en actes 
organitzats amb motiu de l’Any Europeu 
com el Ple de l’Experiència al Parlament 
de Catalunya o la Caminada Intergene-
racional a Montjuïc. El Consell Assessor 
de la Gent Gran ha organitzat també un 
seguit d’actes específics com els Debats 
del Consell Assessor de la Gent Gran 
(CAGG), el cicle Compartim Experiència 
i el Cicle de Cinema Intergeneracional, 
entre d’altres, en què han participat més 
de 1.400 persones grans. 

Cal destacar, però, la preocupació que 
el Consell ha mantingut durant tot l’any 
sobre la situació de vulnerabilitat en què 
es troben moltes persones grans i les 
seves famílies com a conseqüència de 
la situació econòmica. Per aquest motiu, 
el Plenari del Consell, a proposta de la 
Comissió Permanent, ha aprovat l’ela-
boració d’una Declaració del Consell que 
recull la preocupació i les propostes del 
Consell per fer front a aquesta situació.

L’agenda del Consell en el darrer període 
de l’any s’ha centrat en el procés par-
ticipatiu posat en marxa en el marc de 
l’elaboració del Pla Municipal de Perso-
nes Grans 2013-2015. Un ampli grup de 
membres del Consell ha treballat el dar-
rer trimestre per tal de fer aportacions al 
Pla en la seva fase d’elaboració.

3. Consell Municipal del poble gitano

Pel que fa al Pla de Treball del Consell 
Municipal del Poble Gitano, l’any 2012 
s’ha centrat en:

• L’ampliació del Plenari i la renovació 
de la Comissió Permanent.

• La renovació de la vicepresidència 
associativa.

• El treball conjunt i de coordinació 
amb la Direcció de Drets Civils de l’A-
juntament de Barcelona.

• La participació en el procés d’elabo-
ració del Programa d’Acció Municipal 
2012-2015.

• L’impuls de la programació dels actes 
del Dia Internacional del Poble Gitano.

• La participació en la redacció i el se-
guiment del procés d’elaboració de l’Es-
tratègia Municipal amb el Poble Gitano.

L’any 2012 les activitats més rellevants 
dutes a terme pel Consell han estat:

• Les iniciatives per promoure el conei-
xement i reconeixement de la cultura 

taula 77. activitats de l’any europeu de l’envelliment actiu
Departament de Participació Social, 2012

Modalitat activitats participants

Cicle de Cinema Intergeneracional  6 640

Cicle Compartim Experiència 3 170

Jornades 2 240

total  11 1.050

A més del treball desenvolupat pel grup 
de l’Any Europeu, el Consell Assessor de 
la Gent Gran ha desplegat una activitat  
intensa al voltant de la resta de grups de 
treball, de la qual destaca:

• L’elaboració del Pla de Comunicació 
interna i externa (grup de Comunicació).

• El seguiment de les polítiques so- 
cials (grup de Qualitat de Vida).

• La posada en marxa d’un grup per a 
l’abordatge dels maltractaments de 
les persones grans.

• L’establiment de prioritats del docu-
ment de bases per al Pla d’Acció (grup 
de Ciutat Amiga de la Gent Gran).

En aquest sentit, s’han organitzat vint-
i-una convocatòries relatives a la tasca 
dels cinc  grups de treball i han tingut lloc 
tres Comissions Plenàries i tres sessions 
de treball de la Comissió Permanent.
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gitana. Amb motiu del Dia Internacio-
nal del Poble Gitano, durant tota una 
setmana (del 2 al 8 d’abril) van tenir 
lloc diverses activitats organitzades 
per les entitats del Consell.

• La lluita contra la discriminació, amb 
l’emissió de comunicats i la redacció 
de manifestos, així com la difusió dels 
materials educatius impulsats pel 
Consell.

• L’establiment i el seguiment de con-
venis de col·laboració per a programes 
d’inserció laboral amb la Fundación 
Secretariado Gitano; per a programes 
educatius com el projecte La Casa de 
Shere Rom adreçat a comunitats edu-
catives d’aprenentatge en col·labora- 
ció mediat per les noves tecnologies 
per combatre l’absentisme, en conveni 
amb la Universitat Autònoma de Bar-
celona; per a la promoció de l’èxit es-
colar i el desenvolupament comunitari 
amb la Fundació Pere Closa.

• L’estímul de la participació, fomen-
tant l’associacionisme i donant suport 
als projectes de les entitats i el suport 
a la celebració del 8 d’abril, Dia Inter-
nacional del Poble Gitano.

• Altres activitats, com la rebuda insti-
tucional a l’Ajuntament per la tinenta 
d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports i la regidora de Dona i Drets 
Civils, la Jornada de salut, la Jornada 
sobre el paper dels ancians i les dones, 
la gimcana per a infants, el taller sobre 
els colors del món, el tast de cuina gi-
tana, la mostra documental gitana o la 
cerimònia del riu Besòs.

Pel que fa a l’organització i el funciona-
ment dels òrgans del Consell en el perío-
de 2012, s’ha realitzat un total de quinze 
convocatòries, i s’ha organitzat un total 
de tretze activitats promogudes directa-
ment pel Consell, amb una participació 
total de pels volts de mil persones.

Actualment formen part del Consell vint-
i-una entitats de poble gitano. En aquest 

sentit, cal destacar molt especialment 
la incorporació, el mes de juliol del 2012, 
de les associacions culturals cristianes.

4. Consell Municipal de gais, lesbianes,  
dones i homes transsexuals

Durant l’any 2012, l’activitat  del Consell 
s’ha centrat en: 

• La participació en el procés d’elabora-
ció del Programa d’Actuació Municipal 
2012-2015 a partir dels continguts del 
Pla LGTB aprovat en el mandat anterior.

• La coordinació amb l’Oficina per la No- 
Discriminació (OND) i la creació d’un 
grup de treball coordinat per ella.

• El procés de renovació de la comissió 
permanent i l’elecció d’una nova  vice-
presidència associativa. 

• La creació d’un grup de treball de 
transsexualitat, que ha abordat espe-
cíficament les dificultats d’inserció en 
el mercat laboral i el manteniment del 
lloc de treball d’aquest col·lectiu.

• Impuls de la publicació del dossier 
Noves formes de família.

• L’acord per demanar oficialment que 
la glorieta de la Ciutadella s’anomeni 
glorieta de la Transsexual Sònia.

Pel que fa a l’organització i el funciona-
ment dels òrgans formals del Consell en 
el període 2012, s’ha realitzat un total de 
sis convocatòries, amb una participació 
de noranta-cinc persones.

5. acord Ciutadà per una Barcelona  
inclusiva

A finals de l’any 2012, 493 organitzacions, 
entitats, col·legis professionals, univer-
sitats, empreses i institucions formaven 
part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva (ACBI).

El Consell de Govern, l’òrgan de govern 
executiu i de gestió de l’Acord Ciutadà, 
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està presidit per l’Ajuntament de Barce-
lona i s’ha reunit en tres ocasions durant 
l’any 2012. La darrera reunió del Consell 
de l’any ha estat presidida per l’Alcalde 
de Barcelona.

Finalment, la Taula de Referents Tèc-
nics de les xarxes d’acció, que és l’espai 
de treball per millorar les capacitats de 
treball conjunt i d’interacció per establir 
una visió compartida entre les diferents 
xarxes d’acció, ha dut a terme dues ses-
sions de treball durant l’any 2012.

• Xarxes d’acció.

Són espais generadors d’activitats i tre-
ball coordinat en xarxa, que són la força i 
el motor de l’Acord.

Aquestes xarxes estan integrades per 
entitats, organitzacions i institucions de 
la ciutat que comparteixen unes finali-
tats, amb la voluntat de treballar con-
juntament sobre un mateix eix i/o matè-
ria i assolir millores en els camps d’acció 
respectius.

El nombre de xarxes s’ha incrementat 
progressivament des de l’inici de l’Acord. 
Actualment hi ha en funcionament nou 
xarxes d’acció:

• Xarxa d’acollida i acompanyament per 
a persones immigrants a Barcelona.
• Xarxa d’atenció a persones sense llar.
• Xarxa d’economia social de Barcelona.
• Xarxa de centres oberts d’atenció a la 
infància i l’adolescència.
• Xarxa de cultura per la inclusió social.
• Xarxa de drets dels infants.
• Xarxa de prevenció i convivència.
• Xarxa de suport a les famílies cuida-
dores.
• Xarxa d’habitatges d’inclusió social.

• Comunicació de l’Acord.

Enguany s’ha fet una aposta important 
per la presència de l’Acord a les xarxes 
socials. La posada en funcionament del 
Twitter de l’Acord Ciutadà (@AcordCiu-
tadà) constitueix la principal eina de la 
seva projecció a les xarxes socials.

El Twitter se suma al lloc o portal web 
(http://www.bcn.cat/barcelonainclu- 
siva) i al butlletí electrònic mensual, dues 
potents eines de projecció externa i inter-
na de l’Acord i de difusió. El seu ús fre-
qüent serveix per informar sobre temes 
clau, actes i activitats, projectes i expe- 
riències promogudes per les diverses or-
ganitzacions i institucions membres en-
torn de l’àmbit social, comunitari i d’in-
clusió i que s’esdevenen a la ciutat.

La vinculació dels continguts entre el 
lloc web, el butlletí i el Twitter ha facilitat 
les sinergies entre els principals mitjans 
de comunicació de l’Acord i ha permès 
un augment substancial de la interacti-
vitat entre les tres eines.

actes i accions públiques de l’acord

• Jornada Anual de l’Acord 2012. El 16 
de març  es va celebrar a la Biblioteca 
Jaume Fuster la Jornada Anual de l’A-
cord Ciutadà, que va aplegar cent no-
ranta persones representants de les 
entitats i organitzacions membres.

La primera part de la Jornada es va 
centrar en els continguts i les apor-
tacions de l’Acord al nou Pla per a la 
Inclusió Social 2012-2015. A la sego-
na part de la Jornada, el Consell de 
Govern de l’Acord va presentar la de-
claració «Barcelona s’uneix per fer 
front a la crisi social». amb l’objectiu 
de fer pública la seva voluntat d’ela-
borar amb totes les organitzacions de 
l’Acord una Estratègia Compartida de 
Ciutat per fer front conjuntament als 
aspectes socials de la crisi.

• Àgora ciutadana de la Barcelona So-
cial. El  24 de maig l’Acord  va  organit-
zar l’Àgora ciutadana de la Barcelona 
Social per fer visible el treball que es 
desenvolupa a la ciutat per fer front a la 
pobresa i per contribuir (donar un major 
impuls) a la Marató per la Pobresa pro-
moguda per TV3 i Catalunya Ràdio.

L’Àgora va ser un espai d’intercanvi i 
debat que va permetre conèixer de pri-
mera mà l’impacte social de la tasca 
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que realitzen les persones voluntàries 
amb persones en situació de pobresa, 
el valor personal que els aporta aques-
ta tasca i aquelles recomanacions que 
consideren claus per ajudar a cons-
truir una Barcelona cada vegada més 
social.

L’Àgora va permetre reconèixer el con-
junt de persones i entitats que treba-
llen per la Barcelona social; i, de l’altra, 
sensibilitzar i fer visible la important 
tasca que les persones voluntàries fan 
per la inclusió social a la ciutat.

Van participar-hi persones voluntàries 
del tercer sector social, persones que 
tenen cura d’altres persones i grups 
d’ajuda mútua i xarxes d’intercanvi.

• Acte públic de suport a la Marató per 
la pobresa al poble sec. L’Acord va or-
ganitzar un acte participatiu al parc de 
les Tres Xemeneies en suport a la Ma-
rató per la Pobresa. Durant tota la tar-
da, el parc de les Tres Xemeneies del 
Poble Sec va ser l’escenari d’un con-
junt de tallers i actes per sensibilitzar 
la ciutadania sobre el voluntariat i la 
Marató mateixa.

• Consell de Govern de l’Acord presi-
dit per l’alcalde de Barcelona. El 19  
de desembre l’Alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, amb l’assistència  de les 
entitats membres del Consell i repre-
sentants de les nou xarxes d’acció de 
l’Acord, va presidir la reunió del Con-
sell de Govern de l’Acord, que va tenir 
lloc al Saló de Cròniques de l’Ajunta-
ment.

• El procés de participació del Pla d’In-
clusió social 2012-2015

El Pla per a la Inclusió Social és el prin-
cipal instrument municipal per treballar 
per una ciutat inclusiva i cohesionada i 
va ser aprovat el 21 de desembre de 2012 
al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés participatiu s’ha realitzat a 
través de les entrevistes i les aporta- 

cions de les entitats membres del Con-
sell de Govern de l’Acord, les sessions 
de treball extraordinàries amb les nou 
xarxes de l’Acord, i la incorporació de la 
visió de les persones usuàries a través 
de focus grups.

En total, en el marc de l’Acord, hi van 
participar 221 persones sobre la base 
del primer esborrany del Pla.   

Enllaç: http://www.bcn.cat/barcelonain- 
clusiva

• Campanyes i projectes de col·labo- 
ració  

• «Tu ets l’amic invisible de Barcelona. 
suma’t a les oNg socials».

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc 
de l’Acord Ciutadà, va col·laborar amb 
la campanya «Suma’t a les ONG so- 
cials» promoguda per la Taula del Ter-
cer Sector Social de Catalunya per 
promoure el voluntariat social, especi-
alment durant les dates nadalenques.

Enllaç: http://www.donemelmillordno-
saltres.cat

• Fira solidària de Nadal d’economia 
social.

Durant el Nadal, l’Ajuntament de Bar-
celona des de la Xarxa d’Economia So-
cial de Barcelona, en col·laboració amb 
les entitats i federacions d’inserció 
sociolaboral, van promoure la prime-
ra Fira Solidària de Nadal d’Economia 
Social que va tenir lloc als Jardinets de 
Gràcia, en la qual van participar vint-
i-tres empreses d’inserció i centres 
especials de treball de la Xarxa d’Eco-
nomia Social. La Fira ha permès donar 
a conèixer la tasca que desenvolupen 
aquestes entitats així com vendre els 
productes que fabriquen.

• Banc de productes no alimentaris.

És una iniciativa impulsada per l’As-
sociació Cívica La Nau i per l’Institut 
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de Reinserció Social (Fundació IReS), 
que gestiona productes procedents 
del mecenatge i de donacions que fan 
les empreses, amb la voluntat de dis-
tribuir aquest material a les entitats de 
l’Acord Ciutadà que atenen a població 
en risc d’exclusió social. 

Durant el 2012, cinquanta-sis empre-
ses i entitats han donat materials i 
productes per a la seva manipulació 
i/o distribució. S’han repartit a més de 
cent catorze organitzacions i entitats 
sense ànim de lucre de la ciutat. Hi han 
participat quaranta-dues persones vo-
luntàries.

El Banc disposa de web propi, en què 
les entitats i organitzacions de l’Acord 
poden realitzar sol·licituds de coman-
des de material i consultar els diversos 
productes existents.

Enllaç:        http://www.bancdeproducteno- 
alimentaris.com

• l’auditori apropa i apropa Cultura. 

L’Auditori, mitjançant el conveni de col-
·laboració amb l’Ajuntament de Barce-
lona i amb la Generalitat de Catalunya, 
ha obert, un any més, la seva progra-
mació als col·lectius socials menys 
afavorits com un instrument més per a 
la integració i la normalització. L’Audi-
tori va iniciar el programa Apropa Cul-
tura, oferint música, teatre, dansa i circ 
amb la participació del Teatre Nacional 
de Catalunya, el Mercat de les Flors i el 
Teatre Lliure. 

El 2012 hi han participat vint-i-cinc 
equipaments culturals que han ofert el 
2% de les seves localitats a col·lectius 
en risc d’exclusió social.

Durant l’any 2012, 11.982 persones usu- 
àries de centres socials d’arreu de Ca-
talunya han assistit als espectacles. 
D’aquests, 5.476 han estat a Barcelona. 
Als espectacles oferts hi ha assistit un 
total de 8.375 persones de centres so-
cials de tot Catalunya. 

6.  plans de desenvolupament Comu-
nitari (pdC)

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports col·labora amb els districtes munici-
pals en la posada en marxa i manteniment 
dels diferents Plans de Desenvolupament 
Comunitari de la ciutat, perquè es consi-
dera que són l’expressió més integrada i 
articulada de les accions conformades a 
partir de principis i metodologies comuni-
tàries. 

Per aquest motiu, des del Departament 
de Participació Social s’ha establert una 
línia de suport econòmic i tècnic als 
Plans de Desenvolupament Comunitari 
dels districtes, a la vegada que es garan-
teix la coordinació global de ciutat amb el 
Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
aportació se suma a la de la Generalitat, 
a parts iguals. 

S’ha donat suport tècnic i formació a al-
guns dels PDC, d’acord amb un model de 
tutorització de projectes i seminaris.

Actualment s’està col·laborant en l’e-
laboració d’una guia operativa per a 
l’avaluació de l’acció comunitària, que 
permeti una aproximació qualitativa 
a l’anàlisi dels resultats i l’impacte de 
l’acció comunitària, conjuntament amb 
l’Institut Municipal de Serveis Socials.

Al llarg del 2012 hi ha hagut catorze 
Plans de Desenvolupament Comunitari 
en funcionament a la ciutat, que es rela-
cionen a continuació: 

Enguany s’ha continuat el conveni de 
col·laboració amb la Unió d’Entitats de la 
Marina per tal de potenciar l’acció comu-
nitària en aquest barri de la ciutat.
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esdeVeNiMeNts relleVaNts  
de l’aNY 2012

De les activitats realitzades al llarg del 
2012, destaquem:

• L’any 2012 s’ha celebrat la vintena edi-
ció dels Premis del Consell Municipal de 
Benestar Social als Mitjans de Comu-
nicació i s’ha superat el nombre de tre-
balls i mitjans presentats.

• El Consell Assessor de la Gent Gran 
ha organitzat  un seguit d’actes especí-
fics en la celebració de l’Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre 
Generacions en els quals han participat 
més de 1.400 persones grans.  

• Dins del Consell Municipal de Gais, 
Lesbianes, Dones i Homes Transsexuals 
s’ha constituït un nou grup de treball de 
transsexualitat, que abordarà especí-
ficament les dificultats d’inserció en el 

mercat laboral i altres problemàtiques 
que afecten aquest col·lectiu.

• Dins del Consell Municipal del Poble 
Gitano s’ha treballat per ampliar la par-
ticipació del poble gitano en l’elaboració 
de l’Estratègia Local amb el Poble Gita-
no, en consonància amb el marc europeu 
i la seva Estratègia 20/20. 

• En el marc de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva cal destacar la De-
claració «Barcelona s’uneix per fer front 
a la crisi social» amb l’objectiu de desen-
volupar una estratègia d›inclusió social 
compartida a la ciutat de Barcelona.

• La celebració de l’Àgora ciutadana per la 
Barcelona Social, dins de la Marató per la 
Pobresa, organitzada per TV3 i Catalunya 
Ràdio, ha permès fer un reconeixement 
al conjunt de persones i entitats que tre-
ballen per la Barcelona social. A més ha 
sensibilitzat i fet visible la important tas-

taula 78. plans de desenvolupament Comunitari
Departament de Participació Social, 2012

 districte entitat gestora

PDC Barceloneta Ciutat Vella Associació Barceloneta Alerta (ABA)

PDC Casc Antic  Ciutat Vella Pla Integral del Casc Antic (PICA)*

PDC Sagrada Família Eixample AAVV Sagrada Família

PDC Poble Sec  Sants-Montjuïc Coordinadora d’Entitats

PDC La Salut Gràcia La Miranda

PDC El Carmel  Horta-Guinardó Associació Carmel Amunt

PDC Ciutat Meridiana Nou Barris Parròquia Sant Bernat de Claravall

PDC Roquetes  Nou Barris Plataforma d’Entitats de Roquetes

PDC Trinitat Nova Nou Barris AAVV Trinitat Nova

PDC Verdum  Nou Barris Associació Comunitària Verdum

PDC Baró de Viver Sant Andreu AAVV Pi i Margall

PDC Navas  Sant Andreu Parròquia Sant Joan Bosco

PDC Poblenou (Apropem-nos) Sant Martí AAVV Poblenou

PDC Besòs-Maresme  Sant Martí Associació En Xarxa

total  14 

* El PICA renuncia a la convocatòria de la Generalitat a mitjan any 2012.



ca que realitzen les persones voluntàries 
per la inclusió social a la ciutat.

• L’Ajuntament de Barcelona, en el marc 
de l’Acord Ciutadà, va col·laborar amb la 
Taula del Tercer Sector en la campanya  
«Tu ets l’amic invisible de Barcelona. Su-
ma’t a les ONG socials», amb la voluntat 
de promoure el voluntariat social, espe-
cialment durant les dates nadalenques.

• La realització de la primera Fira Solidà-
ria de Nadal des de la Xarxa d’Economia 
Social de Barcelona, en col·laboració 
amb les entitats i federacions d’inserció 
sociolaboral, ha permès conèixer la tas-
ca que desenvolupen i vendre els pro-
ductes que fabriquen. Hi van participar 
vint-i-tres entitats.

reptes de Futur per al 2013

Els principals reptes per al 2013 del De-
partament de Participació Social en els 
diferents àmbits d’actuació són:    

• Enfortir i articular millor els diferents 
Consells de Participació Social per tal 
que puguin elaborar recomanacions i 
propostes per a la millora de les políti-
ques de qualitat de vida a la ciutat.

• Introduir noves estratègies i metodolo-
gies de participació per aconseguir una 
major implicació d’entitats i de la ciuta-
dania en el procés de desenvolupament 
de les polítiques socials a la ciutat.

• Consolidar l’Acord Ciutadà per una Bar-
celona Inclusiva com  a espai de compro-
mís i acció conjunta entre l’Ajuntament 
i les entitats de la ciutat per enfortir la 
inclusió social i desplegar l’Estratègia 
Compartida acordada en el marc del Pla 
Municipal per a la Inclusió Social 2012-
2015.

• Enfortir l’acció comunitària i donar im-
puls i suport al desenvolupament dels 
Plans d’Acció Comunitària als barris de 
la ciutat.

emília pallàs Zenke
Cap del Departament de Participació 
Social 

taula 79. indicadors de producció dels serveis
Departament de Participació Social, 2012

 2011 2012 % d’increment

Consells i òrgans de participació social   

Persones assistents a activitats 6.520 7.563 16,00

Entitats membres 681 740 8,66

Consell Municipal de Benestar social   

Persones assistents a activitats  
del Consell 1.210 1.305 7,85

Entitats membres 149 129 -13,42

Consell assessor de la gent gran   

Persones assistents a activitats  
del Consell 1.595 1.881 17,93

Entitats membres 60 59 -1,67

Consell Municipal del poble gitano   

Persones assistents a activitats  
del Consell 1.333 1.033 -22,51

Entitats membres 16 23 43,75

Consell Municipal de gais, lesbianes i dones i homes transsexuals

Persones assistents a activitats  
del Consell 91 99 8,79

Entitats membres 43 36 -16,28

acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva (aCBi)  

Persones assistents a activitats  
de l’Acord 2.291 3.245 41,64

Entitats membres 473 493 4,23

plans de desenvolupament domunitari (pdC)   

PDC en funcionament 15 14 -6,67
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4. 
arXiu i gestiÓ doCuMeNtal

MissiÓ

La persona responsable de l’Arxiu i Ges-
tió Documental té com a missió implan-
tar i supervisar les actuacions en matè-
ria de gestió documental i arxivística en 
l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports, seguint els 
criteris generals de la política arxivística 
de l’Ajuntament de Barcelona que esta-
bleix la Direcció Executiva del Sistema 
Municipal d’Arxius.

eNtorN

Enguany s’ha elaborat un nou Pla Direc-
tor d’Arxius a l’Ajuntament de Barcelona 
que serà el marc estratègic i el full de 
ruta per al període 2012-2015. 

Aquest Pla Director d’Arxius 2012-2015 
estableix que la missió dels Arxius Mu-
nicipals «és servir la ciutadania i l’Admi-
nistració municipal, garantint la gestió, 
el tractament i la preservació dels do-
cuments, i contribuir a la memòria de la 
Ciutat i als drets de les persones, essent 
un fonament de la transparència de la 
gestió pública» (www.bcn.cat/arxiu/).

D’altra banda cal destacar que s’ha com-
plert el primer any de funcionament del 
grup de treball d’accés i avaluació de la 
documentació d’assistència i serveis so-
cials de la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental de la Genera-
litat de Catalunya, del qual forma part la 
responsable d’arxiu i gestió documental 
de l’Àrea, en representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona (www20.gencat.cat).

reCursos

Pel que fa  als recursos de personal propi, 
un auxiliar, depenent de l’Àrea, ha donat 
suport a la responsable d’Arxiu i Gestió 
Documental, que depèn de la Direcció 
Executiva del Sistema Municipal d’Arxius.

A més, s’ha disposat del reforç d’un ser-
vei de suport extern, l’empresa Doc6 (ex-
perts en documentació), per a gestionar 
i condicionar la documentació transferi-

da de l’antiga Gerència d’Educació, Cul-
tura i Benestar al dipòsit documental de 
l’Arxiu Central de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports. Ha calgut millo-
rar les instal·lacions i instal·lar armaris 
compactes per tal d’ubicar aquesta do-
cumentació amb totes les garanties per 
al seu tractament i conservació. 

Finalment cal destacar que enguany s’ha 
signat un conveni de col·laboració amb 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents per a poder tenir el suport 
d’un alumne de pràctiques remunerades.

aCtiVitats

Les activitats més destacades del 2012 
han estat les següents: 

• Integració i ubicació de la documentació.

La documentació produïda per l’antiga 
Gerència d’Educació, Cultura i Benestar, 
de 220 metres lineals (m l.) s’ha ubicat 
al dipòsit central de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esport juntament amb la 
documentació que ha generat l’antiga 
Gerència d’Acció Social i Ciutadania que 
ja s’hi custodiava.

Les instal·lacions del dipòsit documen-
tal s’han incrementat amb 541 m l. per 
garantir un tractament i una conservació 
de la documentació òptims i s’ha creat 
un dipòsit de documentació semiactiu.

• Tractament de la documentació.

Aquest tractament ha permès: 

• La descripció de 15.450 unitats do-
cumentals (expedients) amb el progra-
ma de gestió d’arxius Albalà per agilit-
zar el servei de consulta i préstec a les 
unitats gestores.

• L’estudi del tipus de documentació 
i de la legislació que la regula en els 
diferents  àmbits, com immigració, jo-
ventut, dona i temps i qualitat de vida, 
que no formaven part de l’antiga Ge-
rència d’Acció Social i Ciutadania.
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• La transferència de 278 m l. de do-
cumentació tancada dels diferents 
òrgans gestors al dipòsit documental 
de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports.

• L’elaboració d’un topogràfic de loca-
lització de la documentació al dipòsit. 

• L’assessorament als departaments 
i centres externs perquè puguin orga-
nitzar els seus arxius de gestió.

• La gestió del préstec de documenta-
ció a les oficines, centres i serveis pro-
ductors.

• L’eliminació certificada de 86 m l. de 
dues sèries documentals, informes de 
reagrupament familiar i informes d’ar-
relament social, seguint les directrius 
de la Comissió Nacional d’Accés, Ava-
luació i Tria Documental (CNAATD). 

• La intervenció en l’estructura de 
classificació i les metadades de con-
servació que consten en el projecte 
d’expedient electrònic e-ajuds, per tal 
de poder-ho desar al gestor documen-
tal corporatiu Documentum.

Tot i l’esforç que suposa la descripció de 
la documentació en l’eina de gestió, això 
ens permet, posteriorment, el seu control 
i tractament així com agilitzar el servei de 
consulta i préstec a les unitats gestores. 

Cal destacar que enguany, en centrar 
l’activitat en el tractament, la integració  i 
la ubicació de la documentació, les xifres 
d’indicadors de tractament arxivístic han 
crescut notablement, pels volts d’un 25% 
en la seva globalitat respecte al 2011. 

• Implantació del sistema de gestió do-
cumental corporatiu: sistema aida.

La implantació  del sistema de gestió do-
cumental Contínuum a les oficines pro-
ductores per garantir la correcta trans-
ferència de la documentació, que ha 
finalitzat el seu tràmit a l’Arxiu Central de 
l’Àrea.

Aquesta implantació gradual del sistema 
de gestió documental als òrgans produc-
tors de la documentació ens porta a unes 
xifres d’indicadors de consulta i préstec 
en ascens gradual, i reflecteix un incre-
ment de pels volts del 40% en el nombre 
de persones usuàries que sol·liciten do-
cumentació transferida a l’Arxiu. 

aCtuaCioNs relleVaNts

L’actuació més rellevant tal i com estava 
previst en els objectius anuals, ha estat 
la integració de la documentació de les 
antigues gerències d’Acció Social i Ciu-
tadania i d’Educació, Cultura i Benestar 
en un dipòsit central únic de l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Aquesta actuació es va portar a terme 
durant els mesos de juliol a setembre 
del 2012 i va comportar el trasllat de mil 
tres-centes caixes de documentació.

Al marge de la integració física de la do-
cumentació, aquesta actuació ha com-
portat un estudi del tipus de documen-
tació i de la legislació en què es basa 
dins d’àmbits com immigració, dona, 
joventut i temps i qualitat de vida, que 
no formaven part de l’antiga Gerència 
d’Acció Social i Ciutadania; i així poder 
fer l’inventari i descriure-la al programa-
ri de gestió d’arxius.

La integració de les Àrees ha suposat un 
increment de documentació a custodiar, 
cosa que ha implicat adaptar i millorar 
les instal·lacions del dipòsit documen-
tal actual, i a més se n’ha incrementat 
la capacitat d’espai fins a 4.235 caixes, 
per tal d’ubicar-hi la documentació amb 
totes les garanties per al seu tractament 
i conservació.

Aquest canvi ha estat força enriquidor i 
molt útil per al treball que s’està portant 
a terme conjuntament amb el Servei de 
Gestió Documental de la Direcció del 
Sistema Municipal d’Arxius, de revisió 
de la secció Serveis i Benestar Social del 
quadre de classificació de l’Arxiu Muni-
cipal de Barcelona. A més, hi ha inter-
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vingut el grup de treball d’Assistència i 
Serveis Socials, de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental de 
la Generalitat de Catalunya, per tal d’a-
valuar la documentació.

reptes de Futur

Els reptes de futur, encaminats a l’apli-
cació i vetlla per al compliment de les 
normes que regulen l’organització i el 
funcionament dels documents i de l’ar-
xiu, estan emmarcats en el Pla Director 
d’Arxius 2012-2015. En destaquem els 
següents:

• Continuar implementant el sistema 
integral de gestió documental de l’A-
juntament de Barcelona a les unitats 
productores per a la millora de proces-
sos i generar una cultura organitzativa 
comuna.

• Realitzar el tractament arxivístic i 
preparar les transferències de la docu-
mentació que està custodiada en cen-

tres externs per tal que sigui ingressa-
da a l’Arxiu Central de l’Àrea. 

• Treballar conjuntament amb la Direc-
ció d’Arxius per adequar el quadre de 
classificació a les sèries  documentals 
que es produeixen a l’Àrea.

• Impulsar l’avaluació de documenta-
ció, participant en el grup de treball de 
Documentació de serveis socials de la 
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació 
i Tria Documental, per tal de garantir i 
determinar el període de conservació 
de la documentació i la seva accessi-
bilitat.

• Treballar conjuntament amb la Direc-
ció d’Arxius per al desenvolupament 
de l’administració electrònica en la 
gestió documental.

Núria postico soler
Responsable d’Arxiu i Gestió Documental

taula 80. indicadors d’activitat
Arxiu i Gestió Documental, 2012

 2011 2012 % d’increment

gestió documental   

Nombre de transferències de documentació 31 17 -45,16

Volum de transferències de documentació  
(en metres lineals) 181 278 53,59

Nombre d’assessoraments a oficines 58 6 -89,66

tractament arxivístic   

Documents descrits al programa de gestió  
d’arxiu (Albalà) 2.040 15.450 657,35

Documents que han rebut tractament tècnic 13.000 5.740 -55,85

Centres en què s’ha intervingut 10 5 -50,00

Consulta i préstec   

Sol·licituds de préstec de documentació 94 238 153,19

Unitats documentals en préstec a les oficines 124 193 55,65

Persones usuàries 75 140 86,67
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5.1. 
iNstitut MuNiCipal de serVeis soCials 

MissiÓ

L’Institut Municipal de Serveis Socials 
(IMSSB) té com a missió impulsar, orga-
nitzar i coordinar internament i externa-
ment el procés de prestació dels serveis 
socials bàsics de responsabilitat muni-
cipal adreçats a la ciutadania, i fer-ho 
amb uns paràmetres de qualitat i equitat 
que contribueixin a garantir el benestar 
de totes les persones que viuen i conviuen 
a la ciutat.

eNtorN

Com en els darrers anys, la Llei de ser-
veis socials, la Llei de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, així com 
les disposicions de la Llei dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia pel que fa al tractament de la infàn-
cia i l’adolescència en risc, han tingut un 
impacte important en el treball en els 

Centres de Serveis Socials (CSS) i en els 
Serveis Socials Bàsics.

A més la situació general de crisi econò-
mica, amb l’augment consegüent de les 
situacions individuals i familiars de vul-
nerabilitat social, ha fet incrementar la 
demanda de serveis socials a la ciutat, 
tant pel que fa a la xarxa municipal com 
a les entitats que treballen amb perso-
nes amb necessitat de recursos i pres-
tacions socials. 

reCursos

Pel que fa als recursos econòmics, la 
taula 81 mostra la liquidació del pres-
supost, que el 2012 s’ha incrementat un 
18,40% respecte al 2011.

El 2012 el Departament de Serveis So-
cials Bàsics s’ha integrat dins l’Institut 
Municipal de Serveis Socials amb l’aug-
ment consegüent de personal. 

taula 81. liquidació del pressupost 
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

Capítols de despesa € %

Personal* 26.070.484,89 28,17

Béns corrents i serveis 58.229.131,62 62,92

Transferències corrents 8.209.666,27 8,87

Inversió i transferències de capital 30.264,13 0,03

total 92.539.546,91 100,00

* Descomptada la paga de Nadal del 2012.

Fonts de finançament € %

Ajuntament 88.727.438,69 99,57

Altres fonts** 387.023,64 0,43

total 89.114.462,33 100,00

 ** Altres fonts: preus públics del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i del Servei d’Àpats en Companyia, 
interessos bancaris, cànons i rendiments de les empreses adjudicatàries del SAD.

La diferència entre els ingressos i les despeses correspon a l’aplicació de romanents de tresoreria de 
l’any 2011.



taula 82. recursos humans 
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 directius/ tècnics /  administ.  total Mitjana %  
 ves tècniques  i auxiliars altres 2012 d’edat de dones

Gerència 12 1 1 - 14 48,64 78,60

Departament de Recursos Humans 1 2 6  - 9 50,44 88,90

Direcció de Serveis Generals  1 1 8  - 10 47,90 70
i Planificació Territorial 

Departament de 
Serveis Socials Bàsics 1 14 - - 15 42,53 80

Equip volant - 3 3 - 6 44,50 83,30

Personal traspassat*  - -  -  21 21 63 38,10

Centres de Serveis Socials 40 408 85 - 533 42,66 87,90

total iMss 55 429 103 21 608 43,03 87,20

Mitjana d’edat  
(total sense personal traspassat) 47,65 41,72 46 63 43,03  

% de dones  86,8 91,6 83,3 38,1 87,2    

* Personal traspassat a l’IMSS per tramitar la seva prejubilació.

taula 83. personal dels Centres de serveis socials per perfil professional 
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012 

districte directors/es psicòlegs/òlogues educadors/es treballadors/es socials uga altres total

Ciutat Vella 5 5 12 37 9 1 69

Eixample 6 4 9 45 12 2 78

Sants-Montjuïc 4 3 11 37 7 1 63

Les Corts 2 1 2 12 4 - 21

Sarrià – Sant Gervasi 2 1 3 14 4 1 25

Gràcia 3 1 6 22 6 1 39

Horta-Guinardó 5 3 11 32 10 1 62

Nou Barris 5 3 12 35 10 - 65

Sant Andreu 3 3 7 22 6 - 41

Sant Martí 5 4 10 40 10 1 70

total 40 28 83 296 78 8 533

Nota: UGA: Unitat de Gestió Administrativa.
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aCtiVitat

1. Centres de serveis socials

Des dels Centres de Serveis Socials s’a-
tén la ciutadania per donar respostes 
orientades a cobrir les necessitats bà-
siques o per a l’assoliment d’objectius 
que plantegen les persones, especial-
ment aquelles que presenten manca 
d’integració o d’autonomia, i es treballa 
per l’enfortiment de la xarxa social i re-
lacional. Durant l’any 2012 s’ha atès un 
total de 68.635 persones en els Centres 
de Serveis Socials, que han generat un 
volum de 179.973 atencions directes. 

La tendència dels darrers anys, i també 
de l’any 2012, ha estat un augment pro-
gressiu de les persones ateses, amb un 
increment del 6,40% respecte al 2011 i 
d’un 9,35% pel que fa a unitats d’aten-
ció. També cal esmentar que s’aprecia un 
fort impacte qualitatiu de les situacions 
ateses, motivat per un augment conside-
rable de la diversitat i complexitat de les 
tipologies i situacions de les persones 
que han entrat en el sistema d’atenció.

2. servei d’atenció domiciliària (sad)

El SAD és el conjunt de serveis que ofe-
reixen suport a les persones en el seu 
domicili, per tal que mantinguin o millo-
rin la seva qualitat de vida en el seu en-
torn habitual.

• Servei d’Atenció Personal 
El servei inclou les tasques realitzades 
pels treballadors i les treballadores en 
el domicili de la persona usuària (neteja, 
atenció personal...). El Servei d’Atenció 
Personal ha experimentat un gran crei-
xement l’any 2012, seguint la tendència 
dels darrers anys. 

El nombre de llars que han rebut algun 
dels serveis al llarg de l’any s’ha incre-
mentat un 13,30% i les llars amb serveis 
actius a finals de desembre s’han incre-
mentat un 11,10%.

• Servei d’Àpats socials:  
servei d’Àpats en Companyia  
i servei d’Àpats a domicili 
El Servei d’Àpats Socials és un servei 
diürn d’assistència a les activitats de la 
vida diària per a persones en situació de 
vulnerabilitat o persones grans en situa-
ció de fragilitat que atén simultàniament 
les necessitats de gaudir d’una alimen-
tació equilibrada i d’un espai relacional 
acollidor. Aquest servei facilita els vin-
cles d’amistat (en el cas del Servei d’À-
pats en Companyia) i de connexió amb 
la comunitat. El servei inclou el Servei 
d’Àpats en Companyia i el Servei d’Àpats 
a Domicili.

taula 84. persones usuàries i atencions als Centres de serveis socials
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Persones ateses als CSS 64.514 68.635 6,39

Unitats d’atenció 164.582 179.973 9,35

taula 85. servei d’atenció domiciliària (sad)  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Nombre de llars ateses durant tot l’any* 16.582 18.788 13,30

Llars ateses a 31 de desembre* 13.342 14.823 11,10

Nombre de persones usuàries+beneficiàries 
el mes de desembre* 14.625 16.035 9,64

Nombre d’hores SAD  2.479.088 2.883.708 16,32

Import econòmic (en €) 44.909.423,90 52.596.497,81 17,12

* Atenció personal, neteja i àpats a domicili. 
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Els àpats se serveixen al domicili de la 
persona beneficiària en el cas dels Àpats 
a Domicili i en els menjadors habilitats a 
l’efecte en el cas de la modalitat d’Àpats 
en Companyia.

El 2012 s’han ofert 841 places, reparti-
des en 24 punts de prestació del Servei 
d’Àpats en Companyia. Aquestes pla-
ces han representat un increment del 
13,19% respecte al 2011.

Pel que fa al Servei d’Àpats a Domicili, 
s’han servit 282.368 menús, cosa que re-
presenta un increment de l’11,63% res-
pecte a l’any 2011, i el nombre de perso-
nes ateses ha estat de 1.138. 

3. elaboració de programes individuals 
d’atenció  (pia)

La Llei 39/2006, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència (LAPAD), 
estableix com a instrument de procedi-
ment i reconeixement de la situació de 
dependència i les prestacions o serveis 
corresponents, els Programes Individuals 
d’Atenció (PIA) que elaboren els profes-
sionals dels Serveis Socials Bàsics. 

Aquests serveis els prestava la Direc-
ció de Serveis Socials Bàsics, però ara 
formen part de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials, fet que ha comportat 
canvis que han afectat la gestió dels PIA 

després de la publicació del Reial Decret 
Llei 20/2012 de 13 de juliol.

Alguns dels canvis que s’han produït són:

• L’eliminació de nivells dintre de cada 
grau de dependència.
• La reducció, en general, de l’import de 
les prestacions econòmiques.
• La disminució de la intensitat del Ser-
vei d’Atenció Domiciliària per a tots els 
graus.
• L’ampliació de la cobertura de la pres-
tació econòmica d’assistent personal 
als graus I i II.

taula 86. servei d’Àpats socials 
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

Àpats en Companyia 2011 2012 % d’increment

Nombre de menjadors 21 24 14,29

Places ofertes (màximes) 743 841 13,19

Persones (usuàries) ateses 903 1.039 15,06

Àpats ( o menús) servits 145.430 168.694 16,00

Àpats a domicili 2011 2012 % d’increment 

Persones (usuàries) ateses 1.009 1.138 12,78

Àpats ( o menús) servits 252.953 282.368 11,63

taula 87. dades de la lapad acumulades* del municipi 
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

dades 31/12/2011 31/12/2012 increment

Sol·licituds registrades 90.581 101.174 10.593

Sol·licituds valorades 75.040 86.880 11.840

Resolucions emeses elegibles 56.817 66.783 9.966

PIA inicials elaborats  
(municipi de Barcelona) 42.438 56.100 13.662

PIA inicials elaborats (Ajuntament) 32.141 42.862 10.721

PIA pendents d’elaboració  9.042 2.745 -6.297

* Dades acumulades des de l’inici de l’aplicació de la LAPAD.

taula 88. pia realitzats  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 2011  2012 % d’increment 

PIA realitzats* 10.680  13.662  27,92

* Municipi de Barcelona.



4. ajuts econòmics d’inclusió

Són prestacions econòmiques, destina-
des a la cobertura de necessitats bàsi-
ques, que es concedeixen a persones 
i/o famílies en situació de vulnerabilitat 
econòmica puntual o que es troben en 
situacions de pobresa i/o exclusió soci-
al. S’hi inclouen tant les prestacions de 
serveis com les econòmiques.

L’impacte de la crisi econòmica s’ha fet 
notar en els ajuts econòmics d’inclusió. 
Aquest any s’ha incrementat en 3.563 
el nombre d’ajuts concedits respecte a 
l’any passat. L’any 2012 s’han destinat 
3.135.127,70 € per donar resposta a les 
necessitats d’ajuts econòmics, cosa que 
suposa un increment del 14% respecte a 
l’any 2011.

taula 89. ajuts econòmics d’inclusió per districtes  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 2011 2012

districte Nombre d’ajuts import Nombre d’ajuts import % d’increment dels imports

Ciutat Vella 2.850 606.185,17 €  3.205 594.667,48 € -1,90 

Eixample 1.080 245.196,53 €  1.255 264.942,94 € 8,05

Sants-Montjuïc 1.539 275.421,87 €  1.830  337.964,44 € 22,71

Les Corts 403 125.029,71 €  588 150.858,51 € 20,66

Sarrià – Sant Gervasi 392 94.411,88 €  667 121.521,57 € 28,71

Gràcia 740 217.313,73 €  1.105 284.833,14 € 31,07

Horta-Guinardó  1.784 355.942,00 €  2.541 430.765,80 € 21,02

Nou Barris 1.558 389.691,05 €  1.996  411.774,37 € 5,67

Sant Andreu 658 163.989,09 €  1.090 224.215,98 € 36,73

Sant Martí 1.112 277.655,80 €  1.402 313.583,48 € 12,94

Barcelona 12.116 2.750.836,83 €  15.679  3.135.127,71 € 13,97

taula 90. ajuts econòmics d’inclusió per conceptes 
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 2011 2012

Conceptes Nombre d’ajuts import Nombre d’ajuts import % d’increment dels imports

Alimentació 1.907 191.521,71 € 2.923 263.442,11 € 37,55

Roba i higiene personal 281 13.732,09 € 520 10.070,43 € -26,66

Transport 659 37.161,41 € 1.002 70.144,00 € 88,75

Salut 892 151.308,52 € 1.158 168.300,29 € 11,23

Habitatge, allotjament 2.557 1.147.632,83 € 3.078 1.258.622,48 € 9,67

Habitatge, manteniment 3.078 736.842,79 € 3.625 830.773,16 € 12,75

Escolars 1.742 313.484,68 € 2.063 345.973,05 € 10,36

Lleure 756 128.909,53 € 835 113.169,71 € -12,21

Inserció laboral 77 13.962,29 € 137 23.003,39 € 64,75

Altres 167 16.280,98 € 338 51.629,09 € 217,11

total 12.116 2.750.836,83 € 15.679 3.135.127,71 € 13,97
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S’ha simplificat el procés dels ajuts eco-
nòmics a famílies a través d’unes tar-
getes moneder al servei dels CSS de la 
ciutat i d’una nova aplicació informàtica 
que permet reduir el temps de gestió per 
a les famílies. 

S’ha d’assenyalar, però, que els diversos 
conceptes d’ajuts econòmics a famílies 
són «vasos comunicants». Per exemple, 
l’ajut en despeses d’habitatge fa que les 
famílies puguin destinar recursos propis 
a alimentació i altres necessitats.

5. projectes grupals, comunitaris i coor-
dinació institucional 

Una part important de la tasca que re-
alitzen els Centres de Serveis Socials 
consisteix en el desenvolupament de 
projectes grupals, comunitaris i de co-
ordinació institucional, d’acord amb el 
caràcter polivalent, comunitari i preven-

taula 91. projectes grupals i comunitaris  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

districte Nombre de projectes comunitaris  Nombre de projectes grupals

Ciutat Vella 7 15

Eixample 8 16

Sants-Montjuïc 10 28

Les Corts 1 4

Sarrià – Sant Gervasi 3 5

Gràcia 1 2

Horta-Guinardó 3 6

Nou Barris 14 5

Sant Andreu 2 3

Sant Martí 6 15

Barcelona 55 99

tiu que preveu la Llei 12/2007 de serveis 
socials.

En aquest sentit, durant l’any 2012 s’ha 
impulsat el desenvolupament de pro-
jectes d’acord amb les línies d’actuació 
marcades en els Plans d’Actuació Social 
Territorial de cada districte i emmarcats 
en els mateixos Programes d’Acció So-
cial dels CSS.

Així doncs, pel que fa a projectes grupals 
i/o comunitaris, el nombre d’interven- 
cions fetes ha estat de 154 a tota la ciu-
tat. En relació amb les accions de coor-
dinació institucional, cal destacar pro-
jectes generalitzats a escala de ciutat 
com les Comissions Socials als centres 
educatius, les Comissions d’Absentisme 
de cada districte, els circuits territorials 
Barcelona Contra la Violència Vers les 
Dones, els Circuits de Maltractament In-
fantil i altres espais de treball.



esdeVeNiMeNts relleVaNts  
de l’aNY 2012

En aquest sentit, les accions més relle-
vants han estat les següents:

1. Reducció als Centres del temps d’espe-
ra de la primera visita al Centre de Serveis 
Socials. L’any 2011 el temps mitjà d’espe-
ra per a la primera visita era de 28,09 dies 
i el 2012 ha passat a ser de 18,38 dies.

taula 92. Nous projectes iniciats el 2012  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

projecte tipus de millora resultat

Ràdars Nou projecte  Extensió, a diversos districtes de Barcelona, del projecte  
  de Gràcia de vetllar per la gent gran que viu sola a través  
  de les xarxes veïnals i comercials de les persones grans. 

Programes de Qualificació  Nou projecte Participació en el finançament de cursos i ajuts a joves que no han  
Professional Inicial (PQPI)   acabat l’ESO. 

Formació laboral a aturats  Nou projecte Acord amb Barcelona Activa per a la realització de  cursos 
i aturades de llarga durada   d’inserció laboral per a persones en risc d’exclusió social.  
amb risc d’exclusió social   

Projecte Escola i Nou projecte Acord entre l’Escola Collaso i Gil i Serveis Socials Raval Sud. Servei  
Família Raval Sud  de mediació per afavorir el coneixement del sistema educatiu,  
  la conscienciació  sobre la importància de l’escolarització així com 
  l’assistència regular a l’escola. S’han fet trobades amb les famílies de 
  Bangla Desh, Magrib i Pakistan.

Eixam  Projecte interxarxa del districte de l’Eixample: s’ha aprovat el projecte, 
  s’han celebrat dues sessions plenàries i s’han constituït diverses comis-  
  sions de treball. Enguany s’ha prioritzat l’àmbit d’infància i adolescència 
  que inclou el Circuit de Prevenció del Maltractament Infantil.

Banc del Temps Conciliació de  Projecte impulsat pels Serveis Socials de la Dreta de l’Eixample  
 la vida personal,  i Fort Pienc: ajuda a la conciliació de la vida personal, familiar i  
 familiar i laboral laboral dels seus usuaris i usuàries a través de la promoció d’intercanvis 
  de temps que faciliten la solució a problemàtiques de la vida diària.

Grup de suport educatiu  Nou projecte Facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats  
per a pares i mares  parentals, així com el benestar de tota la família (vuit participants).  
  Sarrià – Sant Gervasi. 

Accions preventives  Nou projecte Població diana: adolescents de segon d’ESO dels instituts d’educació 
als instituts: relacions  secundària (IES). L’objectiu implícit és detectar possibles situacions de  
afectives (programa   risc i esdevenir referents per als i les  menors. L’objectiu explícit és  
d’acció  socioeducativa  bàsicament fomentar, mitjançant la reflexió, la responsabilitat i 
A Partir del Carrer)  la coherència en la presa de decisions (quaranta-cinc participants).

Grup de Cuidadors  Els objectius són, entre d’altres, detectar i prevenir situacions d’esgota-  
Sant Gervasi  ment físic i emocional i evitar l’aïllament social (nou participants).

Taller «Sortides a les crisis» Nou projecte Primera edició pilot del taller «Sortides a les crisis»:  projecte grupal, 
  adreçat a homes en situació d’atur perllongat, de suport psicoemocional  
  orientat a fer emergir noves potencialitats i aprofitar i compartir amb el 
  grup la seva experiència social, familiar i personal. Orientat, també, a  
  treballar aspectes relacionats amb la paternitat, la masculinitat i 
  la inserció  sociolaboral. Horta-Guinardó.
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taula 93. Convenis realitzats el 2012  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

Convenis 2012 €

Creu Roja: promoció del voluntariat, kits de suport social, sistema  
intel·ligent de monitorització d’alertes personals (SIMAP), Projecte Acredita  442.538,00

Càritas: atenció a persones immigrants 228.949,80

Formació i Treball: acord marc en el Programa d’Entregues Socials  
i Inserció Laboral Districte d’Horta-Guinardó  237.812,49 

ADSIS: atenció a infants i joves en risc d’exclusió social:  
servei complementari al projecte APC a Ciutat Vella  36.000,00

Surt: inserció laboral de dones  10.300,00

Exit: Inserció sociolaboral de joves en risc  30.000,00

Engrunes: inserció laboral  20.767,80

Futur: inserció laboral  20.767,80

Acció Solidària contra l’Atur: inserció laboral  20.767,80

Associació Vida Independent: programa d’adaptació de la llar per  
a persones grans amb dependència i/o discapacitat  800.000,00

Pro Vida: ajuts a mares gestants  20.000,00

Barcelona Activa  752.025,57 

Banc dels Aliments  250.000,00

ARED: inserció sociolaboral  56.100,00

IRES: Casal en Família: actuacions de caràcter preventiu i socioeducatiu  18.000,00

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)  40.000,00

RÀDARS (diversos actors)  100.000,00

CEJAC: distribució d’aliments frescos Horta-Guinardó  18.000,00

Temps i Compromís: distribució d’aliments frescos Horta-Guinardó  12.000,00

PQPI: inserció laboral de joves  710.656,00 

total 3.824.685,26 

2. Realització de les actuacions d’obres 
previstes per garantir els requeriments 
bàsics per a la implantació del nou Mo-
del de Serveis Socials Bàsics:

• Roquetes – Trinitat Nova – Canyelles 
(trasllat al nou local)
• Sant Gervasi (trasllat al nou local)
• Horta (adaptació)
• Numància (trasllat al nou local)
• Gòtic (remodelació i ampliació del lo-
cal)

3. Projectes engegats el 2012. Al llarg del 
2012 s’han engegat els projectes que es 
detallen a la taula 93.

4. Convenis del 2012: el 2012 s’ha realit-
zat un total de vint convenis amb dife-
rents entitats del tercer sector, per un 
import total de 3.824.685,26 €. 
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taula 94. indicadors de producció dels serveis  
Institut Municipal de Serveis Socials, 2012

 2011 2012 % d’increment

Unitats d’atenció 164.582 179.973 9,35

Persones ateses 64.514 68.635 6,39

servei d’atenció domiciliària   

Persones usuàries ateses 18.060 20.205 11,88

Llars ateses 16.582 18.788 13,30

elaboració de pia   

Sol·licituds de reconeixement  15.985 10.593 -33,73 
de situació de dependència 

PIA finalitzats 10.680 13.662 27,92

reptes de Futur per al 2013

Tal com ja s’ha explicat, el repte del 
mandat és adaptar els models dels Ser-
veis Socials de Barcelona a la nova rea-
litat social marcada pel context de crisi 
econòmica.

Per això, durant l’any 2013 l’IMSSB, en 
coordinació amb l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports, continuarà exe-
cutant els objectius operatius previstos 
al Pla de Mandat i que estan emmarcats 
en els objectius estratègics següents:

1. Millorar la qualitat dels serveis que es 
presten als Centres de Serveis Socials i 
adaptar la seva capacitat de resposta de 
manera equitativa i eficient.

2. Repensar noves formes d’intervenció 
adaptades al context actual i als recur-
sos disponibles que garanteixin la co-
bertura de les necessitats.

3. Millorar l’accessibilitat de la ciutada-
nia als serveis socials.

4. Potenciar el treball en col·laboració 
i en xarxa amb la resta d’agents per tal 
d’afrontar amb èxit les situacions deri-
vades del complex entorn actual.

5. Desenvolupar el sistema de gestió 
dels professionals de l’IMSSB per tal de 
garantir els seus objectius.

Àngels Canals Vila
Gerent de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials
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5.2.  
iNstitut MuNiCipal de persoNes aMB disCapaCitat

MissiÓ

L’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMD) té com a missió dis-
senyar i impulsar les polítiques de pro-
moció de l’accessibilitat de les persones 
amb discapacitat als serveis, activitats i 
espais de la ciutat, tant pel que fa a les 
possibilitats de desplaçament com a la 
possibilitat d’accedir i gaudir d’aquests 
recursos com a part de la ciutadania. 

Per tal de portar a terme la seva missió, 
l’IMD estructura la seva organització en 
tres unitats de treball:

• Promoció i suport.
• Gestió de serveis d’atenció directa.
• Planificació i prospectiva.

L’IMD també és present a Internet:  
www.bcn.cat/imd

eNtorN

El 2012 es va presentar l’Informe di-
agnòstic dels impactes de la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Per-
sones amb Discapacitat a la ciutat de 
Barcelona. En aquest informe es fa una 
anàlisi sobre el compliment de la Con-
venció per l’Ajuntament de Barcelona i 
es recullen recomanacions que han ser-
vit de base per a la realització del Pro-
grama d’Actuació Municipal en relació 
amb les polítiques que es porten a terme 
per a les persones amb discapacitat. 

reCursos

Abans de repassar els aspectes més re-
llevants de la gestió i les fites més sig-
nificatives assolides al llarg del 2012, 
farem menció dels recursos humans i 
econòmics de què hem disposat.

La despesa total obligada creix un 8,2% 
respecte a l’any 2011. En aquest sentit, 
cal destacar dos conceptes principals: 
el pressupost aplicat als convenis for-

taula 95. liquidació del pressupost 2012 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2012

 gerència  planificació i promoció serveis d’atenció 
despesa i administració (€)  prospectiva (€) i suport (€) directa (€) total (€) %

Personal 323.910 70.679 516.211 1.923.723 2.834.523 32,97

Béns corrents i serveis 97.133 33.378 262.466 869.534 1.262.511 14,68

Despeses financeres 160 - - - 160 0,00

Transferències corrents 923.473 132.479 26.198 3.342.996 4.425.146 51,47

Inversions i  
transferències de capital 29.575 - 40.699 5.688 75.962 0,88

total 1.374.251 236.536 845.574 6.141.941 8.598.302 100,00

 gerència  planificació i promoció serveis d’atenció 
Finançament i administració (€)  prospectiva (€) i suport (€) directa (€) total (€) %

Ajuntament 2.472.608 234.373 845.574 2.329.270 5.881.825 65,10

Altres fonts 343 2.163 - 3.150.277 3.152.783 34,90

Romanents incorporats - - - - - 0,00

total 2.472.951 236.536 845.574 5.479.547 9.034.608 100,00
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malitzats amb entitats de Barcelona en 
el marc del projecte Suport a Entitats 
per a la realització de projectes d’inser-
ció laboral, d’autonomia personal i vida 
independent i les campanyes contra 
l’estigma en salut mental; i l’assumpció 
de la gestió del Servei Municipal d’Assis-
tent Personal per l’IMD.

Pel que fa a les fonts de finançament, els 
ingressos externs disminueixen un 1,8% 
respecte al 2011. Destaquem, però, que 
l’aportació municipal s’incrementa en 
conjunt un 74,8%. Això ha estat així per 
l’aplicació de recursos als projectes Su-
port a Entitats i Servei d’Assistent Per-
sonal i per l’aportació al Servei de Trans-
port Especial, principalment.

A 31 de desembre de 2012, la plantilla de 
l’IMD era de 62 persones, com es detalla 
a la taula 96. La mitjana d’edat era de 47 
anys i el 80,65% de la plantilla eren do-
nes. En termes totals, la disminució de 
la plantilla respecte al 2011 es deu a la 
reorganització de l’estructura assignada 
als serveis residencials. 

aCtiVitat

Mitjançant aquests recursos, l’IMD pro-
mou diverses activitats dirigides a la 
promoció i atenció de les persones amb 
discapacitat, de cara a la seva integració 
social, segons els principis de normalit-
zació i reconeixement de la diferència. 
Amb aquesta finalitat, l’IMD treballa 
amb la col·laboració d’altres òrgans i 
àrees municipals i estructura les seves 
actuacions al voltant dels objectius es-
tratègics següents: 

1. Ciutat de futur sense barreres. Avan-
çar en la construcció d’un model de ciu-
tat de futur sense barreres, dissenyat 
de manera transversal per a garantir el 
gaudi de tots els drets de les persones 
amb discapacitat, que faci possible l’au-
tonomia personal i la vida independent, 
mitjançant la implicació i la participació 
de la ciutadania. Per això es treballa en 
accessibilitat, mobilitat, habitatge, re-
cerca i coneixement i participació.

2. autonomia personal i independència 
de les persones amb discapacitat. Fo-
mentar i facilitar la prestació de serveis 
i donar suport als àmbits municipals per 
tal que les persones amb discapacitat 
puguin desenvolupar la seva vida de la 
manera més independent i autònoma 

taula 96. recursos humans a 31/12/2012 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2012

 gerència  planificació i promoció serveis d’atenció 
despesa i administració  prospectiva i suport directa total  %

Tècnic/a superior 1 2 - 8 11 17,74

Tècnic/a mitjà/ana 5 2 12 12 31 50,00

Administratiu/va i  
tècnic/a auxiliar administratiu/va  
especial 2 - - 9 11 17,74

Auxiliar administratiu/va,  
auxiliar administratiu/va  
especial i subaltern/a  4 - - 5 9 14,52

total 12 4 12 34 62 100,00

Personal fix 11 3 10 28 52 83,87

Personal interí 1 1 2 6 10 16,13
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possible. S’han ampliat les prestacions 
de suport als serveis a les persones, als 
serveis especialitzats, al pla d’equipa-
ments i a projectes amb entitats.

De les actuacions desenvolupades du-
rant el 2012, en destaquem les següents:

1. Ciutat de futur sense barreres

• Accessibilitat
L’any 2012 s’ha reiniciat el grup de tre-
ball per a la millora de l’accessibilitat, 
presidit per l’IMD, amb l’objectiu d’esta-
blir i unificar criteris d’actuació en ma-
tèria d’accessibilitat física, comunicati-
va i de béns i serveis. Hi participen tretze 
departaments municipals. 

També s’ha elaborat l’Informe relatiu a 
l’estat de l’accessibilitat en el transport 
públic i a la via pública, que s’ha presen-
tat a la Comissió de Seguretat i de Mobi-
litat de l’Ajuntament.

Per garantir l’accessibilitat comunica-
tiva, s’ha elaborat un document d’ac-
cessibilitat a la lletra escrita que recull 
recomanacions pel que fa al disseny de 
la informació d’accessibilitat per als di-
ferents departaments municipals. En 
actes i celebracions públiques s’han fet 
388 actuacions de promoció i suport per 
garantir els drets de les persones amb 
discapacitat. S’han instal·lat setze nous 
anells magnètics en equipaments muni-
cipals. També s’ha posat en marxa infor-
mació accessible d’obres a la via pública 
i s’han iniciat projectes d’accessibilitat 
a les tecnologies de la informació a cinc 
biblioteques de la ciutat.

• Mobilitat 
S’ha iniciat un grup de treball liderat per 
la Guàrdia Urbana amb la participació 
dels Serveis de Mobilitat, l’Institut Mu-
nicipal d’Hisenda, Barcelona de Serveis 
Municipals (BSM) i l’IMD, per tal de mi-
llorar l’ús de la targeta d’aparcament de 
discapacitat. 

Quant a la xarxa de metro, no hi ha varia-
cions en relació amb les dades de l’any 

anterior: el 83,5% de les estacions tenen 
ascensor, el 4,5% estan en obres, el 12% 
amb projecte d’obres i 119 estacions 
tenen mecanismes per minimitzar l’es-
pai entre l’andana i els vagons. La xarxa 
d’autobusos és totalment accessible i 
disposa d’un sistema d’informació a l’u-
suari incorporat (SIU). També s’ha instal- 
lat el sistema de pantalles d’informació 
a l’usuari (PIU) en 280 marquesines. 

• Habitatge
Pel que fa a les polítiques d’habitatge 
s’ha fet la cessió de nou habitatges a 
tres entitats de persones amb disca-
pacitat que gestionen projectes de vida 
independent. En total ja s’han cedit vint-
i-tres habitatges a sis entitats des de l’i-
nici del Pla d’Habitatge.

• Recerca i coneixement
L’Observatori Europeu Ciutats i Pobles 
per a Tothom, que gestiona l’Institut Mu-
nicipal de Persones amb Discapacitat, 
reuneix a la fi del 2012 setanta-cinc ciu-
tats, vint organitzacions i cent trenta-u-
na bones pràctiques. També s’han reco-
llit cinquanta noves bones pràctiques 
que s’introduiran al web durant el 2013. 

L’IMD és membre del grup de treball Bar-
rier-free City for All, d’Eurocities (xarxa 
de ciutats europees), per tal d’inter-
canviar experiències i identificar solu-
cions en l’àmbit de l’accessibilitat i les 
persones amb discapacitat. Al llarg del 
2012 s’ha participat en les reunions del 
grup organitzades a París, Munic i Lió, 
on s’han presentat dues ponències: una 
sobre turisme accessible i l’altra sobre 
transport públic accessible a Barcelona. 

Així mateix s’ha col·laborat en el projecte 
ObertaMent, l’objectiu del qual és la llui-
ta contra les pràctiques estigmatitzado-
res i discriminatòries que viuen les per-
sones amb un problema de salut mental. 
Durant aquest any s’ha fet la campanya 
de presentació del projecte en mitjans 
de comunicació massius. Aquest projec-
te té el suport de la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona, a més 
de l’Ajuntament de Barcelona.
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Durant l’any 2012 s’han realitzat els es-
tudis següents:

• Avaluació de l’impacte social del pro-
grama d’inserció laboral amb Parcs i 
Jardins. 
• Avaluació de l’impacte social del Ser-
vei Municipal d’Assistent Personal. 
• Població amb discapacitat a Barcelo-
na ciutat i districtes.

• Participació
Amb l’objectiu de fomentar la participa-
ció de les persones amb discapacitat, 
s’han creat taules temàtiques per tal 
d’aportar solucions a diversos temes 
o actuacions. Aquestes taules han es-
tat integrades per representants de les 
persones amb discapacitat del Consell 
Rector, entitats del sector de persones 
amb discapacitat i tècnics municipals. 
Els temes tractats han estat:

• Adaptació del servei de teleassistència 
municipal.
• Avisos als vianants per obres de carrer.
Inserció laboral.
• Accessibilitat a les platges i servei de 
suport al bany.
• Millora d’encaminaments de les para-
des de bus.
• Nova xarxa d’autobusos.

2. autonomia i independència de les 
persones amb discapacitat

• Suport als serveis a les persones 
El servei de suport al bany per a perso-
nes amb discapacitat a les platges de 
Barcelona ha atès 2.260 persones, amb 
un total de 4.665 intervencions, i hi han 
col·laborat noranta-tres voluntaris que 
han ofert 2.523 hores d’atenció voluntà-
ria.

La campanya d’activitats de vacances 
d’estiu per a infants i joves ha ofert 602 
torns d’activitats i ha disposat de mo-
nitor de suport per a un total de 197 in-
fants amb discapacitat. A més, en casals 
especials s’ha donat suport a 205 famí-
lies de nens i nenes i s’han fet 410 torns. 

La despesa total de les vacances d’estiu 
ha estat de 235.387 €.

En col·laboració amb la Direcció d’U-
sos del Temps s’ha treballat el projecte 
Temps de Barri, Temps per Tu, que pretén 
oferir un respir a famílies o cuidadors 
d’infants o joves i adults amb discapa-
citat, mentre els infants i/o joves parti-
cipen en un espai de lleure de qualitat. 
Es realitza en espais municipals a càrrec 
d’entitats expertes en el lleure de perso-
nes amb discapacitat. El projecte ja està 
en marxa als districtes de l’Eixample, 
Sants-Montjuïc, Les Corts, Gràcia, Sar-
rià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou 
Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

• Serveis especialitzats
S’ha consolidat el Servei Municipal d’As-
sistent Personal, al qual s’han incorporat 
les persones usuàries del projecte pilot 
«Per a l’Autonomia Personal i la Vida In-
dependent». Se n’han beneficiat trenta 
persones, que han tingut 59.100 hores 
d’assistent personal.

Els serveis de llar-residència Vila Olím-
pica s’han reconvertit en tres habitatges 
amb servei d’assistent personal.

El Servei Públic de Transport Especial 
(STE), que l’IMD ofereix conjuntament 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ha estat utilitzat per 3.777 persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda. 

L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) 
ha continuat col·laborant amb Parcs i 
Jardins de Barcelona per tal de millorar 
la integració laboral de cinquanta-dos 
treballadors amb discapacitat. Durant el 
2012, l’EAL també ha elaborat 542 itine-
raris d’inserció laboral amb actuacions 
de recerca, formació i inserció.

• Pla d’equipaments 
En relació amb el Conveni de col·labor-
ació entre el Departament de Benes-
tar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria d’equipaments socials per a 
persones amb discapacitat a la ciutat de 
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Barcelona, s’ha iniciat l’activitat en els 
equipaments següents:

• Residència pública Tres Pins (vint-i- 
set places residencials i dotze de cen-
tres de dia) per a persones amb discapa-
citat intel·lectual al districte de Sants-
Montjuïc.
• Llar-residència pública Montnegre (qua-
ranta-vuit places), club social (setanta 
places) i servei de suport a la integració 
(vint-i-cinc places) per a persones amb 
trastorn mental al districte de les Corts.
• Residència concertada ACAM (qua-
ranta-vuit places), per a persones amb 
discapacitat física, al districte de Ciutat 
Vella.

• Projectes amb entitats 
L’IMD ha assessorat i informat un total 
de 343 projectes, dins la convocatòria 
de subvencions a projectes d’entitats de 
ciutat i de districtes. D’aquests projec-
tes se n’han aprovat i subvencionat 247 
per un import total de 471.046,79 €.

També s’han signat vint-i-tres convenis 
de col·laboració amb entitats de perso-
nes amb discapacitat per realitzar pro-
jectes d’inserció laboral, d’autonomia 
personal i vida independent i campanyes 
contra l’estigmatització en salut mental.

aCtuaCioNs o esdeVeNiMeNts  
relleVaNts de l’aNY 2012

Com a actuacions més rellevants de 
l’any 2012 destaquem:

• La reconversió de les llars-residència 
Vila Olímpica en habitatges amb ser-
vei d’assistent personal i integració del 
projecte «Per a l’autonomia personal 
i la vida independent» dins del Servei 
Municipal d’Assistent Personal. L’estudi 
sobre l’impacte social del Servei d’As-
sistent personal (SROI) conclou que per 
cada euro invertit hi ha un retorn social 
per valor de 3,20 €. 

• L’aprovació pel Plenari Municipal de 29 
de juny de la Declaració Institucional per 

tal de no posar en perill les polítiques d’o-
cupació per a persones amb discapacitat 
i poder-los donar continuïtat. Aquestes 
polítiques han generat convenis de col·la- 
boració amb entitats per desenvolupar 
projectes que incentivin la inserció labo-
ral de persones amb discapacitat.

orieNtaCioNs i reptes de Futur per 
al 2013

Per a l’any 2013, es plantegen com a rep-
tes principals:

• Fer propostes per a la inclusió de les 
persones amb discapacitat en els òr-
gans de participació de l’Ajuntament i 
millorar la seva participació en l’IMD. 

• Redefinir els serveis especialitzats de 
l’IMD per adequar-los a la realitat actual 
i incrementar-ne l’eficiència i l’eficàcia.

ester Capella Farré
Gerent de l’Institut Municipal  
de Persones amb Discapacitat



140

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

Organismes 
autònoms

taula 97. indicadors de producció de serveis 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2012

dades 2011 2012 % d’increment

Persones amb discapacitat informades 26.742 29.261 9,42

divulgació i comunicació   

Intervencions, actes, jornades,  
conferències, cursets 49 49 0,00

Intervencions en premsa i ràdio i televisió 23 12 -47,83

Exemplars de material divulgatiu 26.217 1.448 -94,48

Exemplars de revistes, llibres... 27.815 464 -98,33

servei d’atenció al públic   

Persones usuàries ateses 5.426 6.684 23,18

Targetes de transport adaptat atorgades 2.164 2.453 13,35

Targetes d’aparcament tramitades 3.079 2.925 -5,00

servei de promoció i suport   

Serveis personals (serveis socials, educació,  
cultura, esport...) 1.738 3.196 83,89

Serveis tècnics (urbanisme, via pública,  
transport) 535 1.011 88,97

Associacionisme i participació 995 606 -39,10

Comunicació 231 388 67,97

servei de transport especial   

Viatges realitzats 302.809 270.521 -10,66

servei d’atenció precoç (Ciutat Vella i Nou Barris)   

Nens i nenes atesos 546 544 -0,37

equip d’assessorament laboral (eal)   

Valoracions i orientacions laborals 393 371 -5,60

Contractes laborals aconseguits 203 213 4,93

Inscripcions en cursos de formació 211 205 -2,84
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5.3.  
iNstitut BarCeloNa esports

MissiÓ

L’Institut Barcelona Esports (IBE) té com 
a missió donar suport i participar en la 
gestió de l’esport i l’activitat física de 
forma innovadora i eficaç per contribuir 
al desenvolupament de la ciutat i a la 
seva projecció internacional des de la 
pràctica esportiva.

eNtorN

L’Institut Barcelona Esports és una peça 
clau en la gestió municipal de l’esport, 
en la prestació de suport als projectes 
associatius i federatius que es desenvo-
lupen a la ciutat, i assumeix un rol im-
portant en el seguiment i control de la 

prestació dels serveis esportius des de 
la xarxa d’equipaments esportius muni-
cipals. És un organisme autònom local.

reCursos

L’Institut Barcelona Esports ha continu-
at gestionant els programes desenvolu-
pats l’any anterior i, pel que fa al 2012, 
cal destacar les cent trenta obres de 
millora realitzades i el condicionament 
d’un total de quaranta-quatre instal·la- 
cions esportives municipals, així com la 
participació en l’organització de grans 
esdeveniments esportius del calendari 
internacional com ara el Mundial de Pà-
del per parelles, el Mundial de Vela 470 i 
el Campionat del Món Júnior d’Atletisme.

taula 98. liquidació del pressupost. despeses 
Institut Barcelona Esports, 2012

  Foment     
 gestió de i promoció   
Capítols l’esport a de la pràctica esdeveniments  instal·lacions 
de despesa Barcelona esportiva esportius esportives total %

Personal 2.508.979,20 - - - 2.508.979,20 5,72

Béns corrents  
i serveis 482.170,79 1.213.763,17 5.231.458,69 3.122.552,66 10.049.945,31 22,90

Transferències 
corrents 5.828,68 5.842.094,79 13.303.047,86 2.094.644,64 21.245.615,97 48,41

Inversions 6.562,39 - - 6.466.770,69 6.473.333,08 14,75

Transferències  
de capital - - - 3.610.131,23 3.610.131,23 8,23

total 3.003.541,06 7.055.857,96 18.534.506,55 15.294.099,22 43.888.004,79 100,00

taula 99. liquidació del pressupost. ingressos 
Institut Barcelona Esports, 2012

Fonts de finançament € %

Ajuntament de Barcelona 38.900.133,72 85,83

Diputació de Barcelona 2.515.954,98 5,55

Altres fonts 2.412.748,06 5,32

Romanents incorporats 1.492.574,39 3,29

total 45.321.411,15 100,00

 



aCtiVitat

L’Institut Barcelona Esports, mitjançant 
les seves direccions i els seus departa-
ments, ha desenvolupat les següents ac-
tuacions destacables:

1. planificació i control de la gestió de 
les instal·lacions esportives municipals 
(ieM)

El Departament de Planificació i Control 
de la Gestió té com a funció el seguiment 
i el control de les instal•lacions esporti-
ves municipals adscrites a l’IBE, a través 
de les comissions de gestió o els con-
sells d’equipament. 

Durant el 2012 s’han dut a terme algunes 
actuacions a destacar:

• Modificacions dels contractes dels 
Cen-tres Esportius Municipals (CEM) 
Joan Miró, Sant Andreu, Perill, Can Dragó 
i Sant Sebastià.

• Licitació de la nova concessió del Centre 
Municipal d’Esgrima Reina Elisenda, amb 
la previsió de l’adjudicació durant el 2013.

• Subvencions extraordinàries als dè-
ficits d’explotació dels CEM Mundet, 
Horta, Verneda, la Bordeta, Piscina Mu-
nicipal Turó, Piscina Sant Jordi – Instal·la- 

cions Esportives de l’Escola Industrial 
de Barcelona, Complex Esportiu Munici-
pal Pau Negre – Parc del Migdia i Centre 
Municipal de Vela.

• Elaboració dels plecs de condicions i 
licitació del servei de cardioprotecció de 
setanta Instal·lacions Esportives Muni-
cipals (IEM). 

• Programa d’ajuts a persones en situ-
ació d’atur. Per al 2012, s’han definit al-
guns canvis importants en aquest pro-
grama. En primer lloc, l’ajut municipal 
només ha cobert el 50% del cost de l’a-
bonament, mentre que l’altre 50% anava 
a càrrec de la persona usuària beneficià-
ria de l’ajut. D’altra banda, s’ha establert 
un nombre màxim de persones benefici-
àries en cada Centre Esportiu Municipal 
(CEM) participant en el programa. El mà-
xim de persones beneficiàries de l’ajut, 
simultàniament, s’ha establert en 6.500. 
Durant l’any 2012, un total de 7.979 per-
sones han gaudit d’aquest ajut.

• Projecte de revisió dels reglaments i 
les normatives internes dels CEM ads-
crits a l’IBE. S’ha fet una anàlisi de les 
normatives vigents, per tal de determi-
nar-ne els continguts i les mancances, 
amb l’objectiu d’elaborar uns criteris 
bàsics comuns a tots els CEM. Es preveu 
que aquesta homogeneïtzació s’haurà 
enllestit l’any 2013.

taula 100. recursos humans a 31 de desembre de 2012 
Institut Barcelona Esports, 2012

   administratius/ves    Mitjana % de  
 directius/ves tècnics/ques i auxiliars altres total d’edat dones

Gerència 1 3 3 1 8 52 75,00

Recursos i serveis generals 1 2 1 1 5 53 0,00

Secretaria jurídica 1 2 1 0 4 46 75,00

Comunicació i premsa 1 3 1 0 5 48 80,00

Promoció i esdeveniments esportius 1 4 2 0 7 52 57,14

Projectes i obres 1 4 3 0 8 57 37,50

Instal·lacions esportives 1 7 0 0 8 52 62,50

total 7 25 11 2 45 52 55,56
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• S’han dut a terme dues sessions de 
treball col·lectives amb els gestors de 
les IEM adscrites a l’IBE en què s’han 
abordat temes d’interès comú a tots ells.

• Elaboració i presentació de l’informe 
sobre la situació actual de la pràctica 
esportiva, la distribució i els usos dels 
locals del passeig Marítim i noves pro-
postes a la franja litoral de Barcelona.

• Sistema d’Informació d’Esports (SIE). 
Durant el 2012, s’ha definit el model 
d’explotació de les dades; s’han fet les 
adaptacions dels diversos sistemes in-
formàtics de gestió de les IEM, per tal 
que puguin exportar la informació al SIE; 
s’han fet proves amb dades reals i s’ha 
començat a treballar en la definició i 
construcció del web de captura ma-nual 
de dades.

2. projectes i obres

Les obres de manteniment i millora en 
equipaments esportius han estat rela-
cionades amb els circuits d’evacuació, 
de baixa tensió, de l’aigua calenta sani-
tària i d’altres millores de minimització 
de riscos i/o de reducció de consums de 
diferents instal·lacions per millorar-ne 
el funcionament i el servei i per augmen-
tar-ne l’eficiència energètica.

En total s’han dut a terme actuacions 
de millora i renovació a instal·lacions 
de tot el territori de la ciutat de Barcelo-
na i en equipaments o espais esportius 
dels deu districtes de la ciutat. S’ha ac- 
tuat al llarg del 2012 en quaranta-quatre 
instal·lacions esportives per millorar-
ne la xarxa d’equipaments. El Consistori 
ha invertit 9,6 milions d’euros en obres 
de condicionament de diferents instal-
lacions (incloent redacció de projec-
tes, auditories, obres, etc.) i, al llarg de 
l’any, s’han realitzat cent trenta obres de 
millora i condicionament per tal de po-
tenciar l’eficiència de les instal·lacions 
i millorar la qualitat dels equipaments 
esportius. Entre les cent trenta actua-
cions de millora destaquen:

• La reforma i millora de la Piscina Muni-
cipal de Montjuïc amb motiu de la cele-
bració dels Mundials de Natació. 

• La instal·lació d’un nou paviment es-
portiu a quatre pavellons de la ciutat: 
al CEM Marbella, al CEM Can Ricart, al 
CEM Carmel i al CEM Creueta del Coll.

• La millora i ampliació de les instal·l-
acions solars tèrmiques d’onze equipa-
ments: CEM Can Toda, CEM Sagrada Fa-
mília, Camp Municipal de Beisbol Pérez 
de Rozas, Estadi Municipal d’Atletisme 
Serrahima, CEM Maresme, CEM Bon 
Pastor, CEM Can Ricart, CEM Carmel, 
Centre Municipal de Vela, CEM Ciutade-
lla i CEM Guinardó. 

• La instal·lació de tres cadires hidràuli-
ques per a persones amb discapacitat fí-
sica a les piscines del CEM Can Cuiàs, del 
CEM Piscina Turó i del CEM la Bordeta.

• La renovació del paviment de les pis-
tes del Centre Municipal de Tennis Vall 
d’Hebron. 

• La renovació de l’enllumenat del Pave-
lló del CEM Mar Bella amb un nou sis-
tema que suposarà un estalvi energètic 
del 25% del consum de llum.

• La climatització de les sales d’activi-
tats del CEM Frontó Colom.

• La instal·lació de tres àrees de salut 
per a la gent gran als districtes de Grà-
cia, Ciutat Vella i Les Corts (circuits amb 
elements per fer exercici físic). 

• L’adequació del Palau Sant Jordi per 
a la celebració de grans esdeveniments 
esportius (5 milions d’euros l’any 2012 a 
càrrec de BSM).

3. promoció esportiva

La Direcció de Promoció i Esdeveni-
ments Esportius de l’Institut Barcelona 
Esports ha desenvolupat les activitats 
següents:
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• Promoció de l’activitat física i l’esport 
escolar en horari lectiu
Pel que fa a l’horari lectiu, s’ha mantin-
gut i ha augmentat el suport a l’educació 
física escolar amb el Programa «L’escola 
fa esport a la ciutat», amb accions com: 
Ja nedo, Biatló i Triatló escolars, Curses 
d’Orientació, Raid Atlètic, Joc Perdut, 
Flic Flac Circ, Dansa Ara, «L’esport... fa 
per tu», Escala de Valors, Sobre rodes, 
pedala i De marxa… fent esport. Aquests 
programes i activitats han comptat amb 
la participació de 41.724 nois i noies.

D’altra banda s’han organitzat, per novè 
any consecutiu, les Jornades «Educació i 
Esport» per contribuir a la formació per-
manent del professorat d’educació física 
i dels tècnics d’esport en edat escolar 
participants en el Pla de Suport a l’Edu-
cació Física Escolar.

• Promoció de l’activitat esportiva esco-
lar fora de l’horari lectiu
El desenvolupament del Pla de l’Esport 
en Edat Escolar de la ciutat s’ha res-
tringit, principalment, a dues accions: 
d’una banda, la publicació i la difusió, al 
setembre, de la setena edició de la Guia 
d’oferta esportiva per a infants i joves, 
amb el recull d’activitats esportives pro-
posades a la ciutadania per les entitats, 
les instal·lacions i els centres educatius 
i, de l’altra, els Plans de Creixement a 
nou centres educatius i instal·lacions 
esportives on es dóna suport per con-
solidar l’escassa oferta existent d’acti-
vitats esportives fora de l’horari escolar 
en aquests territoris. El Programa «Con-
vivim Esportivament» es va portar també 
al Plenari com a Mesura de Govern el 19 
de juny. Amb aquest programa es vol in-
cidir i donar alternatives a l’ús del temps 
lliure de la població infantil i adolescent 
en risc d’exclusió, impulsant activitats 
esportives en horari escolar i no escolar 
entre tot l’alumnat dels centres educa-
tius de primària i de secundària i entre 
aquells adolescents i joves que no estan 
en edat escolar ni treballen. 

Aquesta mesura recull intervencions 
com els Plans de Creixement (IBE), jun-

tament amb els Plans d’Activació, pro-
moguts per la Fundació per a l’Esport i 
l’Educació de Barcelona (FEEB). La me-
sura també pretén fomentar la pràctica 
esportiva entre infants i adolescents en 
edat escolar en aquells barris i centres 
educatius on no existeix cap tipus d’ac-
tivitat esportiva fora de l’horari lectiu. 
L’any 2012 s’ha tancat amb 1.225 parti-
cipants. Les actuacions principals s’han 
produït a Sants-Montjuïc (33%) i a Nou 
Barris (33%). S’ha dinamitzat seixanta-
tres grups d’activitat d’infants i joves en 
centres educatius i tretze grups d’activi-
tat per a joves i adolescents. 

També relacionats amb la promoció es-
portiva en edat escolar, altres progra-
mes i campanyes de promoció esportiva 
han continuat funcionant, com els Cam-
pus Olímpia integrats dins la campanya 
de vacances municipal i la campanya 
«Compta fins a tres», en el marc de la 
qual s’han lliurat els XI Premis a l’Espor-
tivitat, i s’han incorporat al web diversos 
articles i recursos adreçats als agents 
del sector. També cal destacar la conti-
nuïtat del servei de préstec de material 
esportiu a escoles i clubs.

En total, en els diferents plans i progra-
mes adreçats a la població escolar en 
horari no lectiu, hi ha participat un total 
de 90.704 noies i nois.

També cal destacar les accions de pro-
moció esportiva escolar realitzades amb 
ocasió de la celebració de competicions 
esportives d’alt nivell. Així es va fer amb 
la final de la Copa del Rei de Bàsquet al 
passeig Lluís Companys, i també s’ha 
dut a terme amb el programa de promo-
ció de l’handbol Barcelona HandboliCat 
aprofitant que Barcelona serà la seu 
de la fase final del Campionat del Món 
d’Handbol el 2013.

• Promoció esportiva entre els col·lec- 
tius de persones amb discapacitat
El 25 de maig es va presentar al Plena-
ri de l’Ajuntament la Mesura de Govern 
«L’Esport Inclou» que vol normalitzar la 
pràctica esportiva i fer-la accessible i 
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universal per a totes les persones amb 
discapacitat. 

«L’Esport Inclou» ha assumit el servei de 
suport al vestidor (vint-i-una persones 
beneficiàries), el servei de monitoratge 
de suport (CEM), el servei d’assessora-
ment pedagògic i el Pla de Formació (326 
participants) dirigit al personal dels cen-
tres esportius municipals i les entitats 
del Pla Municipal d’Esport en Edat Esco-
lar de Barcelona. En aquest marc del pla 
de formació s’ha celebrat la I Jornada 
«L’Esport Inclou». També s’ha continuat 
incentivant la participació d’esportistes 
amb discapacitat en els esdeveniments 
esportius, s’ha garantit la participació de 
l’alumnat amb discapacitat en el progra-
ma «L’escola fa esport a la ciutat», s’ha 
incorporat material adaptat al servei de 
préstec i s’ha vetllat pel compliment de 
la normativa d’accessibilitat en els pro-
jectes de remodelació d’instal·lacions 
esportives municipals. 

S’ha editat la Guia d’accessibilitat de 
material i ajudes tècniques per a centres 
esportius i s’ha posat en marxa el nou 
portal www.bcn.cat/lesportinclou on es 
poden trobar totes aquelles activitats i 
programes que promouen la inclusió de 
les persones amb discapacitat.

• promoció esportiva entre el col·lectiu 
de gent gran
S’ha realitzat el programa Activa’t, amb 
840 persones inscrites. Aquest programa 
fomenta la pràctica d’activitat física a 
l’aire lliure amb l’objectiu de fer una vida 
activa psicològicament i socialment, tro-
bar-se en millors condicions i disminuir 
el risc de malalties, mentre es gaudeix 
dels espais verds de la ciutat. Es duu a 
terme dos dies per setmana a cada es-
pai i consta de dos tipus d’activitats: 
caminades suaus pels parcs i les places 
combinades amb propostes d’exercicis 
de memòria i gimnàstiques orientals 
(tai-txi i txi-kung). El mes d’octubre s’han 
obert dos nous espais d’activitat que se 
sumen als onze ja existents (Jardins de 
la Mediterrània i Plaça Roja de la Ciutat 
Meridiana) i s’han canviat d’ubicació les 

activitats dels Jardins de la Tamarita i 
del Parc del Mirador del Poble-Sec, que 
s’han passat a fer als Jardins de la Vil·la 
Amèlia i als Jardins de les Tres Xemene-
ies, respectivament.

• Altres activitats de promoció 
– Dinamització d’activitats esportives 
a l’espai municipal del Festival de la 
Infància 2012 per promoure els valors 
vinculats a l’esport i aprofitar per donar 
a conèixer els propers campionats del 
món de natació, handbol, i els X Games.

–Posada en marxa del Centre Interna-
cional Nàutic Fòrum, per a la promoció 
de diferents esports nàutics (vela, rem, 
piragüisme i submarinisme).

4. esdeveniments esportius

Barcelona ha estat seu de diversos esde-
veniments de caràcter nacional i inter-
nacional. És una ciutat de referència 
per la seva capacitat d’organització així 
com per les seves instal·lacions. A llarg 
de l’any 2012 s’han celebrat nombroses 
competicions, però sens dubte un dels 
èxits més importants en aquest àmbit ha 
estat aconseguir que Barcelona sigui la 
seu durant tres anys consecutius (2013, 
2014 i 2015) de la celebració de les com-
peticions de quatre modalitats d’esports 
d’acció que confomen el programa dels X 
Games. 

Els principals esdeveniments esportius 
de l’any 2012 han estat els següents: 

• Barcelona va acollir durant el mes de 
maig el Campionat del Món de Vela en 
classe 470, que va suposar la inauguració 
de les instal·lacions del Centre Interna-
cional de Vela situat al recinte del Fòrum.

• Dos anys més tard de la celebració 
dels Europeus d’Atletisme, la Federació 
Internacional d’Atletisme (IAAF) va tor-
nar a confiar en Barcelona per a la cele-
bració dels Mundials d’Atletisme Júnior, 
que es van celebrar durant el mes de ju-
liol a l’Estadi Olímpic.
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• A l’octubre es va celebrar el centenari i 
la Gran Gala de la IAAF.

• Altres esdeveniments que han confi-
gurat el calendari esportiu internacio-
nal de la ciutat han estat els partits de 
bàsquet preolímpics de les seleccions 
dels Estats Units, Argentina i Espanya, o 
el partit entre el Futbol Club Barcelona 
i els Dallas Mavericks, que es van cele-
brar al Palau Sant Jordi.

• A l’octubre el Pavelló de la Vall d’He-
bron va ser l’escenari triat per a la cele-
bració del Mundial sots-23 de Còrfbal.

• Altres esdeveniments han estat fixats 
en el calendari des de fa anys, com ara 
l’Open Banc de Sabadell (Torneig de 
tenis Conde de Godó) o la celebració 
de vint-i-cinc competicions federades 
«Trofeus Internacionals Ciutat de Bar-
celona», amb la participació dels millors 
esportistes d’elit internacionals.

• Així mateix s’ha signat un conveni amb 
la Federació Europea d’Hoquei, per a ce-
lebrar durant quatre anys diferents fa-
ses de competicions europees de l’Euro 
Hoquei League a la nostra ciutat.

• Barcelona va acollir la presentació dels 
vehicles participants al WRC Rally RACC 
Catalunya Barcelona – Costa Daurada. 
Va ser el primer cop que els pilots feien 
la sortida des de la plaça de la Catedral 
de la nostra ciutat.

• L’edició del Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de Gimnàstica, Memorial 
Joaquim Blume, va congregar grans fi-
gures de la gimnàstica actual i va comp-
tar amb la presència de Vitaly Scherbo, 
que va ser l’estrella dels Jocs Olímpics 
de Barcelona 92 amb sis medalles d’or.

• Altres competicions de gran projecció 
van ser la celebració de la Copa del Rei 
de Bàsquet, que va tenir com a escenari 
el Palau Sant Jordi, o l’arribada a la nos-
tra ciutat d’una etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a España.

• En relació amb la candidatura Barcelo-
na Pirineus 2022, s’ha organitzat a Bar-
celona el Preolímpic d’Hoquei Gel Fe-
mení, amb la participació de la selecció 
espanyola d’aquesta modalitat, i s’han 
dinamitzat activitats promocionals dels 
diferents esports olímpics de gel en el 
marc de la Campanya Barcelona aprofi-
tant la instal·lació, per segon any con-
secutiu, d’una pista de gel a la plaça de 
Catalunya durant les vacances escolars 
de Nadal.

• Pel que fa als esdeveniments amb par-
ticipació popular, cal posar de manifest 
que la participació en les curses de ciu-
tat, any rere any, es va incrementant, a 
conseqüència del gran nombre de ciu-
tadans i ciutadanes que practiquen ac-
tivitat física amb l’objectiu de fer salut 
i gaudir de l’esport a l’aire lliure. La dar-
rera edició de la Marató de Barcelona va 
tornar a assolir un nou rècord de parti-
cipació amb 19.711 persones inscrites. 
També han destacat els 16.000 partici-
pants de la Cursa de la Mercè, que en-
guany també ha tingut un caràcter soli-
dari, i la Cursa de les Dones amb 15.000 
esportistes inscrites, 3.000 més que en 
l’edició anterior.

• Cal destacar també, la participació en 
les caminades del Barnatresc, en què 
més de 24.279 persones van conèixer 
onze rutes urbanes de la ciutat i el seu 
entorn. El creixement d’aquesta activi-
tat ha estat per sobre del 38% respecte 
a l’any 2011.

• S’han consolidat també dues celebra-
cions de referència en el calendari es-
portiu de la ciutat: la Festa de la Bici, al 
Parc del Fòrum, i l’Outdoor Sports Festi-
val, al Parc de Montjuïc. Tots dos esde-
veniments tenen característiques comu-
nes, com ara ocupar els dos dies del cap 
de setmana, combinar els espectacles 
amb la participació popular i el fet d’a-
dreçar-se a tot tipus de públic perquè 
incorporen ofertes de caire familiar que 
es combinen amb competicions en què 
hi participen esportistes populars i d’elit. 
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En total durant l’any 2012 s’ha celebrat 
més d’un centenar d’esdeveniments, pro-
moguts o amb suport de l’Institut Barce-
lona Esports (IBE).

5. estudis, ponències, seminaris, con-
gressos i exposicions

L’Institut Barcelona Esports, a més de 
desenvolupar les tasques de planificació 
i gestió que té assignades, també assu-
meix un rol important en l’impuls o el su-
port a actuacions que permeten la gene-
ració d’accions formatives, i en especial 
aquelles relacionades amb les dinàmi-
ques esportives que es donen a la ciutat. 

Les principals accions d’aquest tipus en 
què l’IBE ha intervingut durant l’any 2012 
han estat:

• La nova edició del Global Sports Fòrum 
Barcelona, del 7 al 9 de març, amb as-
sistència de destacats esportistes, diri-
gents i professionals d’organitzacions i 
empreses d’arreu del món.

• L’organització de la I Jornada «L’Esport 
Inclou – Bones Pràctiques d’inclusió de 
persones amb discapacitat a les instal-
lacions esportives», el 30 de novembre 
de 2012.

• L’edició, a càrrec del servei de publica-
cions de l’Ajuntament, del llibre Barcelo-
na Corre, que recull informació d’aquesta 
pràctica esportiva i proporciona vint-i-
tres rutes urbanes per poder-la fer al ma-
teix temps que es descobreix la ciutat.

• La Guia per a l’accessibilitat de les 
instal·lacions esportives, recollida en la 
mesura «L’Esport Inclou».

• Col·laboració en l’edició de la publica-
ció de promoció de la pràctica esportiva: 
El repte de l’Ona.

• Setena edició de la guia Oferta esporti-
va per a infants i joves, que des del 2006 
es publica amb la voluntat d’informar les 
famílies de l’oferta d’activitats esporti-

ves en horari no lectiu que s’organitzen 
a la ciutat.

• Diverses accions de formació del profes-
sorat i dels tècnics participants en les ac-
tivitats esportives en edat escolar. Hi ha 
participat un total de 900 professionals.

• Tercera edició del BCN Sports Film 
Festival, celebrat al Museu Olímpic i de 
l’Esport Joan Antoni Samaranch, orga-
nitzat per la Fundació Barcelona Olím-
pica i per la Federació Internacional de 
Cinema i Televisió Esportiva. Aquest es-
deveniment forma part del World FICTS 
Challenge 2011: un circuit internacional 
constituït per catorze festivals dedicats 
exclusivament a produccions audiovisu-
als amb temàtica esportiva.

6. Comunicació

El Departament de Comunicació i Prem-
sa ha gestionat un total de setanta ac-
cions d’informació i publicitàries. D’a-
questes, en trenta-sis s’han gestionat 
permisos de publicitat a la via pública 
(banderoles i/o opis). 

En aquest apartat, cal destacar la feina 
encaminada a aconseguir la implicació 
dels operadors de les activitats espor-
tives de la ciutat, en aplicar els criteris 
gràfics de la Direcció de Comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

En l’apartat d’Internet i de xarxes socials, 
cal destacar l’inici del projecte de creació 
del nou portal web d’esports, amb l’ob-
jectiu de posar-lo en marxa l’any 2013. 
Paral·lelament, s’han creat sis webs cor-
responents a sis activitats esportives 
específiques. El 2012 s’ha consolidat el 
sistema de xarxes socials creat el 2011 i 
la comunicació virtual amb els usuaris i 
usuàries dels nostres productes.

7. participació

El 25 de juliol el pla estratègic de l’es-
port de Barcelona va ser presentat en 
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el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquest Pla ha estat realitzat i definit amb 
la col·laboració dels diferents agents del 
sistema esportiu de la ciutat. A la prime-
ra sessió plenària, celebrada al CEM l’Es-
tació del Nord, hi van participar 212 per-
sones; a la segona sessió, que es va fer 
al Palau de Congressos de Catalunya, 185 
persones van contribuir-hi amb les seves 
aportacions; finalment, 236 persones van 
assistir a la darrera sessió, duta a terme 
al Parc de Recerca Biomèdica de Barce-
lona. A més, cal comptar les 232 perso-
nes que, en total, van incorporar-se als 
tallers de treball organitzats en les dues 
fases per tal d’aprofundir en les diferents 
realitats esportives de Barcelona. 

L’objectiu principal del Pla és situar Bar-
celona com a capital de l’esport i fomen-
tar la pràctica esportiva en tots els àm-
bits de la ciutadania. Contempla un nou 
model esportiu que vincula la vessant 
social amb la pràctica esportiva. El Pla 
està estructurat en sis Plans Directors 
que integren un total de vint-i-dos pro-
jectes estratègics, la majoria dels quals 
es posaran en marxa en el Pla d’Acció 
que es desenvoluparà fins l’any 2015.

Aquests Plans Directors s’han formulat 
per donar resposta als àmbits del siste-
ma esportiu de la ciutat relacionats amb: 

1. Les teories de l’aprenentatge i el co-
neixement i les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació.
2. L’esport educatiu i per a la població en 
edat escolar.
3. L’esport i la salut.
4. El finançament de l’esport.
5. La projecció internacional de Barcelo-
na mitjançant l’esport.
6. Els escenaris de la pràctica esportiva: 
els equipaments i la mateixa ciutat com 
a instal·lació per fer-hi esport. 

D’altra banda, el mes de novembre va 
tenir lloc la presentació al Plenari de l’A-
juntament de la Constitució del Consell 
Municipal de l’esport, com a resultat de 
totes les gestions prèvies per a la definició 
de les seves funcions, òrgans, reglament 
intern de funcionament i composició. 

8. relacions institucionals i internacio-
nals

Altres activitats de relació amb delegaci-
ons, institucions i entitats que s’han dut 
a terme durant l’any 2012, tant de caràc-
ter local, com estatal i internacional:

• Celebració del 20è aniversari de l’orga-
nització dels Jocs Olímpics i Paralímpics 
Barcelona 1992, entre els quals són des-
tacables el recorregut de la Torxa Olímpi-
ca, l’acte commemoratiu celebrat al Saló 
de Cent i la Cursa de la Mercè (enguany 
s’ha recordat aquesta cita de l’olimpis-
me amb l’eslògan «Sempre Olímpics» en 
la seva comunicació).

• Lliurament a quatre entitats socials 
dels ingressos obtinguts per les inscrip-
cions a la Cursa de la Mercè.

• Presència institucional en els actes i 
esdeveniments organitzats per les enti-
tats i els clubs de la ciutat, així com re-
cepcions amb l’Alcalde de Barcelona als 
esportistes i equips que han aconseguit 
èxits esportius en diferents modalitats: 
esgrima, bàsquet, beisbol, futbol, nata-
ció sincronitzada, en diferents competi-
cions nacionals, internacionals o en els 
Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 
2012. Les més destacades han estat:

- La recepció a l’Expedició a l’Everest de 
la UEC Horta.
- La recepció als gimnastes del Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona Me-
morial Joaquim Blume 2012 (20 anys 
dels Jocs Olímpics).
- La recepció als Lluïsos de Gràcia amb 
motiu del triomf de la Copa Catalunya 
2012.
- La recepció al Club Beisbol Barcelona 
per ser els guanyadors de la Lliga Nacio-
nal, divisió d’Honor.
- La recepció a l’equip d’esgrima Sala 
d’Armes Montjuïc pel seu triomf a la 
Copa del Rei d’Esgrima.
- La recepció a l’equip de vòlei femení 
del Futbol Club Barcelona. 
- La recepció a l’equip femení de futbol 
del RCD Espanyol pel seu triomf a la 
Copa de la Reina.
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- La recepció als equips nacionals del 
Mundial d’Handbol.
- La recepció als Museus Olímpics d’ar-
reu del món.
- La recepció als guanyadors (Reial Club 
de Tennis Barcelona i Club de Tennis La 
Salut) del Trofeu Joan Compta.

• Atenció a diverses delegacions inter-
nacionals, per a intercanviar experièn- 
cies relatives als Jocs Olímpics (instal·la- 
cions, organització, llegat olímpic per a 
la ciutat, etc. ).

aCtiVitats relleVaNts de l’aNY 2012

De tots els fets del 2012 que s’han pre-
sentat en aquesta memòria, en volem 
destacar els següents:

• L’elaboració del Pla Estratègic de l’Es-
port de Barcelona 2012-2022, que va ser 
presentat al Ple de l’Ajuntament de Bar-
celona el 25 de juliol. El Pla pretén situar 
Barcelona com a capital de l’esport. 

• La presentació de tres mesures de 
govern al Plenari de l’Ajuntament. Les 
dues primeres estan relacionades amb 
la promoció esportiva: «L’Esport Inclou» 
i «Convivim esportivament». La primera 
pretén estendre el dret a la pràctica de 
l’esport en el col·lectiu de persones amb 
discapacitat. La segona, una nova ma-
nera d’articular i utilitzar l’esport com a 
eina d’interacció, cohesió social, proxi-
mitat i participació d’infants i joves, tot 
garantint l’accés a la pràctica esportiva 
a aquells segments poblacionals que pu-
guin estar en situacions de risc d’exclu-
sió social. La tercera mesura de govern 
va ser l’aprovació de la Constitució del 
Consell Municipal de l’Esport de Barce-
lona, que haurà de ser el principal òrgan 
de participació dels clubs i associacions 
en el seguiment de la política esportiva 
de la ciutat. Es preveu que aquest Con-
sell entri en funcionament durant el pri-
mer semestre de l’any 2013.

• En relació amb la millora de la xarxa 
dels equipaments esportius municipals 
de la ciutat s’han dut a terme projec-

tes en quaranta-quatre instal·lacions 
esportives, amb un total de cent trenta 
obres de millora i condicionament, amb 
una inversió de 9,63 milions d’euros. 
S’ha actuat en equipaments dels deu 
districtes de la ciutat. 

• El nombre de participants en els di-
ferents esdeveniments esportius que 
s’han fet a Barcelona, i que han rebut 
algun tipus de suport de l’Institut Bar-
celona Esports, ha superat la xifra dels 
245.000 participants, un 13,9% més que 
l’any 2011.

• El nomenament com a seu de Barce-
lona de la celebració dels X Games du-
rant tres anys consecutius (2013, 2014 i 
2015). 

• La celebració de nombroses competi-
cions d’àmbit estatal i internacional a la 
ciutat, entre les quals cal destacar l’ex-
cepcionalitat de: 

- La Final de la Copa del Rei de Bàsquet. 
- El Campionat del Món de Vela 470.
- El Campionat del Món de Pàdel per pa-
relles.
- L’arribada d’etapa de la Vuelta Ciclista 
a España.
- La realització dels Special Olympics 
amb més d’un miler d’esportistes.
- Lliga Europea d’Hoquei i Campionat del 
Món de Còrfbal sots-23.

• La celebració a la nostra ciutat del 
Campionat del Món Júnior d’Atletisme 
2012, així com l’elecció de Barcelona 
com a seu del centenari de la Federació 
Internacional d’Atletisme (IAAF). L’esde-
veniment va reunir més de vuit-cents 
membres de la família de l’atletisme 
internacional, entre ells els campions 
dels Jocs Olímpics de Londres 2012.

• Pel que fa als grans esdeveniments 
s’ha iniciat una línia d’actuació per apro-
fitar aquest actes i fer-ne la promoció 
esportiva escolar. A la Final de la Copa 
del Rei es va dur a terme una acció de 
bàsquet escolar al passeig Lluís Com-
panys, pel Mundial Junior d’Atletisme es 
va promoure l’assistència infantil com 
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taula 101. indicadors de producció dels serveis 
Institut Barcelona Esports, 2012

 2011 2012 % d’increment

gestió d’equipaments esportius adscrits a l’iBe   

Nombre de persones abonades a 31 de desembre 193.979 175.444 -9,56

Nombre de persones usuàries 587.722 515.650 -12,26

organització d’esdeveniments esportius   

Participants a les activitats populars 215.021 245.667 12,25

Foment de la pràctica esportiva (participants)   

Activitats en horari no lectiu 81.708 90.704 11,01

Campanya de vacances Campus Olímpia 19.128 13.442 -29,73

Jocs Escolars de Barcelona (CEEB) 33.080 35.538 7,43

Saló de la Infància i la Joventut 29.500 21.074 -28,56

Activitats en horari lectiu 38.872 41.724 7,34

a espectadors dels actes, i pel Campio-
nat del Món d’Handbol 2013 s’ha posat 
en marxa i s’està desenvolupant un pro-
grama específic anomenat Barcelona 
HandboliCat.

• Finalment s’ha commemorat els vint 
anys de l’organització dels Jocs Olímpics 
i Paralímpics del 1992, així com també 
dels Special Olympics, que han estat re-
cordats, a més de celebrar la cerimònia 
d’inauguració de l’edició d’enguany.

reptes de Futur per a l’aNY 2013

El principals reptes de l’Institut de Bar-
celona Esports previstos per al 2013 són:

• Constituir el Consell Municipal de l’Es-
port de Barcelona.

• Impulsar els projectes del Pla d’Acció 
2012-2015 del Pla Estratègic de l’Esport 
de Barcelona 2012-2022.

• Aprovar el Pla Municipal de l’Esport 
Escolar i, dins d’aquest, l’ampliació del 

Programa «Convivim esportivament» a 
un major nombre de centres i espais de 
la ciutat.

• Celebrar la primera edició dels X Ga-
mes Barcelona. 

• Organitzar la fase final del Campionat 
del Món d’Handbol 2013, de seleccions 
masculines.

• Celebrar els Campionats del Món de 
Natació de la Federació Internacional de 
Natació (FINA).

• Finalitzar les obres d’adequació de les 
instal·lacions esportives municipals per 
als grans esdeveniments esportius del 
2013.

• Planejar els diferents espais esportius 
del front marítim de la ciutat, per a la mi-
llor dinamització dels esports de platja i 
nàutics.

teresa Batet Calaf
Gerent de l’Institut Barcelona Esports
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L’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na (ASPB) és un ens de l’Administració 
pública. Es tracta d’un organisme autò-
nom consorciat, amb personalitat jurí-
dica pròpia i patrimoni independent. El 
va crear el Consorci Sanitari de Barce-
lona, en virtut d’allò que disposa la Llei 
de la Carta Municipal de Barcelona, com 
a fruit de l’acord entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya i 
que es vincula funcionalment a l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

L’Agència és l’interlocutor únic en matèria 
de salut pública de la ciutat, i concentra 
totes les competències de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
en aquest camp. D’acord amb la Llei de 
salut pública, assumeix les funcions de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
pel que fa a la ciutat de Barcelona.

MissiÓ

L’Agència de Salut Pública de Barcelona 
dirigeix i gestiona els centres i serveis de 
salut pública de la ciutat per encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generali-
tat de Catalunya. La seva raó de ser és 
vetllar per la salut de les persones resi-
dents a Barcelona i els seus visitants.

eNtorN

Com en els anys anteriors, la difícil i 
complexa situació econòmica ha reper-
cutit en la gestió de l’ASPB, que ha con-
tinuat fent un exercici rigorós de control 
de la despesa per mantenir els serveis 
de salut pública amb la mínima afecta-
ció per a la ciutadania de Barcelona. La 
situació de tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya i l’aplicació dels criteris de 
comptabilitat pública derivats del Sis-
tema Europeu de Comptes (SEC95) han 
tingut també un impacte en la situació 
financera, en afectar els romanents de 
tresoreria existents.

Els condicionants econòmics i de con-
tenció de despesa en matèria de recur-

sos humans han dut a la necessitat d’e-
laborar un Pla Estratègic 2013-2016 que 
intenti preservar i millorar els serveis de 
salut pública essencials per a la ciutat.

Durant l’any 2012 s’ha consensuat el 
nou Conveni de finançament de l’Agèn-
cia 2013-2016 i que va ser aprovat en el 
Plenari municipal del mes de desembre.

reCursos

El pressupost liquidat provisional de 
l’ASPB del 2012 ha estat de 27.768.566 
€. Pel que fa als ingressos procedents 
de les dues administracions mares, s’ha 
mantingut la proporció del 60/40% entre 
les aportacions econòmiques de l’Ajun-
tament de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya, assolida el 2009. Pel que fa 
a les despeses, el capítol més important 
correspon al personal, amb 14.044.409 
€, seguit del de béns corrents i serveis 
amb 11.112.013 €.

5.4.  
agÈNCia de salut púBliCa de BarCeloNa

taula 102. liquidació del pressupost 
Agència de Salut Pública de Barcelona, 2012

despeses € %

Personal 14.044.409,73 50,17

Béns corrents i serveis 11.112.013,43 39,70

Transferències corrents 689.714,35 2,46

Inversió i transferències de capital 2.143.920,84 7,66

Passius financers 0,00 0,00

Despeses financeres 1.242,97 0,00

total 27.991.301,32 100,00

ingressos € %

Ajuntament de Barcelona 
(aportacions) 16.928.170,24 60,96

Generalitat de Catalunya
(aportacions i contractes de serveis) 9.542.685,23 34,37

Estat
(transferències corrents i subvencions) 240.748,57 0,87

Altres transferències 387.619,15 1,40

Altres ingressos propis i patrimonials 669.342,85 2,41

total 27.768.566,04 100,00
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aCtiVitat

Les funcions de l’Agència de Salut Públi-
ca es desglossen en un catàleg de ser-
veis amb onze grans àmbits d’actuació i 
cinquanta-sis línies de treball, el resum 
de les quals es troba a la taula d’indica-
dors de producció.

Els grans àmbits d’actuació són els se-
güents:

• Sistemes d’informació sanitària, mit-
jançant els quals es recullen i analitzen 
les dades de salut dels ciutadans i les 
ciutadanes de Barcelona. 

• Vigilància i control epidemiològic de 
les malalties de declaració obligatòria i 
brots epidèmics.

• Vigilància i control dels factors de risc 
ambiental que poden suposar un perill 
per a la salut.

• Vigilància i control d’aliments i d’esta-
bliments alimentaris de la ciutat de cara 
a garantir la seguretat alimentària per 
als consumidors.

• Vigilància i control de la fauna i les pla-
gues urbanes.

• Promoció de la salut de les persones, 
tant en l’àmbit individual com col·lectiu, 
a través de programes i accions en els 
vessants assistencial, educatiu i laboral.

• Prevenció de la malaltia, amb especial 
rellevància de les activitats preventives 
que s’integren a la praxi assistencial.

• Atenció a les addiccions amb accions 
de prevenció i tractament.

• Laboratori de salut pública, que duu 
a terme les anàlisis microbiològiques 
i químiques dels aliments, les aigües i 
l’aire.

• Coordinació i enllaç amb les altres es-
tructures de salut de l’Ajuntament i d’al-
tres administracions.

• Exercici de l’autoritat sanitària, fent 
complir la normativa vigent en el camp 
del control ambiental, els aliments i els 
establiments alimentaris. 

Les actuacions més destacades al llarg 
de l’any 2012 han estat:

• Sistemes d’informació sanitària

A partir de l’anàlisi de les dades reco-
llides a través dels diferents sistemes 
d’informació sanitària de l’ASPB s’ela-
bora anualment l’Informe de salut de la 
ciutat. L’informe de salut ha estat i és 
una eina clau per millorar el coneixe-
ment sobre els determinants de salut 
que afecten la població i, a partir d’aquí, 
planificar i dissenyar intervencions de 
salut i orientar les polítiques de salut 
basades en l’evidència. L’informe d’en-
guany ha revisat el model i ha posat més 
èmfasi en els resultats en salut.

Durant l’any 2012, s’ha fet l’explotació de 
dades del treball de camp de l’Enquesta 
de Salut de Barcelona. Algunes d’aques-
tes dades ja s’han incorporat a l’Informe 
de salut de la ciutat del 2012. També s’ha 
fet una enquesta sobre estils de vida als 
escolars de secundària (FRESC), que 
s’està analitzant. 

• Vigilància epidemiològica i intervenció

En aquest apartat cal destacar els 
avenços assolits en la integració dels 

taula 103. personal 
Agència de Salut Pública de Barcelona, 2012

perfil treballadors/es Mitjana d’edat % de dones

Directius/ves 9 54,55 44,40

Tècnics/ques 199 43,35 86,91

Administratius/ves,  
auxiliars i operaris/àries 111 45,00 89,67

total* 319 44,24 86,67

* El nombre total de treballadors en plantilla inclou les quinze persones procedents 
de la Generalitat de Catalunya, adscrites funcionalment al Laboratori de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona.
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sistemes d’informació sanitària de les 
malalties de declaració obligatòria entre 
l’ASPB i l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya. 

D’altra banda, el programa de vigilància 
i control de la tuberculosi a Barcelona 
ha celebrat els seus vint-i-cinc anys i ha 
estat un instrument clau per assolir les 
taxes de prevalença de la malaltia més 
baixes de tots aquests anys.

• Vigilància i intervenció ambiental 

Durant l’any 2012, s’han mantingut esta-
bles les activitats de vigilància i control 
del medi hídric, de les aigües de consum 
humà i d’establiments amb risc sanita-
ri, com ara piscines d’ús públic, establi-
ments que comercialitzen plaguicides, 
albergs juvenils i establiments de tatu-
atges, pírcings i micropigmentació. 

També s’ha consolidat el sistema d’in-
formació sanitària sobre la qualitat de 
l’aigua, i se n’ha publicat i difós el primer 
informe.

• Prevenció de les malalties i promoció 
de la salut 

«Salut als barris» és un projecte parti-
cipatiu en què col·laboren les diverses 
administracions que tenen un rol en la 
salut de les persones i les entitats veï-
nals del barri amb la finalitat de reduir 
les desigualtats en salut de la població. 
Al llarg del 2012 s’han avaluat les inter-
vencions realitzades al Casc Antic i a la 
Zona Nord. A més, s’han previst noves 
intervencions a Maresme-Besòs i La 
Verneda – La Pau.

Al llarg d’aquest any, s’han distribuït 
477.515 dosis de vacunes als centres sa-
nitaris públics de la ciutat i s’han admi-
nistrat 3.273 dosis de vacunes a la unitat 
de vacunació de Lesseps.

• Prevenció i atenció a les addiccions

S’han mantingut tots els serveis de titu-
laritat municipal d’atenció a les perso-

nes amb problemes de drogoaddicció, 
així com els programes de prevenció del 
consum.

Durant l’any 2012 s’ha fet l’avaluació de 
l’actual Pla d’Acció de Drogues de la ciu-
tat 2009-2012.

• Seguretat alimentària

Pel que fa a la seguretat alimentària, al 
llarg del 2012 s’han mantingut els pro-
grames de vigilància i control basats 
majoritàriament en la inspecció d’esta-
bliments alimentaris. Les inspeccions 
sanitàries de les indústries alimentàries 
s’han adequat a la freqüència mínima de 
control associada al seu risc sanitari.

La qualitat sanitària dels aliments que 
es consumeixen a la ciutat, com en anys 
anteriors, s’ha vigilat mitjançant la reco-
llida de diferents mostres de productes 
alimentaris en establiments minoristes 
d’alimentació que posteriorment han 
estat analitzats al Laboratori de l’Agèn-
cia, tant des d’un punt de vista microbi-
ològic com químic. 

• Laboratori de Salut Pública

Amb la finalitat de poder fer front a les 
noves exigències legals pel que fa al con-
trol oficial, el Laboratori ha actualitzat i 
acreditat les seves línies analítiques tant 
de l’àmbit microbiològic com químic. 

Durant el 2012 han finalitzat les obres 
de remodelació i adequació del Labora-
tori, que han comportat una inversió en 
obres de 945.000 € a càrrec del Pla d’In-
versions Municipal i 630.000 € en reno-
vació de l’equipament analític, finançat 
amb l’esforç inversor de l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona.

• Qualitat

Seguint la voluntat decidida i el com-
promís continuat amb la millora dels 
serveis que prestem, l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB) ha assolit 
la certificació ISO 9001 de forma global. 
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S’ha certificat el Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals d’acord amb la norma 
OSHAS i s’ha superat l’auditoria bianual 
de verificació de compliment de la Llei 
de protecció de dades.

reptes de Futur per al 2013

Per a l’any 2013, l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona es planteja els reptes 
següents:

• Presentar els resultats de l’Enquesta 
de Salut de Barcelona i l’enquesta d’es-
tils de vida dels escolars FRESC.

• Estendre el programa Salut als Barris 
a Maresme-Besòs i La Verneda – La Pau.

• Elaborar el nou Pla d’Acció sobre Dro-
gues de la ciutat per al període 2013-
2016 que s’haurà de presentar al Plenari 
de l’Ajuntament.

taula 104. indicadors de producció de serveis 
Agència de Salut Pública de Barcelona, 2012

sistemes d’informació sanitària 2011 2012 % d’increment

sistema d’informació d’accidents de trànsit   
Casos d’urgència codificats 11.000 10.012 -8,98

Vigilància epidemiològica i intervenció 2011 2012 % d’increment

programa de prevenció i control de la tuberculosi   
Casos notificats i estudiats 605 624 3,14

Vigilància i control de la sida/Vih i de l’hepatitis   
Declaracions de sida  58 86 48,28

Declaracions de nous diagnòstics de VIH  259 396 52,90

Declaracions d’hepatitis víriques1 136 323 137,50

Vigilància i control de la legionel·losi   
Casos de legionel·losi investigats 60 66 10,00

Vigilància i control d’altres malalties transmissibles   
Declaracions nominals d’altres malalties transmissibles 1.651 1.864 12,90

Vigilància de la salut ocupacional   
Informes sobre casos investigats emesos 243 193 -20,58

Vigilància i intervenció ambiental 2011 2012 % d’increment

Vigilància i control de les aigües de consum humà   
Controls de desinfecció de la xarxa i dipòsits 244 347 42,21

Controls de qualitat de l’aigua de proveïment 16 16 0,00

Controls d’aixeta de consumidor, abastaments propis i fonts naturals 538 277 -48,51

• Participar en el desplegament del Mo-
del Ciutat/Districte Saludable, impulsat 
des de la Delegació de Salut.

• Mantenir el segell EFQM 300+ i la ISO 
9001 per al conjunt de l’ASPB. Mantenir 
l’acreditació ISO 17025 del Laboratori i 
la certificació OSHAS del Servei de Pre-
venció de Riscos Laborals. Dissenyar i 
implantar un sistema de gestió mediam-
biental segons l’ISO 14001 i assolir-ne la 
certificació.

• Iniciar el desplegament del Pla Estra-
tègic de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona 2013-2016.

Conrad Casas i segalà
Gerent de l’Agència de Salut Pública  
de Barcelona



Vigilància i control del medi hídric   
Controls d’aigües freàtiques 248 214 -13,71

Controls d’aigües litorals 173 161 -6,94

Controls de sorres de platges 278 272 -2,16

Vigilància i control d’instal·lacions de risc sanitari   
Piscines: controls sistemàtics 202 180 -10,89

albergs juvenils   
Inspeccions preventives i de comprovació 43 43 0,00

instal·lacions de risc de legionel·losi   
Torres de refrigeració i condensadors evaporatius   

Inspeccions preventives i de comprovació 186 141 -24,19

Altres instal·lacions de risc (centres sanitaris, ACS, i AFCH, spas i anàlegs)   

Inspeccions preventives i de comprovació 175 176 0,57

prevenció i promoció de la salut 2011 2012 % d’increment

programa de cribratge de càncer de mama   
Citacions de dones fetes 90.909 95.000 4,50

pla de vacunació continuada   
Vacunes administrades a les escoles 58.595 62.383 6,46

Vacunes de la grip subministrades 306.252 283.100 -7,56

prevenció i control del tabaquisme   
Inspeccions de tabac en establiments alimentaris2 6.952 6.495 -6,57

suport a altres intervencions de salut a l’escola   
Escoles participants en el programa de fluoracions 163 133 -18,40

prevenció i atenció a les addiccions 2011 2012 % d’increment

programes de disminució de risc en centres sociosanitaris   

Persones usuàries actives al Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària (SAPS) 834 738 -11,51

Persones usuàries actives a la Sala Baluard 2.496 1.866 -25,24

Persones usuàries actives a la Sala Mòbil Zona Franca 276 270 -2,17

Persones usuàries actives a la Sala Vall d’Hebron 97 108 11,34

programes de disminució de risc al carrer   
Xeringues recollides 230.804 197.710 -14,34

seguretat alimentària 2011 2012 % d’increment

Vigilància i control d’establiments alimentaris   
Inspeccions en establiments de restauració col·lectiva social 1.361 1.229 -9,70

Inspeccions en establiments de restauració col·lectiva comercial 3.181 1.894 -40,46

Respostes relatives al RSIPAC 836 1.547 85,05

Autoritzacions sanitàries tramitades 429 - -

Vigilància i control de plagues urbanes 2011 2012 % d’increment

Vigilància i control ambiental de plagues a la via pública   
Inspeccions inicials i de seguiment de múrids 8.978 8.551 -4,76

Inspeccions inicials i de seguiment de paneroles 774 1.145 47,93

Inspeccions inicials i de seguiment de mosquits  1.323 896 -32,28

laboratori de salut pública 2011 2012 % d’increment

Mostres analitzades (inclou altres mostres i controls de qualitat) 26.173 26.421 0,95

Paràmetres analitzats  500.082 523.000 4,58

1 La posada en marxa de la notificació electrònica ha comportat canvis metodològics que suposen un increment artificiós dels casos.  
En realitat, només un 22% són casos nous.

2 El control de la normativa del tabac s’ha incorporat dins les activitats habituals d’inspecció dels establiments alimentaris a partir del 
2009.
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La Carta Municipal de Barcelona, apro-
vada per la Llei 22/1998, de 30 de desem-
bre, crea, a l’article 61, el Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona i el defineix 
com un ens associatiu entre la Generali-
tat de Catalunya (60%) i l’Ajuntament de 
Barcelona (40%).

El Consorci de Serveis Socials té perso-
nalitat jurídica pròpia i independent de 
la de les administracions consorciades, 
així com capacitat de ser titular de drets 
i obligacions, dins els límits establerts 
per l’ordenament jurídic. Es regeix per 
uns estatuts propis i per l’esmentada 
Carta Municipal.

L’òrgan de govern superior del Consor-
ci és el seu Consell de Govern, presidit 
per l’Honorable Consellera del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, i actua com a 
vicepresidenta la Il·lustríssima Quarta 
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona.

MissiÓ

El Consorci té com a missió consolidar, 
completar i desenvolupar una xarxa de 
serveis socials universal i de qualitat per 
a la ciutadania de Barcelona, mitjançant 
la planificació estratègica i la gestió de 
serveis socials especialitzats per tal de 
garantir, especialment, la cobertura de 
les necessitats socials dels col·lectius 
amb més risc d’exclusió.

eNtorN

El Consorci de Serveis Socials de Barcelo-
na (CSSB) garanteix l’atenció social espe-
cialitzada a les persones més vulnerables 
mitjançant els recursos amb què compta 
i és una peça clau en les polítiques públi-
ques en aquest àmbit a la ciutat.

La seva autonomia i dimensió li perme-
ten atendre amb eficiència i eficàcia 
els serveis que li han estat traspassats, 

però, sobretot, li permet fer efectiu el 
principi de proximitat que han de perse-
guir les polítiques públiques.

Les funcions principals del Consorci són:

• La planificació general en matèria de 
serveis socials a l’àmbit del municipi de 
Barcelona, especialment en l’àmbit del 
suport a l’autonomia personal i a l’aten-
ció a la dependència.

• Programar, prestar i gestionar els ser-
veis socials d’atenció especialitzada d’a-
bast superior, que impliquen funcions de 
valoració, diagnòstic, tractament, suport 
o rehabilitació, especialment en l’àmbit 
d’infància, dona i discapacitat.

• Organitzar la informació a la ciutadania 
i proporcionar suport informatiu, d’avalu-
ació i estadístic a les tasques ordenado-
res i planificadores dels serveis socials, 
especialment en l’atenció dels familiars i 
les persones en situació de dependència.

Per atendre les necessitats en l’entorn 
actual de crisi i d’austeritat econòmica, 
el Consorci s’estructura en tres àrees 
de gestió de serveis: el Servei d’Atenció 
a les Persones Dependents i Drogode-
pendents, el Servei d’Atenció a Persones 
amb Discapacitats i el Servei d’Atenció a 
la Infància i a les Dones. 

Des de la Gerència, a més, es dóna su-
port a aquests serveis mitjançant altres 
unitats amb una funció transversal: Pla-
nificació i Comunicació, Secretaria Tèc-
nica, Assessoria Jurídica i Administració 
General.

reCursos

Per a la realització dels seus objectius, 
el Consorci disposa de recursos econò-
mics provinents de les aportacions re-
alitzades per les Administracions con-
sorciades, d’aportacions efectuades per 
persones físiques i de cessions d’ús dels 
béns, efectuades per les Administraci-
ons consorciades.

5.5.  
CoNsorCi de serVeis soCials de BarCeloNa
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Aquestes aportacions es recullen en els 
pressupostos d’ingressos i despeses 
que el Consell de Govern aprova anu-
alment. La Gerència del Consorci eleva 
al Consell de Govern la liquidació del 
pressupost degudament intervinguda i 
també els comptes anuals prèviament 
intervinguts.

El pressupost de despesa executat du-
rant aquests darrers anys s’ha anat in-
crementant quan hi ha hagut traspas-
sos de centres i serveis i ha disminuït 
quan ha calgut donar compliment als 
decrets de contenció de la despesa, 
sense que això afectés la qualitat dels 
serveis.

El Consorci té diversos centres de res-
ponsabilitat que disposen d’una au-
tonomia de gestió de la seva despesa. 
Durant aquest any 2012 s’ha mantingut 
el treball per objectius en els centres i 
s’ha millorat un sistema de seguiment 
pressupostari, que permet obtenir infor-
mació periòdica de l’evolució del pressu-
post.

taula 105. liquidació del pressupost 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2012

despeses € %

Personal 5.791.046,25 13,11

Béns corrents i serveis 38.346.553,60 86,84

Inversió i transferències 
de capital 22.441,14 0,05

Despeses financeres 195,18 0,00

total 44.160.236,17 100,00

ingressos € %

Ingressos propis i altres 1.023.622,92 2,32

Ajuntament de Barcelona 1.214.894,23 2,75

Generalitat de Catalunya 41.883.982,92 94,93

Altres transferències 107,48 0,00

total 44.122.607,55 100,00

taula 106. recursos humans a 31 de desembre de 2012 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2012

  Mitjana  % 
  d’edat de dones

Directius/ves 7 48,27 42,85

Tècnics/ques 141 50,79 69,50

Administratius/ves  
i auxiliars 52 46,40 80,76

total 200 49,56 71,50

Pel que fa als recursos humans, la plan-
tilla del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona (CSSB) està formada per per-
sonal laboral contractat pel Consorci, 
així com pel personal adscrit funcional-
ment des de la Generalitat de Catalunya 
i des de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant l’any 2012 el Consorci ha donat 
compliment a tots els decrets i requeri-
ments de contenció de la despesa de 
recursos humans, la qual cosa ha repre-
sentat una disminució d’aquesta des-
pesa distribuïda per centres de respon-
sabilitat.

Per incrementar la qualitat de l’atenció 
en els centres, el 2012 s’ha impulsat sig-
nificativament la formació dels nostres 
treballadors i treballadores. Igualment 
s’ha reforçat i multiplicat l’atenció, el se-
guiment i el suport a la gestió que els i 
les caps de serveis i els tècnics i tècni-
ques dels serveis centrals donen a tots 
els centres.



aCtiVitat

Durant l’any 2012 el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona ha continuat ges- 
tionant i fent el seguiment de la gestió 
de tots els centres traspassats. 

El conjunt de població atesa entre els 
recursos residencials i els projectes es-
mentats ha estat, aquest 2012, de 1.392 
menors.

El Consorci exerceix i revisa la guarda 
dels menors; fa el seguiment periòdic 
dels centres que els tenen acollits; esta-
bleix protocols de coordinació de serveis 
d’infància; aporta valor afegit als cen- 
tres (formació de professionals, faci-
litats per al lleure, renovació d’espais, 
facilita compres de material); participa 
en programes de col·laboració amb Edu-
cació i Sanitat; col·labora en la millora 
dels serveis especialitzats d’atenció a 
la infància i les famílies i s’integra en els 
circuits contra el maltractament infantil 
de la ciutat.

2. el servei d’atenció a les dones que 
han patit la Violència Masclista 

Entre els equipaments residencials per 
a dones que gestiona el Consorci cal 
comptar la Casa d’Acollida, dos pisos 
pont per a dones que han patit violència 
masclista i dos pisos d’acollida per a do-
nes que han estat vinculades a xarxes de 
prostitució. 

Com en anys anteriors s’ha continu-
at donant recolzament als centres, als 
serveis de dones i als altres serveis vin-
culats, tant respecte a les incidències 
de les persones que hi viuen o de ges-
tió dels equips, com facilitant recursos 
i compartint l’anàlisi de les situacions 
preocupants o urgents.

Al llarg del 2012 s’ha atès un total de se-
tanta-sis persones: vint-i-tres dones i 
vint-i-quatre menors a la Casa d’Acolli-
da; vuit dones i catorze menors als Pisos 
Pont, i sis dones i un/a menor als pisos 
d’acollida.

Els ingressos als Pisos Pont són pro-
posats des de l’Equip d’Atenció a la 
Dona (EAD), però s’intenta que siguin 
dones procedents de la Casa d’Acollida 
per tal de donar sortida a aquelles que 

1. el servei d’atenció a la infància en 
risc i desemparada

El Consorci gestiona o controla la ges-
tió de trenta-cinc recursos d’infància a 
la ciutat. Assumeix la gestió directa i la 
supervisió dels centres propis (Centre 
d’Acollida Els Llimoners i Centre Resi-
dencial d’Acció Educativa Sant Andreu), 
així com fa el seguiment, la coordinació 
i la supervisió de la gestió de la resta 
dels centres per a infants i adolescents 
tutelats de la ciutat de Barcelona. 

La seva tasca també comprèn el segui-
ment tècnic i de gestió d’altres projec-
tes relacionats amb la infància i l’ado-
lescència, com ara les Cases d’Infants, 
l’atenció residencial per a joves vulne-
rables o el projecte «Jo torno a casa». 

gràfic 2. evolució de les places gestionades pel Consorci
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2012
1200

1000

800

600

400

200

0
 2008 2009 2010 2011 2012

196 212

638
683 693

756
834

31
33

31
33

31
33

31
33

31
33

31
33

31
33

31
33

959

217
294 302

922

1.051
1.122

K Centres discapacitat K Centres drogodependències  

K Centres infància K Total 

K Centres dona

641



159

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

159

Qualitat de Vida,
igualtat i esports

informe de gestió 
2012

organismes  
autònoms

fa massa temps que hi són. En aquest 
sentit, aquest 2012 s’ha incentivat es-
pecialment el treball conjunt entre la 
Casa d’Acollida i els Pisos Pont en una 
aposta per coordinar al màxim els dos 
serveis.

El Consorci també impulsa i participa en 
projectes de recerca, així com en tots els 
espais de coordinació institucional que 
impliquen posada en comú de l’exper-
tesa de tots els professionals de l’àmbit, 
per tal de generar coneixement i propos-
tes de millora al nivell institucional. 

3. el servei d’atenció a les persones 
amb discapacitat

El Servei és el responsable de la ges-
tió dels centres propis, del seguiment 
tècnic i el control de la gestió dels cen-
tres residencials i de dia concertats per 
a persones amb discapacitat física o 
intel·lectual amb necessitat de suport 
extens o generalitzat de Barcelona.

El Consorci ha controlat la gestió de set-
ze serveis: tretze centres residencials i 
tres centres de dia. Els centres disposen 
d’una oferta per a l’atenció a les perso-
nes amb discapacitat de 276 places. 

A finals del 2012 hi havia en funciona-
ment a la ciutat de Barcelona cent dinou 
places d’atenció residencial per a perso-
nes amb discapacitat física i cent tretze 
places per a persones amb discapaci-
tats intel·lectuals i pluridiscapacitats. 

El gener del 2012 va entrar en funcio-
nament la Residència Tres Pins per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
lleus i malalties mentals afegides, que 
constitueix el primer equipament a la 
ciutat per atendre persones amb aques-
tes característiques. 

També l’agost de 2012 es va produir el 
trasllat dels residents de l’antiga Resi-
dència Maria Feixa al nou equipament 
del carrer Vigatans de Barcelona, fent un 
salt important en la qualitat de l’atenció.

Des del servei també s’impulsa i es dóna 
suport a les iniciatives innovadores que 
aposten pel foment de l’autonomia de 
les persones usuàries i la seva qualitat 
de vida (com per exemple: el projecte de 
teràpia assistida amb gossos), les bones 
pràctiques professionals i els sistemes 
de gestió de les entitats.

4. el  servei d’atenció a les persones en 
situació de dependència 

El Servei és responsable del control de la 
gestió de la valoració de la dependència 
a la ciutat, de l’atenció a la ciutadania i 
de l’elaboració de programes individuals 
d’atenció a les persones en residències 
de la xarxa pública de serveis socials, o a 
les persones assignades en els plans de 
suport del Consorci. 

En l’àmbit de la dependència, el Consor-
ci en fa un registre especialitzat i ges- 
tiona totes les sol·licituds registrades a 
la ciutat de Barcelona. 

El nombre de primeres sol·licituds regis-
trades durant l’any 2012 va ser de 11.693, 
seguint la tendència a la disminució que 
es va iniciar l’any 2009. 

El Consorci, a través de la Taula d’Apro-
vació de Valoracions, coordina els qua-
tre equips de valoració de què disposa la 
ciutat, que es reuneixen amb una perio-
dicitat quinzenal.

El nombre de primeres valoracions rea-
litzades durant l’any 2012 a la ciutat de 
Barcelona va ser de 16.171, gairebé un 
38,30% més que de sol·licituds regis-
trades, fruit dels esforços fets per reduir 
els terminis de llista d’espera. 

Pel que fa a les revaloracions, és a dir, 
persones que per situacions general-
ment d’empitjorament sol·liciten una 
nova valoració del seu estat de depen-
dència, durant l’any 2012 se n’han re-
alitzat 9.248. Això estableix un total de 
25.419 valoracions gestionades a través 
del Consorci.
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5. el servei d’atenció a les persones 
amb drogodependències

La Comunitat Terapèutica de Can Puig 
és una institució terapèutica, educati-
va i socialitzadora que majoritàriament 
acull la continuació del procés iniciat a 
la Unitat d’Acollida de Can Puig. La inter-
venció que s’hi fa tendeix a promoure 
l’autogestió del grup i l’autonomia de 
l’individu.

Durant el curs 2012 el total de perso-
nes que han estat a la Comunitat Tera-
pèutica és de noranta-tres. D’aquestes, 
seixanta-tres hi han entrat durant l’any i 
les trenta restants van iniciar el procés a 
la Comunitat Terapèutica el 2011. El to-
tal d’estades realitzades durant el 2012 
ha estat de 10.501, amb una mitjana de 
112,9 estades per persona (3,7 mesos).

reptes de Futur per al 2013

Els reptes principals per a l’any 2013 són:

• Impulsar la gestió eficient dels serveis 
complementaris dels centres. Afavorir la 
cooperació entre centres. Fomentar l’in-
tercanvi de coneixement i experiències.

• Impulsar una nova estratègia de comu-
nicació 2.0 que permeti informar i divul-
gar activitats i bones pràctiques. 

• Avaluar l’execució del Pla Director de 
Serveis Socials Especialitzats i actualit-
zar el mapa de recursos de serveis so-
cials de Barcelona. Afrontar un nou Pla 
Estratègic.

• Assumir nous centres i serveis d’aten-
ció a les dones que han patit violència 
masclista.

• Implementar el nou servei jurídic d’a-
tenció als menors estrangers tutelats.

• Assumir els traspassos previstos dels 
centres i serveis subvencionats d’aten-
ció a les persones discapacitades i d’a-
tenció a la infància i l’adolescència.

Respecte als períodes de tramitació, 
s’han anat escurçant any rere any, pas-
sant dels cent cinquanta-set dies de 
2010 als noranta-quatre dies de l’exer-
cici 2012. 

taula 107. temps de resolució d’expedients (en dies) 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2012

 2011 2012 % d’increment

Mitjana 106 94 -11,32

Moda 55 38 -30,91

Mediana 85 76 -10,59

El Consorci també coordina les treba-
lladores socials de les residències de la 
Xarxa Pública de Serveis Socials en l’ela-
boració dels Plans Individuals d’Atenció 
(PIA). Els PIA impliquen un acord entre la 
persona amb dependència i/o els seus 
familiars i el treballador o la treballadora 
social en relació als serveis que rebrà la 
persona. Aquesta coordinació ha supo-
sat l’any 2012 la supervisió, la validació 
i el tancament de 3.082 PIA de persones 
que viuen en residència. 

La ciutat de Barcelona disposa d’un total 
de cent vuitanta-vuit residències per a 
gent gran que suposen un total de 10.083 
places. El Consorci gestiona la llista 
d’espera d’accés a tot aquest conjunt de 
residències i resol les incidències que es 
puguin produir. D’altra banda, manté un 
contacte constant amb les residències 
i quinzenalment facilita les dades eco-
nòmiques de les persones ingressades 
perquè les treballadores socials puguin 
realitzar els acords PIA.

A més, s’han valorat i tramitat cent dis-
set sol·licituds de valoració d’excepci-
onalitats d’accés a residència de gent 
gran de persones menors de 65 anys.

Finalment, l’any 2012 s’han atès 25.705 
sol·licituds d’informació o gestió, de 
les quals 21.283 han estat presencials i 
4.422 per via electrònica a través de cor-
reus electrònics. 
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taula 108. indicadors de producció dels serveis 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2012

 2011 2012 % d’increment

serveis centrals   

Visites al web 18.076 18.125 0,27

atenció a la infància i l’adolescència   

Menors atesos/es en centres residencials i centres d’acollida 1.169 1.198 2,48

atenció a les dones i als seus fills i filles   

Persones ateses als Serveis d’Atenció a les Dones1 71 76 7,04

atenció a les persones amb discapacitat   

Persones ateses en centres de dia i centres residencials 263 243 -7,60

suport a l’autonomia personal i atenció a la dependència   

Persones ateses al Servei d’Informació 31.926 25.705 -19,49

Sol·licituds registrades d’atenció a la dependència 15.168 11.693 -22,91

Valoracions realitzades de reconeixement de dependència 17.415 16.171 -7,14

Plans Individuals d’Atenció realitzats pel Consorci 3.443 3.082 -10,49

atenció a les persones drogodependents   

Persones ateses a la comunitat terapèutica 94 93 -1,06

1. Sense considerar els pisos gestionats per SICAR.

• Impulsar i coordinar la reflexió ètica, 
així com la creació dels comitès ètics als 
centres que depenen del Consorci.

• Promoure el debat sobre un possible 
model de ciutat pel que fa al treball del 
voluntariat en els centres d’infància i 
discapacitat a Barcelona.

• Repensar els serveis residencials, tant 
d’infància com de discapacitat, per do-
nar la millor resposta a la complexitat 
que representa l’emergència de patolo-
gies i trastorns greus.

• Reforçar els circuits de coordinació i 
els espais de treball entre administra-
cions i serveis.

Josep pera Colomé
Gerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona
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aNNeX 1.
eQuipaMeNts

Àrea de Qualitat de Vida, igualtat i esports

seu de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
igualtat i esports.  
València, 344 i passeig de Sant Joan, 75

La seu de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports acull la Gerència de 
l’Àrea, a més de totes les direccions i els 
departaments que en formen part. A l’e-
difici també hi ha l’Institut de Persones 
amb Discapacitat i l’Institut Municipal 
de Serveis Socials.

direCCiÓ de serVeis de FaMÍlia i serVeis soCials

2. departaMeNt de geNt graN

1. departaMeNt de FaMÍlia i iNFÀNCia

La ciutat disposa de dotze Equips d’A-
tenció a la Infància i a l’Adolescència 
(EAIA), a més de l’equip central. Tots de-
penen funcionalment de l’Àrea, i alguns 
estan ubicats en equipaments o edificis 
que depenen dels districtes de la ciutat.

Els Centres oberts són serveis d’atenció 
diürna, fora de l’horari escolar, que duen 
a terme una tasca preventiva i donen 
suport a l’infant perquè desenvolupi la 
seva personalitat, la seva socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i es 
compensin deficiències socioeducatives.

L’Ajuntament presta els serveis mitjan-
çant equipaments de titularitat munici-
pal i amb convenis amb entitats del ter-
cer sector.

El Servei de Famílies Col·laboradores 
(SFC) és un servei que intervé per ajudar 
famílies que, de manera temporal, no 
poden atendre els seus infants i neces-
siten la col·laboració d’una altra família.

Centres de dia per a gent gran

1. Centre de dia Casa Bloc.  
Almirall Pròixida, 1 (38 places)

2. Centre de dia Fort pienc.  
Sardenya, 139-147 (30 places)

Són equipaments per a l’acolliment  
diürn, adreçats a persones més grans 
de 65 anys, d’assistència a les activitats 
bàsiques de la vida diària (higiene per-
sonal, alimentació, mobilitat, etc.) o a la 
seva supervisió constant (per malaltia 
mental, demència, etc.). La inscripció als 
centres públics es tramita als Centres 
de Serveis Socials mitjançant la sol·li- 
citud única o la Llei de l’autonomia i 
atenció a la dependència.

1. eaia (equip d’atenció a la infància  
i a l’adolescéncia) Central.  
València, 344

2. espai Familiar i Centre obert sant 
Martí.  
Huelva, 36

3. espai Familiar i Centre obert  
Les Corts – Sants.  
Benavent, 20-22

4. servei de Famílies Col·laboradores. 
Mare de Déu de la Salut, 87
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Són apartaments de protecció de caràc-
ter dotacional i amb serveis, en règim de 
lloguer assequible, adreçats a persones 
de més de 60 anys autònomes, però amb 
alguna dependència en les activitats 
instrumentals (comprar, cuinar, netejar 
la casa, etc.) i en les activitats bàsiques 
de la vida diària (vestir-se, menjar, higie-
ne personal, etc.).

habitatges amb serveis per a gent gran

1. habitatges santa Caterina.  
Francesc Cambó, 16 (59 habitatges)

2. habitatges amb servei Barceloneta. 
Pinzón, 6-12 (81 habitatges)

3. habitatges tutelats Marquès  
de Campo sagrado.  
Marquès de Campo Sagrado, 35 (38 
habitatges)

4. habitatges tutelats Bronze/Coure. 
Coure, 8-10 (70 habitatges)

5. habitatges tutelats gran Via.  
Gran Via de les Corts Catalanes, 120-126 
(79 habitatges)

6. habitatges tutelats Montnegre. 
Entença, 275-289 (60 habitatges)

7. habitatges amb serveis Marina.  
Marina, 351 (65 habitatges)

8. habitatges amb serveis Via Favència i. 
Via Favència, 446-450 (34 habitatges)

9. habitatges amb serveis Via Favència ii. 
Via Favència, 364 (75 habitatges)

10. habitatges tutelats urrútia.  
Pg. d’Urrutia, 5-11 (50 habitatges)

11. habitatges tutelats Joan torras. 
Fernando Pessoa, 2 (79 habitatges)

12. habitatges tutelats Concili de trento i. 
Concili de Trento, 15 (39 habitatges)

13. habitatges tutelats Concili de trento ii. 
Concili de Trento, 29 (39 habitatges)

14. habitatges amb serveis Camí antic  
de València.  
Camí Antic de València, 96-116 (81 
habitatges)

15 habitatges amb serveis Can travi.  
Can Travi, 30 (76 habitatges)

16. habitatges amb serveis reina amàlia i.  
Reina Amàlia, 33 (32 habitatges)

17. habitatges amb serveis reina amàlia ii.  
Lleialtat, 7 (64 habitatges)
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Com els habitatges amb serveis, són 
equipaments destinats a persones més 
grans de 65 anys que tenen autonomia 
però que necessiten algun tipus de su-
port perquè puguin continuar fent vida 
independent.

Els apartaments tutelats depenen ex-
clusivament de l’Àrea d’Acció Social, 
mentre que els habitatges amb serveis 
es gestionen conjuntament amb el Pa-
tronat de l’Habitatge.

Equipaments adreçats a acollir i aten-
dre, de manera permanent o temporal, 
persones més grans de 65 anys que no 
poden fer les activitats bàsiques de la 
vida diària (higiene personal, alimen-
tació, mobilitat, etc.) o que necessiten 
una supervisió constant (per malaltia 
mental, demència, etc.) i no disposen del 
suport familiar o social per continuar vi-
vint a casa seva. L’ingrés a les residèn-
cies públiques es tramita als Centres de 
Serveis Socials mitjançant la sol·licitud 
única o bé per la Llei de l’autonomia i 
atenció a la dependència.

3. departaMeNt d’ateNCiÓ a persoNes VulNeraBles

serveis d’inserció social (sis)

1. sis. serveis d’inserció social.  
Pg. Pujades, 29

2. saspi. servei d’atenció social a 
població itinerant.  
Pujades, 283

serveis d’alimentació

1. Menjador social Navas.  
Av. Meridiana, 238-240 baixos

2. Menjador social paral·lel.  
Av. Paral·lel, 97

La xarxa d’equipaments per a persones 
vulnerables té com a objectiu l’aten-
ció integral i de qualitat a les persones 
sense sostre de la ciutat, per tal que el 
màxim de persones que viuen al carrer 
puguin dur a terme un procés d’inserció 
social que els permeti una millor qualitat 
de vida, i per també acompanyar aques-
tes persones en el seu procés de recupe-
ració de la màxima autonomia personal.

La diversificació de centres respon a les 
característiques i necessitats d’aquest 
col·lectiu, amb diferents graus de desar-
relament i problemàtica social, i consti-
tueixen una xarxa municipal que treballa 
juntament amb la d’equipaments d’enti-
tats d’iniciativa social per tal d’enfortir 
la capacitat d’organització del conjunt 
de la ciutat.

apartaments tutelats

1. apartaments tutelats Josep Miracle.  
Pl. Bonet i Muixí, 1 (32 apartaments)

2. apartaments tutelats pau Casals.  
Juan Ramón Jiménez, 4-6, 1r  
(39 apartaments)

residències per a gent gran

1. residència Francesc layret.
i Gran Via de les Corts Catalanes, 477  
(63 places)

2. residència parc del guinardó.  
Garriga i Roca, 62-64 (45 places)

3. residència Josep Miracle.  
Pl. Bonet i Muixí, 1 (50 places)

4. residència Fort pienc.  
Sardenya, 139-147 (137 places) 
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3. equipament integral horta.  
Camí de l’Església, 3

4. Menjador social poble-sec.  
Font Honrada, 8, 3r

5. Menjador social Nou Barris.  
Marie Curie, 20

6. Menjador social Zona Franca.  
Carrer 60 de la Zona Franca, 9

7. Menjador social Meridiana.  
Av. Meridiana, 197

8. Menjador social la terrasseta. 
Fraternitat, 40

9. Menjador social Cafè Just.  
Sots-tinent Navarro, 18

10. Menjador social Fias.  
Cecs de Sant Cugat, 1

11. Menjador social santa lluïsa  
de Marillac.  
Sant Carles, 33

12. Menjador social sant rafael.  
Pg. de la Vall d’Hebron, 107-117

13. Menjador social emaús.  
Comte Borrell, 307

Centres de dia

1. Centre de dia Meridiana.  
Av. Meridiana, 197, baixos

2. Centre de dia poble-sec.  
Font Honrada, 8

3. equipament integral Zona Franca. 
Carrer Número 60 de la Zona Franca, 9 

4. Centre de dia Nou Barris.  
Marie Curie, 20

5. Centre de dia horta.  
Camí de l’Església, 3

6. Centre de dia santa lluïsa de Marillac.  
Sant Carles, 33

Centres d’acolliment nocturn Cpa

1. Centre de primera acollida Cpa Nou 
Barris.  
Marie Curie, 20

2. Centre de primera acollida sarrià.  
Císter, 20

3. Centre de primera acollida Zona 
Franca.  
Carrer 60 de la Zona Franca, 9 

Centres d’acolliment residencial 
d’inserció

1. Centre integral Meridiana.  
Av. Meridiana, 197

2. equipament integral horta.  
Camí de l’Església, 3

3. Centre residencial Can planes.  
Selva del Camp, 1

4. Centre residencial sant Joan de déu.  
Creu dels Mulers, 21

5. Centre residencial llar pere Barnés. 
Puigxoriguer, 14-26

6. Centre de Convalescència santa 
lluïsa de Marillac. Sant Carles, 33

equipaments d’higiene i rober

1. servei d’higiene Meridiana.  
Av. Meridiana, 197

2. servei d’higiene horta.  
Camí de l’Església, 3

3. servei d’higiene poble-sec.  
Font Honrada, 8

4. servei d’higiene Nou Barris.  
Marie Curie, 20

habitatges d’inclusió

Es disposa de:

• 193 places en 43 habitatges estables 
d’inclusió
• 120 places en hotels i pensions
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4. departaMeNt d’eMergÈNCies i urgÈNCies soCials

Central d’urgències i emergències 
socials de Barcelona (CuesB).  
Comerç, 44-46 

direCCiÓ de serVeis d’iMMigraCiÓ i iNterCulturalitat

direCCiÓ de serVeis d’eQuitat soCial i salut

1. servei d’atenció a immigrants, 
estrangers i refugiats (saier).  
Av. Paral·lel, 202

2. servei d’atenció a immigrants, 
estrangers i refugiats (saier).  
Font Honrada, 10

El SAIER és un servei municipal consti-
tuït fonamentalment per un conjunt de 
serveis específics en matèria d’estran-
geria i asil que es duu a terme de manera 
coordinada amb diferents entitats.

1. direCCiÓ del prograMa de drets CiVils

2. direCCiÓ del prograMa d’adolesCÈNCia i JoVeNtut

oficina per la No-discriminació.  
Ferran, 32

oficina d’afers religiosos. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 958

Servei per promoure els drets humans, 
garantir la igualtat entre tota la ciuta-
dania i lluitar contra qualsevol forma de 
discriminació.

Servei per garantir la llibertat de cons-
ciència i de religió. Treballa perquè totes 
les maneres de veure la vida, les religio-
ses i les no religioses, siguin reconegu-
des i respectades.

Centre d’informació i assessorament 
per a Joves (CiaJ).  
Sant Oleguer, 6-8

El CIAJ és un servei municipal que, mit-
jançant atenció personalitzada i gratuï-
ta,  informa, orienta i assessora els i les 
joves de la ciutat de Barcelona en els àm-
bits d’interès juvenil. El CIAJ forma part 
de la xarxa de Punts d’Informació Juvenil 
(PIJ) de Barcelona. Actualment, aquesta 
xarxa disposa de deu equipaments dis-
tribuïts en gairebé tots els districtes de 
la ciutat. Tots aquests equipaments són 
de titularitat municipal, excepte el PIJ 
Calàbria, que depèn de la Generalitat de 
Catalunya.
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3. direCCiÓ del prograMa de doNa

Centre d’assessorament acadèmic per  
a Joves (CaaJ).  
Agudells, 37-45
 

Centre de recursos per a les 
associacions Juvenils (CraJ).  
Gran de Gràcia, 190-192 

Casa de Colònies Can girona.  
(Santa Maria de Martorelles)

El CAAJ és un servei municipal que infor-
ma, orienta i assessora de manera per-
sonalitzada els i les joves sobre l’àmbit 
acadèmic.

El CRAJ és un servei municipal, coges-
tionat amb el Consell de la Joventut de 
Barcelona (CJB), que ofereix serveis i re-
cursos per al coneixement i el desenvo-
lupament del teixit associatiu juvenil de 
la ciutat.

Centre Municipal d’acolliment 
d’urgència (CMau).

Centre d’informació i recursos  
per a les dones (Cird).  
Camèlies, 36-38

equip d’atenció a la dona (ead).  
Marie Curie, 16

piad Ciutat Vella.  
Nou de la Rambla, 45, 4a

El CMAU és un servei residencial d’ur-
gència per a dones que viuen violència 
masclista i per als seus fills i filles a 
càrrec, que disposa d’un equip multidis-
ciplinari integrat per professionals de 
l’educació social, la psicologia i el treball 
familiar.

El CIRD és un servei que dóna informació 
i orientació presencial i virtual a perso-
nes individuals, organitzacions, empre-
ses i entitats en qüestions vinculades a 
gènere i igualtat. 

L’EAD és un servei municipal ambulato-
ri d’atenció específic per a les dones, i 
els seus fills i filles, que viuen violència 
masclista. Disposa d’un equip de dife-
rents disciplines (treball social, educa-
ció social, psicologia i dret).

Els Punts d’Informació a les Dones (PIAD) 
són serveis de proximitat que ofereixen 
informació, assessorament jurídic i psi-
cològic i formació a totes les dones de la 
ciutat. Els PIAD ofereixen atenció de for-
ma individual, grupal i comunitària.
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piad eixample.  
Mallorca, 219, 3r

piad sants-Montjuïc.  
Carretera de Sants, 79-81

piad les Corts.  
Dolors Masferrer, 33-35

PIAD Sarrià – Sant Gervasi.  
Brusi, 51-61

piad gràcia.  
Pl. de la Vila de Gràcia, 2

piad horta-guinardó.  
Lepant, 385, 1r

piad Nou Barris.  
Pl. Major de Nou Barris, 1

piad sant andreu.  
Foradada, 36

piad sant Martí.  
Gran Via de les Corts Catalanes, 837

servei d’atenció a homes per a  
la promoció de relacions no Violentes 
(sah).  
Àlava, 61, 1r

servei d’atenció a Nens i Nenes  
que han patit Violència Masclista (saN).  
Àvila, 113-115, 2n 2a

servei d’atenció socioeducativa  
de l’agència aBits (sas).

Aquest servei ofereix un espai d’infor-
mació, assessorament i tractament 
adreçat a homes que volen canviar el 
model de masculinitat, fent una anàlisi 
crítica dels comportaments i les acti-
tuds violentes.

El SAN ofereix assessorament i suport 
a les famílies que pateixen o han patit 
situacions de violència de gènere amb 
atenció tant als infants com a la mare o 
persona referent. Ofereix un espai d’in-
tervenció psicològica i educativa per a 
les famílies que vulguin millorar les rela-
cions entre mares i fills/es.

El SAS és un servei específic posat a dis-
posició de les dones que exerceixen la 
prostitució, o són víctimes d’explotació 
sexual, especialment per a aquelles que 
negocien els serveis a la via pública. El 
servei és atès per educadores, una tre-
balladora social, una psicòloga i agents 
de salut.
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iNstitut MuNiCipal de serVeis soCials

1. CeNtres de serVeis soCials

Ciutat Vella
1. Barceloneta. Balboa, 11
2. Casc antic. Pl. de l’Acadèmia, 1
3. gòtic. Correu Vell, 5
4. raval Nord. Carme, 101, 2n
5. raval sud. Carme, 101, 1r

eixample
6. dreta de l’eixample. Pl. Tetuan, 2
7. Fort pienc. Antiga Carretera d’Horta, 1
8. Nova esquerra de l’eixample. Comte

Borrell, 305
9. sagrada Família. Mallorca, 425-433
10. sant antoni. Calàbria, 38
11. antiga esquerra de l’eixample.

Mallorca, 219, 2n

sants-Montjuïc
12. poble-sec. Pl. del Sortidor, 12
13. Cotxeres de sants. Carretera de

Sants, 79-81
14. Numància. Numància, 7-13
15. la Marina. Foneria, 19

les Corts
16. les Corts. Can Bruixa, 7-11
17. Maternitat – Sant Ramon.

Travessera de les Corts, 122

Sarrià – Sant Gervasi
18. sant gervasi. Arimon, 7
19. sarrià. Salvador Mundi, 4 bis

gràcia
20. Coll-Vallcarca. Aldea, 17
21 la Vila de gràcia. Pl. de la Vila de

Gràcia, 2
22. Camp d’en Grassot – Gràcia Nova.

Plaça de la Vila de Gràcia, 6

horta-guinardó
23. el Carmel. Santuari, 27
24. guinardó. Rda. Guinardó, 113-141
25. Baix Guinardó – Can Baró. Lepant, 387
26. horta. Pl. de les Santes Creus, 8
27. Vall d’Hebron – Teixonera. 

Arenys, 75

Els serveis socials bàsics són el primer 
nivell del sistema públic de Serveis So-
cials. Atenen els ciutadans i les ciuta-
danes de forma personalitzada i ajuden 
a solucionar tota mena de necessitats, 
tant personals com familiars, i també 
les d’abast comunitari. S’organitzen 
territorialment i estan dotats d’equips 
multidisciplinaris orientats a l’atenció 
individual, familiar i col·lectiva. Els Cen-
tres  de Serveis Socials (CSS) també tre-
ballen amb les entitats i associacions de 
la seva zona en projectes conjunts rela-
cionats amb l’atenció social. D’aquesta 
manera contribueixen a prevenir el risc 
d’exclusió i enforteixen els llaços de co-
hesió social. 

Per accedir a tots els serveis socials bà-
sics disponibles a la ciutat es pot visitar 
el CSS que correspongui, en funció del 
domicili de la persona usuària. Prope-
rament es crearan altres vies d’accés a 
l’atenció, a través de telefonia i Internet. 

Els CSS disposen d’educadors/es, psi-
còlegs/òlogues, treballadors/es socials 
i personal administratiu. Entre les seves 
funcions, hi ha les següents: 

• Fer l’acollida i primera atenció al ciuta-
dà o ciutadana.

• Avaluar les situacions de necessitat. 

• Oferir informació i assessorament en re-
lació amb els drets i els recursos socials. 

• Dissenyar Programes Individuals d’A-
tenció per a persones dependents. 

• Prestar serveis d’ajuda a domicili, tele-
assistència i suport. 

• Prestar serveis d’intervenció socioedu-
cativa no residencial per a infants i ado-
lescents. 
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2. serVeis de MeNJadors d’Àpats eN CoMpaNYia

Nou Barris
28. Ciutat Meridiana – Torre Baró –

Vallbona. Av. Rasos de Peguera, 25
29. Turó de la Peira – Can Peguera. 

La Selva, 61
30. Porta – Vilapicina – Torre Llobeta.

La Selva, 57
31. guineueta-Verdum-prosperitat.

Enric Casanovas, 73-77
32. Roquetes – Trinitat Nova –

Canyelles. Vidal i Guasch, 76-78

sant andreu
33. Franja Besòs (Bon pastor).

Estadella, 64
34. garcilaso. Garcilaso, 103, 4t
35. sant andreu. Paixalet, s/n

sant Martí
36. Besòs. Rambla de Prim, 87-89, 2n
37. Clot – Camp de l’Arpa. Corunya, 5-7
38. poblenou. Pallars, 277, 2n
39. Sant Martí – Verneda. Selva de Mar,

215, 3r
40. El Parc – Vila Olímpica.

Buenaventura Muñoz, 21, 3r

• Promoure la inserció social, laboral i 
educativa de les persones usuàries. 

• Gestionar prestacions d’urgència soci-
al i determinades prestacions econòmi-
ques. 

• Dissenyar i portar a terme projectes 
d’atenció col·lectiva.

Ciutat Vella
1. Cgg Comerç. Rec, 25
2. Cgg pati llimona. Correu Vell, 5
3. Cgg terradelles. Pl. Caramelles, 3,

baixos
4. Cgg trueta. Reina Amàlia, 31-33

eixample
5. Cgg sagrada Família. Mallorca, 425

433, 5è
6. Cgg Fort pienc. Ribes, 14
7. Cgg esquerra de l’eixample. Rosselló,

78-80
8. Cgg sant antoni. Comte Borrell, 44-46

sants-Montjuïc
9. Cgg la Capa. Alts Forns, 82-86
10. Cgg poble-sec (el sortidor).

Pl. del Sortidor, 12, 1r
11. residència Municipal Josep Miracle.

Pl. Bonet i Muixí, 1
12. Creu dels Molers. Creu dels Molers, 21
13. Can pedró. Sant Crist, 13

El Servei d’Àpats en Companyia és un 
servei diürn  d’assistència a les activitats 
de la vida diària de les persones gran en 
situació de fragilitat.

Destinat a persones majors de 65 anys 
que requereixen suport per a cobrir les 
necessitats   d’una alimentació adequa-
da dietèticament o nutricional, i d’un 
espai relacional acollidor facilitador de 
vincles d’amistat i de connexió amb la 
comunitat. Excepcionalment hi podran 
accedir persones de 60 a 64 anys amb 
discapacitat reconeguda de més del 
33%, o en situació de risc i necessitat 
social diagnosticada pels professionals 
dels Equips d’Atenció Primària.

Aquests serveis estan adreçats a:

− Persones grans soles en risc d’aïlla-
ment social.
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les Corts
14. residència sanitas les Corts.

Evaristo Arnús, 32

Sarrià – Sant Gervasi
15. Cgg Can Castelló. Castelló, 1-7

gràcia
16. Memory Col. Perill, 6
17. Centre Cívic la sedeta. Sicília, 321
18. Centre Cívic el Coll. Aldea, 15

horta-guinardó
19. Cgg Baix guinardó. Marina, 380

Nou Barris
20. apartaments tutelats pau Casals.

Juan Ramón Jiménez, 4-6
21. Cgg turó de la peira. Doctor Pi 

i Molist, 39

sant andreu
22. Cgg Navas. Capella, 10-12
23. Cgg Mossèn Clapés. Gran de Sant

Andreu, 467

sant Martí
24. Cgg Joan Maragall. Bermejo, 1-5
25. Cgg taulat Can saladrigas. 

Llull, 214-216
26. Cgg Joan Casanelles. Concili de

Trento, 35

− Persones grans que viuen en habitat-
ges sense condicions per cuinar. 

− Persones que tot i viure en habitatges 
en bones condicions  requereixen un se-
guiment dels hàbits d’alimentació, rela-
cionals, d’higiene o de salut, fora del seu 
domicili.

Amb l’objectiu de:

− Complementar els plans de treball en-
caminats a afavorir la recuperació i el 
manteniment de l’autonomia personal i 
social de la persona gran.

− Prevenir el risc d’aïllament de les per-
sones grans en situació de fragilitat. 

− Garantir les necessitats d’una alimen-
tació adequada dietèticament o nutrici-
onal de la gent gran atesa.

iNstitut de persoNes aMB disCapaCitat (iMd)

llars amb suport per a persones  
amb discapacitat

Casa Bloc. Almirall Pròixida, 1-7  
(2 llars)

llars residències per a persones  
amb discapacitat

Valldaura. Pg. de Fabra i Puig, 443 

Centres de desenvolupament infantil  
i atenció precoç (Cdiap)

1. equip interdisciplinari per a la petita 
infància de Ciutat Vella. Erasme Janer, 8

Són equipaments per a persones amb 
discapacitats intel·lectuals amb neces-
sitat de suport intermitent, quan les cir-
cumstàncies personals, familiars i soci-
als ho aconsellin.

Servei d’acolliment residencial per a 
persones amb discapacitat de caràcter 
temporal o permanent que té una funció 
substitutòria de la llar.

Són serveis que tenen com a finalitat la 
prevenció, detecció, diagnòstic i trac-
tament dels trastorns de desenvolupa-
ment de la petita infància (de 0 a 6 anys) 
en el procés de creixement i en situaci-
ons de risc social i/o biològic.
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L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) 
té com a finalitat el foment i el suport a 
la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat, preferentment en el mer-
cat ordinari de treball:

Ofereix:
• Valoració i orientació professionals.
• Foment i suport de l’activitat formati-
va (amb recursos propis –Aula Oberta 
de l’IMD– o aliens concertats).
• Borsa de treball i accés i suport als 
processos de contractació.
• Programes personalitzats de suport, 
seguiment i animació per a la formació 
i la contractació.
• Informació i assessorament legal i 
administratiu.

2. equip interdisciplinari per a la petita 
infància de Nou Barris. Luz Casanova, 11

servei de suport a la integració laboral 
(sil)

equip d’assessorament laboral (eal). 
València, 344

iNstitut BarCeloNa esports (iBe)

seu de l’institut Barcelona esports.  
Av. de l’Estadi, 40

Centres esportius Municipals

Ciutat Vella
1. Centre esportiu Municipal raval Can

ricart. Sant Oleguer, 10
2. Centre esportiu Municipal Marítim.

Pg. Marítim, 33
3. Centre esportiu Municipal sant

sebastià. Pl. Mar, 1
4. Centre esportiu Municipal Frontó

Colom. La Rambla, 18
5. Centre esportiu Municipal parc de la

Ciutadella. Pg. Circumval·lació, 1-3

eixample
6. Centre Esportiu Piscina Sant Jordi –

escola industrial. París, 114
7. Centre esportiu Municipal aiguajoc

Borrell. Comte Borrell, 21-33
8. Centre esportiu Municipal estació

del Nord. Nàpols, 42
9. Centre esportiu Municipal Joan Miró.

Diputació, 17-19
10. Centre esportiu Municipal sagrada

Família. Cartagena, 231-239

Són els equipaments bàsics en la pres-
tació dels serveis esportius municipals. 
Un Centre Esportiu Municipal (CEM) 
és un complex que facilita i fomenta la 
pràctica esportiva a tots els grups de 
població sobre la base de les seves ne-
cessitats i interessos, des d’activitats 
d’esport-salut, d’esport-recreació, d’es-
port-formació fins a les de competició 
i rendiment. La principal forma d’accés 
al servei és l’abonament individual, tot 
i que també acullen centres docents, 
clubs esportius, federacions, etc.

Per a aquesta finalitat, un CEM con-
té habitualment una piscina coberta, 
una sala de fitness (amb maquinària de 
musculació i cardiovascular), sales per 
a activitats dirigides (com aeròbic, ci-
clisme indoor, estiraments...), i també 
poden disposar d’altres serveis, com 
espais d’aigües o termals (amb sau-
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sants-Montjuïc
11. Centre esportiu Municipal la

Bordeta. Noguera Pallaresa, 34-42
12. Centre esportiu Municipal piscines

Bernat Picornell – Montjuïc. Av. de 
l’Estadi, 30-40

13. Centre esportiu Municipal l’espanya
industrial. Muntades, 37

14. Camps Municipals de tir olímpic.
Ctra. de Montjuïc, 29-31

15. pistes Municipals de tennis
Montjuïc. Camí de la Foixarda, 2-4

les Corts
16. Centre esportiu Municipal 

les Corts. Trav. de les Corts, 252-254

Sarrià – Sant Gervasi
17. Centre esportiu Municipal putxet.

Marmellà, 23-27
18. Centre esportiu Municipal Can

Caralleu. Esports, 2-8

gràcia
19. Centre esportiu Municipal Can toda.

Ramiro de Maeztu, 25-27
20. Centre esportiu Municipal Claror.

Sardenya, 333
21. Centre esportiu Municipal perill.

Perill, 16-22
22. Centre esportiu Municipal

sardenya. Sardenya, 549-553

horta-guinardó
23. Centre Municipal de tennis Vall

d’hebron. Pg. de la Vall d’Hebron, 
178-196

24. Centre esportiu Municipal Carmel.
Pedrell, 192-202

25. Centre esportiu Municipal horta.
Feliu i Codina, 27-29

26. Centre esportiu Municipal guinardó.
Telègraf, 31-45

27. Centre esportiu Municipal Mundet.
Pg. de la Vall d’Hebron, 171

28. Centre esportiu Municipal olímpics
Vall d’hebron. Pg. de la Vall d’Hebron,
166-176

Nou Barris
29. Centre esportiu Municipal 

Can dragó. Rosselló i Pòrcel, 7-11

nes, banyeres d’hidromassatge...), solà-
riums, i fins i tot serveis de dietètica o 
de fisioteràpia.

Habitualment, aquests equipaments 
també tenen algun espai convencional 
per a la pràctica esportiva col·lectiva, 
com pavellons poliesportius, i en alguns 
casos fins i tot disposen de camps de 
futbol, pistes d’atletisme o altres espais 
esportius. 
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30. Centre esportiu Municipal Can
Cuyàs. Av. Rasos de Peguera, 242

31. piscina Municipal turó de la peira.
Sant Iscle, 50-54

32. Centre esportiu Municipal artesania.
Artesania, 63

33. Centre esportiu Municipal Cotxeres
Borbó. Ramón Albó, 41-57

sant andreu
34. Centre esportiu Municipal Bon

pastor. Costa Daurada, 12-16
35. Centre esportiu Municipal trinitat

Vella. Via Barcino, 84-86
36. Centre esportiu Municipal sant

andreu. Santa Coloma, 25

sant Martí
37. Centre esportiu Municipal Bac de

roda. Rambla Guipúscoa, 23-25
38. Centre Municipal de Vela. Moll de

Gregal, 1
39 Centre esportiu Municipal Can

Felipa. Pallars, 277
40. Centre esportiu Municipal la

Verneda. Binèfar, 10-14
41. Centre esportiu Municipal Maresme.

Pallars, 484
42. Centre esportiu Municipal Nova

icària. Av. Icària, 167
43. Centre Esportiu Municipal Vintró –

Joan alentorn. Consell de Cent, 
625-629

44. Centre esportiu Municipal Júpiter.
Agricultura, 232

instal·lacions esportives singulars

1. Camp Municipal de Beisbol Carlos
pérez de rozas. Pierre de Coubertin, 
9-11

2. Camp Municipal de rugbi la Foixarda.
Camí de la Foixarda, 20-26 

3. Complex esportiu Municipal pau
Negre – Parc del Migdia. Pg. Olímpic, 
4-12 

4. escola Municipal d’hípica la Foixarda.
Av. Montanyans, 1 

5. estadi Municipal d’atletisme Joan
serrahima. Camí del Polvorí, 5

6. pistes Municipals d’aeromodelisme
Montjuïc. Doctor Font i Quer, 1-5

Són instal·lacions esportives orientades 
a la pràctica d’una modalitat esportiva 
específica i especialitzada. Principal-
ment estan orientades a la difusió, l’en-
trenament i la competició de clubs i fe-
deracions.

A Barcelona es pot practicar la majo-
ria de les modalitats esportives exis-
tents, això és possible per la tasca que 
desenvolupen els clubs i les federacions 
esportives, però també ho és perquè la 
ciutat té un nombre significatiu d’instal- 
lacions esportives que principalment 
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7. Fossars Municipals de tir amb  arc.
Ctra. de Montjuïc, 62-68

8. Centre Municipal d’escalada la
Foixarda. Camí de la Foixarda, 14-18

9. Centre Municipal d’esgrima reina
elisenda. Duquessa d’Orleans, 29

10. Centre Municipal de tennis taula
reina elisenda. Duquessa d’Orleans, 
29, interior

11. Velòdrom Municipal d’horta. Pg. de
la Vall d’Hebron, 185-201

12. Complex esportiu Municipal Mar
Bella. Av. Litoral, 86-96

13. Base Nàutica Municipal de la Mar
Bella. Pg. Marítim del Bogatell, 102

han estat construïdes per donar res-
posta a les necessitats específiques 
d’entrenament i/o competició d’algu-
nes d’aquestes modalitats esportives.
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6 Barcelona Ciutat Amiga de la Gent Gran www.bcnamigagentgran.es 
7 Infància www.bcn.cat/infancia 
8 Vacances www.bcn.cat/vacances 
9 Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre (XAPSS) www.catalegxapss.com 

direcció de serveis d’immigració i interculturalitat   
10 Nova Ciutadania www.bcn.cat/novaciutadania 
11 BCN Antirumors www.bcnantirumors.cat 
12 Pla Intercultural www.bcn.cat/plainterculturalitat 
13 Em Mou www.bcn.cat/emmou 

direcció de serveis d’equitat social i salut   
14 Drets Civils www.bcn.cat/dretscivils 
15 Consell LGTB www.bcn.cat/consellglhidt 
16 Barcelona Contra el Racisme www.barcelonacontraelracisme.cat 
17 Joventut www.bcn.cat/joventut 
18 Pla Jove www.bcn.cat/nouplajove 
19 Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) www.bcn.es/ciaj  www.ciajbcn.cat
20 Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona www.infojovebcn.cat 
21 Centre de Recursos per a les Associacions 
 Juvenils (CRAJ) www.bcn.cat/craj www.crajbcn.cat
22 Informa’t www.informat.cat 
23 Visual Sound www.bcnvisualsound.org www.barcelonavisualsound.org
24 Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) www.caaj.cat 
25 Mostra de Turisme www.mostraturisme.com 
26 Dona www.bcn.cat/dona 
27 Agenda de les Dones www.agendadonesbarcelona.org 
28 Canviem-ho. Homes per l’Equitat de Gènere www.bcn.cat/canviem-ho 
29 Sanitat www.bcn.cat/sanitat 
30 Usos del Temps www.bcn.cat/usosdeltemps 
31 Empreses NUST www.bcn.cat/empresesnust 
   
direcció de serveis d’estratègia i innovació   

32 Observatori Social Barcelona www.bcn.cat/observatoribcn 
33 Participació Social www.participaciosocial.com 
34 Consell de Benestar Social www.bcn.cat/consellbenestarsocial 
35 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva www.bcn.cat/barcelonainclusiva 
36 Consell de la Gent Gran www.bcn.cat/consellgentgran 
   
organismes autònoms   

37 Institut Municipal de Serveis Socials www.bcn.cat/serveissocials 
38 Serveis Socials Bàsics www.bcn.cat/serveissocials
39 Dependència www.bcn.cat/serveissocials
40 Programa Targeta Solidària www.bcn.cat/serveissocials 
41 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat www.bcn.cat/imd 
42 Barcelona Accessible www.bcn.cat/accessible 
43 Esports www.bcn.cat/esports 
44 Institut Barcelona Esports www.bcn.cat/institutbarcelonaesports 
45 Agència de Salut Pública de Barcelona www.aspb.es 
46 Consorci de Serveis Socials de Barcelona www.cssbcn.cat
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serveissocials
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