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PRESENTACIÓ

La política social, la programació

dels serveis a les persones, ha estat i és

una de les peces claus en el procés de

transformació de Barcelona en els da-

rrers anys. Aquesta política social, quasi

una quarta part dels recursos munici-

pals, requereix per ser eficaç, a  més a

més de la voluntat política, dels recursos

adients, del treball dels professionals i de

la participació ciutadana, un bon conei-

xement de la realitat. Barcelona s'ha des-

tacat per desenvolupar una investigació

aplicada als fenòmens urbans, amb ins-

truments tan potents com l'Enquesta de

Salut, l'Enquesta de Victimització, els in-

formes d'Estadística Municipal, l'Obser-

vatori de la Immigració o, en l'àmbit de

la ciutat real, l'Enquesta Metropolitana

de Barcelona. A més, els serveis munici-

pals, de forma directa o en cooperació

amb universitats i centres d'estudis, pro-

dueixen un important volum d'informes,

recerques i estudis que aprofundeixen en

el coneixement de la nostra realitat so-

cial, dels canvis que s'hi operen i de les

possibles evolucions. Tots aquests ins-

truments tenen en comú la voluntat de

conèixer bé per actuar millor. És a dir, te-

nen l'objectiu de facilitar la presa de de-

cisions i ajudar a planificar les polítiques

públiques —la prestació de serveis o la

planificació inversora— d'una manera

més eficaç.

En aquest context va néixer, l'any

1993, la revista Barcelona Societat. Es

tractava d'una plataforma per difondre

de manera sistemàtica i posar a l'abast

dels professionals, les entitats i els inves-

tigadors el resultat de molts d'aquests es-

tudis, les seves explotacions específiques

per a la ciutat de Barcelona, a la vegada

que s'afavoria una major interrelació i

comunicació entre els professionals dels

diferents sectors. La composició del Con-

sell Editorial i del Consell de Redacció

responien des de l'inici a aquesta volun-

tat de fomentar la transversalitat i l'apro-

fitament comú de la investigació i la re-

cerca relativa a la dimensió social. Es

tractava de complementar altres publica-

cions i instruments que, amb gran rigor,

ofereixen informació estadística sobre la

realitat  econòmica o productiva.

Aquest que ara presentem és el desè

número de Barcelona Societat. Per a una

publicació com aquesta, de caràcter se-

mestral i de gran format, arribar al nú-

mero 10 no és una satisfacció menor. Al

llarg d'aquests anys, la revista ha publi-

cat molts articles, treballs i monografies

que van des de les radiografies de factors

socials de relleu a la ciutat (el primer

dossier va ser dedicat a la gent gran i el

van seguir altres estudis sobre les dones,

la família, les drogodependències, la im-

migració, la transformació de Ciutat Ve-

lla, etc.), fins a la difusió d'estudis focalit-

zats en aspectes de gestió.

Molts treballadors i treballadores

municipals hi han col·laborat en aquests

10 anys, com també professors universi-

taris i entitats socials. En els darrers nú-

meros s'ha ampliat el nombre d’articles i

documents que fan referència, més enllà

de les dades estadístiques, a la formula-

ció de polítiques públiques socials.

La revista arriba periòdicament als

serveis municipals implicats, a les enti-

tats socials que formen part dels consells

de participació, a les biblioteques i als

departaments universitaris. Amb l'objec-

tiu principal de posar a l'abast i compar-

tir informació i experiències. La trajectò-

ria de Barcelona Societat ens ha permès

també valorar quins aspectes són defici-

taris o mereixen major atenció, com ara

la dimensió metropolitana, l'apertura a

més agents externs o la relació entre el

mercat de treball i els programes socials,

per citar-ne només alguns exemples.

Aquestes i altres millores hauran de con-

cretar-se en el futur.

Avui, però, aquests deu números de

la revista que celebrem, demostren que

Barcelona Societat s'ha consolidat com

un espai i un instrument d'informació i

un espai de comunicació al servei de les

polítiques socials, de la política social ur-

bana. Gràcies, doncs, a totes les persones

—col·laboradors, investigadors, lectors—

que ens han donat la seva confiança.


