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4 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Presentacions

És un privilegi presentar aquest document que recull les recomanacions i propostes fetes per

cadascun dels grups de treball del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) a les políti-

ques socials del govern municipal durant el període 2006-2016, on es posa de manifest prin-

cipalment: el valor de la participació de les entitats i la societat civil en la construcció del

benestar social a la nostra ciutat, ara ja fa més de 30 anys, i el pes de les accions de govern

en matèria de benestar i qualitat de vida.

Veureu que es tracta d’un document de qualitat, ampli i que tracta amb profunditat la immen-

sitat de temes que es plantegen atesa la multitud d’actors que hi intervenen. En aquest sentit,

m’agradaria destacar aquest vincle i complicitat entre les aportacions de les entitats i les

accions governamentals, que són el resultat d’aquest reconeixement al valor de la participació

en la definició de prioritats i en la concreció de propostes.

Des d’un vessant més holístic, el CMBS té també una gran habilitat per adaptar-se a les

necessitats de l’entorn per mitjà de treballs específics, la creació de nous grups de treball

quan es detecten noves inquietuds, i una visió sistèmica i transversal, que no es limita exclu-

sivament a les competències municipals sinó que amplia el focus segons les seves conve-

niències a l’agenda política més global.

Cal fer valer també el seu treball de sistematització i la riquesa en la producció de propostes.

Les actuacions del govern municipal no parteixen de zero, fet que evidencia i és mostra de

maduresa del CMBS i del nivell de governança de la ciutat. Les polítiques municipals exitoses

funcionen quan tenim al davant interlocutors forts.

Les conclusions finals del document recullen que els informes i documents elaborats pel

Consell són instruments facilitadors per a la millora de les polítiques socials, però cal treballar

en la formulació de propostes més elaborades, en la traçabilitat de les mateixes i en una ava-

luació d’impacte del CMBS en les polítiques públiques locals. Cal potenciar la coproducció

de coneixements i afavorir que les entitats incorporin els aprenentatges i coneixements que

es treballen en el si de les seves organitzacions.

Ens hem de felicitar per la feina del CMBS i sentir-nos orgullosos i orgulloses de la capacitat

de treball, de la generació de coneixement, de la profunditat dels debats, de la generació de

consensos entre els agents implicats i de la promoció de les iniciatives vinculades al reconei-

xement i visualització del CMBS. Com a reptes, ens hem de plantejar enfortir la visibilitat i

projecció del Consell i millorar la comunicació amb la ciutadania, les entitats i organitzacions

i els mitjans de comunicació.

Laia Ortiz
Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials

Presidenta del Consell Municipal de Benestar Social 
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Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Presentacions

5

Sempre hem dit que cal avaluar el que es fa per poder avançar en el camí correcte, rectificant

allò que l’evidència dels resultats ens indica que cal canviar. El CMBS ha estat valorant la

seva trajectòria dels darrers 10 anys, i tot i que ens sembla un període de temps excessiva-

ment llarg, aquesta anàlisi ens ha descobert elements que ens mostren el que ha estat i és

un dels consells de participació més antics del nostre Ajuntament de l’època democràtica.

Al llarg d’aquests anys hem viscut un procés de reflexió, de col·laboració i de treball col·lectiu,

que han estat els principis que han presidit la nostra actuació, permetent-nos participar en

un nou model de governança de la ciutat en relació amb els temes socials. Aquest debat ha

estat fruit del treball de professionals representants de moltes entitats socials que han aportat

la seva expertesa i la seva experiència, proposant alternatives a les polítiques socials munici-

pals d’acord amb cada moment i cada context.

Durant els darrers mesos els membres del Consell hem volgut donar resposta a algunes qües-

tions que sempre, d’una manera o d’una altra, ens hem plantejat i que fan referència a pre-

guntes com: què hem fet durant aquests anys, quines propostes hem plantejat, com ha estat

la participació de tots els membres, quin impacte ha tingut la nostra producció, quins canvis

en les polítiques socials hem aconseguit i, sobretot, quins són els reptes de futur. En síntesi,

la qüestió que plana sobre nostre és si hem contribuït a la millora del benestar de la ciutada-

nia, a la defensa dels seus drets, i si la coproducció publicoprivada ens ha permès transfor-

mar Barcelona en una ciutat amb l’equitat i la justícia social com a trets identitaris. Convido

a una lectura detinguda d’aquest document, que és un recull de les aportacions dels grups

de treball, amb respostes a aquestes preguntes i una visió del que és avui aquest Consell.

Vull deixar constància d’alguns dels reptes que hem identificat i que han estat consensuats i

compartits per la majoria dels grups de treball. Destacaria la voluntat de potenciar el caràcter

transversal del nostre treball buscant sempre l’aproximació integral a la realitat i, per tant,

valorant la complementarietat en el si del Consell i amb altres òrgans del municipi. I també

voldria reafirmar el nostre convenciment que hem de continuar treballant pel model que

vàrem assumir des del Consell d’una coproducció publicoprivada. Sempre hem treballat –i

som conscients que encara ens resta feina per fer– per aconseguir la participació de totes les

persones que d’una manera o d’una altra estan involucrades en les temàtiques del Consell,

com són el propi govern municipal, els polítics, les entitats, els tècnics i professionals muni-

cipals, les persones beneficiàries de les polítiques socials i la ciutadania en general. Aquest

desig d’aconseguir la plena participació ens porta a fixar-nos com a objectiu per als propers

anys estar més presents a la ciutat i en els òrgans municipals, per un principi de transparèn-

cia, de comunicació i d’informació oberta. Un gran repte per al Consell és donar a conèixer

a la ciutadania el treball realitzat i rebre les seves valoracions, com també demanem al govern

de la ciutat que malgrat la complexitat de les seves responsabilitats ens escolti i respongui

amb l’aplicació de noves polítiques socials en les quals el lideratge social sigui un fet i on es

prioritzi la lluita contra les desigualtats i la pobresa que avui patim.

Teresa Crespo
Vicepresidenta associativa del Consell

Representant d’Entitats Catalanes d’Acció Social
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6 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Introducció

Introducció

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), creat l’any 1988, és un òrgan de participa-

ció sectorial en l’àmbit del benestar social, els serveis socials i la qualitat de vida, i vol implicar

la societat civil en el debat i la cultura del benestar social a la ciutat.

És un òrgan expert, consultiu i assessor en totes les qüestions referents al seu àmbit temàtic,

i aplega persones representants dels altres consells sectorials municipals de les diferents

àrees de l’àmbit. Això li permet disposar d’una visió integrada de les aportacions dels dife-

rents consells sectorials en l’àmbit del benestar social i la qualitat de vida de la ciutat, i incidir

preferentment en els camps on no existeixen vies estables de participació o representació

sectorial.

Al llarg dels seus 30 anys d’història, el CMBS s’ha consolidat com a òrgan de participació en

l’àmbit del benestar social i la qualitat de vida i ha persistit en la voluntat d’implicar la societat

civil –a través de les entitats i les organitzacions cíviques i ciutadanes, i també recollint la veu

de persones expertes– en el debat i la construcció de benestar social a la ciutat.

Per tal de valorar l’experiència de participació dels membres del CMBS i el grau de resposta

de l’Ajuntament davant les consideracions i propostes sorgides dels diversos grups de treball

que integren el Consell, des de la seva creació s’han realitzat diversos informes d’avaluació:

• 1988-1995: Vuit anys de cultura del benestar. Gerència del Sector de Serveis Personals,

1996.

• 10è aniversari del CMBS. Jornades tècniques. Consell Municipal de Benestar Social, 1998.

• Avaluació del CMBS de l’Ajuntament de Barcelona. Autors: Sebastià Sarasa, Jordi Guiu,

Ana Rico i Andres Walliser. Secció de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i

Socials. UPF, setembre de 1998.

• Informe d’avaluació. 18 anys del CMBS. Els impactes del CMBS en les polítiques socials a
Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), UAB. Direcció del projecte:

Joan Subirats i Ismael Blanco. Octubre de 2005.

Aquest document es presenta amb voluntat de retiment de comptes i de millora de l’eficièn-

cia de la gestió pública i de la capacitat de les entitats, organitzacions i fundacions socials,

col·legis professionals i sindicats i representants de patronals per influir en les decisions que

afecten la qualitat i quantitat dels serveis. Hi trobareu una anàlisi qualitativa i –en la mesura

del possible– quantitativa de com les propostes fetes per tots els grups de treball s’han incor-

porat, o no, en l’agenda de les polítiques socials de la ciutat en el període 2006-2016.
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El document s’estructura en els apartats següents:

• Propostes dels grups de treball a les polítiques socials, que inclou el resum dels temes

abordats i les respostes per part de l’Ajuntament

• Temes abordats per la Comissió Permanent

• Entrevistes a persones que han format part del Plenari

• Conferència sobre noves polítiques contra la desigualtat

• Informe de valoració:

– Metodologia de treball

– Resultats de la valoració quantitativa i qualitativa dels grups de treball

– Resultats de la valoració quantitativa i qualitativa de la Comissió Permanent

– Conclusions generals

Un agraïment a totes les persones, entitats i organitzacions que formen part del Consell per

la feina feta; aquesta valoració ha de permetre seguir generant reflexions i diàlegs útils i iden-

tificar els reptes per continuar la tasca d’incidir i millorar les polítiques socials de la ciutat.
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Propostes dels grups de treball
a les polítiques socials
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10 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Acció comunitària

ACCIÓ COMUNITÀRIA

L’ACCIÓ COMUNITÀRIA A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

2016
Nou marc municipal per a l’acció comunitària
“Cap a una política pública d’acció comunitària:
marc conceptual, estratègic i operatiu”.

2016
Creació de la Direcció de Serveis d’Acció

Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona, un pas
endavant en la transversalitat de les actuacions

comunitàries en els departaments i projectes
municipals.

2013
Creació del Departament d’Acció Comunitària dins
l’organigrama de l’Ajuntament de Barcelona.

2012-2015
Implementació del Pla per a la inclusió social

2012-2015.

2010 i 2011
Participació de l’Ajuntament de Barcelona en el
projecte EUMED Cities (EuroMed Cities Network
on Good Local Governance), que té l’objectiu
d’avançar en la definició d’un model de Pla de
desenvolupament comunitari aplicable a les
diferents realitats participants, que són molt
diferents tant socialment com culturalment.

2009
Edició de la Guia operativa d’acció comunitària, un
pas més per oferir instruments per a la pràctica de
l’acció comunitària a la ciutat, propostes de treball

i reflexions operatives que volen ser útils per a la
pràctica de l’acció comunitària a la ciutat.

2005-2010
Implementació del Pla municipal d’inclusió social
2005-2010. 

2005
Presentació del Marc municipal per a l’acció

comunitària, que té quatre eixos:
- plans de desenvolupament comunitari

- projectes comunitaris de serveis socials
- bancs del temps i d’intercanvi

- programes de bon veïnatge i voluntariat social

2005
El 2005 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat
situen els plans de desenvolupament comunitari
(PDC) en el marc de la cooperació
interinstitucional. El Marc municipal per a l’acció
comunitària és la concreció a Barcelona del
document Catalunya: Civisme i Convivència, per
mitjà del qual la Generalitat regula l’acció
comunitària en l’àmbit de país. Ambdues
institucions acorden el nombre de plans als quals
donar suport, la seva distribució territorial i
l’assignació de recursos econòmics.

2008
S’emmarca l’acció comunitària en el nou model de

serveis socials: inserció i vinculació dels serveis
socials a l’entorn comunitari on operen.

2016-2017
Trobades d’Energies Comunitàries, per reconèixer,

celebrar i multiplicar l’energia comunitària que
mou la ciutat de Barcelona.

El grup d’Acció comunitària neix l’any 2005 fruit de la reformulació del grup sobre Prevenció. El grup vet-

lla per promoure i afavorir accions que enforteixin les relacions de convivència en els barris entre gene-

racions, cultures i realitats socials diverses.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES D’ACCIÓ COMUNITÀRIA EN L’AGENDA
DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

La INFORMACIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ de l’acció comunitària com a eina de millora i
d’identificació de bones pràctiques

• Mecanismes d’avaluació dels plans i les accions comunitàries:

- Promoure una avaluació del treball comunitari: importància de procés i de l’avaluació a

mitjà i llarg termini.

- L’avaluació de l’acció comunitària.

- Indicadors d’avaluació de les accions comunitàries.

• Nou model d’avaluació comú (2012).

• Recollida i sistematització de dades.

• Observatori Social de Barcelona: suport als informes sobre acció comunitària.

• Guia Barcelona per l’acció comunitària: plans, projectes i accions comunitàries.

• Fòrum Barcelona per l’acció comunitària. Plans, projectes i accions comunitàries (8 de

novembre de 2010).

• Accions comunitàries als mitjans de comunicació.

• Mapa de les accions comunitàries a la ciutat.

• Acord de col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb l’Institut de Govern i Polítiques

Públiques (IGOP) per a l’impuls i suport a l’acció comunitària en el marc dels serveis socials

bàsics.

- Repte 1. Programació estratègica i participativa. Passar del Marc municipal per a l’acció

comunitària al Programa municipal per a l’acció comunitària (especificant objectius,

mesures, recursos, responsables, indicadors...).

- Repte 2. Transversalitat. Passar de l’acció comunitària com a àmbit sectorial d’actuació

municipal, a l’acció comunitària com a mirada transversal (vinculant-la més explícita-

ment a objectius substantius com la millora de l’educació, la millora de la salut pública,

la millora urbanística, etc.).

- Repte 3. Organització. Reforçar l’estructura organitzativa municipal de suport a les

accions comunitàries; consolidar el Servei d’Acció Comunitària com a unitat de referèn-

cia per al desenvolupament d’accions comunitàries a la ciutat.

- Repte 4. Avaluació. Passar del mapa d’accions comunitàries a l’avaluació de les accions;

de l’avaluació de les experiències individuals al contrast i a l’intercanvi d’experiències.

• L’aproximació quantitativa per a l’anàlisi del desplegament d’accions comunitàries a la ciu-

tat no és suficient: cal una avaluació que reforci l’aprenentatge col·lectiu.

• Els plans de desenvolupament comunitar (PDC).
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12 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Acció comunitària

SUPORT I FORMACIÓ a tots els agents de l’acció comunitària

• Jornada de treball Fòrum Barcelona per l’acció comunitària (21 de setembre de 2006).

• Jornada d’acció comunitària (20 de novembre de 2015): compartir coneixement i potenciar

el reconeixement mutu.

• Propostes formatives i d’assessorament als districtes i barris.

• Accions de reconeixement del paper dels professionals.

• Definició de la figura d’organitzador/a comunitari/ària.

• Projecte de promoció, cohesió social i desenvolupament de la Franja Besòs (exemple de

noves formes d’intervenció col·laborativa privada en territoris i comunitats vulnerables).

• Suport a les entitats del Tercer Sector per tal que puguin continuar desenvolupant un paper

cabdal en l’acció comunitària i la provisió de benestar social.

• Canvis en l’accés al finançament de les entitats.

• Autogestió de les entitats socials i de la societat civil (Pla Buits, Xarxa d’economia solidà-

ria).

Una MIRADA GLOBAL I TRANSVERSAL de l’acció comunitària

• Conceptualització de l’acció comunitària.

• La transversalitat de l’acció comunitària.

• El lideratge de les accions comunitàries.

• El treball de l’acció comunitària en l’àmbit dels serveis socials.

• Comissions i grups de treball dins dels plans de desenvolupament comunitari.

• Treball conjunt i sinergies entre projectes comunitaris: Llei de barris, programes municipals

(Salut als Barris, Patis oberts, Taula de convivència...).

• Jornades d’avaluació transversal (desembre de 2009 i febrer de 2010).

• Espais de coordinació entre organismes municipals (Barcelona Activa, Agència de Salut

Pública de Barcelona, Consorci d’Educació).

• Espais de trobada i acords entre projectes i entitats.

• Grup de treball amb referents d’equipaments de barri.

• Accions comunitàries per treballar les relacions de convivència entre generacions i entre

cultures diverses.

• L’acció comunitària i els usos de l’espai públic, la inclusió social i l’art i la cultura.

• Impacte de la crisi.

• Document Cap a una política d’acció comunitària.
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

La INFORMACIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ de l’acció comunitària com
a eina de millora i d’identificació de bones pràctiques

El grup d’Acció comunitària impulsa la creació de mecanismes d’avaluació com a eina de

millora de les actuacions comunitàries i socials. En aquest sentit, el curs 2005-2006, el

Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona va elaborar una proposta d’indica-

dors d’acció comunitària que es va implementar el curs següent. Aquests indicadors recollien

dades sobre el tipus de projectes (interculturalitat, inserció, entorn, salut…), el grau d’activi-

tat, els tipus de resultats, els recursos, etc.

Amb l’objectiu d’iniciar un procés d’avaluació de l’acció comunitària que es desenvolupa a la

ciutat, al llarg del curs 2009-2010 es va impulsar un procés de recollida i sistematització
d’informació relacionada amb els diferents projectes comunitaris que tenen lloc a la ciutat.

Els documents resultants d’aquest procés preavaluatiu es poden consultar a la web de

l’Observatori Social de Barcelona: Plans de desenvolupament comunitari. Informe 2009,

Accions d’atenció col·lectiva de serveis socials i Guia de xarxes d’intercanvi solidari. Informe
2009. El resultat de tot el procés realitzat es va concretar en l’elaboració d’un document que,

sota el títol Barcelona per l’acció comunitària: plans, projectes i accions comunitàries, siste-

matitza i recull bona part de l’acció comunitària que es desenvolupa a la ciutat, de manera

desagregada i territorialitzada. Aquest document es va editar en forma de guia i es va presen-

tar al Fòrum Barcelona per l’acció comunitària. Plans, projectes i accions comunitàries, que

es va celebrar el 8 de novembre de 2010.

El 2012 es va iniciar el treball per construir un nou model d’avaluació comú per a les dife-

rents accions comunitàries a la ciutat. El curs 2012-2013, com a resultat de les diverses reu-

nions realitzades pels diferents grups de treball (Grup impulsor / Grup de contrast dels serveis

socials / Grup de contrast dels PDC / Grup de treball d’acció comunitària del CMBS) es va

elaborar un primer document que definia les diverses dimensions que cal avaluar, així com

els instruments necessaris per fer-ho. Al llarg del segon trimestre del 2013 es va treballar amb

sis experiències comunitàries que es desenvolupen a la ciutat, amb la finalitat de contrastar

i fer operatius els diferents instruments. Com a resultat d’aquest treball es va elaborar un

document síntesi en relació amb les diferents dimensions i instruments a considerar. El 2014

es van formar 73 professionals en la utilització dels instruments d’avaluació i es van “testar”

aquests instruments per tal d’ajustar-los al màxim a la realitat social. Finalment i com a resul-

tat de tot aquest procés participatiu, al final de 2014 es va editar la Guia operativa d’avalua-
ció de l’acció comunitària. Des del grup de treball d’Acció comunitària s’ha participat en l’e-

laboració de la guia i en el seguiment de la seva posada en pràctica i s’han impulsat accions

de formació sobre la importància de l’avaluació.
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El grup de treball d’Acció comunitària també impulsa i dóna suport a la promoció de les expe-

riències de treball comunitari als mitjans de comunicació. Des dels plans de desenvolupa-

ment comunitari es realitza una tasca de difusió i visibilitat de les accions i el curs 2006-2007

el Departament de Promoció Social i Comunitària del Sector de Serveis Personals ho va prio-

ritzar.

14 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Acció comunitària

A través del Mapa de les accions comunitàries a la ciutat, així com d’altres experièn-

cies avaluades, es pot tenir una visió general i també específica (tipus d’accions, impli-

cació ciutadana, barris amb més actuacions, etc.) de l’acció comunitària a Barcelona.

Així, per exemple, el curs 2014-2015 l’anàlisi del Mapa ha permès valorar experiències

que poden esdevenir projectes d’autonomia alimentària.

L’Ajuntament de Barcelona va establir amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) un

conveni de col·laboració que va permetre tirar endavant tot un seguit d’iniciatives en l’àmbit de l’ac-

ció comunitària a la ciutat: l’edició de la Guia operativa d’acció comunitària i de la Guia de xarxes
d’intercanvi solidari l’any 2009, així com l’edició d’estudis específics en relació amb els plans de

desenvolupament comunitari i de les accions comunitàries de serveis socials i de l’informe Plans,
projectes i accions comunitàries l’any 2010. Prosseguint amb aquesta línia, el 2011 es va editar el

document Diversitat cultural i plans de desenvolupament comunitari a Barcelona. 

Des de la Direcció de Democràcia Activa es preveu portar a terme un procés de reflexió

i replantejament de la participació als districtes.
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L’apoderament de la comunitat ha tingut al llarg del temps una eina des d’on fer-se efectiva.

Són els plans de desenvolupament comunitaris (PDC). El 2005, l’Ajuntament de Barcelona i

la Generalitat situen els plans de desenvolupament comunitari en el marc de la cooperació

interinstitucional. El Marc Municipal per a l’Acció Comunitària és la concreció a Barcelona del

document Catalunya: civisme i convivència, per mitjà del qual la Generalitat regula l’acció

comunitària en l’àmbit de país. Ambdues institucions acorden el nombre de plans als quals

cal donar suport, la seva distribució territorial i l’assignació de recursos econòmics.

Plans i processos de desenvolupament comunitari a Barcelona, 2017

Districte                     Barri                                  Pla comunitari

Ciutat Vella                 La Barceloneta                   PDC La Barceloneta

Eixample                    Sagrada Família                 Prescripció Social Sagrada Família

                                 Sagrada Família                 PDC Sagrada Família

Sants-Montjuïc           El Poble-sec                       Pla Comunitari Poble-sec

Gràcia                        La Salut                             Procés Comunitari del Barri de la Salut

Horta-Guinardó          El Carmel                           PDC del Carmel: Projecte de Barri

Nou Barris                 Roquetes                           Pla Comunitari de Roquetes: A Roquetes fem pinya

                                 Verdum                              Pla Comunitari Verdum

                                 Ciutat Meridiana                 PDC Zona Nord

Sant Andreu               Navas                                Pla Comunitari de Navas

Sant Martí                  El Besòs-Maresme             PDC Besòs Maresme

                                 El Poblenou                       Pla Comunitari Apropem-nos Poblenou

SUPORT I FORMACIÓ a tots els agents de l’acció comunitària

Oferir espais de formació, reflexió i debat entorn de l’acció comunitària és necessari per enfor-

tir la implicació i la capacitació de tots els agents que participen en els processos comunitaris:

tècnics de l’Administració, representants d’entitats i associacions, etc. Per això, el 21 de

setembre de 2006 el grup de treball d’Acció comunitària va promoure la jornada de treball

Fòrum Barcelona per l’acció comunitària. També cal destacar la celebració de la Jornada d’ac-

ció comunitària (20 de novembre de 2015) amb la voluntat de compartir coneixement i de

potenciar el reconeixement mutu entre els diferents agents. Es va preparar també una exposi-

ció per a la jornada que després va itinerar pels districtes de la ciutat, i a partir dels temes sor-

gits en la trobada es van fer sessions puntuals de treball.

Des del grup sempre s’ha insistit en la necessitat de portar a terme propostes formatives i
d’assessorament en acció comunitària als districtes i barris. Cal destacar especialment l’intens

programa de formació i suport tècnic a l’acció comunitària al llarg dels anys 2009 i 2010. El

2009 es va realitzar un seminari formatiu i d’intercanvi d’experiències en el qual van participar

120 persones entre professionals i representants de les entitats. També es van realitzar mòduls

formatius al Districte de Gràcia i al barri Besòs Maresme, així com formació i suport tècnic al
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llarg del 2010 en forma de tutories a demanda dels plans comunitaris o d’accions d’atenció

col·lectiva de serveis socials. Es van oferir nou tutories amb un total de 150 hores. El curs

2016-207 s’han portat a terme jornades de professionals dels serveis públics de la política

social en l’acció comunitària, així com un pla de formació per als gestors i entitats gestores dels

casals de barri.

El suport als agents socials implicats en l’acció comunitària, que són prop de 500 persones,

és fonamental per al bon funcionament de les diferents accions, així com el reconeixement del
paper dels professionals. En aquest sentit, i per oferir un espai de participació i debat, el 2013

es van organitzar tres xerrades col·loqui per als agents socials i també tres cursos formatius

per als professionals que participen en l’acció comunitària que es desenvolupa a la ciutat.

Els últims anys s’ha treballat per delimitar una “nova figura” (les organitzadores comunitàries)

pel que fa no tant a currículums formatius, com a les seves funcions. S’ha començat a fer a

partir d’una experiència pilot amb el Pla de Barris.

El curs 2012-2013 el Grup de treball d’Acció comunitària va proposar l’establiment d’un nou

marc de relacions de l’Administració amb la societat civil que es fonamenti en la correspon-
sabilitat i l’horitzontalitat. En aquesta línia, es van impulsar noves formes d’intervenció

col·laborativa privada en territoris i comunitats vulnerables, com és el cas del Projecte de pro-

moció, cohesió social i desenvolupament de la Franja Besòs. S’hi van desenvolupar set

accions de promoció, cohesió social i desenvolupament econòmic local que van ser ben valo-

rades pel grup.

En el mateix sentit, els últims anys s’ha reforçat l’autogestió de les entitats socials i de la

societat civil. En són exemples el Pla Buits, que va convidar la ciutadania a proposar la gestió

de 12 espais buits, i l’impuls de la xarxa d’economia social de Barcelona, formada l’any 2013

per 100 empreses socials i entitats sense afany de lucre, a través de la formació, la seva par-

ticipació en espais de visibilització i intercanvi, i el suport a la Fira d’Economia Solidària de

Catalunya.

D’altra banda, per facilitar l’accés al finançament de les entitats, s’ha incoporat la possibili-

tat, per primer cop en una convocatòria de subvencions de Pla de desenvolupament comu-

nitari (PDC), d’acceptar com a justificables les despeses financeres del projecte, i s’ha

implantat una convocatòria bianual per a PDC que ha de garantir un accés més estable, sos-

tingut i puntual al finançament.
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Una MIRADA GLOBAL I TRANSVERSAL de l’acció comunitària

En el Marc municipal per a l’acció comunitària (2005), i el posterior desenvolupament de la

Guia operativa d’acció comunitària, la transversalitat es defineix com a component bàsic de

qualsevol pla o acció comunitària. Per aconseguir aquesta transversalitat, els plans d’acció

comunitària treballen internament mitjançant comissions o grups de treball (educació, infàn-

cia, joves, salut, inserció laboral, convivència, gent gran, dona, etc.), els quals faciliten les

sinergies i el treball en xarxa sense perdre la visió global i la capacitat de comunicació amb

tots els agents que participen en el pla.

La transversalitat externa dels plans comunitaris es refereix al treball conjunt de participació

i coordinació amb altres plans i programes que s’estan implementant en el mateix territori, en

la majoria dels casos impulsats per alguna de les administracions (Generalitat de Catalunya,

Ajuntament de Barcelona, districte...). Cal destacar en aquest sentit la Llei de barris, de la

Generalitat de Catalunya, i programes municipals com Aprendre a aprendre, Salut als Barris,

Patis oberts, Treballs als barris (de Barcelona Activa), la Taula de convivència, la Taula de

salut, la Xarxa antirumors, els plans d’ocupació... També cal destacar que la Direcció de

Serveis d’Acció Comunitària codirigeix l’equip d’organitzadores comunitàries amb el Pla de

barris per impulsar l’estratègia comunitària als barris.

En aquest sentit, el desembre de 2009 i el febrer de 2010 es van organitzar unes jornades

per presentar una avaluació transversal de les accions comunitàries a nou districtes de

Barcelona. Amb l’objectiu de treballar i compartir coneixement mutu i coordinar les actua-

cions comunitàries a la ciutat el curs 2014-2015 també es van fer unes trobades tècniques

dels plans de desenvolupament comunitari i un treball transversal i d’integració dels projectes

als barris que no tenien pla comunitari. El curs 2015-2016 el Departament d’Acció

Comunitària va buscar i reforçar espais de coordinació amb organismes municipals com

Barcelona Activa, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de

Barcelona i també amb centres d’atenció primària de l’ICS, a més de fer l’acompanyament

en espais de trobada i afavorir acords concrets en processos, accions i territoris.

El curs 2016-2017 s’ha creat un grup de treball de referents d’equipaments de proximitat

(biblioteques, centres cívics, escoles, casals de barri, espais de gent gran, equipaments

esportius...), com a motors d’acció comunitària. Amb els casals de barri s’està elaborant una

Guia metodològica per a casals de barri com a llançadors de projectes comunitaris.

El grup d’Acció comunitària vetlla per la promoció d’accions comunitàries que utilitzen el llen-

guatge artístic i cultural. N’és un exemple l’acord de col·laboració de l’Ajuntament amb

l’Associació Sociocultural DJ’s contra la Fam el curs 2008-2009 amb l’objectiu d’organitzar,

promoure i gestionar projectes de contingut cultural contemporani per posar la cultura al ser-

vei de l’acció social. A través del projecte PACAS (Programa d’activitats culturals d’acció

social), DJ contra la Fam oferia a les entitats i centres que treballen amb persones en situació

d’exclusió social un conjunt de tallers professionalitzats gratuïts.
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Reconeixement i impuls a projectes comunitaris

El novembre de 2016 es van celebrar les primeres Trobades d’Energies Comunitàries,

per reconèixer i potenciar l’energia comunitària que mou la ciutat de Barcelona. Més

de 500 persones implicades en projectes d’acció comunitària van participar en les 40

activitats programades.

El Projecte Associa’t dona suport, visibilitza i enforteix els projectes associatius de la

ciutat, treballant, entre altres, una proposta d’activitats associatives per les Festes de la

Mercè de manera col·laborativa i coproduïda amb les pròpies entitats.

La Direcció de Serveis d’Acció Comunitària ha elaborat i difós la guia Orientacions per
a la definició d’una estratègia comunitària.

El curs 2015-2016 l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l’acció comunitària

treballen en dues grans línies:

• Impulsar, organitzar, gestionar i articular internament i externament el procés de

prestació dels serveis socials de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania.

• Impulsar des dels serveis socials projectes comunitaris i programes de tipus transver-

sal, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones,

les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

En aquest sentit, el 2016 l’IMSS treballa en dues línies d’actuació: el projecte

Impulsem! 2017-2021 (procés de reflexió i acció sobre els centres de serveis socials

que potencia el treball comunitari) i el reforç de la col·laboració amb l’Institut de Govern

i Polítiques Públiques (IGOP) en el suport a l’acció comunitària en el marc dels serveis

socials bàsics municipals.
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El 2016, en el document Cap a una política pública
d’acció comunitària es preveu la creació del grup de

treball, definició d’estratègia i impuls del sistema

comunitari de polítiques socials. En aquest sentit,

s’ha dissenyat i impulsat tres experiències pilot en el

desenvolupament d’aquest sistema.

Aspectes destacats

• Accions per visibilitzar i posar en valor el treball comunitari

• Eines per a l’avaluació

Aspectes que cal millorar

• Apoderament dels col·lectius més vulnerables

• Autogestió, corresponsabilitat i formació de tots els agents

Aprenentatges i reptes

• Cal un canvi de plantejament pel que fa al finançament dels plans comunitaris

• Cal apostar per una transversalitat progressiva a l’hora d’impulsar l’acció comunitària
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Propostes 2005-2006

Potencialitats i limitacions de l’acció comunitaria

sobre la realitat urbana:

• L’acció comunitària afavoreix les relacions de

convivència en els barris entre generacions i

entre cultures diverses.

• Consolidar i generar nous projectes que

enforteixin en els barris la convivència entre

col·lectius socials diversos.

• Dimensionar els plans comunitaris com a

instrument de pedagogia de determinats

valors: la diversitat com a enriquiment, la

deliberació com a estratègia...

• Fomentar en els serveis públics la filosofia

comunitària (mediació, participació...), tot

incorporant, per exemple, criteris d’aquestes

característiques en els plecs de condicions per

a l’assignació de serveis.

• Tenir present el treball comunitari existent en

els barris abans d’engegar determinats

projectes amb fort impacte al territori, per

exemple, amb el disseny i aplicació dels

projectes en el marc de la Llei de barris.

• Promoure una Jornada d’Acció Comunitària

per tal de poder compartir amb totes les parts

implicades els projectes de la ciutat de

manera participativa.

Respostes 2006-2007

• Augment del pressupost per als PDC.

• Línies d'actuació:

- bancs del temps i altres xarxes d’intercanvi

solidari

- promoció del voluntariat social i projecte Bon

veïnatge

• Promoció de les experiències de treball

comunitari als mitjans de comunicació: tot i

que ja es fa des dels PDC, s’ha d’enfortir i el

Dep. Promoció Social i Comunitària del Sector

de Serveis Personals ho prioritza.

• Celebració de la Jornada de treball Fòrum

Barcelona per l’acció comunitària (21/9/2006).

Juny 2007: 16 PDC (97 projectes), 38 projectes

comunitaris dels serveis socials, 172 activitats 

20 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Acció comunitària

PROPOSTES I RESPOSTES D’ACCIÓ COMUNITÀRIA 
2006-2016
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Propostes 2006-2007

• Reforçar la figura dels educadors de carrer en

el Programa “A partir del carrer”.

• Visibilitzar els processos de treball comunitari

a la ciutat.

• Promoure accions comunitàries que utilitzin el

llenguatge artístic i cultural.

• Establir acords de col·laboració amb els

mitjans de comunicació locals.

• Incorporar l’acció comunitària en les accions

municipals (PAM districtes, etc.).

Respostes 2007-2008

• Desplegament del Marc municipal per a l’acció

comunitària (eixos: plans de desenvolupament

comunitari, projectes comunitaris de serveis

socials, bancs del temps i d’intercanvi, i

programes de bon veïnatge i voluntariat

social).

• Preparació de la proposta formativa tant de

tècnics com d’entitats.

• Procés d’elaboració d’una guia operativa

d’acció comunitària.

2007: 16 PDC (148 projectes), 37 projectes

comunitaris dels serveis socials, 207 activitats;

364 agents vinculats a l'acció comunitària;

augment pressupost 42% respecte el 2006

Propostes 2007-2008

Com l’acció comunitària pot fer ús de les

disciplines artístiques i culturals com a eina

d’inclusió:

• Promoure accions comunitàries que utilitzen el

llenguatge artístic i cultural.

• Impulsar estratègies perquè l’acció

comunitària impregni transversalment

l’Ajuntament de Barcelona.

• Dotar de més recursos les accions

comunitàries.

• Impulsar mecanismes de reconeixement

professional del treball comunitari.

• Promoure una avaluació del treball comunitari:

importància del procés, i del mitjà i llarg

termini.

• Generar estratègies d’aprenentatge

institucional.

Respostes 2008-2009

• Edició i presentació de la Guia operativa
d’acció comunitària.

• Promoció d'accions comunitàries que utilitzen

llenguatge artístic i cultural: acord amb

l'Associació DJ contra la Fam.

• S'està treballant a l'Ajuntament per crear la

Xarxa de Cultura per a la Inclusió.

• Impuls d'accions perquè l’acció comunitària

impregni transversalment l’Ajuntament:

comissions de salut als PDC, programa Salut

als Barris, salut comunitària des dels CAP i

altres activitats de caràcter comunitari a

l’àmbit de la salut (jornades de Participació i

Salut, Quinzenes de Salut, Jornades de Salut

Mental).
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Propostes 2008-2009

Desenvolupar espais i accions orientades a dues

finalitats bàsiques:

• Afavorir la visibilitat de les experiències d’acció

comunitària a la ciutat impulsades per agents

diversos (catàleg, web, etc.).

• Promoure l’intercanvi i la reflexió compartida

d’aquestes (espais virtuals i presencials).

L’acció comunitària en l’àmbit dels serveis

socials:

• Elaborar una proposta concreta de

reorganització dels serveis socials, per tal de

garantir que el treball comunitari en aquest

àmbit sigui viable i efectiu.

Respostes 2009-2010

• Assessorament i formació en acció comunitària

als districtes i barris.

• Elaboració de la Guia de xarxes d’intercanvi

solidari.

• Avaluació transversal dels programes de la

Direcció General d’Acció Comunitària

(jornades des. 2009, feb. 2010).

• Participació Ajuntament de Barcelona al

projecte EUMED (Cities EuroMed Cities

Network on Good Local Governance) gen.

2010 - des. 2011.

• Elaboració de documents informatius sobre

l’acció comunitària a Barcelona:

- Informe 2009. Accions d’atenció col·lectiva
de serveis socials

- Fitxes identificatives 2009. Accions d’atenció
col·lectiva de serveis socials

- Informe 2009. Plans de Desenvolupament
Comunitari

- Fitxes identificatives 2009. Plans de
Desenvolupament Comunitari

2009: 17 PDC, 108 projectes i 41 accions

d’atenció col·lectiva de serveis socials.

Propostes 2009-2010

El lideratge de les accions comunitàries
• Generar espais de formació per al lideratge

comunitari, atractius per a la ciutadania, que

parteixin de les necessitats de la comunitat i

se centrin en aspectes pràctics.

• Aconseguir que tots els professionals

comunitaris tinguin unes condicions

organitzatives coherents amb el

desenvolupament de la tasca (horaris,

reconeixement, confiança, accés suficient a la

informació necessària...).

• Defugir el model unipersonal de la tasca de

dinamització comunitària. Treballar des de la

base d’equips comunitaris.

Respostes 2010-2011

• Programa de formació i suport tècnic a l’acció

comunitària:

- 2009: seminari amb 120 participants

- Mòduls formatius a Gràcia i Besòs-Maresme

(26+16 participants)

- 2010: 9 tutories a projectes
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Propostes 2009-2010

La transversalitat en l’acció comunitària
• Definir una estratègia institucional concreta

que faci possible l’acció comunitària

transversal a l’Ajuntament: identificar accions

comunitàries en diferents àrees, englobar-les

en un programa transversal, coordinar

actuacions, avaluar-les conjuntament, etc.

• Explorar les possibilitats que ofereixen les TIC i

els nous models organitzatius en xarxa com a

eina de treball transversal.

• Fer formació i difusió de la metodologia del

treball transversal.

• Incentivar els projectes transversals en el

territori, ja siguin de base administrativa,

associativa o mixtos, incorporant o reforçant el

treball en xarxa com a criteri de valoració dels

projectes.

• Promoure el rol de la “gestió transversal” en el

territori. Valorar la possibilitat que els tècnics

de barri facin aquesta gestió.

L’avaluació de l’acció comunitària
• Adoptar un nou model d’avaluació de les

accions comunitàries a la ciutat, més orientat

a l’aprenentatge, més participatiu, amb una

mirada més qualitativa i que identifiqui els

aspectes que no han funcionat.

• Crear una “caixa d’eines” per a l’avaluació

comunitària que sigui oberta, flexible i s’adapti

als diferents tipus d’accions comunitàries. Fer-

ne difusió i formació.

• Incentivar l’avaluació de les accions

comunitàries a través de diverses mesures

d’ordre econòmic, organitzatiu, tècnic, etc.

Respostes 2010-2011

• Transversalitat interna dels PDC: comissions i

grups de treball (educació, infància, joves...).

• Transversalitat externa: comissions i grups de

treball de participació i coordinació amb altres

plans i programes:

- Llei de Barris (amb la Generalitat de

Catalunya).

- Programes municipals (Aprendre a aprendre,

Salut als Barris, Patis oberts, Treballs als

barris, Taula de convivència, Taula de salut,

Xarxa antirumors, plans d’ocupació.

• Presentació –al Fòrum Barcelona per l’acció

comunitària (8/11/2010)– del document de

síntesi dels documents informatius presentats

el curs 2009-2010: Barcelona per l’acció
comunitària: plans, projectes i accions
comunitàries. Inclou la recollida i

sistematització d’informació i informes

preavaluatius.

17 PDC i 41 accions d’atenció col·lectiva de

serveis socials. 
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Propostes 2010-2011

Propostes al Pla d’inclusió social 2011-2015 

• Repte 1. Programació estratègica i

participativa. Passar del Marc municipal per a

l’acció comunitària al Programa municipal per

a l’acció comunitària (especificant objectius,

mesures, recursos, responsables,

indicadors...).

• Repte 2. Transversalitat. Passar de l’acció

comunitària com a àmbit sectorial d’actuació

municipal, a l’acció comunitària com a mirada

transversal (vinculant-la més explícitament a

objectius substantius com la millora de

l’educació, la millora de la salut pública, la

millora urbanística, etc.).

• Repte 3. Organització. Reforçar l’estructura

organitzativa municipal de suport a les accions

comunitàries; consolidar el Servei d’Acció

Comunitària com a unitat de referència per al

desenvolupament d’accions comunitàries a la

ciutat.

• Repte 4. Avaluació. Passar del mapa d’accions

comunitàries a l’avaluació de les accions; de

l’avaluació de les experiències individuals al

contrast i a l’intercanvi d’experiències.

• L’aproximació quantitativa per a l’anàlisi del

desplegament d’accions comunitàries a la

ciutat no és suficient: cal una avaluació que

reforci l’aprenentatge col·lectiu.

Respostes 2011-2012

Pel que fa a les xarxes relacionals, se’ls reconeix

el rol fonamental en la inclusió, ja que actuen

com a espais de socialització i integració en la

vida cívica, i faciliten la mobilització de suports

solidaris quan alguna persona de la xarxa es

troba en dificultats.

També es reconeix el paper de la potent xarxa

d’entitats del tercer sector, que realitza una

acció bàsica per promoure la inclusió social de

totes les persones que conviuen a Barcelona.

Pel que fa a la dimensió comunitària, el Pla vol

abordar respostes als barris des de la proximitat

i l’acció amb la comunitat. Aquesta proximitat és

essencial perquè l’exclusió té una dimensió

territorial molt important i perquè les actuacions

per a la inclusió s’han de realitzar en el barri i

des del barri. Per tant, la participació dels

districtes, dels equipaments del territori i de les

entitats del barri juntament amb el treball

comunitari serà la norma general de les

actuacions. Es preveu desplegar el Pla per a la

inclusió per districtes. 
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Propostes 2010-2011

Propostes generals 

• Generar indicadors o instruments de

coneixement que permetin aprofundir en la

dimensió comunitària. (Es dona resposta en

les propostes del 2011-2012)

• Reconèixer i donar valor a noves formes

d’acció social i comunitària, més enllà de les

actualment reconegudes. (Es dona resposta en

les propostes del 2011-2012)

• Reafirmar la necessitat de continuar treballant

amb la perspectiva de l’acció comunitària,

malgrat l’actual context de crisi econòmica i de

retallades en la despesa pública.

Propostes 2011-2012

• Aprofundir en el compromís dels serveis

públics en l’acció comunitària i reafirmar la

necessitat de continuar treballant amb la

perspectiva de l’acció comunitària, malgrat

l’actual context de crisi econòmica i de

retallades en la despesa pública.

• Generar un model d’avaluació que reforci

l’aprenentatge col·lectiu i ens permeti

aprofundir en la dimensió

comunitària/relacional de l’exclusió i la inclusió

social i generar indicadors o instruments de

coneixement que permetin aprofundir en la

dimensió comunitària.

• Reforçar el suport a les entitats del tercer

sector per tal que puguin continuar

desenvolupant un paper cabdal en l’acció

comunitària i la provisió del benestar social.

• Reconèixer i potenciar el paper dels

professionals de l’acció comunitària.

Respostes 2011-2012

Curs 2010-2011 centrat a analitzar el Pla

municipal d'inclusió social 2005-2010 (treball

transversal a tots els grups)

Gener 2012 s'elabora el document base de

treball del Pla, que comporta un procés

participatiu durant el primer semestre 2012, en

què els grups se centren a fer aportacions i

propostes per al Pla 2012-2015

Respostes 2012-2013

Dades que donen aquesta visió: 

• 2011: 55 projectes d’accions comunitàries

desenvolupades en el marc dels serveis socials

bàsics

• 2012: 13 PDC (destaca l’heterogeneïtat de les

entitats i serveis que hi participen)

• El 2012 s’ha iniciat el treball per construir un

futur model d’avaluació: reunions dels grups

de treball, anàlisi de sis experiències

comunitàries, elaboració de documents de

treball (el resultat serà la Guia operativa
d’avaluació de l’acció comunitària).

• Més de 500 agents socials participen a l’acció

comunitària de la ciutat.

• El 2013 s’han fet tres xerrades col·loqui

adreçades a aquests agents socials.

• Realització de tres cursos formatius a

professionals de serveis socials i tècnics dels

PDC, 126 participants.
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Propostes 2012-2013

Potencials i reptes de l’acció comunitària
Per desenvolupar processos sorgits de la

societat civil, es planteja la necessitat d’establir

un nou marc de relacions amb l’Administració

pública que es fonamenti en la

corresponsabilitat i l’horitzontalitat. No es volen

demanar subvencions a l’Administració sinó que

aquesta cedeixi la cogestió de serveis públics

com el manteniment urbà.

Les iniciatives d’economia solidària són
fonamentals per impulsar processos de
desenvolupament local
Cal reforçar la tradició autogestionària de les

entitats socials per tal de superar el cercle de

dependència de l’Administració pública que

pateixen moltes d’aquestes entitats, així com

processos d’organització comunitària que puguin

ser viables sense la subvenció pública. El Grup

també valora positivament, en aquest procés

necessari de corresponsabilització de la societat

civil, que aquesta assumeixi responsabilitats en

la gestió dels espais públics.

Aportació a l’elaboració de la Guia d’avaluació
de l’acció comunitària a Barcelona
En relació amb el repte de potenciar l’acció

comunitària a la ciutat, el Grup vol insistir en la

pertinència de passar del marc de l’actuació

comunitària al Pla d’intervenció comunitària,

com ja va recomanar fa dos anys. Això, avui,

encara sembla més imprescindible per tal

d’articular en un programa comú les iniciatives

comunitàries municipals que darrerament han

estat dispersades en diferents departaments

(experiències de serveis socials, xarxes

d’intercanvi, plans de desenvolupament

comunitari).

Respostes 2013-2014

Establiment de relacions amb l’Administració

fomentades en corresponsabilitat i horitzontalitat:

• Creació del Departament d’Acció Comunitària

(oct. 2013)

• Noves formes d’intervenció col·laborativa

privada. Per ex. Projecte de promoció, cohesió

social i desenvolupament de la Franja Besòs,

amb set accions demostratives: habitatge

social, microcrèdits i foment emprenedoria,

formació-ocupació, cultura, prevenció

violència, mobiliari urbà i reforç educatiu

Reforç de l’autogestió de les entitats socials:

• Impuls del Pla Buits: implicació de la societat

civil en la gestió d’espais buits: 12 parcel·les

• Xarxa d’economia social de Barcelona:

- 2013: 100 empreses socials i entitats sense

afany de lucre

- formació

- participació en espais de visibilització i

intercanvi

- suport a la Fira d’Economia Solidària de

Catalunya

• 2013: marc operatiu, definició d'instruments

• 2014: 

- formació de 73 professionals

- “test” d’instruments en diferents territoris

• 2n sem. 2014: revisió dels instruments

d’avaluació i redacció definitiva de la Guia.
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Propostes 2013-2014

• Donar a conèixer una mirada global de l’acció

comunitària que es desenvolupa des de

l’Ajuntament i afavorir la transversalitat de les

seves polítiques, així com la coordinació de

diferents programes d’intervenció comunitària

que s’impulsen des de diverses institucions

públiques i/o privades.

• Afavorir formes de relació entre l’Administració

pública, el teixit associatiu i els nous

moviments socials basades en l’horitzontalitat i

la coresponsabilitat en l’abordatge de les

situacions socials problemàtiques.

• Potenciar les propostes que afavoreixen

l’autonomia alimentària, ja que ofereixen una

solució més digna a les persones en situació

de precarietat econòmica, i potenciar la

capacitació d’aquestes persones per millorar la

seva situació. Per tal d’assolir aquest objectiu

es proposa, en primer lloc, que es faci una

recerca per identificar i visibilitzar les

experiències d’aquest tipus. En segon lloc, que

es busquin i desenvolupin mesures per

potenciar-les, com per exemple suport

econòmic, cessió d’espais, flexibilització de

normatives, etc. per tal de facilitar els

processos.

• Potenciar l’avaluació de les experiències

d’organització comunitària que s’estan

desenvolupant a la ciutat a través de la Guia

operativa d’avaluació de l’acció comunitària

per tal d’identificar les bones pràctiques i

estendre-les al conjunt de la ciutat.

Respostes 2014-2015

Transversalitat, coordinació, mirada global de

l’acció comunitària:

• trobades tècniques dels PDC per treballar i

compartir el coneixement mutu i la coordinació

• treball als barris que no tenen PDC

El treball transversal i d’integració de projectes

també ha estat una constant en el seguiment

dels projectes ICI de la Fundació “la Caixa”.

La implicació de moviments i de la ciutadania en

els projectes i accions es veu en el Mapa de les

accions comunitàries de la ciutat i en l’avaluació

d’experiències feta pel grup de treball.

• L’anàlisi del Mapa de les accions comunitàries

permetrà valorar experiències que puguin ser

projectes d’autonomia alimentària. 

• Les subvencions del Departament d’Acció

Comunitària poden donar-hi suport.

• Seguiment i suport a la posada en pràctica de

la Guia avaluativa de l’acció comunitària, i

difusió de la Guia.

• Formació sobre la importància de l’avaluació.
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Propostes 2014-2015

El grup Acció comunitària ha treballat com a eix

la transversalitat de l’acció comunitària, entesa

com una metodologia que pot estar al servei de

diferents àmbits d’actuació (salut, serveis

socials, educació, esports, etc.). Aquest tema

havia anat apareixent des de l’inici de la creació

d’aquest grup, especialment en relació amb el

context de crisi actual i la necessitat de conèixer

la utilització d’aquesta metodologia des d’àmbits

diversos a partir d’algunes preguntes: En quins

àmbits d’actuació podem trobar anàlisis i

respostes plantejades des de la perspectiva

comunitària a la ciutat? Què aporta aquest

enfocament a la població i als territoris? Quins

són els actors implicats en aquestes iniciatives

i/o experiències? Quins són els límits,

contradiccions i dificultats d’aquesta

perspectiva? (13 propostes)

Respostes 2015-2016

• Creació de la Direcció de Serveis d’Acció

Comunitària.

• Treball global per a l’acció comunitària.

• Reunions amb els districtes.

• Treball amb altres organismes municipals.

• Línies de finançament a través de banca ètica.

• Continuïtat de la formació i l’assessorament

• Jornada d’acció comunitària (i exposició)

20/11/2015.

• Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i

acció comunitària: dues grans línies de treball:

- impuls i gestió de la prestació de serveis

socials de responsabilitat municipal

- impuls de projectes comunitaris transversals

• L’IMSS treballa en dues línies d’actuació:

projecte Impulsem! (procés de reflexió i acció

sobre els centres de serveis socials) i

col·laboració amb l’IGOP.

2015: els centres de serveis socials han

desenvolupat 62 projectes comunitaris (21 són

Radars) i 166 projectes grupals.
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Propostes 2015-2016

Sobre la concepció i el sentit de l’acció
comunitària en la política local

• Que l’acció comunitària sigui concebuda com

un eix estratègic i transversal de ciutat i no

només com a eix específic en relació amb la

participació. 

• Que la nova Direcció de Serveis d’Acció

Comunitària sigui un pas endavant en la

transversalitat dels departaments i projectes de

l'Ajuntament. 

• Que el mapa de l’acció comunitària es coordini

amb el mapa de les iniciatives d’economia

solidària. 

• L’acció i organització comunitària poden ser

una eina, una metodologia, per posar en

relació la ciutadania i els agents socials amb

l’Administració local.

• S'ha de partir d’una anàlisi exhaustiva de

l'exclusió social de la ciutat. 

• L’Administració ha de desenvolupar polítiques

públiques que puguin actuar sobre els efectes

i l’impacte desigual de les crisis als barris.

• Incorporar la mirada territorial i comunitària a

les polítiques generals: sanitàries, educatives,

socioculturals. 

• Intervenir en els territoris amb intensitats

diferents per poder respondre a les necessitats

reals.

• L’acció comunitària ha de començar per

l’escolta i el reconeixement de les necessitats

del territori. 

• Totes les iniciatives comunitàries haurien de

ser conegudes i analitzades des dels espais de

coordinació territorial per evitar duplicitats i

accions “que aterrin” sense cap base.

Respostes 2016-2017

El document marc Cap a una política pública de
l’acció comunitària està en línia amb el que

proposa el CMBS. Accions impulsades per la

Direcció de Serveis d’Acció Comunitària:

• Disseny de la guia Orientacions per a la
definició d’una estratègia comunitària, i difusió

i suport en la seva implantació. 

• Codirecció de l’Equip d’Organitzadores

Comunitàries amb el Pla de Barris per

impulsar l’estratègia comunitària en els barris.

• Creació del grup de treball, definició

d’estratègia i impuls del Sistema Comunitari de

Polítiques Socials. També disseny i impuls de

tres experiències pilot en el desenvolupament

d’aquest sistema.

• Disseny i acompanyament als districtes en el

desenvolupament de plans directors per a

l’impuls de l’acció comunitària als barris.

• Suport en el disseny, implantació i avaluació

de l’eix estratègic “Comunitàriament” del

procés Impulsem de l’IMSS.

• Coordinació amb directors territorials del

Consorci d’Educació de Barcelona per un

treball coordinat i estratègic en l’acció

comunitària als barris.

• Coordinació amb l’equip responsable de l’acció

comunitària als centres d’atenció primària de

salut de l’ICS, propostes de treball conjunt

d’àmbit territorial.

• Grup de treball de referents d’equipaments de

proximitat (biblioteques, centres cívics,

escoles, casals de barri, espais de gent gran,

equipaments esportius...), de reflexió i

propostes sobre els equipaments de proximitat

com a motors d’acció comunitària.
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Propostes 2015-2016

La participació als barris

• Els consells de barri haurien d’incorporar la

dinàmica comunitària i no ser només espais

informatius de temes urbanístics.

• Prioritzar la lògica territorial i, per exemple,

pensar en la creació d’un espai des del qual

es puguin coordinar les accions que cal fer

des dels diferents sectors, agents socials, i

actors que estan al territori. 

• Replantejar els consells de barri perquè siguin

veritables espais de participació i no

d’informació a la ciutadania. Treballar a partir

de projectes i objectius comuns.

• Afavorir la participació dels infants,

adolescents i joves en els espais de

participació del barri.

• Que es tinguin en compte els efectes de la

sobreintervenció en un territori, especialment

quan es dóna de forma descoordinada. 

Respostes 2016-2017

• Des de la Direcció de Democràcia Activa

s’iniciarà un procés de reflexió i

replantejament de la participació als districtes. 

• Des de l’equip de Democràcia Activa als

districtes, s’està elaborant un pla de treball per

aportar elements de millora als diferents

òrgans i canals de participació dels districtes,

que, en bona part, incorpora aquestes

reflexions. 

• Al nou Reglament de Participació Ciutadana

(aprovat al Plenari del 6 d’octubre) s’ha inclòs

una secció sobre els Consells de Barri en la

qual es defineix el Consell de Barri com l’òrgan

d’enfortiment comunitari i de participació

política de la ciutadania i se senten les bases

perquè sigui l’espai on debatre i fer propostes

sobre la problemàtica i les necessitats del

barri. Igualment, s’estableix la composició dels

Consells de Barri. 
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Propostes 2015-2016

Impuls, foment i suport de l’acció comunitària
des de l’Administració local

• Convocar els diferents agents i actors socials i,

alhora, la intervenció comunitària s’ha

d’adaptar a la realitat de cada barri i al teixit

social existent. 

• No es tracta d’intervenir per intervenir, de

seguir un procés i una metodologia; es tracta

de tenir una teoria del canvi amb uns objectius

clars, suports diferents i adaptats segons els

moments del procés de l’acció comunitària.

• Impulsar pràctiques comunitàries des del

sector públic, amb compromís, amb implicació

i amb maneres de fer que afavoreixin l’acció

comunitària. No només els plans, sinó l’acció

comunitària en si mateixa.

• Activar taules comunitàries obertes a noves

iniciatives informals que estiguin emergint en

el territori. També en els territoris on no hi ha

pla de desenvolupament comunitari.

• Calen espais de coordinació reals que evitin el

solapament d’intervencions en el mateix

territori.

• Reconeixement i acompanyament de les

pràctiques ja existents en el territori així com

l’emergència de noves pràctiques, per poder

avançar cap a les formes de coproducció de

les polítiques públiques fetes amb la

implicació d’actors socials, entitats i col·lectius.

• Es demana el reconeixement per part de

l’Administració dels nous actors en l’escenari

comunitari, encara que siguin grups informals.

Les petites entitats del barri han de poder

optar a la gestió d’equipaments de proximitat,

amb suport per part de l’Administració local.

• Es reclama que els professionals de

l’Administració local puguin assumir un paper

actiu en els processos comunitaris a la ciutat. 

• L’acció comunitària ha de formar part dels

processos de treball dels serveis públics. Cal

voluntat política, però també coordinació

interdepartamental estable.

Respostes 2016-2017

• Implantació d’una convocatòria plurianual de

plans i processos de desenvolupament

comunitari (PPDC) conjunta amb els districtes.

• Seguiment i suport estratègic i metodològic als

PPDC conjuntament amb els districtes.

• Desenvolupament d’una xarxa de PPDC.

• Espais de formació i intercanvi amb tots els

agents implicats en els PPDC (entitats, veïns,

professionals dels serveis i equipaments).

• Grup de treball d’equipaments de proximitat

(casals de barri) per a l’elaboració d’una Guia

metodològica per a casals de barri com a

llançadors de projectes comunitaris.

• Anàlisi en clau comunitària i estudi de casos

de nou casals de barri, i propostes

d’indicadors que recullin el paper comunitari

dels casals.

• Selecció i seguiment de projectes singulars en

acció comunitària dels projectes

d’associacions presentats a la convocatòria de

subvencions ordinàries.

• Suport, seguiment i enfortiment dels projectes

associatius, vetllant especialment per la seva

vinculació i transversalitat amb la resta

d’actors comunitaris del territori.
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Propostes 2015-2016

En relació amb els plans i des dels plans de
desenvolupament comunitari

• Revisar el model dels plans de

desenvolupament comunitari i millorar-ne el

funcionament. Un model que inclogui la

ciutadania no organitzada. 

• Aprofundir en la dimensió comunitària dels

PDC amb mecanismes de coproducció.

• Les administracions els haurien de reconèixer

com a interlocutors en el moment de planificar

els serveis.

• No poden de ser un fi en si mateix, també es

poden convertir en una altra cosa, com per

exemple, una cooperativa.

• Que facin periòdicament una autoanàlisi per

replantejar el funcionament i les dinàmiques

internes i externes. 

Respostes 2016-2017

• Revisió, seguiment i enfortiment dels PDC.

Proposta de treball conjunt amb els districtes

per cada un d’ells.
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Propostes 2015-2016

Els grups i moviments socials respecte a
l’acció comunitària

• Que l’Administració sigui flexible, amb

capacitat per negociar i adaptar-se a les

demandes i idiosincràsia dels diferents

col·lectius, sempre que tinguin una base social

i territorial real. Trencar amb les lògiques

clientelars i el protagonisme d’entitats sense

base social ni territorial real.

• Buscar formes per reconèixer la interlocució

dels col·lectius que s’autoorganitzen encara

que no tinguin estructura legal.

• Que la figura del “tècnic territorial” doni suport

a les entitats petites o incipients, que faciliti el

coneixement i l’intercanvi d’experiències i que

també afavoreixi la interlocució amb les

administracions.

Respostes 2016-2017

S'aposta per una “diversificació de canals” de

relació i coproducció de projectes amb la

societat. 

Accions realitzades:

• Projecte Energies Comunitàries, que té com un

dels objectius principals “explorar nous models

de relació, noves estratègies” amb actors

emergents.

• Suport i acompanyament als districtes i a les

entitats en el projecte dels casals i centres

amb visió comunitària: Verdum, Lleialtat

Santsenca, Cardener, Sant Cristòfol...

• Pla de formació per als gestors i entitats

gestores dels casals de barri.

• Projecte Associa’t, que té com a objectius

principals donar suport, visibilitzar i enfortir els

projectes associatius de la ciutat, treballant,

entre altres, una proposta d’activitats

associatives per les Festes de la Mercè de

manera col·laborativa i coproduïda amb les

pròpies entitats.

• Mapa d’entitats i accions comunitàries de

Barcelona.

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:08  Página 33



34 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Acció comunitària

Propostes 2015-2016

Finançament de l’acció comunitària

• Cal una reflexió a fons sobre les

conseqüències de les dificultats de

finançament (insuficient, tard, etc.) per a

l’acció comunitària perquè: afebleix les

possibilitats d’actuació comunitària, comporta

una precarització dels professionals

contractats, dificulta l’actuació estratègica a

mitjà i llarg termini.

• Més flexibilitat en el finançament de les

accions comunitàries.

• Per a alguns grups i entitats petites és inviable

finançar el 50% de l’acció tal com s’exigeix

des de l’Administració per accedir a la

subvenció.

• Agilitzar els processos de pagament de les

subvencions, per evitar així retard o

endeutament de les associacions.

• Ampliar les subvencions a un mínim de dos

anys.

• Un dels objectius de les accions comunitàries

hauria de ser aconseguir-ne la sostenibilitat.

S’han de pensar formes d’autofinançament,

però mentrestant la complicitat amb

l’Administració resulta imprescindible per

facilitar l’acció.

• Explorar noves fórmules de finançament,

combinant l’aportació de les entitats, del

micromecenatge social i de l’Administració

pública. 

• Buscar fórmules legals i administratives que

facilitin que les (petites) entitats arrelades al

territori puguin optar a la gestió de projectes o

equipaments de proximitat. Per exemple, que

un esplai o un grup de joves pugui optar a la

dinamització d’un espai o d’una activitat

festiva. 

Respostes 2016-2017

S’estan incorporant dos elements nous que han

de tenir una incidència positiva en facilitar

l’accés a finançament: 1) la possibilitat, per

primer cop en una convocatòria de subvencions

de Pla de desenvolupament comunitari (PDC),

d’acceptar com a justificables les despeses

financeres del projecte –i que obre la porta a la

possibilitat d’acudir al mercat (social) del crèdit

per finançar-se mentre no arriben els recursos

de les subvencions–; 2) una convocatòria

bianual per a PDC que ha de garantir un accés

més estable, sostingut i puntual al finançament.

S'ha revisat l’atorgament del percentatge de

cobertura dels projectes de desenvolupament

comunitari en les subvencions de PPDC (plans i

processos de desenvolupament comunitari) o la

implantació d’una convocatòria plurianual de

PPDC conjunta amb els districtes que facilitarà

un avançament del cobrament de la subvenció,

així com la implementació d’una convocatòria

plurianual per a Acció comunitària i

Associacionisme.
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Propostes 2015-2016

Els i les professionals 

• Cal una reflexió i un mapeig de totes les

figures professionals que intervenen en les

accions comunitàries i de com es relacionen

entre elles. 

• Definir la figura de l’organitzador comunitari:

perfils, funcions, capacitats, habilitats,

competències i formació necessària. 

Respostes 2016-2017

S’està treballant per acabar delimitant una “nova

figura” (les organitzadores comunitàries) pel que

fa no tant a currículums formatius, que poden

ser molt diversos, com a tipus de feines i

encàrrecs, que haurien de poder/saber

desenvolupar. S’ha començat a fer a partir d’una

experiència pilot amb el Pla de Barris.

Accions realitzades:

• Codirecció de l’Equip d’Organitzadores

Comunitàries amb el Pla de Barris.

• Projecte de suport a tècnics i tècniques de

barri dels districtes.

• Suport a demandes de professionals dels

serveis de territori.

• Disseny i desenvolupament de jornades de

professionals dels serveis públics de la política

social en l’acció comunitària.

Finalment, pel que fa als serveis socials i
l’acció comunitària, com ja s’especificava

anteriorment, des de l’Institut Municipal de

Serveis Socials a través del Pla d’actuació del

projecte “Impulsem!” 2017-2021, s’està

promovent l’atenció grupal i el treball comunitari

com una part essencial de la resposta dels CSS.
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Valoració per part dels membres del grup d’Acció comunitària de les
respostes de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període
2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre informació, anàlisi,
avaluació i organització

Recollida i sistematizació de la

informació

Augment de les eines d’avaluació

Assoliment dels reptes de la

col·laboració amb l’IGOP

Sobre el support i la formació a
tots els agents de l’acció
comunitària

Possibilitar la formació dels

professionals

Coresponsabilitat

Facilitar l’autogestió de les entitats

Facilitar l’accés al finançament de

les entitats

Sobre una mirada global i
transversal de l’acció comunitària

L’acció comunitària de l’Institut

Municipal de Serveis Socials

Reconeixement i impuls de

projectes comunitaris
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                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Aportació del grup a diferents
projectes i programes

Pla municipal d’inclusió 2005-2010

Pla d’inclusió social 2011-2015

Programa d’actuació municipal

2011-2015

Pla d’actuació municipal 2016-

2019

Aportacions a la Guia operativa de
l’acció comunitària

Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?
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2013
Informe de condicions de vida de les dones. Auditoria de
les desigualtats de gènere a la ciutat, 2013 i actualitzat el
2015.

2012
Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva
entre dones i homes 2012-2015.

2011
Implantació del Pla municipal per a les dones 2011-2014.
Inauguració del Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències
per a dones, i per als seus fills i filles, en situacions de
violència masclista.

2015
Mesura de govern La transversalitat de gènere a
l’Ajuntament de Barcelona.

2017
Pla estratègic contra el sexisme a la ciutat 2017-2022.
Mesura de Govern per una Democratització de la Cura
2017-2020.

2010
Primera enquesta de violència masclista a Catalunya.

2009
Celebració del II Congrés de Dones de Barcelona “Les dones

com a agents de transformació de la ciutat”.
Aprovació del Programa d’equitat de gènere de l’Ajuntament

de Barcelona. Es concreta en dues línies d’actuació: el Pla
d’igualtat d’oportunitats i la Comissió Interdepartamental de

l’Equitat de Gènere.

2007
Pla municipal contra la violència vers les dones

2007-2009.
Informe Balanç de polítiques de Dones i d’Igualtat

de gènere 2007-2011.

2006
Pla per a l’abordatge integral del treball sexual.

2005
Pla municipal per a les dones 2005-2009.

Antecedents
• Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany (des de l’any

1987).
• Circuit Barcelona contra la violència vers les dones (des

de l’any 2001).
• Pla operatiu contra la violència vers les dones 2001-2004
• Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers

les dones (des del 2002).
• Plans d’igualtat a les empreses de la ciutat de Barcelona

(des de 2002) que han consolidat la Xarxa d’Empreses
per a la Igualtat d’Oportunitats.

• Regidoria d’Usos del Temps (creada el 2004).
• Premi 25 de novembre (des del 2005).
• Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones -

CIRD.

2008
Pla municipal per a la inclusió 2008-2011.

2011-2012
Pla d’inclusió social.

2014
Posada en marxa del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida

(SARA), que continua la tasca de l’Equip d’Atenció a les
Dones - EAD (creat el 1983).

Mesura de Govern del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts
per a la Igualtat i la No-Discriminació, coliderat per

l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de
Barcelona i amb la participació dels departaments de

Benestar i Família i d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva
a la ciutat de Barcelona.

DONES
El grup de treball Dones (inicialment denominat Dona) es constitueix l’any 1988 amb l’objectiu de visibi-

litzar i donar veu a les dones de la ciutat. Durant aquests anys ha tractat els diversos àmbits que afecten

les dones: prevenció de la violència de gènere, participació, conciliació de la vida personal i laboral, a més

de l’abordatge de la perspectiva de gènere en la salut, la igualtat d’oportunitats o la immigració, entre

altres. El grup Dones del CMBS no es va reunir el curs 2016-2017 atès que l’Ajuntament va convocar la

Taula contra la feminització de la pobresa, una taula àmplia en la qual les entitats de dones i de pobresa

del CMBS van ser convidades a participar.

LES DONES A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE DONES EN L’AGENDA 
DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

RECONEIXEMENT I PARTICIPACIÓ de les dones

• Escoltar i visibilitzar les dones.

• Apoderament i participació social.

• II Congrés de les Dones.

• Dia Internacional de les Dones / Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany.

• Promoció i polítiques d’usos dels temps.

• Xarxa NUST.

• Programa d’equitat de gènere.

• Pacte de mínims per a les polítiques de dones.

Sensibilització, prevenció i atenció a la VIOLÈNCIA VERS LES DONES

• Accions de formació i sensibilització adreçats a homes i llurs infants a través del servei de

suport a la violència en l’àmbit familiar.

• Tallers i programes educatius per a escoles i instituts sobre la violència masclista.

• Campanyes de sensibilització ciutadana: joguines no sexistes, violència masclista...

• Plans, recursos i serveis adreçats a les dones.

• Promoció d’estudis sobre la violència en l’àmbit familiar.

SALUT, TREBALL I ÈTNIA amb perspectiva de gènere

• Foment de la salut sexual i reproductiva.

• Intersecció ètnia-gènere: el cas de les dones gitanes.

• Abordatge de l’explotació sexual.

• Informes i estudis sobre les condicions de vida de les dones, estat de salut i impacte de la

crisi econòmica.

FORMACIÓ als professionals

• Suport psicològic i formació als professionals dels centres d’atenció a les dones.

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Dones

39
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

RECONEIXEMENT I PARTICIPACIÓ de les dones

El curs 2007-2008 el grup va elaborar un document de drets bàsics per a la promoció d’un
pacte de mínims, i es proposava que fos presentat al Consell de les Dones de Barcelona i al

II Congrés de Dones de Barcelona (2009).

L’any 2015 es va crear la Mesura de govern La transversalitat de gènere a l’Ajuntament de
Barcelona, que té per objectiu dotar l’Ajuntament de Barcelona de les bases per a l’establi-

ment d’un marc conceptual, organitzatiu, normatiu i executiu per implementar de manera

real i efectiva la transversalitat de gènere. Es preveu concretar, ampliar i desenvolupar els

compromisos ja adquirits i incorporar, de forma sistemàtica, la igualtat en la dinàmica de tre-

ball de totes les àrees i districtes.

Amb aquest objectiu, s’iniciaren noves línies de treball per tal d’afavorir un canvi institucional

sistemàtic cap a un bon govern en termes d’equitat de gènere, garantint que el personal del

Consistori compti amb tots els recursos necessaris per poder implantar aquesta perspectiva,

i així la igualtat de gènere passi a ser realment una prioritat transversal a totes les polítiques

municipals.

A continuació s’exposen els antecedents de la inclusió de la igualtat de gènere a l’Ajuntament

de Barcelona, recollits a la Mesura de govern La transversalitat de gènere a l’Ajuntament de

Barcelona, de desembre del 2015:

“A la ciutat de Barcelona les polítiques d’igualtat de gènere tenen ja un llarg reconegut i

una notable consolidació. Tanmateix, han estat enfocades principalment a la implemen-

tació d’accions específiques dirigides a les dones en els diversos àmbits sectorials, així

com en fomentar la participació, tant mitjançant els Consells de dones, com amb la cele-

bració de dos amplis Congressos de Dones els anys 1999 i 2009. [...] La primera aproxi-

mació a la transversalitat de gènere apareix al Pla municipal per a les dones (1995-1999),

on es parlava de la necessitat que la política municipal no fos discriminatòria, integrant

aspectes com el llenguatge no sexista, la realització d’una política de personal no discri-

minatòria, contemplant qüestions com l’assetjament sexual i el reconeixement del treball

de cura. L’informe-balanç d’aquest pla assenyala com a reptes no assolits, tant la dispo-

nibilitat de dades i estadístiques municipals desagregades per sexe, com la modificació de

la política laboral.”

En el Programa municipal per a les dones (2001-2004) s’incorpora, per primera vegada, la

línia estratègica de “la transversalitat de la perspectiva de les dones com a criteri en l’actuació

municipal i la priorització del treball amb els territoris de la ciutat”. Això es va intentar con-

40 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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cretar mitjançant la creació de taules tècniques de coordinació interdepartamental, informa-

ció i formació, i el treball amb els districtes i les àrees de l’Ajuntament, entre d’altres. Amb

tot, es tractava de propostes que no es van poder desenvolupar ni van arribar a realitzar-se.

La transversalitat de gènere també va ser un dels principis orientadors del Pla municipal per

a les dones (2005-2009), on, entre d’altres mesures, destaca la voluntat de posar en marxa

pressupostos amb perspectiva de gènere i d’adoptar una comunicació no androcèntrica. Una

de les tres línies d’actuació del Pla portava per títol “Incorporar la perspectiva de gènere en

tots els àmbits de gestió municipal”, i es concretava en l’elaboració d’indicadors per a l’ava-

luació de l’impacte de gènere de les polítiques municipals. Malauradament, de nou, aquestes

iniciatives van trobar molts obstacles per arribar a ser implementades.

L’any 2010 es va realitzar un diagnòstic sobre l’estat del desplegament de la transversalitat

de gènere a l’Ajuntament, on es concloïa que pràcticament no s’havia executat cap de les

actuacions identificades com a necessàries per poder transversalitzar el principi d’igualtat

entre dones i homes de manera efectiva. Es destacava, però, com a element positiu, la posa-

da en marxa del I Pla d’igualtat intern de recursos humans en compliment de la Llei 3/2007.

Aquest I Pla d’igualtat intern va tenir una vigència de dos anys (2011-2013) i es va elaborar

amb l’objectiu principal de promoure la igualtat de gènere en la política de recursos humans

interna de l’Ajuntament de Barcelona. La seva avaluació va posar en relleu la necessitat d’o-

brir un procés de disseny ampli d’un segon pla. Així, el març del 2015 s’aprova el II Pla d’i-
gualtat d’oportunitats entre dones i homes (IIPIODH), més ambiciós i amb el consens de

tots els grups municipals.

El IIPIODH conté una important diagnosi sobre la cultura de l’organització; la situació d’ho-

mes i dones en la plantilla del personal de l’Ajuntament; la selecció, formació contínua, pro-

moció i provisió; la política retributiva; l’ordenació del temps de treball; el llenguatge i la

comunicació inclusiva, i la salut, la seguretat laboral i la prevenció de l’assetjament. A partir

d’aquí, estableixen set objectius d’intervenció i 27 accions concretes que aborden qüestions

com ara: augmentar l’equilibri entre dones i homes i la presència de les dones en llocs de

decisió dins l’estructura administrativa de l’Ajuntament; garantir l’equitat de gènere en les

retribucions del personal municipal; o integrar la conciliació de la vida laboral i personal en

la cultura organitzativa, entre altres.

Paral·lelament, aquests dos plans de caràcter intern vinculats només a la política de recursos

humans pròpia, han conviscut amb el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i
efectiva entre dones i homes (2012-2015). Aquest pla inclou un eix dedicat a la transversa-

litat, on es plantegen quatre objectius: la creació d’espais de treball per planificar, gestionar

i avaluar les polítiques municipals des de la perspectiva de gènere; l’assessorament als dife-

rents departaments i districtes de l’Ajuntament perquè incorporin la perspectiva de gènere;

la promoció de l’ús d’un llenguatge no sexista, i el foment de la igualtat d’oportunitats entre

el personal de l’administració. En aquest darrer objectiu, destaquen línies estratègiques que

pretenen garantir les condicions d’igualtat en cossos municipals on la presència de dones és
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poc habitual i aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en tots els àmbits de

responsabilitat municipal.

D’altra banda, en matèria normativa, també l’any 2013, es va aprovar un Decret d’Alcaldia

sobre “Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals”, que contempla

algunes clàusules específiques orientades a alguns col·lectius de dones. Així mateix, el mes

de maig de 2015 es van aprovar, per Comissió de Govern, dues normes que afecten l’impuls

de la transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona:

• “Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere
en els documents de caràcter normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu de
l’Ajuntament de Barcelona”. Aquest és un primer marc normatiu dirigit a modificar la

forma en què es dissenyen, implementen i avaluen les polítiques locals. Fonamentalment

se centra en proposar l’elaboració d’informes d’impacte de gènere, i proporcionar-ne acom-

panyament, i fixa la formació específica en igualtat com a eina central de suport.

• “Proposta de directrius per a l’elaboració de les normes municipals”. De caràcter més

ampli, inclou dos punts amb clares vinculacions en matèria de gènere: el primer, sobre llen-

guatge no sexista, i l’altre, sobre informes d’anàlisi d’impacte de gènere.

L’any 2013, el CIRD –abans Centre d’Informació i Recursos per a les Dones– passa a exercir

funcions de suport tècnic per a la transversalitat de gènere i es constitueix com a oficina tèc-

nica de referència per al conjunt de la ciutat en matèria d’igualtat de gènere. Els anys 2014

i 2015, el CIRD (que passa a anomenar-se Centre d’Igualtat i Recursos per a les Dones),

elabora dos informes sobre l’estat de la transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona,

que inclouen entorn a vint entrevistes a personal tècnic, directiu i cos d’assessoria de

l’Ajuntament de Barcelona. Aquests informes arriben a la conclusió que s’han assolit certs

avenços, com ara l’augment dels recursos humans destinats a la igualtat, un major diàleg

dels diferents actors amb el CIRD, un augment dels cursos formatius fets pel CIRD a diversos

actors del Consistori, o la creació de les dues normatives abans citades.

Alhora, però, plantegen alguns reptes significatius: la distància existent entre el discurs i la

pràctica política al voltant de la igualtat de gènere, l’existència de poca claredat sobre com

concebre la igualtat entre dones i homes, la persistència de dificultats específiques en els

sectors més masculinitzats, i la percepció dins l’organització de la igualtat de gènere com una

amenaça més que com una oportunitat, en tant que perceben que es tracta d’una fiscalitza-

ció de la feina que es fa, més que d’un valor públic i democràtic que cal impulsar i preser-

var.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es promociona l’elaboració d’estudis i la creació d’espais

de reflexió al voltant dels usos dels temps. Des de 2004 s’impulsen polítiques de temps que

incideixen en àmbits com la vida familiar, la formació o l’oci i que han permès la transforma-

ció dels espais de la ciutat per a la vida quotidiana. En aquest sentit, el curs 2009-2010 es

van elaborar vuit projectes d’intervenció integral en barris i àrees urbanes d’atenció especial

i un catàleg d’actuacions d’usos del temps, entre les quals destaquen l’obertura de patis
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escolars, la creació de camins escolars, la programació d’activitats de temps en família o l’o-

bertura de sales d’estudi nocturnes.

La Xarxa d’Empreses NUST (nous usos socials del temps) va ser creada el 2006 i està com-

posta d’empreses de branques d’activitat, sectors i dimensions diverses, que volen col·laborar

en l’aplicació de mesures d’usos dels temps dins l’àmbit laboral. El curs 2008-2009 es va

donar un impuls a la xarxa, que va passar de 35 a 50 empreses membres i va assolir les

90.000 persones beneficiàries. Es van fer 6 jornades de formació i intercanvi d’experiències

i bones pràctiques i es va editar la guia Bons exemples per guanyar temps: l’empresa i les
persones, així com un vídeo en tres idiomes on es mostren les experiències de bones pràcti-

ques desenvolupades per les empreses membres de la xarxa. El nombre d’empreses interes-

sades en una millor organització del servei amb repercussions directes en la conciliació ha

passat de 85 el 2013, a 92 el 2014, 102 el 2015 i 110 el 2016.

D’altra banda, el 2012, l’Ajuntament va crear el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en
Conciliació i Temps, que vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses

compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre la vida labo-

ral, familiar i personal.

El projecte Temps de barri, temps educatiu compartit té l’objectiu de millorar el temps

de les famílies, mitjançant l’actuació en xarxa dels agents educatius i socials dels barris

a través del programa Patis escolars oberts al barri. El curs 2017-2018 es porta a terme

a 72 centres de tots els districtes de la ciutat.

II Congrés de les Dones

En el procés que va portar a la celebració del II

Congrés, els dies 16 i 17 d’octubre de 2009, dues

mil barcelonines van treballar per donar a conèixer la

seva visió de la ciutat i per fer propostes de futur. El

Congrés es va articular en quatre eixos temàtics (Les

dones transformen des de la ciutadania; Les dones

transformen des de la cultura; Les dones transfor-

men des del temps i els treballs; Les dones transfor-

men des de l’espai públic i la vida quotidiana) sobre

els quals es van fer 560 propostes, que van ser la

base del Pla municipal per a les dones 2011-2014.
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• Des de 1987 l’Ajuntament impulsa el Premi 8 de març M. Aurèlia Capmany, que

coincideix amb la celebració del Dia Internacional de les Dones i amb el qual es dona

suport a projectes que contribueixen a prevenir i afrontar situacions de discriminació

i desigualtat de gènere des de les més diverses temàtiques i en tots els àmbits.

• El Premi Dona i Esport “Mireia Tapiador” s’atorga des de 2006 i vol reconèixer la tra-

jectòria d’una dona esportista o promotora de l’esport.

• Des de 2005, en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers

les dones, s’impulsa el Premi 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència vers les Dones, que reconeix les persones, institucions, col·lectius i

grups que aposten per treballar per una ciutat on predominin formes de convivència

plurals i solidàries.

Sensibilització, prevenció i atenció a la VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES

L’Ajuntament de Barcelona està atent a la perspectiva de gènere en les seves polítiques i

actuacions. El Programa d’actuació municipal 2008-2011 va donar un impuls especial a les

polítiques d’igualtat i d’atenció a les dones amb accions com l’ampliació del personal de

l’equip d’atenció a la dona, l’increment d’atenció del servei adreçat a nens i nenes que han

viscut en entorns de violència masclista i la incorporació de la línia preventiva en el servei

adreçat a l’atenció d’homes.

Els últims anys, des dels serveis i programes municipals s’han portat a terme diversos tallers
educatius de caire preventiu i s’han editat materials amb continguts de perspectiva de gène-
re:

• “Els paranys de l’amor”, taller de prevenció de les relacions de parella abusives per a ado-

lescents que es porta a terme als IES des de 2004.

• “Cops amagats”, taller de prevenció de violència de gènere per a joves.

• Vídeo Des de l’esport contra la violència masclista: Actua! Actuem!, editat el curs 2009-

2010 amb la participació d’esportistes mundials, olímpics i paralímpics.

• Difusió de la campanya sobre joguines no sexistes (curs 2007-2008).

• “La maleta sobre Drets Sexuals i Reproductius”, material elaborat pel CIRD adreçat a grups

i entitats de dones i a professionals que treballen amb joves de més de 16 anys.

• Recurs pedagògic del CIRD sobre ciberassetjament amb la finalitat d’abordar el fenomen

des d’una perspectiva de gènere, però també des de l’anàlisi dels arquetips i de les narra-

tives audiovisuals que han tingut i tenen més impacte en la configuració dels imaginaris

socials. Està adreçat a professionals de l’educació formal i informal que treballen amb grups

de joves d’entre 12 i 18 anys.
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• El curs 2016-2017 la Regidoria de Feminismes i LGTBI va posar un punt d’informació i

orientació contra les agressions sexistes, en el marc de les Festes de la Mercè, en què

també es va posar l’estand #BCN Antimasclista: “Còmics contra el masclisme”.

En relació amb l’assetjament sexual, cal assenyalar que el Pla municipal contra la vio-

lència vers les dones, aprovat el 2007, incorpora la prevenció, coordinació i atenció de

les violències vers les dones que no estan en l’àmbit de la parella, com l’assetjament

sexual. Els plans d’igualtat a les empreses incorporen com a criteri central, a part d’a-

conseguir disminuir les desigualtats laborals entre dones i homes, la lluita contra l’as-

setjament sexual en l’àmbit laboral.

Al llarg dels anys, des de l’àmbit municipal s’han impulsat i s’ha donat suport a diversos ser-
veis i recursos per a les dones:

• Els 10 punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) són serveis de proximitat que ofe-

reixen informació i atenció a les dones.

• El 2005 es va obrir el Servei de suport a la violència en l’àmbit familiar, que a més d’a-

bordar la rehabilitació d’homes que maltracten, intervé amb els fills i filles d’aquestes pare-

lles a través del programa Mentories, que els ajuda a identificar i interioritzar un model

parental alternatiu i positiu que els permeti construir noves formes de relació. El programa

l’impulsa l’entitat SURT, amb el suport de l’Ajuntament.

• El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD); el 2007 es va elaborar una anà-

lisi dels seus objectius i funcionament per tal de donar-li un nou impuls, i actualment s’a-

nomena Centre d’Igualtat i Recrusos per a les Dones.

• L’Equip d’Atenció a les Dones (EAD) és un servei que entre els anys 1983 i 2013 va oferir

atenció especialitzada per a la protecció de les dones i els seus fills i filles que pateixen vio-

lència masclista. L’any 2014 es va transformar en el Servei d’Atenció, Recuperació i
Acollida (SARA), i va assumir nous reptes.

• El Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per a dones, i per als seus fills i filles, en

situacions de violència masclista, amb una capacitat de 27 places, de les quals 10 són per

a dones i la resta per a llurs fills i filles.

• El Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), que el 2009

va posar en marxa el projecte “Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere”, un projecte

cap a l’equitat de gènere a través de la participació basada en la prevenció i l’eradicació de

relacions violentes cap a la parella i cap als fills/es.

• El servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència en l’àmbit familiar (SAN).

Aquest servei va finalitzar el 31 de desembre de 2013, en fusionar-se amb l’EAD per a la

creació del SARA.

• El Circuit Barcelona contra la violència vers les dones, que funciona des de l’any 2001 i

permet coordinar tots els serveis de les diferents institucions i administracions que treballen

en un territori. Hi ha un circuit definit per a cada districte.
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• L’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, sorgit de les reco-

manacions del I Congrés de les Dones del 1999, està format per 515 entitats adherides i

més de 800 persones a títol individual, a més de 27 entitats esportives. El 2016 hi havia

715 entitat adherides, de les quals 27 s’hi van sumar el 2016.

Infants i adolescents atesos per l’EAD i el SAN, 2007-2016

                                        2016       2015      2014      2013      2012     2011     2010     2009    2008     2007

Total                                   505         487        419        432        582       408       387       416      490       208

Des de la Direcció del Programa de Dona s’ha treballat conjuntament amb el Consorci de

Serveis Socials de Barcelona per definir el Model metodològic d’atenció a la infància i l’a-
dolescència en situacions de violència masclista, a partir de dos documents: Definició del
model d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des
dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona (que va ser aprovat el 2013 i té caràcter

vinculant per a tots els serveis socials municipals) i Definició del model d’intervenció amb
adolescents que viuen, o que exerceixen, relacions afectivosexuals abusives o altres manifes-
tacions de violència masclista, des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona que
proporcionen una atenció ambulatòria de tractament en situacions de violència masclista.

Aquest model metodològic va esdevenir Mesura de Govern el mateix 2013.

La Direcció del Programa de Dona i la Direcció de Drets Civils, amb el colideratge del Consorci

d’Educació de Barcelona, van iniciar el 2012 el Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la
Igualtat i la No-Discriminació, amb l’objectiu de dissenyar estratègies de prevenció i sensi-

bilització adreçades a nenes i nens, nois i noies d’entre 6 i 16 anys, així com també a profes-

sorat, famílies i entorn educatiu proper. A partir de juny de 2015, amb diversos canvis orga-

nitzatius, el Programa depèn de la Direcció Tècnica i la Regidoria de Feminismes i LGTBI,

però aquests canvis no incideixen en la implementació que ja havia començat el curs acadè-

mic 2014-2015. La innovació d’aquest projecte rau, sobretot, en la integració del seu contin-

gut en el currículum formal de totes les àrees de coneixement i matèries que s’imparteixen a

educació primària i educació secundària a través del professorat de cada centre, que dins un

procés de sensibilització i formació aborda els eixos de diversitat afectiva, sexual i de gènere,

de diversitat funcional, de diversitat cultural i les diferències i desigualtats entre dones i

homes. Cal destacar que aquest programa incorpora l’educació afectivosexual com una de

les seves línies prioritàries i com a element imprescindible dins les estratègies preventives.

També es van portar a terme dos processos comunitaris, principalment amb la participació

de famílies de l’alumnat a dos barris, Sants i Trinitat Nova. Un altre element d’innovació con-

sisteix en el disseny d’una avaluació de procés i d’impacte. Els cursos 2014-2015, 2015-

2016 i 2016-2017 s’ha portat a terme una prova pilot a 6 escoles i 5 instituts amb uns resul-

tats exitosos quant al canvi d’actituds, que era el principal objectiu.

Durant el curs acadèmic 2017-2018 s’ha treballat, i encara s’està fent, en el traspàs del

Programa al Consorci d’Educació de Barcelona, que n’assumirà la coordinació per iniciar un

procés progressiu de generalització a tots els centres de la ciutat. La convocatòria per al curs

2018-2019 preveu la incorporació de 15 centres nous. Aquests centres, els que ja van imple-
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mentar el Programa anteriorment i els que de forma successiva s’hi vagin incorporant forma-

ran part d’una xarxa per compartir coneixements, bones pràctiques, dubtes i intercanvi d’o-

pinions a través d’una plataforma virtual i de les trobades presencials que s’organitzin.

SALUT, TREBALL I ÈTNIA amb perspectiva de gènere

L’Ajuntament, liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, va aprovar el 2014 la

Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. La

mesura s’articula en cinc grans línies estratègiques: àmbit educatiu, comunitari i familiar, d’a-

tenció, de la salut pública i de la comunicació. Fruit d’aquesta mesura, es va constituir una

taula formada per representants de l’Administració i d’entitats del Tercer Sector amb la fina-

litat d’establir i coordinar les línies estratègiques prioritàries, accions i mesures que es desen-

volupen.

També cal destacar el programa SIRIAN, de consulta individual sobre contracepció, promo-

gut pel Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que treballa el ves-

sant preventiu de la salut sexual i reproductiva a través d’una consulta individual sobre con-

tracepció.

Per tal de conèixer la realitat de les barcelonines i les seves condicions de vida, i poder així

adequar les polítiques públiques de dones a les necessitats d’aquest col·lectiu, des de

l’Ajuntament es promociona l’elaboració d’estudis i enquestes. L’any 2013 el CIRD va elaborar

l’Informe de condicions de vida de les dones 2013. Auditoria de les desigualtats de gènere
a la ciutat –posteriorment actualitzat amb dades del 2015–, que es va constituir com una eina

de coneixement més acurat de la realitat de les barcelonines. Des de la Direcció del Programa

de Dona també es va encarregar a l’entitat SURT Fundació de Dones l’Estudi sobre l’impacte
de la crisi econòmica en les dones a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’obtenir un

coneixement acurat de l’impacte de la crisi sobre la situació laboral, social i personal de les

dones, per poder fer propostes per dissenyar intervencions municipals per al foment de l’ocu-

pació femenina i la millora de les condicions de vida de les dones a la ciutat.

Anualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza l’Informe de Salut, que fa anys

que té en compte la desgregació de dades per sexe i la incorporació de la perspectiva de

gènere. L’Informe 2015 va incorporar les recomanacions de millora aportades pel

Departament de Transversalitat de Gènere a partir de la revisió de l’edició 2014, i es va tre-

ballar amb el Consorci Sanitari de Barcelona per presentar per primera vegada dades d’uti-

lització de serveis sanitaris desagregades per sexe. Quant als indicadors de violència masclis-

ta, a partir de l’Informe 2014 es van incloure indicadors com l’actuació dels equips d’atenció

a les dones (EAD) o la mortalitat per homicidis en dones. A l’Informe de Salut 2016 es van

incloure preguntes noves en relació amb violència masclista, maltractament emocional, físic

i/o sexual, a més d’una pregunta sobre discriminació per sexe i per orientació sexual.
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El Pla d’abordatge integral del treball sexual va ser aprovat per l’Ajuntament l’abril de

2006 amb els principis de proximitat, coordinació, perspectiva de gènere i defensa dels

drets de les dones que exerceixen el treball sexual a Barcelona. Aquest Pla compta

amb l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS), que va entrar en

funcionament el maig de 2006.

L’agència ABITS disposa d’un pla específic sobre treball sexual i contra l’explotació

sexual. El Pla per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes 2012-

2015, aprovat com a Mesura de govern, va incorporar els eixos estratègics, els objec-

tius específics i les accions de l’Agència.

Algunes de les línies d’intervenció de l’Agència són:

• El Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS), adreçat a dones que exerceixen treball

sexual i són víctimes d’explotació sexual o tràfic d’essers humans, especialment per

a aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública. Al llarg del 2015 al

SAS es van dur a terme 883 entrevistes socioeducatives i es van programar 450

entrevistes psicològiques.

• El Servei d’inserció laboral per a dones que exerceixen o han exercit el treball sexual.

• El Servei d’acolliment i protecció que ofereix representació jurídica per a dones que

volen denunciar situacions d’explotació sexual.

• El programa d’acolliment d’urgències de dones víctimes de tràfic d’essers humans i

els seus fills i filles.

El pressupost del Pla va augmentar entre 2008 i 2010 de 484.000 a 723.000 euros,

cosa que va possibilitar una millora del servei. I del 2010 al 2016 el pressupost d’ABITS

s’ha doblat. Entre les actuacions preventives que porta a terme ABITS destaca el con-

veni amb la Fundació Àmbit Prevenció (Àmbit Dona) per a la realització de tallers d’a-

poderament i habilitats parentals de mares nigerianes.
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Promoció de la participació de les dones gitanes

L’Ajuntament de Barcelona fomenta la participació activa de les associacions de dones

gitanes (Drom Kotar Mestipen, Veus Gitanes) perquè contribueixin a la definició de les

polítiques de gènere des de la seva perspectiva, tant al Consell Municipal de Dones

com al Consell Municipal del Poble Gitano.

Fruit d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament va donar suport al I Congrés Internacional

de Dones Gitanes 2010, que va concloure amb la Declaració Gitana de Barcelona. Pel
compromís amb les altres dones gitanes, que aposta per la creació d’una xarxa global

de dones gitanes.

L’Ajuntament també va donar suport a la constitució de l’associació de dones Veus

Gitanes – Romane Glausurâ, que té entre els seus objectius generar, crear i estendre

un debat plural sobre gènere, apoderament i cultura i dona gitana, i al projecte La Casa

de Shere Rom, adreçat a infants i joves de 6 a 16 anys, té com a objectius la disminució

de l’absentisme i l’abandonament i la millora de les competències bàsiques. Un altre

projecte que ha tingut un impacte positiu en l’àmbit de l’ensenyament és l’Espai Jove,

que està dirigit a les noies gitanes dels instituts de la ciutat i a les seves famílies.

Una àrea d’especial atenció per a l’Ajuntament ha estat l’accés al mercat de treball de

les dones gitanes, amb un conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado

Gitano, i el lideratge de Barcelona Activa.

Pel que fa a la promoció de la salut, l’Ajuntament dóna suport al projecte Salut de les

Dones Gitanes, coordinat des de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya

(FAGIC) en col·laboració estreta amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

La incorporació a les polítiques municipals de la perspectiva de gènere en l’abordatge

de les problemàtiques específiques del poble gitano queda palesa amb la creació d’un

servei específic per atendre les necessitats de la població itinerant galaicoportuguesa

d’ètnia gitana centrat especialment en les dones.

El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, creat el 1998, és l’òrgan consultiu

que actua com a plataforma estable d’interlocució i debat per a aquelles qüestions refe-

rents a la millora del benestar i la qualitat de vida del poble gitano a la ciutat de

Barcelona. El març del 2015 el Consell ha participat en el procés d’elaboració, presen-

tació i implementació de l’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona: diagnosi i

línies d’actuació, que recull com a un del principis rectors “Visió de gènere. Les dones

gitanes, un dels motors de transformació”.
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FORMACIÓ als professionals

Les actuacions de suport psicològic i formació als professionals que treballen en diferents

serveis municipals de prevenció i abordatge de la violència de gènere es preveuen en els con-

tractes laborals. Els contractes del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) i del

Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM) contemplen

dos aspectes que tenen una relació directa tant amb el suport i cura a professionals com amb

la qualitat del servei que han de prestar: formació permanent a tot el personal dels dos serveis

(un mínim de 30 hores anuals) i supervisió externa de casos i del conjunt de la intervenció

realitzada. El contracte del SARA, a més, recull com a obligació la supervisió externa del tre-

ball grupal. Per la seva banda, dins l’Agència ABITS, el Servei d’Atenció Socioeducativa (aten-

ció a dones que exerceixen la prostitució a la via pública), en el seu plec de contractació

inclou que l’empresa adjudicatària ha de garantir 30 hores anuals de formació permanent,

dues hores mensuals de supervisió externa i, com a espai de cura, també es garanteix a l’e-

quip un mínim de 4 hores quinzenals de treball en equip.

En relació amb la formació específica dels professionals que treballen en l’atenció a la vio-

lència de gènere, el curs 2014-2015 es va desenvolupar el curs “Intervenció amb infants i

adolescents, i amb les mares, en situacions de violència masclista”, adreçat a equips de cen-

tres de serveis socials i es va fer una nova edició del seminari “Abordatge del tràfic d’éssers

humans amb finalitat d’explotació sexual, eines per a la detecció”, dirigit a 32 professionals

vinculats als serveis que formen part del Circuit contra la violència vers les dones.

El curs 2015-2016 destaquen els programes de suport psicològic als equips del SARA i dels

PIAD; les sessions mensuals de supervisió externa, i la formació mindfulness/atenció plena

per als professionals. El 2017 es va incorporar aquesta formació al Pla de formació de pro-

fessionals d’ambdós serveis. Els professionals del Servei d’Atenció Domiciliària tenen incor-

porat en el seu Pla de formació cursos orientants a la prevenció, afrontament de l’estrès i

resolució i mediació en conflictes interperesonals, i també se’ls ofereix formació en tècniques

de meditació.
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Propostes 2005-2006

Dona jove 
• Impulsar la coeducació en les diferents línies

d’actuació: creació d’agents coeducatius,

formació d’agents, augment del pressupost de

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona

(IMEB) per a programes amb continguts de

perspectiva de gènere dins del programa

d’educació amb valors. 

• Fomentar, amb programes específics, la

participació de les dones joves en els espais

joves, centres cívics i casals. 

• Ampliar els PIAD com a plataformes

excel·lents per arribar a les dones joves, més

grans de 16 anys, en un sentit més formatiu. 

• Impulsar accions de formació i sensibilització

adreçades a homes joves sobre els models de

noves masculinitats. 

• Ampliar els tallers de prevenció de violència en

els espais de relació juvenil i implementar

programes de detecció de violència adreçats a

dones i homes joves. 

• Ampliar la xarxa de serveis educatius públics

per a nens i nenes de 0 a 3 anys. 

• Impulsar la inclusió de l’assetjament sexual en

el lloc de treball a la Llei de riscos laborals. 

• Impulsar creacions i programes en l’àmbit

laboral, salut, participació... que afavoreixin

construir una societat que reconegui les filles

de pares immigrants com a pròpies i com a

ciutadanes de ple dret. 

Respostes 2006-2007

• Taller Cops amagats, de prevenció de violència

de gènere per a joves.

• Conveni amb el Consell de Joventut de

Barcelona per donar suport al programa Dona

Jove.

• Ampliació a 10 PIAD (punts d’informació i

assessorament per a dones), un per a cada

districte. 

• Jornades de Masculinitats (2004 i 2006).

• Nova línia de tallers sobre la masculinitat

hegemònica i violència vers les dones,

adreçats sobretot als homes.

• Els nens i nenes atesos al programa Mentories

han passat de 32 l’any 2005 a 86 l’any 2006. 

• El Pla municipal contra la violència de gènere

incorpora la prevenció, coordinació i atenció

de l’assetjament sexual, i els plans d’igualtat a

les empreses incorporen com a criteri central

la lluita contra l’assetjament sexual en l’àmbit

laboral. 

• A tots els plans i actuacions municipals

s’incorporen com a eix transversal la

interculturalitat i l’atenció específica al

col·lectiu de dones immigrants. 

PROPOSTES I RESPOSTES DE DONES 2006-2016
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Propostes 2006-2007

• Promoure la idea d’elaborar un “pacte de

mínims” entre dones de diferents partits

polítics. 

• Debatre el tema dona i política, en el II

Congrés de Dones de Barcelona. 

• Formació política per a dones que estan

exercint lideratge polític, institucional o cívic. I

inclusió de la perspectiva de gènere en els

programes de formació política de

l’Administració. 

• Avaluació de la incidència de l’aplicació de la

Llei d’igualtat a l’Ajuntament de Barcelona. 

Respostes 2007-2008

• Redacció d'una proposta de pacte de mínims

per a les polítiques de dones, de cara a

incloure-la en el programa del II Congrés.

Aquesta proposta va ser presentada als grups

polítics municipals. 

• Preparació del II Congrés de Dones de

Barcelona, que se celebrarà el 2009. 

• Participació activa en la difusió de la

campanya sobre joguines no sexistes i en

campanyes relatives a salut i dona.

• Assessorament psicològic a les dones que

contacten amb els PIAD.

• Anàlisi dels objectius i funcionament del

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

(CIRD).

Propostes 2007-2008

• Promoure els usos dels temps:

- Millorar la comunicació en els projectes de

l’Ajuntament

- Crear espais oberts de reflexió

- Incidir-hi des de tots els serveis municipals i

especialment en la mobilitat 

- Col·laborar amb sindicats per reconèixer-ho

com un dret

- Promoure estudis

- Demanar una administració municipal

exemplificadora

- Ampliar la cobertura del SAD

- Fomentar l’associacionisme de dones 

• Promoure un “pacte de mínims” entre dones

de diferents partits polítics.

Respostes 2008-2009

Xarxa d'empreses NUST
• Realització de sis jornades de formació i

d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.

• Edició de la guia Bons exemples per guanyar
temps: l’empresa i les persones.

• Edició d'un vídeo en tres idiomes on es

mostren les experiències de bones pràctiques

desenvolupades per les empreses membres de

la xarxa.

• Realització de diversos estudis i dossiers.

• Jornada europea Cap on va el nostre temps?,

escenaris de futur (febrer de 2009). 

• Increment del nombre de patis oberts de 6 a

16 dins del programa Temps de barri, temps

educatiu compartit. 

• Elaboració d'un document marc del “pacte de

mínims”.
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Propostes 2008-2009

• El II Congrés de Dones de Barcelona és una

oportunitat per fer propostes des del treball

participatiu: 

- Proposar un debat paral·lel sobre el tema de

la participació política de les dones. 

- Incloure la pobresa de gènere.

- Fer més visible “la producció cultural” de les

dones. 

• Participació de les dones per la transformació

dels espais de la ciutat per a la vida

quotidiana. 

• Participació social i institucional de les dones. 

• Articular des del Consorci d’Educació projectes

i activitats a les escoles per educar els joves

cap a una educació en la igualtat i la

corresponsabilització. 

Respostes 2009-2010

• En el procés que va portar a la celebració del

Congrés, els dies 16 i 17 d’octubre de 2009,

dues mil barcelonines van treballar per donar

a conèixer la seva visió de la ciutat i per fer

propostes de futur. Com a resultat es va fer un

document de 560 propostes:

- Les dones transformen des de la cultura (59

propostes) 

- Les dones transformen des de la ciutadania

(232) 

- Les dones transformen des del temps i els

treballs (87) 

- Les dones transformen des de l’espai públic i

la vida quotidiana (173 propostes) 

• Elaboració de vuit projectes i un catàleg

d’actuacions d’usos del temps que es

despleguen de manera transversal a les

diferents àrees de l’Ajuntament. 

• Taula rodona "Les dones i la crisi econòmica".

14/04/2010

• Actualització de les Recomanacions sobre el
tractament de la violència als programes
informatius i d’entreteniment als mitjans de
comunicació.

• Estudi Les condicions de vida i hàbits de la
població de Barcelona: una aproximació des
de la perspectiva de gènere. 

• Jornada Coeducació: educant pel present,

educant pel futur. 13/05/2010

• Edició del vídeo Des de l’esport contra la
violència masclista: Actua! Actuem!

• IV edició del Premi Dona i Esport.

• Desplegament del projecte Canviem-ho.

Homes per l’equitat de gènere, un programa

de prevenció i sensibilització adreçat als

homes. 
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Propostes 2009-2010

Intersecció ètnia-gènere. El cas de les dones
gitanes 
• Comptar amb la participació del poble gitano

en la definició i el desplegament de les

polítiques. 

• Intensificar la defensa del dret a l’educació i la

sanitat tenint en compte les diferències de

gènere. 

• Reforçar els referents de la comunitat gitana a

les escoles i instituts, garantint la igualtat

d’oportunitats per raó d’ètnia i de gènere. 

• Desplegar més accions específiques vers les

dones de la comunitat gitana. 

• Intensificar el debat entre dones gitanes i no

gitanes sobre el concepte de conciliació entre

cultura i mercat laboral. 

• Adoptar un model d’avaluació de les polítiques

vers el poble gitano que permeti, a més de

recollir dades específiques, millorar-ne

l'efectivitat en el temps. 

• Revisar i incloure en el proper Pla de dones de

l’Ajuntament de Barcelona un abordatge de la

desigualtat per raó de gènere i d’ètnia. 

• Garantir sistemàticament la incorporació de la

perspectiva de gènere en les problemàtiques

específiques del poble gitano. 

Respostes 2010-2011

• Foment de la participació activa de les

associacions de dones gitanes (Drom Kotar

Mestipen, Veus Gitanes) perquè contribueixin

a la definició de les polítiques de gènere.

• Ccompromís amb les altres dones gitanes amb

el suport a l’organització del I Congrés

Internacional de Dones Gitanes 2010,

organitzat per l’associació Drom Kotar

Mestipen, que va concloure amb la Declaració

Gitana de Barcelona. Pel . 

• Conveni de col·laboració amb la Universitat

Autònoma de Barcelona per al desplegament

del projecte La Casa de Shere Rom.

• Conveni de col·laboració amb la Fundación

Secretariado Gitano per a la inserció laboral

del poble gitano.

• Suport als projectes Espai Jove,

d'ensenyament, i Salut de les Dones Gitanes. 

• Creació d’un servei específic per atendre les

necessitats de la població itinerant

galaicoportuguesa d’ètnia gitana.
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Propostes 2009-2010

• Implementar, a l’Ajuntament de Barcelona, la

formació sobre les polítiques de gènere i sobre

com s’encreua el gènere amb els altres eixos

de desigualtat.

Respostes 2010-2011

Respostes a les propostes de transversalitat de
gènere en la política municipal
El 19 de juny de 2009 es va presentar el

Programa d’equitat de gènere de l’Ajuntament

de Barcelona, que es concreta en dues línies

d’actuació: el Pla d’igualtat d’oportuntiats i la

Comissió Interdepartamental de Transversalitat

de Gènere. 

Les accions que ha realitzat la Comissió durant

el curs 2009-2010 han estat, entre altres: 

• Aprovació d’un acord perquè totes les dades

que es recullin estiguin segregades per sexe. 

• Elaboració de la diagnosi de transversalitat i

una bateria de recomanacions per aplicar-les i

millorar-les. 

• Publicació de l’Enquesta de condicions de vida
i hàbits des de la perspectiva de gènere
(Observatori Social de Barcelona). 

• Formació específica de gènere per a entitats

de dones de la ciutat, conselleres de dones de

districte, tècniques de dones de districte,

agents de la Guàrdia Urbana i professionals de

serveis socials bàsics. 

• Monografic sobre gènere a la revista Barcelona
Societat núm. 17.
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Propostes 2010-2011

PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL 2012-2015

Promoció de la inserció laboral de persones en
risc d’exclusió 
• Recollida sistemàtica de les dades per sexe

per part dels diferents programes i actors que

treballen amb l’objectiu de millorar els

processos d’inserció laboral de les persones en

risc d’exclusió.

• Que l’Ajuntament i els actors més directament

vinculats amb el desplegament de les

polítiques educatives promoguin amb més

intensitat el model de coeducació i les

propostes que s’ofereixen des d’aquest model.

• Que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es

fomentin mesures que incideixin en les

pràctiques esbiaixades dels actors mercantils

sobre aquesta qüestió.

• Desenvolupar i incloure clàusules d’igualtat de

gènere als plecs de contractació pública amb

empreses i entitats externes promoguts per tot

el consistori, així com en la normativa de

subvencions, beques i ajuts.

Respostes 2011-2012

• El Pla contempla una visió integral i un

enfocament transversal en les actuacions per

resoldre amb eficàcia situacions que són, per

definició, multifactorials. Pel que fa als serveis

públics, caldrà coordinar accions entre totes

les àrees i departaments que treballin per la

qualitat de vida i la igualtat.

• Pel que fa al principi setè, d’intervencions

adequades al cicle de vida, el Pla recull una

modificació de continguts i s’hi ha incorporat

la perspectiva de gènere: “L’enfocament del

cicle de vida suposa que els poders públics

estiguin alerta als riscos que cada moment

vital pot suposar per a una persona en termes

d’exclusió. Actualment el cicle de vida compta

amb un conjunt de fluctuacions que fins ara

no s’havien tingut presents des de l’esfera

política. Així, la mobilitat geogràfica, el canvi

de feina periòdic i la precarietat en les

relacions de parella i familiars, obliga els

poders públics a atendre els diferents períodes

vitals d’una persona com a eina preventiva.

Hem de dur a terme intervencions adequades

al cicle de vida per enfortir el caràcter

preventiu de la política social, per trencar amb

la transmissió intergeneracional de la pobresa i

l’exclusió i, en darrer lloc, per millorar la

qualitat de vida i la gestió del temps dels

ciutadans.”
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Propostes 2011-2012

• Impulsar programes educatius/preventius de

relacions abusives des dels centres de

primària amb ampliació i continuïtat a centres

de secundària, incorporant-hi un abordatge

psicològic.

• Treballar amb les noies (i també des de la

infància) per tal d’avançar cap a una sexualitat

femenina que no respongui, darrere d’una

façana d’autonomia, als estereotips masclistes,

amb les conseqüències negatives que això

comporta per al desenvolupament personal. 

• Lluitar contra les situacions de discriminació i

desigualtat que poden patir les mares en els

àmbits social, laboral i familiar.

Respostes 2012-2013

• S’incorpora la prevenció i sensibilització sobre

relacions abusives al currículum educatiu. 

• Inici (2012) d'un grup de treball amb persones

expertes en matèria de violència masclista,

pedagogia i psicologia, per dissenyar

estratègies de prevenció i sensibilització

adreçades a nens i nenes, nois i noies d’entre

6 i 16 anys.

• Continuïtat del programa de tallers Paranys de

l’amor, de prevenció de relacions abusives per

a adolescents. Dels 22 centres en els quals es

va treballar el 2012, el 81,8% (18 centres)

repetien experiència de l’any anterior. 

• Material didàctic “La maleta sobre Drets

Sexuals i Reproductius”, adreçat a grups i a

entitats de dones i a professionals que

treballen amb joves de més de 16 anys.

Propostes 2012-2013

• Continuar impulsant les accions preventives de

les diferents manifestacions de la violència

masclista, en especial la prevenció primària

(disminuir la probabilitat de l’aparició de la

problemàtica / transformació de l’entorn de

risc i enfortiment dels grups de persones). 

• Continuar amb els projectes de prevenció de

relacions abusives entre infants i joves als

centres educatius des de la perspectiva

coeducativa a partir de la primera infància. 

• Donar un nou impuls a les intervencions

psicosocials que es fan amb mares i impulsar

la corresponsabilitat de la parella en les

tasques de cura dels infants i també de la gent

gran. 

Respostes 2013-2014

• Inici del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts

per a la Igualtat i la No-Discriminació, per

dissenyar estratègies de prevenció i

sensibilització adreçades a menors de 6 a 16

anys.

• Realització de tallers de prevenció de les

relacions interpersonals abusives per a

adolescents i joves.

• Accions de prevenció des de l’Agència ABITS

(per a l’abordatge de situacions de prostitució i

de tràfic d’éssers humans amb finalitat

d’explotació sexual): conveni amb la Fundació

Àmbit Prevenció (Àmbit Dona) per fer tallers

d’apoderament i habilitats parentals de mares

nigerianes, i tallers impartits per Metges del

Món per a mares en situació de vulnerabilitat i

tràfic d’éssers humans amb finalitat

d’explotació sexual.
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Propostes 2012-2013

• Abordatge de la violència masclista des d’una

perspectiva de prevenció secundària (mentre

succeeix / identificació precoç / reducció del

nombre de casos).

• Metodologia de treball grupal com a estratègia

de prevenció terciària (quan ja s’ha produït el

problema, reduir-ne les seqüeles). 

Respostes 2013-2014

• El febrer del 2015, des de la Regidoria de

Dones i Drets Civils en col·laboració amb

l’Associació de Dones Periodistes de

Catalunya, es presenta la Guia de
recomanacions per al tractament de la
prostitució i el tràfic d’éssers humans amb
finalitat d’explotació sexual als mitjans de
comunicació.

• Realització de 26 tallers d’apoderament,

autoestima i prevenció de violència des del

PIAD.

• Posada en marxa del Servei d’Atenció,

Recuperació i Acollida (SARA) incorporant el

treball grupal amb dones i infants i

adolescents i incrementant el nombre de

projectes, a partir dels grups psicoterapèutics

en l’àmbit social i els grups socioeducatius. 

• Activitats grupals socioeducatives: 

- Taller El repte de ser mare

- Horitzons de feina, taller d’iniciació per a la

inserció laboral

- Horitzons de feina, taller d’aprofundiment per

a la inserció laboral

- Dos tallers monogràfics per a la inserció

laboral

- Projecte APROPA 

• Mesura de Govern per promoure la salut

sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. 
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Propostes 2013-2014

Sobre la prevenció de la violència masclista en
els circuits i serveis 
• Valorar la possibilitat que determinades

entitats que treballen en la detecció i la

prevenció de la violència masclista puguin

participar a les taules territorials del circuit

contra la violència vers les dones. 

• Plantejar espais de treball col·laboratiu entre el

circuit contra la violència vers les dones i els

consells o comissions de dones dels districtes. 

• Necessitat del suport i cura als professionals

que treballen en la prevenció i abordatge de la

violència de gènere, amb diferents mitjans i

metodologies. 

• Aprofundir en l’abordatge en l’adolescència

des del nou SARA. S’han de trobar nous

mecanismes i estratègies. Específicament cal

incidir en l’impacte de les noves tecnologies

vinculades a la violència de gènere en

l’adolescència (bullying, contactes,

ciberassetjament, etc.). 

• Valorar la necessitat d’abordatge de les noves

tecnologies i l’impacte en les noies, en el marc

de la comunitat educativa (AMPA,

professorat...). 

• Formació específica dels professionals que

treballen en l’atenció a la violència de gènere

per treballar en profunditat en aspectes com

els efectes a llarg termini de la victimització en

la subjectivitat (repeticions, etc.). 

Respostes 2014-2015

• Proposta a la Regidoria de Cicle de Vida,

Feminisme i LGTBI perquè aquestes entitats

participin en les estructures de coordinació de

ciutat i territorial per a l’abordatge de la

violència masclista. 

• Creació d'una comissió interinstitucional

d’anàlisi (pilot) d’un cas de feminicidi a la

ciutat i proposta d'accions per millorar el

treball en xarxa entre serveis. 

• Formació permanent a tot el personal i

supervisió externa de casos i del conjunt de la

intervenció realitzada al SARA, al CMAU-VM

(Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències

per Violència Masclista) i al SAS (Agència

ABITS), previstes als respectius contractes.

• Participació en espais per compartir

experiències entre professionals: taula tècnica

ABITS, comissió de ciutat del Circuit...

• Disseny del model metodològic d’atenció, que

s'ha concretat en dues publicacions:

- Definició del model d’intervenció amb infants

i adolescents que viuen situacions de

violència masclista des dels serveis socials

públics de la ciutat de Barcelona. 

- Definició del model d’intervenció amb

adolescents que viuen, o que exerceixen,

relacions afectivosexuals abusives o altres

manifestacions de violència masclista, des

dels serveis socials públics de la ciutat de

Barcelona que proporcionen una atenció

ambulatòria de tractament en situacions de

violència masclista. 

• Producció d'un recurs pedagògic sobre

ciberassetjament, adreçat a professionals que

treballin amb grups de joves d’entre 12 i 18

anys, accessible en format digital. 

• Curs Intervenció amb infants i adolescents, i

amb les mares, en situacions de violència

masclista (quatre edicions adreçades a equips

de centres de serveis socials i una als equips

de l'EAIA). 
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Propostes 2013-2014

Sobre els estereotips en adolescents 
• Continuar fent èmfasi en la intervenció

preventiva des de la infància-adolescència,

amb la implicació de les famílies, els

educadors i la comunitat en general. Fer

abordatge amb grups de mares per tractar la

transmissió de valors. 

• Incorporar el factor emocional i psicològic en

els treballs preventius grupals per guanyar

més eficàcia implicant famílies, equips

educatius, etc. 

• Plantejar intervencions preventives i

d’apoderament (tallers, grups...) també en

l’àmbit universitari, tant per la seva incidència

en els vincles afectius com pel que fa al posi-

cionament professional dels i les joves

estudiants. 

Sobre l’impacte en la salut 
• Continuar enfortint les dones perquè prenguin

consciència de la necessitat de cuidar-se i de

la capacitat de decidir sobre la seva salut. 

• La situació de precarietat econòmica i laboral

impacta de manera diferenciada en les dones i

per aquest motiu és encara més important

incorporar l’impacte dels factors diferencials

de gènere en la salut de les dones, tant en la

detecció com en l’atenció des del sistema

sanitari. 

Respostes 2014-2015

• Nova edició del seminari Abordatge del tràfic

d’éssers humans amb finalitat d’explotació

sexual, eines per a la detecció. 

• Mesura de Govern per implementar el

Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per a la

Igualtat i la No-Discriminació, i planificació de

les accions de prevenció, en les quals

s'incorpora l'educació afectivosexual com a

línia prioritària. 

• Aprovació d’una Mesura de Govern per

fomentar la salut sexual i reproductiva entre la

població de la ciutat de Barcelona i constitució

de la taula de treball.

• Programa SIRIAN, de consulta individual sobre

contracepció.

• Elaboració de l'Informe de condicions de vida
de les dones 2013. Auditoria de les
desigualtats de gènere a la ciutat.

• Estudi sobre l’impacte de la crisi econòmica en

les dones a la ciutat de Barcelona, encarregat

a l’entitat SURT Fundació de Dones.
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Propostes 2014-2015

Sobre la salut amb perspectiva de gènere 
• Continuar amb l’enfocament de gènere en els

estudis sobre salut en general, salut mental i

salut laboral, aprofundint en problemàtiques i

malalties emergents que afecten especial-

ment les dones (càncer, fibromiàlgia, etc.) i

creuant dades amb els estudis de condicions

de vida. 

• En aquesta mateixa línia, es recomana que

s’estudiïn i analitzin els efectes de la

sobremedicalització en dones per franges

d’edat i en l’àmbit de districte, amb especial

atenció a la derivada dels efectes de la

precarietat laboral i econòmica. 

• Atès que les professionals que treballen en la

cura d’altres persones són més susceptibles

de patir una situació d’estrès, es proposa

estudiar quin tipus de suport psicològic es pot

proporcionar a les persones que treballen en

un sector tan feminitzat. 

• Per tal d’incidir sobre la prevenció de l’estrès

cronificat en dones mares, es proposa la

creació de grups de mares o grups d’ajuda

mútua en els espais que freqüenten: espais

familiars 0-3 anys, accions comunitàries als

barris i altres. 

• A més de continuar vetllant per la qualitat

mediambiental, vistos els resultats d’alguns

estudis sobre l’impacte dels estrògens

ambientals en l’origen d’alguns tipus de

càncer (per exemple, de mama), es proposa

ampliar l’estudi de l’impacte que la

contaminació té sobre la producció

d’estrògens. 

• Recomanar al sistema de salut que incorpori

en els protocols la mesura de nivells de

substàncies relacionades directament amb

determinades malalties que afecten la salut de

les dones (fibromiàlgia, fatiga crònica...), com

la vitamina D. 

Respostes 2015-2016

Les respostes a aquestes propostes es troben
detallades al grup de treball Salut.

• Programes de suport psicològic als equips de

SARA i PIAD.

• Sessions mensuals de supervisió externa als

equips de SARA i PIAD. 

• Formació en mindfulness/atenció plena per als

professionals i també cursos de prevenció,

afrontament de l’estrès i resolució i mediació

en conflictes interpersonals.

• Espai mares i nadons de 0 a 3 anys, grup

psicoterapèutic en l’àmbit social gestionat per

l'equip SARA.

• Constitució d'una taula per desenvolupar el

Programa de suport específic a persones

afectades de síndrome de sensibilització

central (SSC) de la ciutat de Barcelona i les

seves famílies. 
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Propostes 2014-2015

Sobre la prevenció de la violència de gènere i
el ciberassetjament 
• Continuar obrint nous canals i metodologies

per promoure la prevenció en violència de

gènere des de la infància/adolescència que

puguin arribar als llocs i espais propis dels

adolescents i joves. 

• Demanar a l’Observatori de les Dones en els

Mitjans de Comunicació que observi la

hipersexualització de la infància, especialment

en el cas de les nenes, de manera que es

puguin promoure recomanacions per a la

prevenció i detecció d’aquestes situacions. 

• Aprofundir en l’abordatge psicoafectiu en els

programes de salut sexual i reproductiva. 

• Incrementar l’estudi i els recursos de la

prevenció del ciberassetjament en el món

educatiu i en les xarxes socials. 

Respostes 2015-2016

• Prova pilot del Programa Xarxa d’Escoles i

Instituts per a la Igualtat i la No-Discriminació

a 12 centres de primària i secundària. A la

primera fase d’implementació de la prova pilot

es treballa amb professorat i alumnat, i la

segona s'adreça a la comunitat educativa i el

territori. 

• Punt d’informació i orientació contra les

agressions sexistes, organitzat en el marc de

les Festes de la Mercè. 

• Estand #BCN Antimasclista: “Còmics contra el

masclisme” a les Festes de la Mercè. 

• Vegeu les respostes del grup de treball Salut.

• Producció, el 2014, d'un recurs pedagògic

sobre ciberassetjament, que contribueix a

despertar una consciència crítica entre els

joves. Adreçat a professionals que treballen

amb grups de joves d’entre 12 i 18 anys,

accessible en format digital.
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Valoració per part dels membres del grup de Dones de les respostes
de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període 2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Assoliment de les propostes del

grup

Adequació de les polítiques

municipals a les necessitats de les

dones

Aplicació del pacte de mínims

Valoració de la implantació del

Programa d’equitat de gènere

Valoració de la implantació de les

polítiques d’usos del temps

Valoració de la xarxa NUST

Efectivitat dels programes de

prevenció de violència masclista en

joves

Efectivitat dels plans d’igualtat de

les empreses

Valoració dels serveis d’informació i

atenció a les dones

Valoració dels serveis de suport a la

volència familiar

Formació a homes per

evitar/revertir la violència masclista

Atenció als infants que pateixen

violència en l’àmbit familiar

Valoració de la Xarxa d’Escoles i

Instituts per la Igualtat i la No-

Discriminació

Implicació de l’Ajuntament en

l’abordatge del treball sexual
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                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Anàlisi de les condicions de vida de

les dones i les seves necessitats de

salut i socials

Atenció a la diversitat: dones d’ètnia

gitana

Suport i atenció a professionals dels

serveis a les dones                           

Formació a professionals dels

serveis a les dones

Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?
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DROGODEPENDÈNCIES

LES DROGODEPENDÈNCIES A LES POLÍTIQUES 
MUNICIPALS

El grup de treball Drogodependències, creat l’any 1988, aborda la problemàtica del consum abusiu de

substàncies des de la transversalitat, i fa especial incidència en la prevenció, la coordinació amb tots els

agents (professionals, entitats i administracions) i l’atenció als col·lectius més vulnerables.

2014
Nova ordenança de terrasses de Barcelona.

2016
Avaluació del Pla d’acció sobre drogues de

Barcelona 2013-2016.
Ampliació Lluís Companys amb CAS i

reducció de danys.

2013
25 anys de prevenció i abordatge de les addiccions.
Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016.

2015
Obertura del pis refugi per a dones amb violència
masclista Espai Ariadna.

2017
Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020.
Trasllat i ampliació del CAS Baluard.
Obertura del CAS Les Corts.

2011
Presentació de l’Informe de Salut de Barcelona
2010. Dades sobre consum de drogues.
Obertura del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)
Gràcia.

2010
Aprovació del Pla operatiu d’integració de les
addiccions a la xarxa sanitària de la ciutat de

Barcelona 2010-2014.
VI Jornada de la Federació Catalana de
Drogodependències, amb el suport de

l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva,
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de

Barcelona i l’ICASS.

2006
Aprovació del Pla de drogodependències

2006-2008.

2006
Pla director de joventut 2006-2010.

1988
Elaboració del primer Pla d’acció sobre

drogues de Barcelona.

2008
Aprovació del Pla d’equipaments juvenils de
Barcelona 2008-2015.
Aprovació de la Mesura de Govern per a la
Contractació Responsable: nou impuls de la
contractació social i ambiental.
Posada en marxa dels COSMIA (Comitès Operatius
de Salut Mental i Addiccions de Barcelona).
Inauguració del Servei d’Orientació sobre Drogues
(SOD).

2009
Pla director de salut mental i addiccions.

Pla d’acció sobre drogues 2009-2012.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE DROGODEPENDÈNCIES 
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

La PREVENCIÓ del consum de drogues i la PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES

• Programes de prevenció universal i selectiva adreçats sobretot a l’adolescència i la joventut

(tallers, material informatiu i de consulta, web per famílies “Parlem”, “Sobre canyes i

petes”, “I tu, què en penses?”, “Reptes”, “Aquí t’escoltem”...) i prevenció des dels centres

de salut (Beveu menys...).

• Control de la venda i consum (establiments, festes públiques, locals d’oci...).

• Participació i coordinació de l’Administració amb empresaris del món de l’oci nocturn.

• Propostes d’oci saludable (De marxa fent esport, sortimbcn.cat, La Karpa, etc.).

• Treball amb la comunitat, i treball comunitari.

• Taules de coordinació per a la prevenció.

RECURSOS i SERVEIS adequats a les diferents necessitats de les persones 
drogodependents

• Assessorament jurídic (Col·legi d’Advocats).

• Perspectiva de gènere (dones drogodependents i fills/es).

• Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD).

• Equipaments: CAS, habitatges d’inclusió social, centres d’acolliment nocturn, equipament

de molt baixa exigència de reducció de danys, pis refugi per a dones.

• Inclusió sociolaboral: contractació responsable i reserva social.

• Treball transversal i agents d’àmbit comunitari.

• Ús i abús recreatiu dels medicaments.

• Drogues i VIH.

COORDINACIÓ entre professionals i amb usuaris i FORMACIÓ a tots els agents implicats

• Coordinació entre professionals especialistes i altres (salut, cossos de seguretat, etc.): 

COSMIA, taules tècniques de districte

• Aportacions als plans de drogues i anàlisi de l’Informe de Salut.

• Estudi de les noves drogues.

• Recomanacions per a la regulació dels clubs i associacions de cànnabis.

• Hipermedicació dels malestars dels adolescents i de les dones.

• El paper dels mitjans de comunicació (col·laboració amb el Col·legi de Periodistes).

• La interculturalitat en l’abordatge de les drogues.

• Formació.

Documents i posicionaments del grup

• Declaració davant l’avant-projecte de llei de seguretat ciutadana. Març 2014

• Manifest sobre els fets ocorreguts al Raval l’estiu del 2017.
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

La PREVENCIÓ del consum de drogues i la PROMOCIÓ D’HÀBITS
SALUDABLES

L’abordatge de les drogodependències des de la prevenció és clau per a la reducció de la

incidència i els problemes de salut i socials associats al consum. Per això l’Agència de Salut

Pública i l’Ajuntament de Barcelona promouen programes de prevenció de drogodependèn-

cies però també la millora de la gestió del lleure a l’espai urbà i propostes alternatives d’oci

saludable. La prevenció és molt present en tots els plans sobre drogues impulsats per

l’Ajuntament de Barcelona.

El 9è Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020, que s’elabora a la ciutat amb 30

anys de recorregut, busca garantir un abordatge integral de les addicions, des de la prevenció

fins al tractament i la reinserció d’aquelles persones que tenen problemes derivats del con-

sum de drogues. El Pla prioritza la lluita contra l’estigma, la prevenció del consum excessiu

d’alcohol i els principals eixos de desigualtat: gènere, origen i edat.

El 2010 es van posar en marxa les taules de prevenció de drogodependències als districtes

de Ciutat Vella, Sants i Sant Martí.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) porta a terme diversos programes adreçats
a adolescents i joves que es realitzen en l’àmbit escolar, a més de la Consulta oberta, un

espai de presència setmanal d’un professional sanitari als centres docents que atén de forma

individualitzada i confidencial temes relacionats amb la salut afectivosexual, la salut mental,

el consum de drogues i la salut alimentària. El 2007 l’ASPB va elaborar una guia de recoma-

nacions per prevenir el consum problemàtic d’alcohol en festes populars.

Des de 2007 en els esdeveniments musicals de la ciutat (festivals Sónar, Primavera Sound,

SummerCase i festes de la Mercè), les taules de coordinació entre el Pla de drogues, la

Guàrdia Urbana i entitats i empreses implicades –amb la col·laboració in situ del Programa

Energy Control, d’ABD i del Som nit, de Creu Roja– permeten abordar de forma més efectiva

la prevenció i assessorament en el consum de drogues. El Pla de drogues 2009-2012 va

fomentar taules de coordinació amb empresaris del món de la nit per engegar programes de

disminució de riscos associats a l’oci nocturn (dispensació responsable de begudes alcohò-

liques, protocols d’emergència, disposar de punts d’aigua...). Aquesta iniciativa s’ha posat en

marxa al districte de Sant Martí en el triangle lúdic.

En l’àmbit de la promoció d’oci saludable, cal destacar l’èxit dels programes De marxa sense

entrebancs i De marxa fent esport, per promoure alternatives saludables d’oci entre els ado-

lescents i joves de zones de vulnerabilitat social en col·laboració amb Esportsalus.
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Per treballar en l’àmbit de les relacions sexuals desprotegides i el consum de drogues, es

col·labora amb entitats com STOP Sida, amb les quals es porten a terme programes conjunts

a través dels quals s’aborda el consum de substàncies durant el sexe.

Els últims anys el grup de treball ha incidit en la importància de donar totes les eines i recur-

sos als joves per tal que es puguin fer responsables de les seves decisions, tant quant el con-

sum com en prevenció de riscos.

El curs 2012-2013 es va portar a terme el projecte La Karpa, per a la prevenció selec-

tiva del consum de drogues a través del treball intersectorial i en xarxa amb l’esport

com a instrument d’inserció i integració d’infants i joves de Roquetes i Trinitat Nova.

Aquest projecte pilot va tenir molt bons resultats, per la qual cosa el grup de treball

Drogues insisteix a repetir aquest tipus de projecte.

Programes de prevenció als centres
docents (ASPB)

• PASE.BCN (12-13 anys): prevenció de l’abús de

substàncies que causen dependència amb especial

referència al consum de tabac.

• Classe sense fum (1r i 2n ESO): concurs sobre pre-

venció del tabaquisme.

• Sobre canyes i petes (3r ESO): centrat en el consum

d’alcohol i cànnabis.

• Fem Salut: guia de promoció de la salut a l’escola

orientada a la promoció d’entorns i conductes saluda-

bles amb propostes de millora als centres de secundària.

• Reptes: centrat en el consum d’alcohol i cànnabis per a joves de PQPI.

Altres programes de prevenció

• Beveu menys (prevenció des dels centres de salut).

• De marxa, fent esport (ASPB i Institut d’Esports de Barcelona): promoció de l’activitat

física entre adolescents i joves.

• De marxa sense entrebancs: promoció de l’oci saludable i activitats formatives i labo-

rals entre adolescents i joves.

• Aquí t’escoltem: el 2016 s’han obert als centres per a joves Garcilaso, Espai Fontana

i Palau Alòs.

• Drogues a debat (portat a terme pel Col·legi d’Advocats als instituts de secundària).
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El 2014 l’Agència de Salut

Pública de Barcelona va

posar en marxa el portal web

http://www.sortimbcn.cat,

destinat a adolescents i

joves, als quals ofereix infor-

mació i eines últis per a un

oci responsable i els permet

fer consultes online de forma

anònima i obtenir una res-

posta de manera ràpida.
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RECURSOS i SERVEIS adequats a les diferents necessitats de les
persones drogodependents

A Barcelona hi ha diversos recursos especialitzats en l’assessorament i el tractament de les

drogodependències. El Servei d’Orientació sobre Drogues, gestionat per l’Agència de Salut

Pública de Barcelona, ofereix assessorament i atenció a joves que consumeixen drogues i a

les seves famílies. En aquest recurs també es poden permutar les sancions administratives

per consum o tinença de drogues a la via pública amb una mesura alternativa d’una inter-

venció psicopedagògica breu. Cada any hi participen uns 500 joves.

Per la seva banda, els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de

Barcelona estan especialitzats en el tractament de les addiccions. Des del grup de treball s’in-

sisteix en la necessitat d’ampliar els dispositius d’emergència i baixa exigència per tal d’afa-

vorir la integració dels usuaris a les xarxes normalitzades de recursos.

En aquest sentit, els últims anys s’han posat en marxa diversos recursos de reducció de

danys, serveis adreçats a reduir els efectes negatius del consum actiu de drogues sobre la

salut individual i col·lectiva. Se centren en reduir riscos en persones que no poden abandonar

el consum de drogues o estan a les primeres fases del seu tractament.

Bàsicament hi ha dos tipus de programes: els que es concentren en fer intercanvi de xerin-
gues i els que es fan en espais d’atenció sociosanitària.

Els programes d’intercanvi de xeringues (PIX), en funcionament des del 1990, es realitzen a

61 farmàcies i 6 CAP de la ciutat. Són programes que faciliten material d’injecció estèril, pre-

servatius i altres serveis als usuaris de drogues per via parenteral i recullen xeringues usades.

L’objectiu és reduir el risc d’infeccions associades a l’ús de drogues per via endovenosa.

També fan activitats d’educació sanitària i estimulen la connexió amb la xarxa assistencial.

Es poden portar a terme als centres sociosanitaris de reducció de danys, al carrer, a les far-

màcies i als centres d’atenció primària vinculats al CAP Bon Pastor, CAP Drassanes, CAP

Besòs, CAP Río de Janeiro, CAP Manso i CAP Montnegre.

Durant l’any 2017 el nombre de xeringues recollides a la via pública s’ha incrementat lleuge-

rament, sobretot a Ciutat Vella, concretament al Raval. En altres barris ha desaparegut.

Com podem veure a la següent figura, la mitjana mensual de xeringues recollides s’ha incre-

mentat lleugerament respecte als anys 2015 i 2016. Un dels fets que pot haver influït va ser

la reducció de la venda a la Mina per la diàspora dels clans gitanos. Tot i així, no s’ha arribat

a nivells de finals dels anys 2000 en què es recollien 5.000 xeringues al mes. Així mateix, hi

ha zones de Barcelona en què ha desaparegut la venda i el consum, com són Sant Andreu

o Nou Barris.
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Distribució de la mitjana mensual de xeringues recollides a la via pública segons districte i
any, 2009-2017

El districte de Ciutat Vella és el que concentra la major problemàtica de consum en l’espai

públic. A la figura següent es presenta el nombre mensual de xeringues recollies en cada un

dels barris, diferenciant en el Raval la part propera al CAS Baluard (1r anell Raval). S’observa

l’increment que es va donar a partir de l’estiu de 2016 (es va arribar a unes 1.500 xeringues

per mes en els mesos d’estiu). També es pot veure que l’estiu de 2017 hi ha hagut un nou

increment i els mesos de juny i juliol s’han arribat a superar les 2.000 xeringues/mes, amb

certa davallada a partir del mes d’agost.

Nombre de xeringues recollides al carrer per mes al districte de Ciutat Vella, 2007-2017
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Els espais d’atenció sociosanitària de reducció de danys (REDAN) faciliten el contacte amb

usuaris de drogues il·legals en actiu, alguns dels quals estan en situació d’exclusió i margi-

nació, i aborden les seves necessitats mèdiques, psicològiques i socials. Disposen d’equips

multidisciplinaris i ofereixen educació sanitària, intercanvi de xeringues, distribució de pre-

servatius, prestacions socials i sanitàries, i, en alguns casos, espai de venopunció assistida.

Alguns són monogràfics i altres estan integrats en CAS o centres de tractament.

Els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) han incrementat amb

nous centres com Fòrum, Gràcia, Les Corts, i s’ha transformat la sala Baluard en un CAS de

baixa exigència. S’ha creat el Servei d’Orientació sobre Drogues, un punt d’assessorament

per als adolescents i les famílies on es fa una primera valoració, es resolen dubtes i se’ls infor-

ma i deriva a altres recursos especialitzats. Aquest servei està en funcionament des de 2008.

L’Ajuntament de Barcelona i les entitats del tercer sector disposen de 22 pisos d’inclusió

social per a persones provinents de comunitats terapèutiques.

A Barcelona hi ha 15 CAS, dels quals 7 són gestionats per l’Agència de Salut Pública,

juntament amb un bus específic per a la reducció de danys i un vehicle per a la distri-

bució de metadona.

Activitat dels centres d’atenció i seguiment de drogodependències de titularitat municipal,
2006-2010

                                                                    2006              2007                2008              2009                 2010

Homes

Total pacients atesos en tractament             5.191             5.073               5.444             5.241                5.452

Primeres visites                                            2.137             2.213               2.259             2.359                2.231

Visites successives                                   125.578         148.328           157.075         159.811            164.375

Dones

Total pacients ateses en tractament             1.707             1.630               1.698             1.742                1.765

Primeres visites                                               750                682                  713                803                   770

Visites successives                                     41.097           46.567             48.360           50.095              47.759

Un altre dels equipaments que es va obrir l’any 2015 és un recurs específic per atendre

dones usuàries de drogues en actiu que han patit violència masclista.
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El 2014 es va establir un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats per a l’orientació
i assessorament jurídic a les persones drogodependents ateses en els dispositius assisten-

cials especialitzats. Des de l’any 2015 es dona suport jurídic als CAS i centres de reducció

de danys de Barcelona.

El 2013 va néixer l’Espai Ariadna – Sortint del Laberint, un servei d’acolliment tem-

poral urbà per a dones (i els seus fills i filles) que requereixen un espai d’intervenció

integral on s’abordi la situació de violència i de drogodependències. En el marc del pro-

jecte també es realitza formació per a professionals que treballen en aquest àmbit i

s’han establert protocols d’actuació.

El Pla de drogues 2017-2020, en l’àmbit de rehabilitació i inclusió social, preveu dotar els

centres d’atenció a usuaris de drogues de recursos per a la inserció laboral, tallers ocupacio-

nals i espais de recerca de feina. En aquest sentit, el curs 2016-2017 s’ha participat en la

Festa Major del Raval amb una paella comunitària feta a la sala Baluard i amb un taller de

pintura amb la presentació dels quadres al Centre Cívic del Raval.

El curs 2016-2017 s’ha treballat en el programa de Salut de Presons i s’ha creat una figura

perquè sigui referent de tots els temes de salut a cada presó. Les persones drogodependents

quan surtin de presó tindran la targeta sanitària tramitada, les visites sanitàries que calguin

concertades i tota la medicació necessària fins que tinguin visita. Així mateix, mitjançant la

història clínica compartida es comunicaran amb els metges de les diferents institucions.

També s’ha incorporat el treball que es fa des de presons al Pla de drogues.
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COORDINACIÓ entre professionals i amb usuaris i FORMACIÓ a tots
els agents implicats

Pel que fa al desplegament de dispositius sobre drogues, i especialment els de reducció de

danys, cal escoltar les veus de tots els afectats, és a dir, usuaris, familiars i professionals. En

aquest sentit, el grup de Drogodependències aposta per consolidar i generalitzar les taules de

barri, formades per representants de totes les institucions i grups del barri, amb els quals es

poden discutir els diferents aspectes relacionats amb la implantació d’aquest tipus de serveis.

I cal que aquests organs de coordinació els liderin les associacions veïnals i que l’Ajuntament

es comprometi a treballar en la proximitat i amb la diversitat que implica l’acció comunitària.

Sistematitzar la coordinació entre els professionals especialistes en drogodependències i la

resta de professionals (atenció primària, farmacèutics i cossos de seguretat) permet establir

una estratègia conjunta i millora l’eficiència dels recursos. En aquest sentit, el 2006 es va rea-

litzar un projecte pilot de coordinació amb els mossos d’esquadra i professionals de la xarxa

pública de drogues de Catalunya. D’altra banda, el 2008 es van crear els Comitès Operatius
de Salut Mental i Addiccions (COSMIA), que tenen com a objectiu la coordinació dels pro-

fessionals de cada àrea integral de salut (AIS), compartir la informació i facilitar les gestions

clíniques derivades de l’atenció als pacients en el territori. A més de la funció de coordinació

territorial, proposen millores en tot el circuit de la xarxa i en l’ús dels sistemes d’informació.

Fruit d’aquestes col·laboracions, el 2006 es van posar en marxa programes específics de for-
mació en intervenció de drogodependències a treballadors de carrer, agents de salut i ins-

tàncies policials i la formació sobre suport vital bàsic i avançat a tots els professionals que

treballen en reducció de danys a la ciutat. En aquest sentit, el Pla de drogues inclou un pro-

grama de formació continuada dels professionals de serveis especialitzats de la xarxa social,

sanitària, judicial i educativa que atenen persones amb problemes de drogues. El curs 2014-

2015 es van fer sessions de formació per a educadors de carrer i altres professionals en con-

tacte amb joves i sessions per a professionals de la xarxa de drogues per tal de tractar la inter-

culturalitat en l’abordatge de les drogues.

El Consell Municipal de Benestar Social treballa en col·laboració amb el Col·legi de

Periodistes per implicar els ens i mitjans d’informació públics i privats en la promoció de la
difusió i el tractament ètic de les temàtiques socials a través de la convocatòria anual dels

premis als mitjans de comunicació.

Els últims anys s’ha constatat l’augment del consum de benzodiazepines, especialment

entre els joves i les dones, i el 2015 a través dels COSMIA i en col·laboració amb els pro-

fessionals de la salut es van elaborar els criteris i protocols per a la prevenció del consum

d’aquests medicaments, tot establint recomanacions per abordar malestars. El Pla de dro-

gues 2013-2016 va promoure l’adequada prescripció de benodiazepines en els diferents

nivells d’atenció sanitària. Aquesta problemàtica, abordada des de Farmàcia del CatSalut

i els metges d’atenció primària i especialitzada, ja s’està combatent i, de fet, el nombre

d’envasos de benzodiazepines ha baixat de 2 milions a 1,7 milons entre 2014 i 2016.
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Des del grup de Drogodependències s’ha reivindicat la creació d’una ordenança municipal

de regulació dels clubs de cànnabis, amb el consens dels sectors implicats, que vagi més

enllà dels criteris que ja inclou el Pla especial urbanístic. El curs 2015-2016 es va començar

a treballar en aquest sentit sobre els criteris de salut pública per a la regulació dels clubs

socials de cànnbis en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, però l’ordenança encara està en vies

d’elaboració. Entre les propostes del grup hi ha la creació d’un observatori per impulsar un

reglament comú a tots els clubs i que els clubs també actuïn des d’una perspectiva d’infor-

mació de riscos i de reducció de danys.

Els últims anys el grup ha detectat la necessitat d’incloure la interculturalitat en l’abordatge
de les drogues. Els anys 2014 i 2015 es van fer sessions de formació per a educadors de

carrer i altres professionals per donar a conèixer guies d’actuació per a famílies de migrants

amb joves amb problemes de consum de drogues, especialment el consum d’alcohol.

El grup de Drogodependències fa aportacions als plans de drogues de la ciutat.

L’Informe de salut que elabora l’ASPB es presenta cada any al Consell Municipal de

Benestar Social i els grups de Salut i de Drogues proposen canvis i millores.

Aspectes destacats

• El desplegament de serveis d’atenció sociosanitari

• Extensió i cobertura de reducció de danys a la ciutat

• Treball de coordinació per abordar esdeveniments musicals

• Taula de coordinació per abordar esdeveniments culturals

Aspectes que cal millorar

• Recursos per a la inclusió per a persona drogodependent en procés de tractament

• Regulació de clubs de cànnabis

• Recurs de pernocta i baixa exigència per a consumidors actius

Aprenentatges i reptes

• Millorar els circuits d'informació

• Disposar d'un glossari

• Millorar el seguiment de les actuacions

• Acotar les avaluacions temporals
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Propostes 2004-2005

• Crear nous recursos de baixa exigència en la

xarxa social. 

• Utilitzar la metodologia comunitària per a la

implementació dels recursos. 

• Augmentar la coordinació amb els cossos de

seguretat.

• Promoure programes específics de formació

en intervenció de drogodependències:

treballadors de carrer, agents de salut i

instàncies policials. 

• Implicar els ens i mitjans d’informació públics i

privats per tal de corresponsabilitzar-los com a

actors en les polítiques de reducció de danys.

Respostes 2005-2006

• Nou Centre d’Atenció i Seguiment a persones

drogodependents (CAS) per atendre les

persones dels districtes sense servei propi. 

• Reubicació del CAS de Via Favència (Nou

Barris) a un nou espai sanitari. 

• Integració de l’atenció en drogodependències

en els recursos de salut mental. 

• Coordinació del Pla de drogues (Agència de

Salut Pública de Barcelona) amb els Consells

de Seguretat dels districtes.

• Projecte pilot de coordinació amb Mossos

d’Esquadra i professionals de la xarxa pública

de drogues de Catalunya. 

• Programes de formació a Mossos d’Esquadra i

als professionals dels equips que treballen al

carrer. 

• Formació sobre suport vital bàsic i avançat a

tots els professionals que treballen en reducció

de danys a la ciutat. 

• Línia oberta d’intercanvi amb els professionals

dels mitjans de comunicació. 

• Convocatòria de premis als mitjans de

comunicació del CMBS.

Propostes 2005-2006

La gestió de l’oci a l’espai urbà
• Ampliar els dispositius d’emergència i baixa

exigència, així com els serveis bàsics

complementaris, per tal d’afavorir la integració

dels usuaris a les xarxes normalitzades de

recursos, i fer-ho en terminis que en

garanteixin l’eficàcia. 

Respostes 2006-2007

• S’han consolidat els centres de reducció de

danys i de baixa exigència Baluard i Vall

d’Hebron. Així mateix, s’ha ampliat el centre

de calor-cafè del Raval per a drogodependents

en situació d’exclusió social.

• Tres nous centres d’acolliment nocturn:

centres de primera acollida, de requeriments

mínims i d’accés directe per part de les

persones sense sostre (un 20% de les

persones usuàries són consumidores de

drogues il·legals). 

• Realització de 20 reunions informatives en els

consells de salut d’un total de 6 districtes. 

PROPOSTES I RESPOSTES DE DROGODEPENDÈNCIES
2006-2016
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Propostes 2005-2006

• Mantenir, per part de les administracions, la

informació i la pedagogia comunitària per

encarar el conflicte veïnal, però amb

determinació en la defensa i aplicació de la llei

amb els mateixos criteris que davant d’altres

conflictes d’ordre públic. 

• Promoure que en el disseny i coordinació dels

actes massius associats a l’oci, en l’espai

públic, per tal de prevenir, es treballi amb tots

els agents socials implicats (associacions de

veïns, entitats...). 

• Promoure l’activació de taules de coordinació

per a la prevenció i resolució de conflictes

amb tots els agents implicats; especialment

s’hi han d’incloure entitats juvenils, també les

informals que participen i promouen

esdeveniments lúdics. 

• Cal donar visibilitat i difondre les bones

pràctiques en prevenció i resolució de

conflictes, incloent els espais dels diversos

models de família i educació.

Respostes 2006-2007

• Elaboració d'una guia de recomanacions per

prevenir el consum problemàtic d’alcohol en

festes populars organitzades en els barris. 

• Taules de coordinació estables en

l'organització dels festivals Sónar, Primavera

Sound, SummerCase i en les festes de la

Mercè. Col·laboració in situ del Programa

Energy Control, d’ABD i del Som nit, de Creu

Roja. 

• Potenciació de les taules tècniques de

planificació i gestió de Sant Andreu, Sants-

Montjuïc, Ciutat Vella i Horta-Guinardó. 

• Implicació de l’ASPB en l’elaboració del Pla

director de joventut 2006-2010.

• Participació a les audiències públiques dels

districtes de Ciutat Vella, Nou Barris, Horta i

Sants-Montjuïc. 

Propostes 2006-2007

• Prevenció joves: ús de les TIC, espais

alternatius de lleure i relació, programes

d’educació entre iguals, participació activa

dels pares d’adolescents. 

• Comunicació: implicar els mitjans de

comunicació locals i crear grups assessors

(Col·legi de Periodistes i Consell Audiovisual de

Catalunya). 

Respostes 2007-2008

• Enquestes i grups focals a professionals de

l'ensenyament i de salut comunitària per

esbrinar les preferències i opinions envers

diversos aspectes relatius a la salut i l’escola, i

les necessitats de formació.

• Campanyes informatives específiques

adreçades als joves sobre les drogues i les

noves dependències (mòbil, internet...). 

• Aprovació del Pla d’equipaments juvenils de

Barcelona 2008-2015, que preveu ampliar els

equipaments: 12 punts d’informació juvenil, 5

serveis d’informació i assessorament

especialitzat, i 17 casals de joves.

• Premi als Mitjans de Comunicació del Consell

de Benestar. Aquesta iniciativa està

encaminada a promoure la difusió i el

tractament ètic de les temàtiques socials. 
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Propostes 2006-2007

• Assessorament judicatura: equips

d’assessorament professional multidisciplinari.

Respostes 2007-2008

• Reforç dels serveis de reducció de danys per a

usuaris de drogues en situació molt marginal:

millora dels espais de treball a la Sala Baluard

i consolidació del centre de Vall d’Hebron.

Propostes 2007-2008

Adaptació de la xarxa i els recursos als nous

consums actuals: 

• Adequació dels recursos i més diversificació. 

• Seguiment de l’aplicació de clàusules socials

en les contractacions de l’Ajuntament. 

• Recursos específics per a persones

toxicòmanes molt cronificades. 

• Accions per donar valor al treball professional.

• Complementarietat de les xarxes (drogues,

salut mental, serveis socials). 

Respostes 2008-2009

• Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2009-

2012, que contempla un Pla d’equipaments,

en el qual es preveu la creació de:

- Un centre d’atenció integral dins la ciutat

adaptat per a persones malaltes

drogodependents en situacions d’exclusió.

- Places en pisos terapèutics de reinserció

sociolaboral per a persones amb problemes

de drogues que han avançat en el seu

procés terapèutic.

- Un pis-refugi per a dones maltractades, que

pugui acollir les dones que ho precisen

encara que mantinguin un consum actiu de

drogues.

- Una comunitat terapèutica per a adolescents

amb problemàtica de consum de drogues (es

preveu que pugui tenir abast de la Regió

Metropolitana).

• Aprovació de la Mesura de Govern per a la

Contractació Responsable: nou impuls de la

contractació social i ambiental. 

• Programa OH Sense Sostre, que presta

l’Associació Rauxa, subvencionat per l’ASPB.

• Programa de formació continuada dels

professionals de serveis especialitzats de la

xarxa social, sanitària, judicial, educativa, etc. 

• El PAD s’ha dissenyat amb la col·laboració i el

consens del Pla director de salut mental i

addiccions, el Consorci de Serveis Socials i

l’Àmbit de Benestar Social.
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Propostes 2007-2008

• Incrementar períodes d’estada a les unitats de

crisi a un/dos mesos. 

• Campanyes de prevenció i tractament

d'alcoholisme. 

• Facilitar espais públics de lleure als joves.

• Dispensació de metadona: en formes

farmacèutiques sòlides. Unitats de dispensació

en comissaries per a casos d’agressivitat

contínua.

Respostes 2008-2009

A la ciutat de Barcelona no hi ha centres de

crisi, però el PAD contempla la creació d’una

unitat.

• Programa específic de mesures alternatives

per a menors que consumeixen a la via

pública. 

• Programa “De marxa fent esport”, adreçat als

joves. 

• Desplegament del Pla d’equipaments juvenils

de Barcelona 2008-2015.

Propostes 2008-2009

• Elaborar un programa d’atenció i prevenció del

consum d’alcohol, juntament amb els

sindicats, per als treballadors municipals. 

• Millorar el registre del programa “Beveu

menys”, tant des dels centres de salut com

des de les urgències hospitalàries. 

• Sistematitzar la coordinació entre els

professionals especialistes en

drogodependències i la resta de professionals:

atenció primària, farmacèutics i cossos de

seguretat. 

• Unificar sistemes d’informació entre els

diferents serveis. 

• Dissenyar els nous recursos amb enfocament

transversal: social, sanitari i laboral. 

• Crear un catàleg de “banc d’experiències” per

tenir coneixement del que es fa a la ciutat.

• Innovar en els programes preventius adreçats

a joves.

• Incentivar la creació de locals d’oci sense

consum d’alcohol amb reducció de taxes o

impostos.

Respostes 2009-2010

• Creació de plans de drogues d’empresa,

especialment a l’Ajuntament de Barcelona. 

• Es porta a terme des de les àrees bàsiques de

salut i a proposta del grup s’ha tractat

prioritàriament al COSMIA.

• Col·laboració amb el Col·legi Oficial de

Farmacèutics de Barcelona per dur a terme

programes de prevenció i reducció de danys.

• Jornada del Comitè Operatiu de Salut Mental i

Addicions (COSMIA). 

• Afavoriment de la incorporació d'intervencions

preventives grupals en els centres escolars on

estigui implantat el programa “Salut i escola”. 

• Programa “De marxa sense entrebancs”,

concerts per a joves sense consum d'alcohol.
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Propostes 2008-2009

• Integrar els CAS als barris i promoure la

coordinació entre les institucions implicades. 

• Promoure l’ampliació o creació de “taules de

prevenció de drogodependències” als

districtes. 

• Promoure iniciatives d’informació per prevenir

l’alcoholisme femení.

• Modificar l’ordenança del civisme, per incloure

el tema de la prohibició i control de consums i

venda d’alcohol al carrer o via pública als

menors de 18 anys. I aplicar mesures

alternatives de tractament enlloc de sancions

econòmiques o multes. 

• Garantir que en les festes públiques

promogudes per l’Ajuntament no s’incentivi el

consum de begudes alcohòliques i no es

patrocinin amb empreses de begudes

alcohòliques.

Respostes 2009-2010

Des del COSMIA es fan accions comunitàries en

col·laboració amb els districtes, per treballar el

consum a la via pública. En són exemples les

que es desenvolupen al barri de la Trinitat Vella i

als voltants de la Sala Baluard.

La implantació del Pla operatiu a la ciutat de

Barcelona garanteix que la xarxa d’atenció a les

drogodependències creixi de manera equilibrada

per tot el territori i que es desplegui en el

context de recursos sanitaris previstos o ja

existents, com els equips d’atenció primària, els

centres de salut mental d’adults (CSMA) i

infantojuvenils (CSMIJ), hospitals o centres

d’atenció i seguiment (CAS).

• Taules de prevenció de drogodependències als

districtes de Ciutat Vella, Sants i Sant Andreu. 

• Acord per excloure patrocinadors de begudes

alcohòliques a les festes promogudes per

l’Ajuntament.
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Propostes 2009-2010

• Exigim a les administracions públiques que no

es produeixin retallades socials de cap mena

en els pressupostos dedicats a l’atenció a les

persones, especialment a aquest col·lectiu. 

• Cal que les actuacions de l’Ajuntament

respecte als serveis de drogodependències es

basin en criteris tècnics i criteris socials

solvents i contrastats, i que es blindin als

canvis polítics del consistori. 

• En qualsevol servei i equipament d’atenció a

les persones drogodependents cal un treball

transversal i multidisciplinari i garantir la

presència de diferents agents d’àmbit

comunitari. I més reconeixement al treball que

realitzen. 

• L’Ajuntament hauria d’implicar-se més amb

les empreses d’inserció sociolaboral de

persones amb problemàtiques de

drogodependències i incentivar les empreses

municipals a fer-ne ús, així com a incloure a

les seves plantilles persones derivades per

aquests serveis. 

• Tenir present la perspectiva de gènere quan

es creen nous recursos o es reformulen els

existents. 

• Convidar el Col·legi de Periodistes a reflexionar

sobre el llenguatge estigmatitzador dels

mitjans de comunicació, que destrueix la feina

feta durant anys de treball de consens, de

mediació i sensibilització en barris i districtes. 

• Plantejar la creació de jutjats especialitzats en

drogodependències (alcohol i altres drogues)

que es dotin de comissions multidisciplinàries

a qui demanar consell abans d’emetre

sentència. Encaminar les sentències a la

reinserció real de la persona, en cas d’haver

detectat una dependència. 

• Donar més suport (econòmic, infraestructural,

de formació) a les entitats que acullen

persones amb mesures penals alternatives per

tal que puguin facilitar que aquestes es

decantin per iniciar tractaments de

rehabilitació, malgrat que no en tinguin

Respostes 2010-2011

• Obres de remodelació d’espais i

infraestructures als centres d’atenció i

seguiment de les drogodependències (CAS) de

Sarrià, Sants i Garbivent i al Servei de

Reducció de Danys de la Sala Baluard. 

• Nou CAS ubicat al Centre Fòrum del Districte

de Sant Martí.

• Servei d’Orientació sobre Drogues, que ofereix

atenció psicoeducativa a joves que

consumeixen drogues al carrer com a mesura

alternativa a les sancions. 

• Taula Tècnica de Drogues de Ciutat Vella i

Taula Mixta de Drogues de la Sala Baluard. 

• Actuacions preventives per a joves en risc:

activitats d’oci saludable i programes com

Divendres alternatius i Els joves i les drogues. 

• Habitatges d’inclusió social (22 pisos) per a la

reinserció de persones provinents de

comunitats terapèutiques. 

• Promoció de la contractació responsable i la

reserva social, adreçades a empreses

d’inserció sociolaboral: 630 llocs de treball

directes.

• Aprovació del plec de clàusules administratives

per a contractes d’obres de manteniment

d’edificis municipals i manteniment de via

pública 2012-2014, que incorpora criteris

socials.

• VI Jornada de la Federació Catalana de

Drogodependències, sota el lema “Construint

compromisos enfront «l’aquí-no»” i

presentació del document Orientacions i
criteris per a l’abordatge dels conflictes “aquí-
no”. 
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obligació. 

Propostes 2009-2010

• Millorar la connexió entre els serveis de

rehabilitació dels centres penitenciaris i la

xarxa de serveis exteriors a fi que el procés

acabi amb la inserció social real de les

persones que passen temps de reclusió. 

Propostes prioritzades
• Cal que es retorni al consens polític pel que fa

a polítiques de drogodependències, consens

que mai s’havia d’haver trencat i que fa difícil

la feina diària de molts recursos. Cal treballar

des de la mediació. 

• Cal que les intervencions als barris dels agents

de seguretat i de salut i dels educadors es

dotin de recursos. 

• Els serveis i equipaments comunitaris de

drogodependències han de crear-se vinculats

a les necessitats de cada barri o districte,

partint de la premissa de l’Institut Català de la

Salut que l’atenció a les drogodependències

cal fer-la des de la proximitat. 

• Cal que l’Ajuntament creï una xarxa de

recursos d’inclusió sociolaboral per a persones

amb problemes de drogodependències a la

ciutat i que la Generalitat faci una revisió dels

circuits ja existents. 

Respostes 2010-2011

Programes de prevenció de les
drogodependències
• Programa TORI, adreçat a nens i nenes

d’entre 8 i 11 anys, que es desenvolupa en el

currículum de l’educació primària. 

• Programa PASE.BCN, programa de prevenció

de l’abús de substàncies que causen

dependència amb especial referència al

consum de tabac adreçat a adolescents de 12

i 13 anys (1r ESO). 

• Programa “Classe sense fum”, un concurs

sobre prevenció del tabaquisme per a alumnes

de 1r i 2n ESO. 

• Programa “Sobre canyes i petes”, per a

alumnes de 14 i 15 anys (3r ESO) centrat

específicament en el consum d’alcohol i

cànnabis. 

• Programa “I tu, què en penses?”, adreçat a

joves d’entre 15 i 18 anys en centres

d’ensenyament secundari postobligatori

(batxillerats o cicles formatius). 

• Fem Salut, guia de promoció de la salut a

l’escola orientada a la promoció d’entorns i

conductes saludables amb propostes de

millora als centres de secundària. 

• El programa Salut i Escola, a través de la

Consulta Oberta, incorpora un professional

sanitari amb presència setmanal al centre, que

passa consulta individualitzada sobre temes

relacionats amb la salut afectivosexual, la salut

mental, el consum de drogues i la salut

alimentària. 
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Propostes 2010-2011

1. Pel que fa al desplegament de dispositius

sobre drogues, i més especialment els de

reducció de danys, al territori, cal escoltar les

veus de tots els afectats, però començant pels

que ho són més directament, és a dir,

usuaris, familiars i professionals. En aquest

sentit, pensem que caldria consolidar i

generalitzar les taules de barri, formades per

representants de totes les institucions i grups

del barri, amb els quals es poden discutir els

diferents aspectes relacionats amb la

implantació d’aquest tipus de serveis.

2. Tal com s’ha anat fent durant els últims anys,

cal planificar quin impacte poden tenir els

nous serveis als barris abans de posar-los en

marxa. Això exigeix un treball comunitari previ

a l’obertura. Cal dotar-se, doncs, de les

perspectives i dels instruments metodològics

que permetin arribar al màxim de sectors de

la comunitat i implicar-los en la discussió

d’aquest tipus de projectes.

3. En aquests processos cal que hi hagi una

voluntat i una capacitat real de negociació per

part de l’Administració, per tal que el territori

vegi que la seva col·laboració és valorada

d’alguna manera.

4. És molt important que els responsables

polítics exerceixin l’autoritat democràtica que

els és pròpia; és a dir, que quan s’ha adoptat

la decisió d’implantar un servei, aquesta es

porti endavant, prevalent sobre qualsevol

conjuntura de sectors interessats.

5. Cal que per part dels responsables de

l’Administració i dels grups que treballen en

el sector hi hagi la capacitat de crear

complicitats amb els mitjans de comunicació,

mitjançant l’exercici d’una transparència

informativa. Per exemple, es poden avançar

certes informacions amb dossiers informatius

escrits amb un llenguatge entenedor per als

no professionals i amb iniciatives semblants,

Respostes 2011-2012

La memòria d'activitat del curs 2011-2012 recull

les accions previstes en el Pla d'inclusió i fa

esment de l'espiral d'exclusió, però no aborda

cap aspecte relacionat amb les

drogodependències.
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Propostes 2010-2011

per evitar les distorsions que poden crear els

mitjans de comunicació, les quals poden fer

fracassar projectes del tot necessaris.

6. Pel que fa a l’atenció primària sanitària, cal

posar a l’abast dels professionals els

instruments necessaris per poder fer un

diagnòstic tan acurat com els permeti la

detecció precoç de possibles problemes amb

drogues il·legals, de manera semblant als

protocols que ja existeixen en el cas de

l’alcohol.

7. Cal potenciar l’elaboració de protocols que

permetin la coordinació entre l’atenció

primària sanitària i els serveis de

drogodependències, protocols que han de ser

el màxim d’operatius.

8. S’han d’establir protocols per a la coordinació

entre l’atenció primària dels serveis socials i

els serveis de drogodependències.

9. Cal que es concreti la iniciativa de l’obertura

d’un equipament de molt baixa exigència de

reducció de danys que integri l’àmbit social i

sanitari. 

10. En un moment de crisi com l’actual, cal

consolidar i fins i tot ampliar els dispositius

d’acollida als drogodependents sense sostre.

Potser això impliqui revisar els criteris

d’accés als recursos residencials de primer

nivell i, més específicament, els protocols

d’urgències.

11. Cal instar l’Administració municipal a exercir

la seva capacitat política com a capital de

l’Àrea Metropolitana, per tal de crear

complicitats i estimular els altres municipis a

generar, en el propi territori, les polítiques

que garanteixin l’atenció dels col·lectius més

exclosos i especialment les persones

drogodependents. Així s’eviten

desplaçaments cap a ciutats que han

desplegat recursos.

Respostes 2011-2012
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Propostes 2010-2011

12. Caldria potenciar, consolidar i ampliar els

programes d’inserció sociolaboral per a

drogodependents en situació d’exclusió

social, tenint en compte el benefici que

suposen no només per als afectats, sinó

també per a la comunitat.

13. Caldria potenciar, consolidar i ampliar els

pisos tutelats per a drogodependents en

situació d’exclusió social, superant algunes

de les dificultats que existeixen perquè

aquesta població hi accedeixi.

14. Pel que fa a la integració de les xarxes de

drogodependències i salut mental, són molt

importants els avenços aconseguits –que han

estat un element distintiu de les polítiques de

drogues de Barcelona–, ja que impliquen un

treball psicoterapèutic especialitzat i amb els

aspectes biològics, psicològics, socials i

culturals de les drogues. Seria un error

perdre el model d’intervenció integral

comunitari i de defensa dels drets de les

poblacions drogodependents i les seves

famílies. En el desitjat camí de la integració

de les dues xarxes que s’ha iniciat

positivament, no ha de prevaldre una lògica

dominada per la psiquiatria biologista que

dóna una resposta parcial al problema de les

drogodependències.

15. En el procés actual d’integració de les dues

xarxes, és important buscar un reequilibri de

les àrees integrals de salut (AIS) sobretot en

moments en què l’aprofitament dels

recursos limitats de què disposem és una

necessitat peremptòria.

16. En l’avaluació de programes de

drogodependents cal disposar d’indicadors

quantitatius i qualitatius i de qualitat de vida

per tal de prioritzar els proveïdors que

resultin més útils als serveis de salut mental

i drogues. Un punt central d’aquesta

avaluació ha de ser, sens dubte, la

satisfacció dels usuaris, de les seves famílies

i de l’entorn.

Respostes 2011-2012
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Propostes 2011-2012

• Cal un abordatge integral de les persones

malaltes; la coordinació és necessària però cal

innovar metodologies de treball. Per això és

fonamental treballar amb la comunitat,

estimular les associacions de veïns, els grups

d’ajuda mútua i els propis usuaris com a punts

de suport. 

• En la situació actual cal implementar, més que

mai, un programa de reinserció sociolaboral,

amb coordinació dels serveis de salut i serveis

socials, i el Departament de Treball. Això

afavoriria la generació de xarxes d’inclusió

integral que han de possibilitar la sortida i

rotació de les persones usuàries de pisos. 

• Utilitzar els espais públics i recursos

audiovisuals com a forma de potenciar els

factors de protecció en matèria de prevenció

de drogodependències, especialment per a la

gent jove. Cal crear un material pedagògic que

s’adeqüi a les característiques dels joves del

barri, implicant els diferents agents educatius i

de salut, i els propis joves, per aconseguir fer

d’aquests uns referents positius al territori. 

Respostes 2012-2013

Elaboració del Pla d’acció sobre drogues de

Barcelona 2013-2016, que contempla: 

• Consolidació dels programes preventius de

consum d'alcohol per a nois i noies

vulnerables. 

• Promoció de l'adequada prescripció de

benzodiazepines en els diferents nivells

d’atenció sanitària. 

• Protecció dels grups més vulnerables i reforç

de programes educatius de prevenció per a

menors, amb la implicació de les famílies.

• Model d’intervenció a nois i noies que són

trobats consumint drogues a l’espai públic,

amb la corresponsabilització de les seves

famílies, i que permet substituir la sanció

administrativa per un programa psicoeducatiu.

Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD).

• Accions específiques per a dones que pateixen

addiccions i que presenten un risc superior de

patir abusos sexuals: pis refugi.

• Inserció laboral, social i sanitària.

• Creació d'un centre d’allotjament i atenció per

a persones malaltes drogodependents en

situació d’exclusió social. (Previst però no

realitzat.)

• Coordinació amb els CAS, mitjançant un nou

sistema d’informació en xarxa, la disponibilitat

de la història clínica compartida, la recepta

electrònica. 

• Posada en marxa de recursos de reducció de

danys en els CAS de Sants, Sarrià, Garbivent i

Fòrum; integració de l’atenció a

drogodependències en el Centre de Salut

Mental d’Adults de Gràcia, i transformació de

la sala Baluard en un CAS de baixa exigència. 
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Propostes 2012-2013

• Cal que hi hagi una orientació a professionals,

com els metges d’atenció primària i els

psiquiatres de la xarxa de salut mental, per fer

palès que, sobretot els adolescents,

qüestionen la medicalització dels seus

malestars. 

• Reivindiquem les teràpies com a alternativa a

aquesta medicalització. 

• Que l’Ajuntament faciliti l’existència d’espais

de relació social entre adolescents, on la gent

pugui parlar dels seus malestars i on

s’aprenguin habilitats i competències per

expressar-se i poder actuar. 

• Incorporar la perspectiva de gènere als

programes assistencials sociosanitaris i de

disminució de riscos i de danys, que tinguin

en compte les diferents necessitats dels

homes i les dones. 

• Incorporar la Xarxa de Violència de Gènere a la

Xarxa de Drogodependència, i formar el

col·lectiu de professionals d’aquest àmbit per

detectar millor els casos, fer un bon cribratge i

disposar de recursos. 

• Disposar de pisos de baixa exigència per a

dones drogodependents i dones que pateixen

violència de gènere. 

Respostes 2013-2014

• Col·laboració amb el Col·legi d’Advocats en un

projecte adreçat a les persones ateses en els

dispositius assistencials especialitzats en

drogodependències de la ciutat, per realitzar

orientació i assessorament jurídic. 

• Punt d’assessorament per als adolescents i les

famílies, on es fa una primera valoració, es

resolen alguns dubtes i se’ls pot informar i

derivar a altres recursos especialitzats.

• L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha

posat en marxa la pàgina web

http://www.sortimbcn.cat, destinada a

adolescents i joves, que els permet fer

consultes on line de forma anònima i obtenir

una resposta de manera ràpida.

• Projecte Ariadna, un servei d’acolliment

temporal urbà per a dones drogodependents (i

els seus fills i filles a càrrec) que han patit o

pateixen violència masclista. 

• Formació dels i les professionals, i establiment

dels protocols i circuits de derivació i

seguiment per a l’atenció integral de dones

drogodependents en situació de violència de

gènere. 
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Propostes 2013-2014

Sobre l’Informe de salut 2012 
• Cal continuar incidint en les campanyes contra

el tabaquisme. 

• Cal conscienciar els metges, especialment

psiquiatres, que no es poden medicalitzar els

malestars dels adolescents (no es respon a la

seva demanda i és una pràctica contradictòria

amb el discurs dels perills de les drogues). 

• Per treballar sobre els riscos, és molt més útil

tenir en compte la dimensió col·lectiva dels

estils de vida i que els riscos s’assumeixen en

el si d’un grup social. Queixar-nos de la

“banalització del risc” (quan aquest es

presenta com una opció individual) no serveix

per a res. 

• S’ha de treballar amb perspectiva de gènere,

amb relació al masculí, per incidir sobre les

conductes de risc en drogues i VIH. 

• Cal continuar impulsant els projectes de salut

comunitària.

• Calen recursos específics en zones de

vulnerabilitat social. 

Sobre el Pla d’acció sobre drogues 2013-2016 
• Cal atendre en el focus de les intervencions

independentment dels serveis que hi estiguin

implicats. Per això cal cuidar molt més la

interrelació entre el sistema de salut i el

sistema de serveis socials. 

• En aquest sentit, es demana als serveis de

salut més sensibilitat social, però també cal

dotar-los de més capacitat de valorar els

condicionants socials. 

• No s’han de medicalitzar en excés els

processos emocionals en general, ni tampoc

els processos de dol. 

Per facilitar això: 

• S’haurien d’enfortir els dispositius terapèutics i

treballar també el tema emocional des de la

dimensió comunitària. 

Respostes 2014-2015

• Impuls del programa PASE adreçat als

alumnes de 1r d’ESO.

• Impuls del programa Classe sense fum, basat

en un concurs sobre prevenció del tabaquisme

(1r i 2n ESO).

• Elaboració dels criteris i protocols per a la

prevenció del consum de benzodiazepines, tot

orientant recomanacions per abordar

malestars. (A través del Comitè Operatiu de

Salut Mental i Addiccions, COSMIA.)

• Mesura de Govern per promoure la salut

sexual i reproductiva a la ciutat. 

• Sessions formatives als CAS sobre educació

afectivosexual amb perspectiva de gènere.

• Posada en marxa de projectes compartits

entre serveis socials i serveis sanitaris, a partir

del programa Salut als Barris.

• L’Informe de salut de Barcelona 2014 ha

analitzat les desigualtats en salut als barris de

la ciutat. Es preveuen estudis que

aprofundeixin més en aquestes zones i es

dissenyaran plans d’intervenció. 
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Propostes 2013-2014

• Caldria algunes orientacions i/o mecanismes

per evitar les receptes excessives de

benzodiazepines i d’opiacis sintètics. 

Sobre assessoraments jurídics als serveis de
persones consumidores de drogues 
• Reforçar i especialitzar els assessoraments

jurídics a la xarxa (institucions públiques i

ONG, etc.), tenint en compte la

multidimensionalitat de les conseqüències

d’un enjudiciament penal. 

• Crear una xarxa jurídica als centres d’atenció a

persones drogodependents. 

• Substituir les faltes per furts per serveis a la

comunitat de caràcter terapèutic. 

Sobre els clubs i les associacions de cànnabis 
• Creació d'un marc municipal de regulació dels

clubs de cànnabis, amb el consens dels

sectors implicats. 

• Proposar que la Comissió del Parlament doni

pas a una proposta de llei catalana. Que es

creï una agència que controli o intenti

controlar la producció de cànnabis i el circuit

de distribució. 

• Aplicar criteris de regulació de protecció i

promoció de la salut i de la cohesió social, per

evitar penalitzar les associacions federades,

lligades a la iniciativa social, davant les

empreses amb més capacitat econòmica. 

• Fer un registre específic d’associacions

cannàbiques i obligar-les a complir amb la Llei

d’associacions. 

• Millorar la relació i la informació amb els

centres de tractament, de salut i centres de

serveis socials pròxims a les associacions

cannàbiques. 

• Regular les distàncies mínimes entre aquests

tipus d’establiments. 

• Fer un observatori de seguiment, com a

l’Uruguai. 

Respostes 2014-2015

• Posada en marxa d'un projecte

d’assessorament que promou la defensa

jurídica i integral de qualitat a persones

drogodependents ateses en dispositius

especialitzats.

• S’ha pogut donar servei a tots els dispositius

de disminució de risc i s’ha iniciat a dos

centres d’atenció i seguiment (CAS) de la

xarxa. 

• Des del Pla de drogues de Barcelona i

coordinat per l’ASPB s’han elaborat uns

criteris de salut pública per aportar als sectors

municipals implicats en el desenvolupament

de la normativa. 

• Elaboració del document dels criteris.
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Propostes 2013-2014

• Atès que en aquests moments l’Ajuntament de

Barcelona està discutint la regulació dels clubs

cannàbics, el grup de treball

Drogodependències es postula com a

interlocutor expert en aquest tema i, per tant,

vàlid per a ser escoltats en l’esmentada

discussió. 

Sobre la prevenció universal de
drogodependències amb adolescents 
• Es proposa que el programa “Aquí en parlem”

es pugui realitzar a la ciutat de Barcelona. 

• Treballar la prevenció fent responsables els

joves de les seves decisions. 

• Formular estratègies perquè els joves puguin

prendre decisions responsables, tant de

consum com en prevenció de riscos (no tan

sols de drogues). 

• Treballar la prevenció amb les famílies, i

continuar incidint sobre prevenció selectiva i

indicada. 

• Més coneixement entre els agents que

treballen per la prevenció per clarificar el

paper de cadascú. 

Sobre els problemes relacionats amb l’alcohol i
com prevenir-los 
• Impulsar des de l’Administració local mesures

que dificultin l’accés a l’alcohol: llicències

específiques segons la graduació, prohibir-lo

als aparadors, etc. 

• Promoure campanyes que desprestigiïn els

consums excessius. 

• Aprofundir en les dades sobre la incidència de

l’alcohol en determinats delictes per fer més

visibles algunes conseqüències negatives en

l'àmbit social. 

• Que l’Ajuntament no inclogui marques de

begudes alcohòliques en la difusió dels seus

programes ni en activitats que patrocini. 

Respostes 2014-2015

• L'ASPB, en el marc del Pla de drogues de

Barcelona, ofereix el Servei d’Orientació per a

Adolescents amb problemes de drogues. 

• Elaboració de materials de suport per als

professionals que treballen amb joves i

material informatiu adreçat a joves, com ara

l’exposició itinerant sobre el cànnabis

(Cànnabis, com ho vius?).

• Programa “Sobre canyes i petes” per a

alumnes de 3r d'ESO i centrat en el consum

d’alcohol i cànnabis. 

• Programa “I tu, què en penses?”, adreçat a

batxillerat i cicles formatius. 

• Posada en marxa de la pàgina web

(http://www.sortimbcn.cat) amb propostes

d’oci i temps lliure per a adolescents i joves. 
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Propostes 2013-2014

Sobre les comissions de drogues en els
territoris 
• Cal continuar intervenint des de la salut

comunitària. 

• Les taules de drogues les han de liderar les

associacions veïnals. L’Ajuntament hi ha de

participar i els ha de donar suport. 

• Que l’Ajuntament impulsi com a procés

participatiu les taules de drogues en el territori

(com ara al barri de La Mina) i es comprometi

a treballar en la proximitat i amb la diversitat

que implica l’acció comunitària. 

Respostes 2014-2015

• Programa “De marxa!”, per promoure

alternatives saludables d’oci entre els

adolescents i joves de zones de vulnerabilitat

social.

Propostes 2014-2015

Sobre l’Informe de salut 2013 
• Cal adaptar els sistemes d’informació, ja força

precisos, a les necessitats que es van

detectant any rere any. 

• Cal consolidar la feina que contribueixi a

pal·liar la vulnerabilitat de certs usuaris de

drogues. 

• Cal assegurar els drets socials bàsics, un

element transversal en salut, que també

afavoriran les persones drogodependents més

vulnerables. 

• Com a mesura per facilitar la prevenció es

podria incloure a l’Informe de Salut la

delinqüència funcional relacionada

directament amb les drogodependències. 

Sobre els consums heterogenis en joves 
• Consolidar i ampliar els llocs d’escolta dels

adolescents i joves no sanitaritzats ni amb

l’etiqueta de serveis socials, com una

necessitat preventiva. 

• Fer un centre de dia –ni psiquiàtric, ni

judicial– amb contenció, i que sigui de recurs

a llarg termini per complementar la xarxa de

recursos que ofereix l’Ajuntament. 

Respostes 2015-2016

• Canvis en l’abordatge de l’Informe de Salut: es

calcula l’índex de consum problemàtic de

drogues per cada barri a partir d’un conjunt

d’indicadors, que es publica a l’Infobarris

(www.aspb.cat/infobarris) i a partir d’aquest

any a l’Informe de salut. 

• S’han reforçat diversos programes de l’Àrea de

Drets Socials; en destaquen els programes

relacionats amb l’habitatge i el suport a la

renda per la seva repercussió en els sectors

més vulnerables. 

• Ampliació dels programes “Aquí t’escoltem”, i

de tres programes per a joves en els centres

per a joves Garcilaso, Espai Fontana i Palau

Alòs. 

• Possibilitat d’obrir un Centre de Dia per a joves

amb consum d’inhalants (depenent del

Consorci de Serveis Socials). 
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Propostes 2014-2015

Sobre les famílies migrants davant el consum
d’alcohol 
• Valorar i reconèixer els sabers profans, per

treballar de manera més eficaç. Això es

concreta en sistematitzar i valorar els diferents

estils familiars per treballar amb ells els

diferents consums problemàtics. 

• Per aconseguir l’objectiu anterior cal ampliar la

formació dels professionals que treballen

diàriament amb les diferents tipologies de

models familiars i disposar dels suports tècnics

que ho possibilitin. 

• Difondre i donar a conèixer les guies sobre les

famílies migrants davant l’alcohol i altres

drogues per a professionals realitzades en

l’estudi Les famílies migrants davant l’alcohol i
altres drogues. 

• Treballar en xarxa amb entitats de persones

immigrades. 

Sobre la reglamentació dels clubs de cànnabis
a la ciutat de Barcelona 
• Tenir com a criteris principals de la normativa

de regulació dels clubs de cànnabis els

relacionats amb la salut, la reducció de riscos i

la seva gestió per part d’associacions respon-

sables. 

• Crear un Observatori o Consell Regulador dels

clubs de cànnabis que permeti un seguiment i

avaluació del funcionament dels mateixos (així

com la informació a les persones

consumidores), i del qual formin part entitats i

Administració. 

• Arribar a un consens sobre la llista de les

malalties susceptibles de ser tractades amb

l’ús de cànnabis. 

• Caldria que en els clubs hi hagi informació

sobre les substàncies que s’ofereixen, així com

informació sobre els riscos i reducció de

danys. 

Respostes 2015-2016

• Sessions formatives sobre interculturalitat en

l’abordatge de les drogues per a professionals. 

• Sessions de formació per a educadors de

carrer i altres professionals en contacte amb

joves sobre guies d’actuació per a famílies de

migrants amb joves amb problemes de

consum de drogues. 

Recomanacions de criteris per introduir en el Pla

especial urbanístic: 

• Limitació de superfície per evitar aforaments

excessius. 

• Punt d'informació separat de la zona de

consum. 

• Que compleixi la normativa mediambiental i

amb criteris de seguretat contra incendis, i

ventilació i evacuació. 

• Marcar distància amb els centres de

tractament, pel que pot suposar per a

persones que estan en procés de tractament

d’addicions. 

• Elaboració d’una ordenança municipal per

introduir criteris més enllà del Pla especial

urbanístic. Entre els proposats, creació d’un

observatori per impulsar un reglament comú a

tots els clubs i que els clubs també actuïn des

d’una perspectiva d’informació de riscos i de

reducció de danys. 
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Propostes 2015-2016

Propostes generals
• Les persones consumidores de drogues, com

a ciutadans de ple dret que són, han de tenir

el mateix accés a l’atenció sanitària, social i

sociosanitària que les no consumidores.

• Disposar d’un centre integral de baixa

exigència per a les persones sense llar amb

addiccions.

• Reforçar les línies de prevenció universal,

selectiva i indicada posant especial èmfasi en

alcohol i poblacions en situació de risc.

• Lluitar contra la invisibilitat i l’estigmatització

de les persones consumidores de drogues des

de la comunitat i també des dels serveis.

• Millorar el treball en xarxa entre els serveis

socials d’àmbit penitenciari i els serveis socials

i sanitaris generals: establir un protocol de

coordinació de l’atenció i les derivacions.

• Caldrà fer una avaluació de l’aplicació de la

normativa que s’ha fet dels clubs socials de

cànnabis, amb l’endegament de l’Observatori

que es proposa a la mateixa.

Respostes 2016-2017

El 6 d’octubre de 2017 el Plenari del Consell

Municipal va aprovar el Pla d’acció sobre

drogues per al període 2017-2020. Algunes de

les prioritats del Pla són la lluita contra l’estigma,

prevenir el consum excessiu d’alcohol i les

desigualtats de gènere.

Les novetats d’aquest pla inclouen:

1. Més actuacions per reduir l’impacte de

l’alcoholisme.

2. La creació de dos recursos específics per

atendre dones usuàries de drogues que estan

en risc de patir violència i abusos.

3. La posada en marxa d’una estratègia concreta

per abordar de forma efectiva el risc per a la

salut que suposen les pràctiques sexuals que

incorporen el consum de drogues.

4. L’abordatge del que representa la prescripció

legal de fàrmacs amb gran potencial de

generar addició per limitar-ne l’ús.

• Pel que fa a la prevenció universal, selectiva i

indicada de l’alcohol, es tindran en compte els

diferents eixos de desigualtat com són el

gènere, l’origen o l’edat i es promourà

l’intercanvi d’experiències, la formació, la

coordinació i el treball en xarxa entre els

diferents actors de l’àmbit de les

drogodependències.

• Es faran intervencions selectives entre nois i

noies escolaritzats en risc de consumir

substàncies.

• Es dotaran recursos per a la inserció laboral,

tallers ocupacionals i espais de cerca de feina

dins dels centres d’atenció a usuaris de

drogues.
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Propostes 2015-2016

Sobre el Programa d’actuació municipal 
2016-2019
El grup ha consensuat 27 propostes al voltant de

la salut i l’atenció a les drogodependències. Les

propostes referides específicament a

drogodependències són:

• En comptes de parlar “d’estratègies per

promoure la prevenció”, parlar “d’estratègies

per garantir programes de prevenció universal”

amb formació per al professorat i els pares. 

• Millorar la coordinació entre la xarxa de salut

mental, la xarxa de drogodependències i els

serveis socials.

• Que els programes i serveis de drogues

incorporin l’atenció a la globalitat (atenció a la

família i a l’infant).

• Desenvolupar indicadors i realitzar auditories

que garanteixin que els programes i serveis de

drogues incorporen la perspectiva de gènere i

l’orientació sexual.

• Treballar en la implicació del consum de

drogues en relacions sexuals desprotegides

entre homes.

• Que la Xarxa de Salut Mental i Drogues

garanteixi la inclusió i l’abordatge comunitari

de les addiccions i recuperar els models

integrals d’atenció.

Respostes 2016-2017

• Pel que fa a l’estigma que tradicionalment

s’associa a les drogodependències, el Pla

identifica la lluita contra aquesta pràctica com

un dels eixos de treball per als propers anys.

• Una de les iniciatives ha estat la creació d’una

taula de debat amb usuaris, famílies,

professionals i mitjans de comunicació per tal

d’abordar l’estigma al mitjans i l’autoestima.

També s’ha participat en la festa major del

Raval amb una paella comunitària feta a

Baluard i amb un taller de pintura amb la

presentació dels quadres al Centre Cívic del

Raval. 

• Pel que fa a les estratègies per prevenir

programes de prevenció universal, l’ASPB fa

anys que treballa en aquesta línia. 

• Dins les taules de coordinació dels comitès

operatius de salut mental i addiccions s’està

fent gestió de casos treballats prèviament amb

Serveis Socials. 

• Per treballar en l’àmbit de les relacions sexuals

desprotegides i el consum de drogues, es

col·labora amb entitats com STOP Sida, amb

les quals es porten a terme programes

conjunts a través dels quals s’aborda el

consum de substàncies durant el sexe. 

• La reducció de la sobremedicació amb

psicofàrmacs s’està abordant des de Farmàcia

del CatSalut i els metges d’atenció primària i

especialitzada, a través del monitoratge de la

prescripció de psicofàrmacs i l’elaboració

d’unes guies de pràctica clínica per a la

racionalització d’aquesta prescripció. El

nombre d’envasos prescrits de

benzodiazepines ha baixat dels 2 milions

d’unitats a 1,7 milions entre els anys 2014 i

2016.
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Propostes 2015-2016

• Utilitzar el Drogotest com una eina de

prevenció, no com una eina estigmatitzadora.

• Fer un treball preventiu comunitari del consum

abusiu d’alcohol (intoxicació aguda).

• Enfortir i fomentar el treball preventiu de riscos

en els llocs on es consumeix. I fer una anàlisi i

seguiment del treball realitzat.

• Impulsar l’acompanyament entre iguals en

totes les fases de la prevenció.

• Reduir la sobremedicació amb psicofàrmacs

de la població en general, amb especial èmfasi

en adolescents i altres col·lectius medicats.

Sobre el treball comunitari en
drogodependències 
• Implicació de la comunitat en l’abordatge de

les drogodependències.

• Les persones usuàries han de poder tenir

espais de participació més enllà dels espais

estrictament terapèutics.

• Cal treballar des de l’empoderament i

l’autonomia.

Sobre la intervenció amb persones
drogodependents en sortir de la presó 
• Garantir la continuïtat dels tractaments.

• Millorar la coordinació entre els CAS i els

serveis penitenciaris per millorar el seguiment i

l’atenció de les persones amb permisos de

penitenciaris.

• Incorporar el treball que es fa des de presons

al Pla de drogues de Barcelona.

• Reivindicar les mesures alternatives a la presó.

• Afavorir les intervencions també en les

condemnes “curtes”.

• En les condemnes “llargues”, iniciar les

intervencions tan aviat com sigui possible.

• Augmentar el nombre de places d’atenció a

drogodependents en el sistema penitenciari.

Respostes 2016-2017

Les addicions són un dels reptes socials i

sanitaris més difícils d’abordar. Per aquesta raó,

el Pla està pensat “a llarg i a mitjà termini” i fa

un abordatge comunitari pensat per donar

resposta a les noves problemàtiques que s’han

detectat.

S’ha treballat en el programa de Salut de

Presons i s’ha creat una figura perquè sigui

referent de tots els temes de salut a cada presó.

Les persones drogodependents quan surtin de

presó tindran la targeta sanitària tramitada, les

visites sanitàries que calguin concertades i tota

la medicació necessària fins que tinguin visita. 

També s’ha incorporat el treball que es fa des

de presons al Pla de drogues.
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Propostes 2015-2016

Sobre la proposta de criteris de salut pública
per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis en l’àmbit de la ciutat de Barcelona
• Criteris administratius: Es proposa que la

regulació d’aquests clubs no sigui assimilable

a la dels clubs privats de fumadors de tabac i

es posa l’èmfasi en la funció del futur

Observatori, que ha d’impulsar un reglament

intern de funcionament comú a tots els clubs.

Es proposa que sigui una recomanació i no

una obligació que tots els clubs estiguin

federats com a mínim en una de les

federacions existents.

• Criteris d’accés: El consentiment informat ha

de tenir la informació sobre tot el que implica

el club i ha d’incloure un conjunt de preguntes

sobre la situació de salut, de tipus estàndard,

per tal de protegir el club i que la persona

sigui responsable de tot el que declara. També

es recomana fer constar dins el consentiment

que si hi ha un problema sanitari o derivat del

consum, la persona usuària dóna

consentiment per contactar amb els serveis de

salut, tot i respectant la llei de protecció de

dades. Sobre les Mesures de control i limitació

de l’accés exclusivament per a les persones

associades al club a la zona de consum i el fet

de tenir un espai separat de l’anterior per

demanda d’informació i per formalitzar

tasques administratives, desenvolupar

activitats socials i divulgatives i de reducció de

danys/riscos, es recomana que les activitats

socials i divulgatives no es facin en aquest

espai exterior. Es recomana no plantejar una

limitació d’hores diàries de funcionament dels

clubs, i establir un horari de les 10 h a les 23

h entre setmana i fins les 12 h de la nit els

caps de setmana.

Respostes 2016-2017

Tota la regulació mitjançant ordenança

municipal està en vies d’elaboració. S’ha

endarrerit a causa de la publicació de la llei

autonòmica que regula els clubs cannàbics i a la

impugnació per part de l’Estat espanyol de la

mateixa.

El Pla de drogues 2017-2020 preveu promoure

la creació de l’òrgan regulador i d’un observatori

dels clubs de cànnabis per tal de desenvolupar

mesures i criteris de funcionament de les

associacions cannàbiques i vetllar pels efectes

que pugui tenir el cànnabis distribuït sobre la

salut.
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Propostes 2015-2016

• Criteris de consum: Atès que no es pot limitar

per llei la concentració de THC, els clubs

posaran a disposició dels associats informació

de les concentracions de THC, i recomanaran

que no siguin superiors al 15%. Es recomana

prohibir explícitament consumibles derivats del

cànnabis i considerar que els usuaris puguin

cobrir certes necessitats però sempre

mitjançant consumibles envasats en màquines

de vending.

• Criteris estructurals: Es recomana treballar per

limitar les concentracions de clubs més que la

distància entre clubs.

Respostes 2016-2017
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Valoració per part dels membres del grup de Drogodependències de
les respostes de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període
2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre la prevenció

Nombre adequat i idoneïtat dels

programes de prevenció

Actuacions per promoure l’oci

alternatiu

Restricció de publicitat de begudes

alcohòliques als actes municipals

Adequacio dels programes de

prevenció universal

Sobre els recursos i serveis
adequats a les diferents
necessitats de les persones
drogodependents

Qualitat dels serveis d’atenció i

reducció de danys

Intercanvi de xeringues

Espais d’atenció sociosanitària de

reducció de danys (REDAN)

Centres d’atenció i seguiment

Sobre la coordinació entre
professionals i amb usuaris i
formació a tots els agents
implicats

Sistematitzar la coordinació entre

professionals

Interculturalitat en l’abordatge de

les drogues

Regulació dels clubs de cànnabis
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                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Aportació del grup a diferents
projectes i programes

Pla municipal d’inclusió 2005-2010

Pla d’inclusió social 2011-2015

Programa d’actuació municipal

2011-2015

Pla d’actuació municipal 2016-

2019

Pla d’acció sobre drogues 2006-

2008

Pla d’acció sobre drogues 2009-

2012

Pla d’acció sobre drogues 2013-

2016

Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?
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FAMÍLIES

LES FAMÍLIES A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

El grup de treball Famílies es va constituir l’any 2003 i des d’aleshores ha recollit, analitzat i debatut les

problemàtiques generades en el seu àmbit d’actuació, per tal de plantejar propostes, amb un èmfasi

especial en les necessitats sorgides amb els nous escenaris socials.

2014
20è aniversari de l’Any Internacional de la

Família.
Creació de la web

http://ajuntament.barcelona.cat/familia/
Pacte del Temps, per promoure la qualitat
de vida i la conciliació de la vida personal,

familiar i laboral a Barcelona.

2017
Actualització del model d’atenció

socioeducativa per als infants de 0-3 anys.
Informe Avaluació del programa Camí escolar,

espai amic.
Oficina de prestacions socials i econòmiques.

2016
Primera Jornada d’Intercanvis de Bones Pràctiques sobre
les competències parentals en el cicle vital.
Celebració de la III Àgora Ciutadana, sota el lema “Pel
reconeixement a les persones que cuiden familiars malalts
o dependents”.
Publicació del llibre Usos del temps i gestió comunitària
Recerca aplicada Les intervencions psicosocioeducatives
en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis
Socials Bàsics.

2008
Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona
2008-2011.

2013
Pla municipal de família 2013-2016.

2012
Publicació del dossier Noves formes de família.

2006
Projecte pilot d’acompanyament a nuclis
familiars reagrupats al districte d’Horta-

Guinardó.
Programa municipal per a les famílies

2006-2010.
Acord d’equipaments de serveis socials

per al 2005-2007.

2005
Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010.
Obertura dels patis de les escoles i d’altres espais per a
les famílies.

2007
Desplegament del Pla d’escoles bressol municipals
2007-2011.
Creació de la Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores.

2010
Jornada de treball “La conciliació laboral i

familiar de les famílies amb dependents de
grau i infants amb malalties greus”,

promoguda per la Xarxa de Suport a
Famílies Cuidadores.

Publicació del llibre Temps, cura i
ciutadania. Coresponsabilitats privades i

públiques.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE FAMÍLIES 
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

FAMÍLIA i CIUTAT

• Visibilitat i promoció de la participació de les famílies.

• Conciliació familiar, laboral, personal i comunitària.

• Pacte del Temps.

• Any internacional de la Família.

Enfortiment de les COMPETÈNCIES PARENTALS

• Parentalitat des del cicle vital: infància i petita infància:

- Espais familiars, Xarxes d’infància

• Serveis educatius 0-3.

• Parentalitat des del cicle vital de l’adolescència:

- Centre per a famílies amb adolescents

- Des dels centres escolars, des dels serveis de proximitat

• Promoció de les relacions igualitàries i noves masculinitats.

ATENCIÓ i SUPORT a les famílies

• Els nous models de serveis socials bàsics.

• L’impacte de la crisi en les dinàmiques familiars.

• Ajuts a Famílies:

- La targeta moneder

- El fons 0-16 anys

- Oficina de prestacions socials i econòmiques

• Diversitat familiar.

• Suport a famílies cuidadores.

• Habitatge.
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

FAMÍLIA i CIUTAT

Els canvis sociodemogràfics, econòmics i culturals de les recents dècades constaten tres

fases de fortes oscil·lacions demogràfiques a la ciutat: una llarguíssima onada de creixement

que es perllonga fins als anys 70 del segle XX, una significativa disminució als anys 80 i 90,

i un creixement breu però intens als anys 2000. Coincidint pràcticament amb la crisi de 2008

la situació s’estabilitza, i és a partir de 2015 quan es constata un retorn a les taxes de crei-

xement positives.

Aquests canvis han repercutit en les dinàmiques familiars de la ciutat amb canvis com la

caiguda i el retrocés de la fecunditat amb el descens de la natalitat corresponent, el declivi

de la nupcialitat, l’emergència d’altres formes d’unió, l’increment de les ruptures conjugals,

l’endarreriment de l’emancipació dels joves, l’allargament de l’esperança de vida, i l’arribada

i el creixement ràpid de la immigració.

Evolució del nombre de persones i llars. Barcelona, 2012-2016

                                                                                  2012                             2016          Variació 2012-2016

Nombre d’habitants                                             1.619.839                     1.610.427                               -1,1%

Nombre de llars                                                     660.232                        654.979                              -1,1%

Mitjana de persones per llar                                         2,45                              2,46                            -0,06 %

Llars sense menor de 18 anys (en %)                        77,17                            76,63                               -1,1%

Evolució nombre de persones i llars. Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. 2016

Barcelona ha augmentat la seva població en 14.710 persones respecte l’1 de gener de 2016

i se situa en 1.625.137 habitants empadronats l’1 de gener de 2017. En termes relatius l’in-

crement és del 0,9%.

El 2017 hi havia 3.396 domicilis més que el gener de 2016 (0,5%). Del total de 658.375 domi-

cilis a la ciutat, un 30,8% (203.327) estan formats per una sola persona. Les 203.327 perso-

nes que viuen en aquest tipus de llar suposen el 12,5% de la població de la ciutat. El 29,2%

dels domicilis està format per dues persones, el 18,7% per tres persones i el 13,7% per qua-

tre.

La distribució de la renda dins de Barcelona durant l’any 2016 manté alguns dels trets carac-

terístics que l’han perfilat en la història recent de la ciutat, entre els quals destaquen que

Barcelona era i continua sent una ciutat de rendes mitjanes i que la major part dels barris

orbiten en posicions properes a les que ocupaven els darrers anys.
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La distribució d’aquest creixement de la renda és força equilibrada: creix el nombre de bar-

celonins i barcelonines que viuen en barris de rendes mitjanes, del 44,1% al 47,9%. És el

percentatge més alt des de l’any 2009. En canvi, els que viuen en barris de rendes baixes

passen del 39,2% al 35,5%. Els barris amb rendes altes es mantenen estables, aplegant un

16,6% de la població. Les dades confirmen la tendència iniciada l’any passat on, per primera

vegada, es va frenar el creixement de les desigualtats que s’havia produït durant vuit anys de

forma ininterrompuda.

L’Ajuntament de Barcelona desenvolupa les seves accions i serveis a les famílies des de pro-

grames específics com el Programa municipal per a les famílies 2006-2010, el Pla municipal

de família 2013-2016, o el Pacte del Temps (2014), i la celebració de l’Any Internacional de

la Família el 2014. També ho fa des dels instruments més generals com el Programa muni-

cipal d’actuació i els plans d’inclusió.

La diversitat de les persones de la ciutat i per extensió les diferents composicions familiars
fan que l’Ajuntament s’hi adreci amb un enfocament transversal des d’àmbits com la promo-

ció, la participació, la vida comunitària o l’atenció i el suport a les seves necessitats.

La visibilitat i la promoció de la participació de les famílies, així com de les entitats de famí-

lia, en el conjunt de la ciutat es posa de relleu al voltant de diferents actuacions de participa-

ció a l’entorn familiar i de la ciutat.

La participació de les famílies a les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA) i als

consells escolars del centre creix a poc a poc i augmenta molt en el marc de programes con-

crets. Per exemple, el Programa de suport educatiu a les famílies (IMEB) té com a objectiu

impulsar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint con-

tinuïtats entre el context familiar i l’escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a

l’educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a l’enfortiment del teixit

associatiu de les AMPA.

L’any 2016 hi han participat 195 AMPA, amb un petit increment del 2,6% en relació amb el

2015 (190 AMPA), però un fort increment del 121% respecte al 2014, en què hi participaven

88 AMPA. Les accions formatives més sol·licitades en els tres últims anys i, per tant, repeti-

des han estat: “Autoritats i límits” i “Educar en l’autonomia personal”.
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Temps de barri, temps educatiu compartit és un projecte que des de 2005 impulsa

l’obertura dels patis escolars, distribuïts a tots els districtes de la ciutat. Actualment hi

ha 72 centres a tots els districtes que oferten el programa Patis escolars oberts al barri,

que organitzen activitats de cap de setmana.

La participació de les famílies als patis escolars ha estat a través de les 529 activitats

organitzades al llarg del 2016, com ara: la maleta pedagògica, festa de la ciutat, circ a

la fresca...

El 2017 s’ha presentat l’informe Avaluació del programa Patis escolars oberts al barri,
on es fa una radiografia general i actual i una anàlisi quantitativa i qualitativa. S’hi

inclouen entrevistes a diferents agents implicats en el projecte, no només per mesurar

l’impacte i qualitat del projecte sinó també per detectar oportunitats de millora i propo-

sar un sistema d’avaluació contínua que permeti fer aquest exercici de forma continua-

da i regular per tal d’anar mesurant l’impacte dels canvis i millores implementades.

“Camí escolar, espai amic” és un projecte iniciat el 2002 que ha tingut diferents etapes. Va

néixer amb l’objectiu d’afavorir que els nois i les noies guanyessin autonomia personal, res-

ponsabilitat i qualitat de vida, en el seu trajecte cap a l’escola o passejant pel barri. A la vega-

da, s’apostava per potenciar la participació i la corresponsabilitat tant en la millora de l’espai

públic com en les oportunitats educatives de la comunitat. És des d’aquest punt de partida

que s’iniciaren alguns camins, quatre dels quals segueixen actius, als districtes de Gràcia i

l’Eixample. En una segona etapa, el 2007, per iniciativa de l’IMEB i d’acord amb els districtes

i l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, el projecte es reorienta cap a un enfocament

comunitari i el 2009 es va inaugurar el primer camí escolar al Districte de Sant Martí.

El curs 2015-2016 el programa dona cobertura a tots els districtes amb 88 camins en fun-

cionament. L’any 2016 s’ha canviat la manera de comptabilitzar els camins escolars, i s’ha

passat de “camí de zona” a “camí de centre”. Actualment es comptabilitza un camí per cada

escola participant, amb un total de 37 centres.

Una tercera fase ha estat avaluar l’impacte del programa. Per aquest motiu s’ha fet el 2017

l’Informe Avaluació del programa Camí escolar, espai amic per abordar la diagnosi de la situa-

ció actual i tenir els fonaments empírics necessaris per a l’elaboració d’una proposta de reo-

rientació del programa.

Els últims anys, des de l’Ajuntament s’ha apostat per avançar en la conciliació laboral, fami-
liar, personal i comunitària.
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La xarxa NUST (nous usos socials del temps), creada

l’any 2006, no ha deixat de créixer i actualment consta de

més de cent empreses. Anualment realitza tallers de tre-

ball i una jornada anual. 

El nombre d’empreses interessades en una millor organització del servei amb repercus-

sions directes en la conciliació ha passat de 85 el 2013 a 92 el 2014, 102 el 2015 i

110 el 2016.

D’altra banda, el 2012, l’Ajuntament va crear el Premi Barcelona a l’Empresa

Innovadora en Conciliació i Temps, que vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’a-

quelles empreses compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la con-

ciliació entre la vida laboral, familiar i personal.

El Programa “Pacte del temps” vol donar un impuls a l’acord entre ciutadania, Ajuntament,

organitzacions i institucions per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida perso-

nal, familiar i laboral a través de la millor gestió del temps a la ciutat. El pacte, signat el 2014,

és fruit del procés d’elaboració realitzat per representants d’entitats i associacions socials i

econòmiques de la ciutat, i també hi va col·laborar el Grup Famílies del CMBS. El 2016 hi ha

260 entitats adherides (66 persones adherides a títol individual i 194 entitats), la qual cosa

suposa un increment del 4,41% respecte l’any anterior i un increment del 28,71% en el
període 2014-2016.

L’any 2014, en el marc del 20è aniversari de la proclamació per part de l’ONU de l’Any
Internacional de la Família, l’Ajuntament de Barcelona va presentar la mesura de govern

“Barcelona és família, 2014”. Es van realitzar activitats de visibilitat de les famílies a la ciutat

al voltant de vuit valors: diàleg, corresponsabilitat, cooperació i solidaritat, confiança, apre-

nentatge i educació, i cura.

També es va dissenyar i crear el joc de cartes de les famílies de Barcelona, amb un procés

participatiu familiar de ciutat, on pares, mares, fills, filles, avis i àvies van participar conjun-

tament en la realització d’una sèrie de dibuixos de la seva pròpia família, que van donar com

a resultat aquest exclusiu joc de cartes amb 7 de les famílies que van estar seleccionades per

representar totes les que hi van participar.

El Grup de Famílies va realitzar unes sessions de reflexió per tal d’aprofundir sobre el que

comportaria crear un Consell Municipal de Família. Les conclusions i suggeriments del grup

de treball van ser presentades en el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social, celebrat

l’11 de novembre de 2014, per tal que fossin valorades i tingudes en compte en el procés de

creació del futur Consell. La proposta finalment es va descartar el 2015.
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Enfortiment de les COMPETÈNCIES PARENTALS

A tota la ciutat es porten a terme programes, espais i accions grupals relacionats amb la

criança i l’educació dels fills i filles: ludoteques, casals infantils, centres oberts, espais fami-

liars, centres educatius, serveis de salut, serveis socials...

Des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona s’ofereixen diferents serveis adreçats als

infants i les seves famílies, com són el Programa de suport educatiu a les famílies, a través

de les AMPA (vegeu pàgina 55) i els serveis a la petita infància i família.

Específicament per a l’atenció a la petita infància, hi ha el programa Ja tenim un fill, adreçat

als pares i mares que fa poc temps que han tingut un fill o filla. Es tracta de donar orienta-

cions des de diversos vessants: educatiu, sanitari i psicològic. D’altra banda, els espais fami-
liars ofereixen als infants un context educatiu, i a les famílies, la possibilitat de compartir l’ex-

periència d’educar els seus fills i filles. El 2017 els espais familiars han iniciat el procés de

treball per a la definició d’un model integral d’espais familiars municipals per a la primera
infància de Barcelona. L’objectiu és arribar a un model que en la seva funció de suport a les

famílies en la criança dels fills i filles de 0 a 3 anys inclogui, amb tècniques específiques, el

suport a les famílies en situació de risc d’exclusió social.

Des de 2017 a vuit escoles bressol de la ciutat s’ofereixen espais familiars d’interrelació

per a famílies que decideixen criar els seus fills a casa en l’etapa 0-3 anys. Hi ha altres

espais familiars que comparteixen equipament amb els centres oberts.

La parentalitat amb perspectiva de cicle vital de 3 a 18 anys i la participació de les famílies

es facilita des dels centres oberts de la ciutat, que organitzen activitats d’informació-formació

i debat per a les famílies dels infants i adolescents.

Es continua consolidant el creixement de les xarxes col·laboratives formades per famílies,

amb un grau de formalització variat. El 2015 s’han afegit dues noves xarxes d’infància –la

Xarxa d’infants del barri de Casc Antic i la Xarxa Proinfància del Turó de la Peira-Can

Peguera– i s’han consolidat les que ja existien, de forma que ja són 19 les xarxes d’infància.

D’aquestes, set corresponen a xarxes generals d’infància promogudes pels tècnics dels dife-

rents serveis dels territoris corresponents i onze són adreçades a la petita infància de 0-3 pro-

mogudes per iniciativa de les pròpies famílies.

Atesa a la consolidació de les xarxes territorials d’Infància s’han anat desenvolupant diverses

modalitats de projectes, tallers i espais oberts als grups familiars de cada territori.

Així mateix, i des dels diferents Plans d’acció comunitària, s’han desenvolupat 4 projectes o

accions, amb 405 famílies usuàries (6 projectes i 431 famílies el 2015): Escola de Pares i

Mares (PDC Besòs-Maresme); Programa Habilitats Parentals (PDC Ciutat Meridiana/PICI

Zona Nord/ Salut als Barris-ASPB); Grup Habilitats Parentals (PDC Verdum) i Projecte Baula-

Escola de Família (PDC Poble-sec).
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L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un procés per actualitzar els serveis educatius per als
infants d’entre 0 i 3 anys, en el qual incorpora també la participació de la ciutadania. Això

inclou repensar les escoles bressol, però també aquells serveis complementaris que han

anat sorgint fruit de les necessitats socials, com els espais familiars o els espais de criança,

entre altres. Es vol donar així resposta a les demandes actuals de les famílies i ampliar les

oportunitats educatives de tots els nens i nenes menors de 4 anys.

A Barcelona hi ha un model d’escola bressol d’excel·lència, però amb la realitat actual no

es dona resposta al que el conjunt de les famílies demana per a la franja dels 0 als 3 anys. 

L’actualització del model d’atenció socioeducativa per als infants d’entre 0 i 3 anys respon

també als dèficits que es constataven en l’Informe d’oportunitats educatives per a l’etapa 0-

3 presentat el mes d’abril. Si bé la taxa d’escolarització en el primer cicle d’educació infantil

s’ha incrementat notablement els darrers deu anys, les diferències entre els districtes con-

tinuen sent notables. I en alguns aspectes, l’actual model no dona resposta a les necessitats

de les famílies.

L’escolarització en el primer cicle d’educació infantil ha passat del 32,9% dels infants d’entre

0 i 2 anys l’any 2006, al 42,5% l’any 2016. La major part d’aquest increment ha estat assumit

per la xarxa de centres públics, que en aquest període han passat d’escolaritzar el 8,9% dels

infants menors de 3 anys de la ciutat, a escolaritzar-ne el 20%. El nombre de centres públics

s’ha incrementat fins a les 98 escoles bressol actuals.

Amb aquests nous centres, els districtes on més s’ha aconseguit cobrir la demanda de pla-

ces d’escola bressol pública han estat Nou Barris, amb el 79%, Ciutat Vella, amb el 71%, i

Horta-Guinardó, amb el 77%.

Malgrat el fort increment en el percentatge d’escolarització del primer cicle d’educació

infantil, continua havent grans diferències entre els districtes. La taxa més baixa d’escolarit-

zació la trobem a Ciutat Vella, amb el 26,7% de nens escolaritzats, mentre que les més altes

són a Sarrià i a Les Corts, amb una taxa d’escolarització del 58%.

Cal destacar algunes de les mesures que s’han portat a terme com l’aprovació d’un nou Pla

de construccions de 10 noves escoles bressol municipals, que representarà 910 places

noves, de les quals 847 d’increment net:

• S’han obert tres noves escoles bressol municipals (Trencadís, Guinardó i Petit Univers),

amb un total de 248 places. 

• S’ha recuperat el suport educatiu a les escoles bressol i s’han ampliat en 2,5 hores set-

manals. 

• I a més s’ha creat el nou Espai Familiar Torrent, amb 40 places.
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Tarifació social a les escoles bressol municipals

Nou sistema que millora la progressivitat en els preus i afavoreix l’accés de famílies

amb rendes baixes i mitges; així, s’ha passat d’un únic preu amb bonificacions a un

sistema de tarifació en funció dels ingressos de la família. 

Fins l’any 2016 la quota única a les escoles bressol era de 285 euros mensuals. Amb

les noves tarifes, s’estableixen deu trams diferents en funció de la renda familiar. La

quota mínima, destinada a les famílies de menys ingressos, és de 50 euros, incloent-hi

escolaritat i menjador. Un 29,08% de les famílies formen part d’aquest tram, i per a

aquestes famílies, 540 matrícules queden cobertes totalment pel Fons d’Urgència

Social, amb validació prèvia dels serveis socials.

A l’altre extrem, l’11,94% de les famílies passa a pagar la tarifa màxima, 395 euros

mensuals, i el 9,47% de les famílies (736) paguen el mateix que amb el sistema ante-

rior.

L’objectiu de la nova tarifació és que els perfils de les famílies que matriculen els seus

infants a l’escola bressol municipal representin el conjunt de la societat. El nou sistema

de tarifació és més equitatiu i evita que els motius econòmics siguin un impediment per

accedir a l’educació de 0 a 3 anys.

El 2015 es va obrir el Centre per a Famílies amb Adolescents amb l’objectiu de donar suport

al rol parental de les famílies amb fills i filles en l’etapa d’adolescència. El 2016 el Centre va

donar formació o atenció individualitzada a 866 mares, pares o tutors.

D’altra banda, als punts “Aquí t’escoltem” els adolescents d’entre 12 i 20 anys troben un

espai d’assessorament i escolta individual i confidencial; també s’hi realitzen activitats gru-

pals. Actualment n’hi ha sis i la previsió és que el 2021 n’hi hagi un a cada districte.

Altres programes i iniciatives per donar suport a les famílies amb fills/es adolescents es por-

ten a terme des de Salut, Serveis Socials, equipaments socioeducatius de ciutat i de districtes

i centres escolars:

• Des dels centres de serveis socials es realitzen accions grupals de reforç a pares/mares

amb fills menors a càrrec en el seu rol parental, majoritàriament adolescents.

El 2016 han realitzat 19 projectes d’atenció grupal de pares/mares amb fills menors a

càrrec en el seu rol parental, a partir dels quals s’han atès a 236 famílies. El nombre d’ac-

cions grupals ha augmentat, tot i que ha disminuït el nombre de famílies.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:46  Página 108



Algunes de les accions grupals són: “L’hora del cafè” de Les Corts, “Tangram Famílies”

de Sarrià, “Tastet per créixer “de Gràcia, “Taller de parentalitat “d’Horta, “Grup de

mares joves i adolescents” de Canyelles-Roquetes-Trinitat, “Creixem i aprenem junts”,

“Taller d’habilitats parentals” al Baró de Viver, “Taller d’habilitats parentals Escola

Víctor Català” de Nou Barris, “Apoderament de Dones de famílies monoparental” de

Garcilaso, “Taller d’habilitats parentals de 6 a 9” de La Marina, “Grup d’Habilitats

Parentals CEIP Prosperitat”, “Projecte Pas” de Garcilaso, “Informacions grupals

Escolars” del Bon Pastor, “Espai famílies 2016” del Parc Vil·la Olímpica, “L’aventura de

ser pares de Sant Antoni i “Joguines 2016” entre d’altres.

• Des dels centres escolars, a través del Consorci d’Educació, es porta a terme, en el marc

del Pla de suport a l’alumnat d’ESO “Suport a l’estiu, èxit al setembre” (el 2015 s’ha dut a

terme en 48 centres escolars i se n’han beneficiat 564 famílies, un 87% més que el 2014).

• Des dels districtes també es porten a terme diverses accions adreçades a famílies amb ado-

lescents, ja siguin per enfortir les seves capacitats davant les situacions de vulnerabilitat

social, o bé d’orientació davant el consum de drogues, sexualitat o salut mental.

• Des de la Xarxa de Biblioteques s’organitzen activitats de foment de les habilitats parentals

per a famílies amb fills i filles adolescents (el 2015 s’han fet 23 activitats i hi han participat

253 persones).

El 2016 es va celebrar la primera Jornada d’Intercanvis de Bones Pràctiques de l’Àrea

de Drets Socials. Algunes de les experiències sobre les competències parentals que s’hi

van presentar són:

• La Motxilla Preventiva. Un projecte de reflexió, observació i joc per a l’avenç de l’e-

ducació en primera infància. Impulsada per l’EAP Horta-Guinardó i el CSS Guinardó.

• El Grup de suport educatiu a pares i mares d’adolescents. Un espai per a la presa de

consciència dels patrons de relació. Impulsat pel CSS Sant Gervasi.

• El Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies, que promou la

criança de forma cooperativa i participativa i és impulsat per l’Agència de Salut

Pública de Barcelona.

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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Per avançar en la integració de continguts digitals i generar espais de diàleg amb les

famílies, des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona es desenvolupa des del

curs 2012-2013 el programa Barcelona Aula Mòbil, que s’adreça a l’alumnat i a les

seves famílies, i al professorat, de 6è de primària, ESO i educació especial, de centres

educatius sostinguts amb fons públics. Té com a objectiu potenciar la formació de l’a-

lumnat en el llenguatge audiovisual i promoure el coneixement, la tecnologia i la inno-

vació a través de dispositius mòbils, com a eines de producció audiovisual. El curs

2016-2017 hi han participat 32 centres i el tema ha estat “Diversitat sexual i gènere”.

El nou Pla de drogues 2017-2020 destaca la incorporació per primera vegada del risc

de les addiccions tecnològiques: el joc patològic o la dependència excessiva de les pan-

talles. Es calcula que aquest risc podria afectar al voltant del 3% dels nois i noies de la

ciutat. Davant d’aquesta realitat, el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Horta-Guinardó

actuarà com a centre especialitzat en l’atenció a la població adolescent i jove per donar

resposta a aquest tipus d’addicció.

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’ha promogut el Programa d’habilitats

parentals (2 a 12 anys). Aquest programa és una eina per a pares i mares per gestionar situa-

cions difícils i proporcionar estratègies personals, educatives i emocionals.

Programa d’habilitats parentals (2 a 12 anys), 2014-2016

                                                                         2014               2015               2016          Variació 2014-2016

Nombre de grups                                                   18                   37                   29                                 61%

Participació de pares/mares                                  209                 344                 323                              54,5%

Font: Departament de Planificació i Processos, Àrea de Drets Socials.

El 2014 es va donar un impuls a les activitats adreçades als homes, com els grups de pares

per a la preparació al naixement, que vol fomentar la implicació dels pares en la criança o
cura dels fills i filles des de l’embaràs de la parella, millorant les seves capacitats parentals

i afectives i solucionant els dubtes. També es van desenvolupar tres grups de treball adreçats

exclusivament a homes: Respostes a les crisis (taller per generar i compartir idees, adreçat a

homes en situació d’atur de llarga durada), Homes en marxa a la recerca d’un mateix (adre-

çat a homes que han d’assumir una nova realitat a causa de la crisi econòmica) i Grup d’ho-

mes del Clot - Camp de l’Arpa (adreçat a homes sols o amb escassos vincles i habilitats socio-

personals).

110 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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El 2015 es va crear un nou grup, Homes sols, amb l’objectiu d’abordar dificultats relacionals

i millorar la dignitat personal, a més de compartir experiències i expectatives, i augmentar les

relacions socials. Des de l’Ajuntament també es va col·laborar en el projecte de recerca
“Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar
les noves necessitats de cura”, codirigit per la UAB i la URV.

El 2009 es va iniciar el projecte per la promoció de relacions no violentes “Canviem-ho.

Homes per l’equitat de gènere”. A través d’aquest projecte, el 2014 es va crear un nou recurs

pedagògic sobre masculinitats –en col·laboració amb el CIRD– adreçat als homes i adoles-

cents per a la promoció de la igualtat entre dones i homes i es va difondre la Guia de reco-
manacions per la detecció de la violència masclista en homes, acompanyada de la realització

d’accions formatives per a la seva aplicació. Així mateix, el projecte col·labora amb el servei

municipal de gestió de conflictes en l’àmbit urbà, per prevenir la violència masclista en nois

contactats al carrer a partir de grups organitzats. 

El 2014 es va iniciar el Projecte Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació,

que dinamitza grups amb famílies per cohesionar-los i permetre que aflorin les seves preo-

cupacions. Hi participaven 12 centres. També es va donar suport a la consolidació de la figu-

ra de referent d’igualtat en els consells escolars (en el curs 2013-2014, present en 153 dels

384 centres).

El Districte de Gràcia va donar un valor central a la coeducació amb l’aprovació d’una Mesura

de Govern de Coeducació el 2014, en virtut de la qual es va elaborar el vídeo i la guia didàc-

tica L’escola del demà, es va fer una publicació web amb biografies de dones del districte

que han destacat al llarg de la història i es van portar a terme cinc tallers adreçats a l’alumnat

de secundària sobre sensibilització en matèria de gènere, la prevenció de la violència mas-

clista i l’ús de joguines no sexistes.

Els tallers Canvis i “Parlem-ne, no et tallis”, organitzats conjuntament pel Departament

de Salut i l’ASPB, promouen les relacions igualitàries entre nois i noies.

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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ATENCIÓ i SUPORT a les necessitats de les famílies

Des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania el curs 2007-2008 es va planificar el model de ser-

veis socials bàsics de Barcelona amb el clar objectiu de garantir l’accessibilitat ciutadana a
l’atenció social bàsica i donar una resposta més eficient a les noves demandes socials fruit

del desplegament de la Llei de l’autonomia personal i de la nova Llei de Serveis Socials. El

nou model desplegat a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials, creat el gener del

2010 com a òrgan de gestió de l’atenció primària, preveia el desplegament d’un ampli catàleg

de serveis per atendre les diverses situacions de necessitats de les famílies i la preparació i

formació dels professionals per adequar-los als canvis organitzatius i de funcionament que

representa aquest model. Organitzat en 40 centres distribuïts per tota la ciutat, ha estat un

dels canvis més significatius per garantir l’eficàcia i qualitat de l’atenció ciutadana, ja que a

més d’ampliar i millorar els centres ha augmentat la ràtio de professionals i ha implementat

una nova organització operativa.

El model, però, ha estat revisat el 2016 dins d’uns procés participatiu amb el projecte
Impulsem!, el pla de modernització dels serveis socials que replanteja el model d’atenció

social bàsica a la ciutat partint de la necessitat d’adaptar-lo al nou context socioeconòmic

marcat per la crisi. El Pla d’actuació 2017-2021 del projecte Impulsem! s’ha concretat en 20

projectes estratègics a curt, mitjà i llarg termini.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un pla de reforç dels serveis socials

bàsics amb diferents perfils professionals.

A continuació es detallen les incorporacions fetes durant els anys 2016 i 2017:

• L’any 2016 es van incorporar 15 educadors/es socials, 10 treballadors/es socials, 5 psicò-

legs/logues, 6 administratius/ves i 8 APC (educadors/es del programa A Partir del Carrer).

Pel que fa a l’equip volant, es van incorporar 3 treballadors/es socials i 2 administratius/ves.

• L’any 2017 es van incorporar els/les següents professionals: 18 educadors/es socials, 5 tre-

balladors/es socials, 4 psicòlegs/logues.

• Així mateix, es va contractar un/a cap de servei i 15 administratius/ves per a l’Oficina de

Prestacions Econòmiques.

Pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

       Pressupost 2015 inicial             Pressupost 2016 inicial                 Pressupost 2017 inicial                      %

                      97.700.000                          125.300.000                               139.000.000                  42%
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Famílies ateses als Centres de Serveis Socials amb fills menors de 18 anys: increment

de 25% respecte del 2013, 10% respecte del 2014; 69% respecte del 2012.

Famílies amb fills menors de 18 anys ateses als CSS, 2012-2016

Famílies ateses als Centres de Serveis Socials amb persones majors de 75 anys: del

total de famílies ateses, 21.989 són famílies amb persones majors de 75 anys. Això

suposa un increment del 14,5% en el període 2014-2016 (19.195 famílies el 2014 i

20.127 famílies el 2015).

Famílies monoparentals ateses en els Centres de Serveis Socials. L’any 2016 el total de

famílies monoparentals amb fills menors de 18 anys ateses representen un 54,8% res-

pecte al total de famílies ateses amb fills menors.

Famílies ateses als CSS, 2014-2016

                                                                                                                                       Variació         Variació
                                                                                     2014        2015       2016      2015-2016   2014-2016

Total famílies ateses als CSS                                 57.996   58.985   59.932           1,60%           3,3%

Monoparentals ateses als SSB

Total famílies monoparentals ateses 
independentment de l’edat dels fills                               8.174       9.646    10.871                12%             32%

% famílies monoparentals sobre el total famílies 
independentment de l’edat dels fills                                 14%     16,3%        18%                                          

Monoparentals amb fills menors de 18 anys

Total famílies monoparentals amb fills menors 
de 18 anys ateses als CSS                                             5.708       6.888      7.551               9,6%          32,3%

% famílies monoparentals amb fills menors sobre 
el total de famílies ateses                                                9,8%     11,6%        13%                                          

% famílies monoparentals sobre el total de famílies 
amb fills menors de 18 anys, ateses                             45,7%     54,1%     54,8%                                          
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L’impacte de la crisi en les dinàmiques familiars i la solidaritat dins les xarxes familiars és

en termes generals positiva, però pot deixar de ser-ho quan no va associada a la solidaritat

pública i als drets de ciutadania. Per això, als centres de serveis socials s’atén la ciutadania

i es treballa per enfortir la xarxa social i relacional.

Durant l’any 2012 es van desenvolupar, des dels centres de serveis socials, al voltant de 100

projectes de suport a les famílies, com ara el grup de suport davant de situacions motivades

per la crisi econòmica, grups amb persones aïllades socialment, grup de suport educatiu per

a pares i mares, grup de cuidadors Sant Gervasi, Taller “Sortides a les crisis”, Banc del

Temps, Projecte Escola i família Raval Sud...

Les mesures i accions d’atenció i suport a les necessitats de les famílies abasten des dels

ajuts per a menjador, per a activitats escolars, extraescolars i de lleure, per pal·liar la pobresa

energètica, ajuts econòmics d’inclusió, l’exempció o bonificació de taxes, o l’ampliació del

parc públic de lloguer.

L’any 2013 es va crear la Targeta moneder Barcelona Solidària per canalitzar els ajuts d’ali-

mentació. L’any 2015 es va posar en marxa el “Fons d’Infància 0-16”, un ajut de 100  al

mes per infant i/o adolescent menor de 16 anys. La proposta va sorgir de la Comissió de

Treball del CMBS sobre “l’impacte de la situació de la crisi en la infància i la igualtat d’opor-

tunitats”, que demanava una renda de suficiència per a infants, de la qual els mateixos

infants fossin els titulars, com a primer pas per avançar cap a una política de garantia de ren-

des enfocada a reduir la pobresa infantil a la ciutat. A la convocatòria del 2017 es van inclou-

re ajuts complementaris per a famílies monoparentals beneficiàries dels Fons.

Gràcies a les mesures aplicades els últims anys, ha augmentat el llindar econòmic mínim i el

nombre de famílies que poden sol·licitar ajuts de menjador i s’han atorgat ajuts per al foment

de la participació en activitats extraescolars i l’accés a recursos socioculturals, esportius o de

lleure. Un dels objectius de l’Ajuntament els últims anys en l’àmbit de l’atenció a les famílies

ha estat l’ampliació de l’oferta d’activitats extraescolars i vacances d’estiu. En aquest sentit,

a l’oferta de vacances de l’estiu de 2008 es van incorporar places per a nens i nenes d’1 a 3

anys a les escoles bressol i també es va impulsar un acord de col·laboració entre entitats de

la xarxa d’atenció socioeducativa a la infància i adolescència en risc per garantir-los que

puguin gaudir d’espais de relació en horari extraescolar i puguin participar en les activitats de

l’associacionisme educatiu. (Vegeu respostes del grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància,

pàgines 113-114.)

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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L’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa l’Oficina de Prestacions
Socials i Econòmiques, un servei innovador que vol donar resposta als ciutadans i les

famílies en la gestió de diferents tràmits i alhora desburocratitzar els serveis socials

bàsics per així centrar-se més en la intervenció personal i comunitària. L’oficina cen-

tralitza la gestió de prestacions municipals com la renda d’infància i monoparental per

a infants a càrrec de 0 a 16 anys, els ajuts d’emergència social i el projecte pilot d’in-

clusió B-MINCOME, que atorgarà suport municipal a 1.000 unitats de convivència de

l’Eix Besòs durant dos anys. L’Oficina també ofereix informació sobre com sol·licitar la

renda garantida de ciutadania que atorga la Generalitat de Catalunya. Igualment, el

centre emet certificats d’exclusió residencial, social, de pobresa energètica o altres

documents de forma sistemàtica. Es calcula que des del nou servei el primer any es

concediran ajuts al voltant de 20.000 famílies l’any per valor d’uns 30 milions d’euros

i s’emetran un miler de certificats d’exclusió residencial, uns 800 més d’exclusió social,

i que es gestionaran unes 9.000 incidències.

L’Institut Municipal de Serveis Socials va encarregar a l’Institut de Recerca i Qualitat de Vida

de la Universitat de Girona una recerca aplicada sobre “Les intervencions psicoeducatives
en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics”. La recerca es va

dur a terme entre el 2013 i el 2015.

Té com a objectiu valorar l’eficàcia del conjunt de pràctiques d’intervenció psicosocioeduca-

tiva en famílies amb infants en risc lleu i moderat en el marc dels serveis socials bàsics, per

tal d’identificar aquelles amb les quals s’assoleixen resultats més satisfactoris. Els resultats

reflecteixen la veu dels infants i adolescents a partir d’entrevistes en profunditat a famílies ate-

ses als centres de serveis socials (39 adults i infants) i enquestes de satisfacció a famílies

usuàries d’aquests centres (401 persones: 281 adults i 120 infants/adolescents).

Els infants i adolescents que han estat atesos en un CSS i que manifesten tenir una experièn-

cia positiva, aconsellen als altres nens/nenes que vagin als CSS i que confiïn en els profes-

sionals. Les famílies perceben una certa confusió a l’hora de diferenciar i explicar els rols pro-

fessionals i hi ha cada vegada més coneixement del treball en equip. Els professionals, entre

d’altres, es replantegen la polivalència dels CSS per tractar casos d’infància en risc i valoren

la metodologia del treball en xarxa. Tothom valora la importància que hi hagi recursos d’in-

fància a cada territori.

A Barcelona hi ha una gran diversitat de famílies, ja sigui per raó de procedència, composició

o estructura. Per impulsar el reconeixement dels factors de diversitat s’han impulsat mesures

inclusives tant en el disseny com en la prestació dels diferents serveis, projectes i recursos.
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El febrer de 2007 es va implementar el Programa de suport al reagrupament “noves famí-
lies” a Horta-Guinardó, i els anys posteriors es va anar estenent a la resta de la ciutat, de

manera que el 2011 ja tenia presència a tots els districtes. En el marc d’aquest programa es

fan activitats individuals i de grup: Espai inicial; Tallers de mares i pares; A l’estiu, Barcelona

t’acull; Grup de dones reagrupades; Espai estable familiar; Teixint xarxes; Emmou. El 2016

hi han participat de 2.266 unitats familiars ateses, amb un total de 4.188 participants. Això

significa un augment del 13,7%, respecte el 2015, en què es van atendre 1.992 famílies,

amb un total de 3.600 persones.

Amb l’objectiu de facilitar la integració de les famílies nouvingudes, el curs 2008-2009 es

van editar les guies d’acollida de butxaca, es va actualitzar el Manual de procediments i es

va publicar la Guia interna de contactes. També es va elaborar el document Bases d’acollida
perquè persones nouvingudes accedeixin a la informació i als recursos bàsics que han d’a-
favorir la seva integració. Al llarg de tot l’any 2008 es va desenvolupar el Programa Barcelona

Diàleg Intercultural, amb activitats culturals en el marc de les festes de Reis, carnaval, la

Mercè, el ramadà...

La diversitat de models familiars en els diferents formularis municipals ha estat dissenyat pel

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals per tal que serveixi per

a qualsevol model familiar.

Des de l’Ajuntament es promouen recursos i serveis adreçats a les famílies cuidadores:

• Molts dels projectes dels serveis socials estan adreçats al suport a famílies cuidadores:

Cuidar i cuidar-se, Bon veïnatge, Voluntariat per a la integració social, Xarxa de grups cui-

dadors-La colla cuidadora, Cuidadors autònoms, Persones ajuden persones, Grup de fibro-

miàlgia, Xarxa de voluntariat per a la gent gran del Casc Antic. Cal destacar les dades: el

2014 es varen fer 16 grups, al 2015 se’n van fer 18, i el 2016 s’han realitzat 22 grups de

suport a famílies cuidadores de persones grans dependents o amb discapacitat del quals

alguns es realitzen en col·laboració amb les Àrees Bàsiques d’Atenció Primària de Salut.

• L’abril de 2007 es va crear la Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores amb la finalitat d’a-

vançar en el reconeixement i visualització de la tasca que desenvolupen les entitats en el

suport a famílies cuidadores. El 2010 la Xarxa va promoure la jornada de treball “La conci-

liació laboral i familiar de les famílies amb dependents de grau i infants amb malalties

greus”. El 2015 es va editar i presentar la Guia d’orientacions “I vostè com està?” El suport
a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents com a document d’orientació

per als professionals dels serveis socials i de salut en l’atenció a les persones que cuiden.

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Famílies
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• Amb la voluntat de promocionar i difondre els grups d’ajuda mútua, el curs 2010-2011 es

va presentar l’estudi Entitats i grups de suport en els àmbits social i de salut a la ciutat de
Barcelona; es va crear el web del Directori d’associacions de salut i grups d’ajuda mútua

de Barcelona: www.bcn.es/tjussana/gam; i es van elaborar els informes La salut de les per-
sones cuidadores de persones amb dependència o discapacitat a Barcelona i La salut dels
qui conviuen amb persones que tenen necessitats especials d’atenció o dependència a
Barcelona, entre altres. En aquest mateix sentit, el 2015 es va crear la Guia online d’entitats
i grups de suport en l’àmbit social i de salut de Barcelona.

• El novembre de 2016 en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva es va rea-

litzar la III Àgora Ciutadana sota el lema “Pel reconeixement a les persones que cuiden

familiars malalts o dependents”.

• El Programa “Temps per tu”, dirigit a cuidadors i cuidadores amb persones amb depen-

dència al seu càrrec, es va iniciar l’any 2011 amb un pla pilot al districte de Sant Martí i

actualment té tres línies d’actuació, una dirigida a persones cuidadores d’infants amb dis-

capacitat, l’altre a joves i adults amb discapacitat i la darrera a famílies cuidadores de per-

sones amb dependència.

Durant el 2016 ha donat resposta a 319 famílies (286 el 2015), en diverses situacions:

– Dependència: 44 famílies (37,5% d’increment respecte el 2015)

– Infants amb discapacitat: 154 famílies (6,2% d’increment respecte el 2015)

– Joves/adults amb discapacitat: 121 famílies (increment de l’11% respecte el 2015)

Evolució del nombre de famílies beneficiàries del programa Temps per Tu 2013-2016

El 2016, “Temps per tu” també ha crescut en volum d’hores: ha ofert 3.143 hores de

temps personal a les famílies, un 7% més que el 2015 (2.937 hores) i un 56,3% més

repecte al 2013.
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• A través del Servei de Famílies Col·laboradores (abans, Servei de Famílies Acollidores) s’a-

tenen els menors que no tenen mesura judicial. El 2010 tenia 35 famílies col·laboradores.

Al 2016, s’han incorporat 22 famílies al banc de famílies i s’ha inclòs l’obligatorietat que es

presenti el certificat de registre negatiu de delictes sexuals per a cadascun dels membres

majors d’edat que convisqui al domicili. Com a conseqüència s’ha fet una revisió i el nom-

bre total de famílies del banc és de 75.

En relació amb la problemàtica de l’habitatge a la ciutat, una demanda recurrent del grup

de treball Famílies és l’augment de l’habitatge de lloguer digne i a preu assequible. En aquest

sentit, el 2013 hi havia més de 10.000 habitatges protegits de lloguer a la ciutat, el 60%

administrats pel PMHB. D’aquests, 1.900 habitatges del parc de lloguer social estaven sub-

vencionats per l’Àrea de Qualitat de Vida. Pel que fa a l’ampliació del parc d’habitatge social

a la ciutat, l’any 2013 es van posar a disposició de la ciutadania 189 pisos de lloguer asse-

quible, propietat de REGESA (Torre Baró), en què l’Ajuntament subvenciona el 50% del preu

de lloguer. Les polítiques municipals d’habitatge s’han reforçat aquests anys.

Pel que fa a “Ampliar el parc públic d’habitatge per al lloguer social i incloure-ho al Pla muni-

cipal d’habitatge 2014-2020 amb fites concretes i mobilitzant habitatges en desús i fer explícit

el criteri de prioritzar l’accés a les famílies amb infants i adolescents en situació vulnerable”,

l’Ajuntament ha posat en marxa diverses iniciatives que configuren una nova política pública

d’habitatge, que ja es materialitzen en concret i que, en molts casos, posen les bases per a

un desplegament rellevant en els propers anys. Al ritme actual es preveu acabar el 2019 amb

una despesa anual de 219,8 M , quatre vegades més que el 2015.

Algunes de les accions destacades per facilitar el dret a l’habitatge són:

  • La Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER), que actua de forma preventiva per aturar

desnonaments. El 2016 s’han atès 1.574 unitats familiars en risc de desnonament, un 54%

més que l’any anterior; a la vegada, el nombre de desnonaments ha disminuït un 12%, i

s’ha reforçat l’aplicació de la llei contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

L’UCER també actua com a suport en els procediments sancionadors de l’Administració,

en pràctiques irregulars com ara l’incompliment dels grans tenidors d’habitatge de l’obliga-

ció que tenen d’oferir lloguer social, les sancions per mantenir buits els habitatges o la san-

ció pel mal ús del parc públic d’habitatge. En aquest sentit, s’han tramitat 268 expedients

a bancs propietaris de pisos buits.

 • S’han ampliat les adjudicacions de pisos per a col·lectius vulnerables. En especial, s’ha

modificat el Reglament d’adjudicació d’habitatges per a emergències, per incloure les famí-

lies amb menors en habitatges en condicions d’inhabitabilitat, a unitats familiars sense títol

habilitant i també a dones víctimes de violència masclista, eliminant com a criteri d’accés

el fet de tenir uns ingressos mínims.

 • S’han incrementat els ajuts al pagament del lloguer entre 2015 (9.138 ajuts) i la finalització

del 2017 (10.169 ajuts).

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Famílies
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  • Els ajuts a la rehabilitació dels habitatges des d’una perspectiva sostenible d’acord amb la

diversitat dels usuaris i per revertir situacions d’infrahabitatge i millorar l’accessibilitat han

augmentat en un 46,7% entre el 2015 (8.408) i el 2016 (12.337). Per al 2017 s’espera

quasi duplicar aquesta xifra (21.000 habitatges).

 • Quant a les bonificacions de l’IBI, l’any 2016 es va crear una línia de subvencions que va

beneficiar 4.442 famílies amb pocs recursos. L’any 2017 aquests ajuts s’han ampliat (fins

a un 75%, màxim 200 ) i es destinaran 3,5 M  a augmentar el nombre de beneficiaris. A

més, s’ha congelat l’IBI a un 98% de la població.

També s’ha aprovat el Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025, que posa les bases per una

acció decidida i sostinguda en el temps per augmentar el rol públic en el mercat de l’habitat-

ge. Destaquem algunes mesures previstes al Pla:

• Més habitatges públics:

Entre 2016 i 2017 es finalitzaran 17 promocions amb 908 nous habitatges.

 S’han adquirit 153 nous habitatges i n’hi ha 77 més en tràmit.

 S’han mobilitzat 250 habitatges buits del parc privat per destinar-los al lloguer assequible,

a través de la Fundació Habitat III.

 A més, la Borsa d’habitatges de lloguer preveu captar durant 2017 fins a 300 nous habi-

tatges privats per al seu lloguer assequible. (La previsió per a tot el mandat és que aquesta

borsa s’hagi incrementat en un 59,82%).

• Més finançament per a habitatge de lloguer social

El Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025 preveu 26 promocions d’habitatge destinades a

lloguer social. Del total de 2.322 habitatges, 585 es reservaran per a persones de més de

65 anys i a cobrir les necessitats d’habitatge de persones amb un nivell d’ingressos baix, i

estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, tant dins dels habitatges com en

els accessos.

Per cobrir els costos de les promocions, 262 milions d’euros, l’Ajuntament de Barcelona

ha rebut el finançament del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), amb

59 milions d’euros. L’operació de crèdit cobreix en total un 23% del cost dels projectes de

26 promocions. El cost restant dels projectes es finançarà en part per l’Ajuntament de

Barcelona i el préstec de 125 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Aquest projecte tindrà dos avantatges addicionals: d’una banda, una part dels edificis es

construirà segons els nous estàndards d’eficiència energètica, cosa que permetrà reduir el

cost del consum d’energia i les emissions contaminants. D’altra banda, l’execució del pro-

jecte permetrà la creació de més de 2.000 llocs de treball durant la fase d’implementació,

fins a l’any 2022.
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La participació econòmica del CEB i el BEI és una forma de finançament de banca pública

que no s’ha aconseguit obtenir en l’àmbit estatal i català. Per construir habitatge per llogar

a preus assequibles cal que el finançament de les inversions públiques sigui a llarg termini

i a preus mitjans i baixos, una fórmula que no ofereix l’Institut Català de Finances ni

l’Institut Oficial de Crèdit estatal. Per això, l’estratègia municipal ha estat la de recórrer a

institucions europees com el CEB i el BEI.

Aquesta actuació s’emmarca en una nova política municipal de relació amb les entitats

financeres que vol afavorir, des del lideratge públic, una economia més plural i incorporar

noves tipologies d’entitats financeres en la gestió municipal, com cooperatives, entitats de

banca ètica i institucions multilaterals de crèdit. En aquest nou marc de relacions, s’incor-

poren noves ofertes de finançament i nous serveis bancaris que tenen en compte criteris i

clàusules socials i mediambientals. N’és un clar exemple el finançament d’habitatge social

per part del CEB.

Les 26 promocions que es finançaran amb 59 milions d’euros del CEB són una part de les

que ja es preveuen al Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025.

Per donar cobertura a les situacions d’emergència habitacional, el curs 2013-2014 es va

obrir el primer Centre d’Allotjament Temporal Familiar, amb 25 unitats habitacionals, per a

famílies que han patit un desnonament o pèrdua sobtada d’habitatge i es va posar en marxa

un nou equipament per acollir persones soles i parelles vulnerables, amb 90 places.

L’Ajuntament també atorga subvencions destinades a unitats de convivència i col·lectius

específics amb ingressos molt reduïts i preveu l’adjudicació d’habitatges a la mesa d’emer-

gència.
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Aspectes destacats

• Enfortiment de les competències parentals

• Centre per a famílies amb fills i filles adolescents 

• Espais familiars

Aspectes que cal millorar

• Visibilitat i promoció de la participació de les famílies

• Conciliació personal, familiar, laboral i comunitària 

Aprenentatges i reptes

• Treball amb el grup Acció comunitària

• Elaborar propostes més concretes

• Potenciar i difondre projectes en marxa 

• Disposar de dades de l’impacte de les propostes 
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Propostes 2005-2006

Impulsar el Programa municipal per a les

famílies 2006-2010 que permeti: 

• Afavorir la universalització del suport integral a

les famílies 

• Ampliar els serveis de mediació 

• Reforçar els serveis per a infants de 0 a 3 anys 

• Ampliar els recursos de suport terapèutic i de

mediació i de resolució de conflictes 

• Millorar el seguiment de la vida quotidiana de

les persones que viuen soles la seva vellesa 

Respostes 2006-2007

Actuacions previstes al Programa municipal
per a famíleis 2006-2010
• Creació d’un Banc de Dades de Recursos per

a les Famílies que contingui tota la informació

sobre les famílies 

• Revisió i promoció de nous recursos adreçats

a famílies amb un sol progenitor, nombroses,

reconstituïdes i extenses. De forma específica,

crear el programa de suport “Recàrrega”

• Desenvolupament de protocols públics

d’acollida i d’integració social per a les

persones i famílies nouvingudes

• Definir i visualitzar un Espai d’Informació,

Orientació i Assessorament per a les Famílies,

com a punt de referència clau per a les

famílies a la ciutat 

• Enfortir i ampliar els programes, serveis i

recursos dirigits als joves per tal de facilitar la

seva inserció laboral i ocupació 

• Impulsar accions per facilitar l’accés i el

manteniment de l’habitatge com a recurs bàsic

per al desenvolupament personal i familiar 

• Consolidar –amb l’augment del banc de

famílies acollidores– el Servei d’Acolliment

Familiar (SAF) temporal

• Afavorir, per mitjà de programes i serveis

específics, la criança i l’educació de la petita

infància en les seves diverses dimensions 

• Enfortiment dels programes d’atenció i suport

sociosanitari i educatiu per a pares i mares

amb infants petits, atenent de forma específica

les situacions de més vulnerabilitat 

• Facilitar la conciliació dels temps laborals i

personals 

• Contribuir a la informació i formació dels pares

i mares en temàtiques que es treballen a

l’escola 

PROPOSTES I RESPOSTES DE FAMÍLIES 2006-2016
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Propostes 2005-2006 Respostes 2006-2007

• Desenvolupar el model de Servei d’Atenció

Domiciliària dirigit a les famílies amb fills/es

que passen per períodes de dificultat o

vulnerabilitat 

• Promoure els programes per a adolescents

sobre hàbits saludables 

• Promoure plans d’igualtat a les empreses de la

ciutat. Incorporar les estratègies de gestió

empresarial des d’una perspectiva de gènere,

en el marc de la Xarxa d’Empreses per a la

Igualtat d’Oportunitats de Barcelona.

• Posar en funcionament programes de

tractament a famílies amb infants i adolescents

en risc i alt risc social

• Detecció, prevenció i atenció als

maltractaments dirigits a les persones grans

Propostes 2006-2007

• Detecció i seguiment de les situacions de

necessitat i fragilitat d’aquells persones que no

ho demanen. 

• Garantir la informació de les noves lleis i dels

nous serveis als professionals d’atenció

primària. 

• Flexibilitzar els protocols en la prestació dels

serveis.

• Desplegament del Punt Informatiu per a

famílies.

• Polítiques preventives per a la criança dels

fills.

• Serveis de suport materno/paternoinfantil en

l’etapa 0-3 anys. 

Respostes 2007-2008

• Planificació del model de serveis socials bàsics

de Barcelona

• Oferta d’activitats de vacances d’estiu 2008,

places per a nens i nenes d’1 a 3 anys (27

escoles bressol municipals oferiran un total de

1.240 places).

• Ajuts econòmics adreçats a les famílies que ho

requereixin. 

• Acord de col·laboració amb diverses entitats

per facilitar a infants i adolescents en risc

espais de relació en horari extraescolar.
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Propostes 2007-2008

Les famílies i la diversitat cultural: el fenomen

del reagrupament familiar: 

• Difondre la Guia de drets i deures.

• Afavorir les condicions per a l’obtenció del

permís de treball.

• Promoure activitats per a joves després de

l’escolaritat obligatòria. 

• Facilitar la mediació i visibilitzar el treball de

bones pràctiques. 

Respostes 2008-2009

• Edició de diverses guies d’acollida per a

persones nouvingudes: les guies d’acollida de

butxaca, actualització del Manual de

procediments i la Guia interna de contactes.

• Elaboració del document Bases d’acollida

perquè persones nouvingudes accedeixin a la

informació i als recursos bàsics que han

d’afavorir la seva integració. 

• Programa Barcelona Diàleg Intercultural, amb

activitats culturals en el marc de les festes de

Reis, carnaval, la Mercè, el ramadà...

• Programa Barcelona Emprèn en Igualtat.

• Programes i serveis en un únic espai, el

Convent de Sant Agustí: punt d’informació i

desenvolupament del Programa d’Inserció

Sociolaboral; seu de la Xarxa d’Inserció

Sociolaboral de Barcelona; punt d’atenció del

Pla Jove; programació de seminaris i activitats

per a l’orientació professional i la recerca de

feina i programes d’orientació i inserció laboral

per a persones en atur. 
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Propostes 2008-2009

• Incorporar en tots els Serveis Socials Bàsics

un espai familiar. 

• Reforçar les accions i programes que

permeten optimitzar els temps de les famílies

amb els infants i amb la gent gran. 

• Dedicar més atenció política i més recursos al

desenvolupament d’espais per a famílies amb

infants de 0 a 3 anys. 

• Millorar o crear mecanismes comunitaris per

enfortir la relació de l’escola amb les famílies

tenint-ne en compte la diversitat. 

• Que el Consorci d’Educació faci un recull de

bones pràctiques i propostes per treballar

millor les relacions intergeneracionals en el

camp educatiu. 

Respostes 2009-2010

• Quatre espais familiars, amb activitats 0-3

anys, tallers per a pares i mares, i l’espai “Ja

tenim un fill”, trobada de mares on participen

les ABS (pediatria). El 2011 es posarà en

marxa un nou espai al districte de les Corts. 

• Temps de barri, temps educatiu compartit: 36

patis escolars que s’han obert

progressivament, distribuïts a tots els districtes

de la ciutat. 

• Temps en família: organització d’activitats de

cap de setmana als patis de les escoles 

• Nou Punt d’Atenció i Orientació a Famílies,

una experiència pilot que es posarà en

funcionament el 2011 a les Corts. 

• Increment del llindar econòmic mínim i les

famílies que poden sol·licitar ajuts de

menjador 

• Ajuts per al foment de la participació en

activitats extraescolars 

• Posada en marxa de 15 projectes nous de

“camí escolar, espai amic 

• Posada en marxa dels consells escolars a les

escoles bressol 

• Signatura de l’Acord Ciutadà per una

Barcelona Inclusiva i impuls a les xarxes

temàtiques d’acció 
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Propostes 2009-2010

L’acolliment familiar en família extensa i en
família aliena. Necessitats de suport 
• Acompanyar les famílies acollidores des dels

serveis socials. 

• Promocionar i assessorar els grups

psicoeducatius i els grups d’ajuda mútua des

dels serveis socials. 

• Considerar en els plecs de condicions la

continuïtat, el seguiment i el suport dels joves

extutelats a partir dels 18 anys. 

El treball amb famílies cuidadores impulsat
per entitats de l’àmbit de la salut 
• Millorar el suport i la dotació pressupostària a

les associacions.

• Mantenir el suport i la promoció de xarxes de

l’associacionisme de les persones i famílies

cuidadores i complir el termini de

finançament. 

Grups de suport a persones cuidadores
impulsats des dels serveis socials bàsics 
• Mantenir i estendre l’experiència dels grups

d’ajuda mútua, com ara la Colla Cuidadora,

que funcionen en xarxa de col·laboració entre

professionals de serveis socials, entitats

externes i participants. 

• Valorar els coneixements generats per les

bones pràctiques de suport grupal a persones

cuidadores.

• Aprofitar els equipaments i les entitats que fan

grups de suport per a cuidadors per impulsar

l’aparició de grups d’ajuda mútua. 

• Oferir més formació per ajudar les famílies que

necessiten cuidadors i tenen problemes per

trobar personal qualificat i responsable. 

Respostes 2010-2011

• Servei de Famílies Col·laboradores (abans,

Servei de Famílies Acollidores) per atendre els

menors que no tenen mesura judicial.

• Projecte menors-majors, amb cinc pisos

d’inclusió per acollir els joves que no poden

entrar al circuit d’atenció per a menors de la

DGAIA ni ser atesos al circuit habitual. 

• Presentació de l’estudi Entitats i grups de

suport en els àmbits social i de salut a la ciutat

de Barcelona 

• Creació del web del Directori d’associacions de

salut i grups d’ajuda mútua de Barcelona:

www.bcn.es/tjussana/gam

• Elaboració d'informes: La salut de les persones

cuidadores de persones amb dependència o

discapacitat a Barcelona, La salut dels qui

conviuen amb persones que tenen necessitats

especials d’atenció o dependència a

Barcelona, entre altres.

• Projectes de suport a grups socials i a

iniciatives veïnals, molts d'ells adreçats a

persones cuidadores: Cuidar i cuidar-se, Bon

veïnatge, Voluntariat per a la integració social,

Xarxa de grups cuidadors-La colla cuidadora,

Cuidadors autònoms, Persones ajuden

persones, Grup de fibromiàlgia, Xarxa de

voluntariat per a la gent gran del Casc Antic... 

• Publicació de la guia Barcelona per l’acció

comunitària. Plans, projectes i accions

comunitàries 
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Propostes 2009-2010

Evolució del Programa de suport al
reagrupament familiar 
• Estendre el Programa de suport al

reagrupament familiar a tota la ciutat

(actualment funciona en sis districtes). 

• Posar èmfasi en tres problemàtiques

detectades que encara no tenen prou atenció

dels serveis socials: 

- Adolescents reagrupats de 16 a 18 anys.

- Dones reagrupades que viuen en una

soledat gravíssima.

- La violència de gènere, que presenta una

situació jurídica complexa en el cas de

dones estrangeres reagrupades. 

• Reconèixer, en l’àmbit dels serveis socials, els

codis familiars d’altres cultures i acompanyar

les famílies perquè es vagin adaptant a la

nostra realitat. 

Programa municipal per a les famílies 2006-
2010 
• L’Ajuntament ha de fer una aposta més clara i

valenta per implementar en clau familiar –des

del treball grupal i comunitari– serveis socials

de suport a les funcions familiars de cura al

llarg de la vida. 

• Les polítiques i els serveis públics municipals

haurien de facilitar que els intercanvis i les

solidaritats familiars desitjades es puguin

mantenir i reforçar, respectant les necessitats i

els projectes personals de cada membre del

grup familiar. 

Propostes prioritzades 
• S’han d’assegurar els serveis i el suport públic

i comunitari necessaris perquè les persones

cuidadores puguin desenvolupar el seu

projecte de vida. La seva feina és un estalvi

públic molt important en serveis sociosanitaris. 

Respostes 2010-2011

• Ampliació del projecte pilot d’acompanyament

a nuclis familiars reagrupats (2006) a tots els

districtes de la ciutat 

• Seguiment dels nuclis familiars i avaluació del

programa

• Activitats individuals i de grup: Espai inicial;

Tallers de mares i pares; A l’estiu, Barcelona

t’acull; Grup de dones reagrupades; Espai

estable familiar; Teixint xarxes; Emmou. 

• Posada en marxa del projecte Teixint xarxes,

per a noies i nois de 14 a 18 anys que acaben

d’arribar a la ciutat, d'acompanyament en el

procés del dol i d'ajuda per relacionar-se en

grup. 

• Des de l’any 2009 funcionen dues activitats de

grup per a dones: tallers i acompanyaments a

recursos clau del territori. 

• Nou model de serveis socials bàsics 

L'any 2010 més de 100 accions col·lectives des

dels centres de serveis socials bàsics. En

destaquen: 

• El projecte Alerta de l’Eixample, que detecta

situacions de risc psicosocial d’infants i

adolescents. 

• La Xarxa Xafir d’atenció a infants i famílies del

Raval.

• El projecte Una oportunitat única, a les Corts,

que té com a objectiu reforçar les capacitats

parentals de les famílies monoparentals amb

fills menors. 

• La Xarxa comunitària de gent gran de Sant

Gervasi. 

• El projecte Radars, projecte preventiu d’acció

comunitària per a persones grans a Gràcia. 

• El grup de suport psicosocial a dones que

pateixen violència de gènere i els seus fills i

filles d’Horta-Guinardó. És un projecte

multidisciplinari que ja arriba a la 13a edició. 
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Propostes 2009-2010

• Cal enfortir les estructures dels serveis de

proximitat i fer una aposta decidida pel treball

grupal i comunitari en els serveis socials. Cal

estendre les bones pràctiques que ja es

realitzen a la ciutat amb aquestes

metodologies. 

• Cal més informació municipal a l’abast de les

famílies que cuiden persones en situació de

dependència. Per exemple, millorar

l’accessibilitat de la informació sobre els

serveis de suport a la web municipal. 

• Cal facilitar una ràpida resolució dels tràmits

administratius que pertoquen a l’Administració

local. 

• Cal agilitar la consecució d’ajudes

reconegudes per la Llei d’autonomia i

dependència i la Llei de serveis socials. Fer-ne

un seguiment per garantir que els recursos

que obtenen les famílies millorin el benestar

de qui rep la cura i de qui la dóna. 

• S’han de continuar creant recursos

especialitzats (SAD, centre de dia, residència) i

prestar atenció a les patologies duals no

ateses. 

• Cal augmentar la dotació per a formació de

personal cuidador als SAD i reestructurar el

pressupost perquè hi càpiga la formació

d’aquest personal. 

• Cal una aposta més clara i valenta de

l’Ajuntament per implementar, en clau

familiar, serveis socials de suport a les

funcions familiars de cura al llarg del cicle de

vida de les persones. 

• Pel que fa al Programa municipal per a les

famílies 2006-2010, cal avaluar, amb els

indicadors previstos, el treball realitzat i el que

queda per realitzar, mantenint l’esperit de

transversalitat del Programa. 

Respostes 2010-2011

• El projecte TAMAPALI de Nou Barris, adreçat

a pares i mares de joves adolescents. 

• El projecte NASACO, adreçat a joves de 12 a

18 anys als barris de Navas, la Sagrera i

Congrés-Indians.

• El servei d’atenció grupal per a immigrants que

es desenvolupa a Sant Martí. 
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Propostes 2010-2011

1. Cal entendre les famílies com a espais socials

de vida quotidiana i de construcció de

ciutadania amb les quals es poden treballar

de manera preventiva els riscos socials

individuals al llarg de la vida, al costat de

l’escola i la comunitat. 

2. Cal desenvolupar serveis específics

d’orientació i suport a les famílies, en una

orientació preventiva, no només reactiva. En

aquest sentit, cal desenvolupar les línies de

treball grupal i comunitari amb i per a famílies

des dels serveis socials bàsics. 

3. Cal continuar donant suport i col·laborant

amb la xarxa d’entitats socials del tercer

sector que treballen com a dispositius

d’inclusió. Entre aquestes entitats també cal

tenir molt presents aquelles que donen suport

a persones vulnerables i als seus familiars

més pròxims (famílies de persones malaltes,

famílies acollidores, etc.). Cal augmentar els

espais familiars 0-3 i, al mateix temps, cal

que s’articulin amb els plans d’acció

comunitària, tal com ja es fa en alguns barris

de la ciutat. 

4. Cal continuar i estendre el treball grupal amb

les famílies als centres oberts d’infants i

adolescents en situació vulnerable, amb

l’objectiu d’augmentar les capacitats parentals

en una dinàmica d’intercanvi entre famílies i

professionals. 

5. Cal continuar potenciant l’obertura d’espais

públics, com ara els patis escolars, que

fomentin les relacions familiars

intergeneracionals positives i la xarxa

comunitària. 

6. Cal que en el proper Pla d’inclusió social es

tingui en compte el Programa municipal de

suport a les famílies 2006-2010. 

7. Cal elaborar un nou Programa municipal de

suport a les famílies a partir de l’avaluació de

l’anterior. 

Respostes 2011-2012

L’any 2017 es desenvolupa un model

participatiu dels espais familiars municipals per

a la primera infància per entre d’altres, donar

suport a famílies amb infants de 0-3 anys en

situació de risc d’exclusió social. Així mateix, a

vuit escoles bressol de la ciutat s’ofereixen

espais familiars d’interrelació per a famílies que

decideixen criar els seus fills a casa en l’etapa 0-

3 anys 

• S’han signat 169 convenis amb entitats

socials, que representa un import de

8.967.368,76 euros.

• S’han atorgat 748 subvencions a entitats per a

programes d’atenció social, que signifiquen

3.238.775,76 euros.

El 2017 hi ha patis escolars a tots els districtes

de la ciutat.

Pla municipal de Famílies 2013-2016 

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:08  Página 129



130 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Famílies

Propostes 2011-2012

• En relació amb el nou Pla municipal de

famílies, mantenir totes les línies estratègiques

i d’actuació ja encetades en el programa

anterior: 1) Atenció a la diversitat d’estructures

i cultures familiars; 2) Suport al

desenvolupament personal i familiar,

especialment en les etapes de transició i

conflicte; 3) Suport a les funcions parentals; 4)

Mesures de conciliació i nous usos del temps;

5) Atenció a la vulnerabilitat i exclusió social).

Donem suport a la proposta de la Regidoria

pel que fa a reforçar les accions dirigides a les

famílies en situacions de conflicte i transició

familiar, a les famílies com a educadores i

transmissores de valors (funcions parentals), i

a les famílies en major situació de risc. 

• En relació amb la problemàtica de l’habitatge a

la ciutat, augmentar l’habitatge de lloguer

digne i a preu assequible adequant-lo a la

situació socioeconòmica actual. Aplicar

mesures urgents per conèixer i activar el parc

buit d’habitatges de la ciutat, sobretot el que

pertany a les entitats financeres, tot vinculant

aquestes mesures a les ajudes públiques que

aquestes entitats financeres han rebut o estan

rebent. I cal avançar en la cultura del lloguer

just amb ajudes al lloguer d’habitatge per a

famílies amb pocs recursos perquè no hi hagin

de destinar més del 30% dels seus ingressos. 

Respostes 2012-2013

El nou Pla municipal de Famílies 2013-2016 es

basa en quatre grans eixos temàtics: família,

comunitat i ciutat; cicle vital de les famílies;

desenvolupament d’una parentalitat positiva, i

condicions de vida de les famílies. 

Les polítiques municipals d’habitatge dels últims

anys es troben relacionades en el grup de treball

Igualtat d’oportunitats en la infància.

• Més de 10.000 habitatges protegits de lloguer

a la ciutat, el 60% administrats pel PMHB.

D’aquests, 1.900 habitatges del parc de

lloguer social estan subvencionats per l’Àrea

de Qualitat de Vida (s 630 s’han adjudicat per

emergències, 1.200 són pisos per a la gent

gran  i 70 per a altres col·lectius vulnerables). 

• L’any 2013 s’han posat a disposició de la

ciutadania 189 pisos de lloguer assequible,

propietat de REGESA (Torre Baró), en què

l’Ajuntament subvenciona el 50% del preu de

lloguer: 

• Conveni amb la Universitat de Barcelona per

posar a disposició 32 pisos per a investigadors

i professors a Torre Baró. 

• El dia 6 de juliol de 2012 es va enviar al

Ministeri de Foment una al·legació al

Anteproyecto de Ley de Medidas de

Flexibilización y Fomento del Mercado de

Alquiler de Viviendas, en nom del grup de

treball de Mesures Preventives de la Comissió

Mixta sobre Llançaments. 

• Conveni amb Buildingcenter SAU (del grup “la

Caixa”), Servicaixa i el Consorci de l’Habitatge

de Barcelona, pel qual el grup “la Caixa”

cedirà als serveis socials 9 pisos (ampliables)

per a famílies en situació de vulnerabilitat. 
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Propostes 2011-2012

• En relació amb l’impacte de la crisi en les

dinàmiques familiars: la solidaritat dins les

xarxes familiars és en termes generals positiva,

però pot deixar de ser-ho quan no va

associada a la solidaritat pública i als drets de

ciutadania. En els serveis socials bàsics

s’estan detectant més situacions greus de

pobresa, dinàmiques involutives del cicle de

vida personal i familiar, i més patologies

clíniques. El serveis socials han de poder

atendre totes les demandes que presentin

situacions de vulnerabilitat perquè no es

deteriori la situació personal i familiar i es faci

crònica. Actualment alguns serveis estan

desbordats. L’Ajuntament, per tant, ha de

continuar reforçant els seus programes socials. 

Respostes 2012-2013

• Durant l’any 2012 es van desenvolupar al

voltant de 100 projectes de suport a les

famílies distribuïts pels 10 districtes de la

ciutat, com el grup de suport davant de

situacions motivades per la crisi econòmica,

grups amb persones aïllades socialment, grup

de suport educatiu per a pares i mares, grup

de cuidadors Sant Gervasi; Taller "Sortides a

les crisis", Banc del Temps, Projecte Escola i

família Raval Sud... 
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Propostes 2012-2013

Suport a famílies joves amb fills menors d’edat
que pateixen dèficits alimentaris 
• Cal preveure accions de seguiment dels

infants dels barris més desafavorits durant

l’estiu (esplais, casals, centres de dia, etc.). 

• Mantenir el Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

en els casos de famílies que a més de patir

una situació de pobresa material presenten

problemes relacionals. 

Reforçar accions i programes per assegurar un
habitatge digne 
• Reforçar el servei de centres d’acolliment

temporal de famílies i continuar buscant

sortides a les necessitats de tantes persones i

famílies en risc de perdre la seva llar. 

Respostes 2013-2014

• S’ha continuat treballant per garantir la

cobertura de necessitats bàsiques dels infants

i les seves famílies també durant l’estiu. 

• Es continua mantenint l’atenció a famílies que

presenten situacions de vulnerabilitat i

dificultats relacionals. 

• Obertura del primer Centre d’Allotjament

Temporal Familiar, amb 25 unitats

habitacionals.

• Posada en marxa d'un nou equipament per

acollir persones soles i parelles vulnerables.

• Subvencions destinades a unitats de

convivència i col·lectius específics amb

ingressos molt reduïts. 

• Adjudicació de 864 habitatges a la mesa

d’emergència.

• Declaració institucional en la qual s’acordava

“elaborar i aprovar programes d’inspecció a fi

de detectar, comprovar i registrar els immobles

que es troben en permanent desocupació,

començant pels que són propietat d’entitats

financeres i altres grans empreses”. 

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:08  Página 132



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Famílies

133

Propostes 2012-2013

Reforçar els serveis socials bàsics (SSB):
reorganització, acció grupal i comunitària i
augment del nombre de professionals 
• Que s’avanci en el treball grupal i comunitari

amb persones i famílies en situació vulnerable,

al costat d’altres tipus de suports d’urgència. 

• Que les persones amb problemes materials

puguin compartir temps amb altres persones i

fer un ús del seu temps que els apoderi

personalment i col·lectivament. Es poden

promoure, per exemple: 

- Accions grupals i comunitàries amb les

persones cap de família en situació d’atur.

És important ajudar-les a gestionar el temps

de la vida diària. 

- Grups de contenció i suport a homes joves

a l’atur, per tal que puguin valorar de

manera positiva la seva contribució a la

cura familiar i comunitària al mateix temps

que cerquen vies d’inserció laboral. 

- Punts d’informació per acompanyar-los. 

• Cal preveure l’augment dels professionals de

serveis socials bàsics per fer front a la

demanda de la crisi. 

Respostes 2013-2014

• Desenvolupament de projectes comunitaris i

increment dels projectes de treball grupal (129

de gener a setembre de 2014). 

• Posada en marxa de projectes com Respostes

a la crisi, on es posa de relleu la importància

de trobar estratègies d’intervenció de gènere i

ecosistemes territorials, com ara el treball en

xarxa. 

• Increment d'un 13% del personal de l'IMSS.
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Propostes 2013-2014

Les noves masculinitats i els reptes de la cura
i la coresponsabilitat 
• Posar en valor experiències que permeten

avançar en l’equitat de gènere des de diferents

serveis (escoles, centres de serveis socials,

centres d’atenció primària), les masculinitats,

els rols de cura, la parentalitat positiva i la

coresponsabilitat entre homes i dones dins les

famílies, i estendre-les a la ciutat. 

• Cal continuar plantejant experiències

(campanyes de sensibilització, xerrades, grups

de pares, tallers i cursos) que promoguin la

conscienciació, la participació i la implicació

dels homes en la igualtat efectiva entre dones i

homes. Aquestes activitats han de fomentar

valors, actituds, comportaments i relacions de

respecte i de cura entre la població masculina

i implicar els homes en la prevenció i

l’eradicació de relacions vio- lentes vers la

parella i els fills i filles. 

• Millorar l’atenció que reben els homes sobre la

seva paternitat, tant en els grups de prepart

com en l’atenció postpart, i implicar d’una

manera activa i responsable els homes que

seran pares (durant l’embaràs i la criança), a

més d’oferir-los habilitats per desenvolupar

una paternitat activa i responsable. 

• Potenciar la coresponsabilitat dels homes en

les tasques de la llar i de cura, i afavorir

l’intercanvi d’experiències entre els futurs

pares. 

• Continuar mantenint la composició exclusiva

d’homes en aquests grups de treball. Des de

diferents grups del Consell s’ha manifestat que

els espais exclusius d’homes permeten

abordar els temes de gènere masculí des de la

seva pròpia vivència. 

• Avaluar els resultats d’aquestes experiències

des de la perspectiva dels beneficis per als

participants però també per la incidència en

les dinàmiques familiars i socials. 

Respostes 2014-2015

• Difusió i consolidació del projecte “Canviem-

ho. Homes per l’equitat de gènere” (iniciat

l’any 2009) per la promoció de relacions no

violentes.

• L’elaboració d’un recurs pedagògic sobre

masculinitats, en col·laboració amb el CIRD. 

• La difusió de la Guia de recomanacions per la

detecció de la violència masclista en homes,

acompanyada de la realització d’accions

formatives per a la seva aplicació. 

• Col·laboració amb el servei municipal de gestió

de conflictes en l’àmbit urbà, per prevenir la

violència masclista en nois contactats al carrer

a partir de grups organitzats. 

• Increment de l’activitat dels Grups de Pares

per a la Preparació al Naixement.

• Nou recurs pedagògic sobre masculinitats,

dins el projecte “Canviem-ho”, adreçat als

homes i adolescents per a la promoció de la

igualtat entre dones i homes. 
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Propostes 2013-2014

• Es proposa incorporar tallers de manteniment,

economia familiar i logística a la llar dins dels

tallers-grups d’homes que es fan en diferents

serveis, de manera complementària al que ja

s’està treballant. 

• Tallers com el de “Respostes a la crisi”

subratllen la importància de trobar estratègies

d’intervenció de gènere i ecosistemes

territorials, com ara el treball en xarxa. 

• Compartir les experiències exitoses portades a

terme des de diferents àmbits entre els

sistemes de serveis socials i de salut. 

• Incorporar el concepte de la cura quotidiana al

llarg de la vida, tenint present que la cura no

ha de ser exclusivament cap als fills i filles

sinó també cap a les persones grans i, en

general, cap a les persones que tenim més a

prop. En aquest sentit, cal incorporar els

homes també en contextos comunitaris. 

• Cal treballar amb les escoles bressol com a

punt de proximitat i contacte amb les famílies. 

• Establir sinergies de treball amb els grups

d’homes que s’estan impulsant des dels

serveis socials bàsics. 

• Cal donar visibilitat a aquest tipus de feina per

difondre el servei al màxim de ciutadans i

professionals. 

• Continuar impulsant polítiques públiques que

facilitin la conciliació del temps tant d’homes

com de dones per millorar la qualitat de vida i

la sostenibilitat, que com s’indica en el Pacte

del Temps s’ha de fer en col·laboració amb els

agents educatius, econòmics i socials de la

ciutat. 

Respostes 2014-2015

• Desenvolupament de tres projectes de treball

grupal adreçats exclusivament a homes: 

- Respostes a les crisis. Taller per generar i

compartir idees, adreçat a homes en

situació d’atur de llarga durada .

- Homes en marxa a la recerca d’un mateix,

adreçat a homes que han d’assumir una

nova realitat a causa de la crisi econòmica. 

- Grup d’homes del Clot - Camp de l’Arpa,

adreçat a homes sols o amb escassos

vincles i habilitats sociopersonals. 

• Realització de set projectes de treball grupal

d’habilitats parentals adreçats tant a homes

com a dones: El racó de les famílies, Grup

d’habilitats parentals, Ja tenim un fill, Una

oportunitat única: la criança dels infants en les

famílies monoparentals, Grup de suport

educatiu de pares amb fills adolescents,

Créixer junts i Espai de famílies.

• 14 projectes de treball grupal per a homes o

dones que cuiden persones grans, dependents

o amb discapacitat.

• Nou grup (2015): Grup Homes sols, adreçat a

homes. L’objectiu del projecte és abordar

dificultats relacionals i millorar la dignitat

personal, a més de compartir experiències i

expectatives, i augmentar les relacions socials.

• Col·laboració en el projecte de recerca

“Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per

reduir les desigualtats de gènere i afrontar les

noves necessitats de cura”, codirigit per la

UAB i la URV. 

• Incorporació de noves empreses a la xarxa

NUST, fins a 102, i realització de tallers de

treball i jornades de reflexió sobre la

conciliació i l’horari europeu. 

• III edició del Premi Barcelona a l’empresa

innovadora en conciliació i temps. 

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:08  Página 135



136 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Famílies

Propostes 2013-2014

• Fomentar en els centres educatius la

prevenció de relacions abusives de parella i

incorporar-la al currículum escolar, en línia

amb el projecte entre la Direcció del Programa

de Dona de l’Ajuntament i el Consorci

d’Educació, que té previst iniciar la prova pilot

el curs 2014-2015 en la franja de 6 a 16 anys.

• Fer èmfasi especial en adolescents i joves que

no incorporen relacions igualitàries i

reprodueixen rols molt poc igualitaris, tant en

l’àmbit públic com en l’àmbit privat. 

Respostes 2014-2015

• 22 grups en funcionament del programa

Temps i vida: 13 grups del Programa temps

per tu de suport a famílies amb infants amb

discapacitat; 5 grups del Programa temps per

tu per a famílies i joves i adults amb

discapacitat; 1 grup del Programa temps per

tu de suport a famílies amb petita infància

amb discapacitat (menors de 4 anys), i 3

grups del Programa temps per tu per a

famílies cuidadores de persones amb

dependència. 

• Impuls de nous bancs del temps (18 en total).

• Desplegament de la prova pilot del Projecte

Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la

No-Discriminació. Assessorament i formació al

professorat dels centres seleccionats, i

implementació de les activitats a les àrees

curriculars i als tallers de 1r de primària. 

• Suport a la consolidació de la figura de

referent d’igualtat en els consells escolars (en

el curs 2013-2014, present en 153 dels 384

centres). 

• Aprovació d’una Mesura de Govern de

Coeducació en el Districte de Gràcia per al

disseny d'activitats:

- Elaboració del vídeo i la guia didàctica

L’escola del demà. 

- Publicació web amb biografies de dones del

districte que han destacat al llarg de la

història. 

- Cinc tallers adreçats a l’alumnat de

secundària sobre sensibilització en matèria

de gènere, la prevenció de la violència

masclista i l’ús de joguines no sexistes. 

• 6a convocatòria del Projecte (RE)imagina’t,

concurs que premia el millor guió i storyboard
per a un espot no sexista. 

• Implementació dels tallers Canvis i “Parlem-

ne, no et tallis”.
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Propostes 2014-2015

Sobre l’orientació a les famílies en les
dificultats de la vida quotidiana 
• Desproblematitzar les situacions familiars de la

vida quotidiana.

• Sensibilitzar les famílies sobre la demanda

d’orientació com una estratègia per reduir les

dificultats de la vida quotidiana. 

• Crear serveis d’orientació i/o fer orientació a

les famílies dins els serveis existents. 

• Crear a l’Ajuntament un departament que

aglutini la mirada a les famílies en els diferents

cicles vitals i més enllà de les famílies amb

fills. 

• Difusió del recurs “Temps per a tu” per a

famílies amb infants amb discapacitats i per a

famílies cuidadores de persones amb

dependència a programes de TV i altres. 

• Canviar la cultura de la cura, i pensar en

recursos de suport per a la cura. 

• Difondre de manera àmplia la guia I vostè com

està, de la Xarxa de Famílies Cuidadores: MIR,

universitats, xarxa sanitària, xarxa de serveis

socials, hospitals, serveis d’atenció

domiciliària... i traduir-la al castellà per a

difusió d’àmbit estatal. 

• Organitzar sessions formatives / recomanar la

formació als professionals sobre la guia. 

• Posar en un lloc visible i fàcil la informació

sobre famílies cuidadores. 

• Cal un telèfon de referència per a famílies

cuidadores que no saben on anar o a qui

demanar. 

Sobre l’orientació a les famílies en la petita
infància 
• Pel que fa a l’orientació a famílies, s’hauria de

donar continuïtat a l’enfocament i mirada

d’intervenció que aporten els serveis per la

petita infància (CDIAP) i estendre’ls a altres

etapes de la vida d’infants i adolescents. 

Respostes 2015-2016

• Desenvolupament a tota la ciutat de

programes, espais i accions grupals per donar

suport a les competències parentals. Des de

ludoteques, casals infantils, centres oberts,

espais familiars, centres educatius, serveis de

salut, serveis socials, fins a equipa- ments

socioculturals.

• Obertura del Centre per a Famílies amb

Adolescents, en funcionament el setembre de

2015.

• Implicació dels pares en la criança: intervenció

grupal des de la perspectiva de gènere per

treballar al voltant de la paternitat masculina

(en el marc global del projecte “Canviem-ho,

homes per l’equitat de gènere”). 
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Propostes 2014-2015

• Caldria ampliar la mirada des de l’enfocament

específic cap a un enfocament més social.

Estudiar com a partir de les intervencions que

es fan individualment es poden abordar

accions més comunitàries per fomentar la

capacitat de les famílies per observar o

detectar les expressions/necessitats dels

infants i respondre-hi adequadament. 

Respostes 2015-2016

• Espais familiars i de suport educatiu per a la

petita infància: els programes “Benvingut

Nadó” i “Ja tenim un fill” faciliten a les

famílies amb nadons un espai de trobada i

d’intercanvi d'experiències. 

• Inauguració d'un nou espai, El Torrent (Nou

Barris).

• Noves xarxes d’infància: la Xarxa d’infants del

barri de Casc Antic i la Xarxa Proinfància del

Turó de la Peira-Can Peguera. 

• Programa “El racó de pares. Primeres passes”

de la Xarxa de Biblioteques.

• (2015) Posada en marxa del Centre per a

Famílies adreçat a les persones que

exerceixen el rol parental (pares, mares o

tutors) i als adolescents de 12 a 20 anys.

Tallers gratuïts 2016: Transgressió, autoritat i

límits, Comunicar amb els adolescents,

Sexualitat: com abordar-la amb els nostres

fills? i Com ajudar en la tria dels estudis. 

• Programes o iniciatives per donar suport a les

famílies amb fills/es adolescents, com el

Programa de suport educatiu a les famílies en

els centres escolars o el Programa de suport

educatiu a les famílies, en el marc del Pla de

suport a l’alumnat d’ESO “Suport a l’estiu, èxit

al setembre”.

• Experiències presentades en la primera

Jornada d'Intercanvis de Bones Pràctiques

dels Centres de Serveis Socials referents a

habilitats parentals:

- La Motxilla Preventiva. Un projecte de

reflexió, observació i joc per a l’avenç de

l’educació en primera infància. 

- El Grup de suport educatiu a pares i mares

d’adolescents, un espai per a la presa de

consciència dels patrons de relació. 

- El Programa de desenvolupament

d’habilitats parentals per a famílies, que

promou la criança de forma cooperativa i

participativa. 
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Propostes 2014-2015

Sobre l’orientació a les famílies en
l’adolescència 
• Potenciar serveis d’orientació per a

adolescents i les seves famílies que no estiguin

dins l’entorn sanitari ni dels serveis socials, i

que no identifiquin les problemàtiques

adolescents com a patologies ni els

medicalitzin. 

Respostes 2015-2016

• Xarxes de suport i solidaritat comunitària en el

marc de l’acció comunitària: Bon veí, bon

profit; Projecte Carmel pel Carmel; Xarxa de

famílies; Espai familiar; Camí escolar; Arbre de

convivència; Projecte Espai El Ranxo; Taller de

convivència i cohesió social per a famílies, i

Grup de famílies.

• En el marc de la conciliació de la vida familiar

i laboral, el programa adreçat a famílies amb

infants amb discapacitat “Temps per a tu”

està present a tots els districtes de la ciutat. 

• Publicació de la Guia online d’entitats i grups
de suport a l’àmbit social i de salut de
Barcelona.

• Promoció de grups de suport a familiars

cuidadors de persones grans dependents o

amb discapacitat.

• Guia d’orientacions “I vostè com està?” El
suport a les persones que cuiden familiars
malalts i/o dependents (2015).

• Jornada de treball “I vostè, com està?”

(celebrada el 21 de gener de 2015).

• III Àgora Ciutadana, sota el lema “Pel

reconeixement a les persones que cuiden

familiars malalts o dependents”. 
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Propostes 2015-2016

Competències parentals en l’abordatge de la
violència entre iguals (bullying)
• Oferir i reforçar els programes educatius

parentals i orientacions a les famílies .

• Ajudar les famílies a comprendre i identificar

el cercle de la violència, així com a prendre

decisions per a l’acció.

• Facilitar espais d’escolta a les famílies,

principalment a l’escola i centres educatius, o

en serveis municipals.

• Assegurar l’accés a l’ajuda necessària a les

famílies i als infants adolescents.

• Promoure el debat a les escoles i centres

educatius per repensar les relacions que

s’estableixen a tots els nivells: alumnes,

mestres, i pares i mestres, i millorar-les.

• Enfortir les accions de formació que es fan des

dels centres educatius.

• Millorar la col·laboració, coordinació i

cooperació entre els agents que actuen en un

mateix territori.

• Realitzar estudis que puguin servir per

conèixer millor la problemàtica.

• Identificar bones pràctiques desenvolupades

d’àmbit local i d’altres per fer front al bullying.

Respostes 2016-2017

• En el cas dels adolescents i les seves famílies

el suport a les competències parentals es

canalitza a través del Centre per a Famílies

amb Adolescents (el 2016 866 mares, pares i

tutors van participar en tallers de formació i

s'ha fet atenció individualitzada a 181 famílies)

i els punts de servei a adolescents “Aquí

t’escoltem” (ATE), en els quals els adolescents

d'entre 12 i 20 anys troben un espai

d'assessorament i escolta individual i

confidencial i també la possibilitat de participar

en activitats grupals. Hi ha sis ATE i es preveu

que el 2021 n'hi hagi una a cada districte.

També es preveu impulsar una xarxa de

professionals i experts/es per a la promoció i

prevenció amb adolescents.

• Per promoure el debat a les escoles i centres

educatius i facilitar espais d’escolta a les

famílies en el marc del programa Xarxa

d’escoles i instituts per a la igualtat i la no-

discriminació, tot just s’han dinamitzat grups

amb famílies amb l’objectiu de cohesionar-los i

permetre que afloressin les seves

preocupacions en el marc del Programa.

• Amb el professorat s’ha abordat l’afrontament

del conflicte i la seva resolució pacífica dins

els paràmetres de la cultura de pau.

L’assetjament entre iguals es va treballar no de

manera genèrica sinó com a relacions

abusives de poder basades en diferents factors

com la diversitat sexual i de gènere, la

diversitat funcional i la diversitat ètnica i

cultural.

• També s’han realitzat 5 jornades de formació

per la convivència i la resiliència als consells

escolars de districte.
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Propostes 2015-2016

Promoció de la parentalitat positiva amb una
perspectiva de cicle vital
• Ajudar a incrementar les xarxes de suport

social que tenen les famílies per restablir el

sentit de reciprocitat de l’ajuda i de vàlua

personal.

• Reforçar la qualitat dels barris i dels serveis

comunitaris dotant-los de serveis i recursos

ben coordinats per promoure entorns

saludables i protectors per a les famílies,

especialment pensant en l’exercici de la

parentalitat amb fills i filles adolescents.

• Repensar els suports formals per tal de buscar

complementar el rol parental en lloc de

substituir-lo possibilitant la identificació de les

fortaleses de les famílies.

• Analitzar les ajudes que s’ofereixen a les

famílies des dels serveis municipals per

avançar cap a una promoció més capacitadora

dels pares que permeti identificar possibilitats i

oportunitats al seu entorn, i millorar les seves

capacitats per afrontar situacions per si

mateixos.

• Instar a possibilitar la participació efectiva de

les famílies –pares, mares, fills i filles– en els

serveis i els processos d’innovació dels

mateixos.

• Estimular la formació dels professionals en

l’enfocament de la parentalitat positiva.

• Impulsar diferents serveis, recursos o xarxes

de suport de forma coordinada per a totes les

famílies en l’exercici de la seva parentalitat.

• Potenciar estudis aplicats que ajudin a

identificar les competències professionals que

es requereixen per al treball amb famílies,

aprofundeixin en la comprensió de l’exercici

de la parentalitat positiva, i aportin evidències

dels programes utilitzats en la intervenció

familiar per nodrir les polítiques familiars i les

bones pràctiques professionals.

Respostes 2016-2017

Des de l’Institut Municipal d’Educació de

Barcelona s’ofereixen diferents serveis adreçats

als infants i les seves famílies, com són el

Programa de suport educatiu a les famílies, i els

serveis a la petita infància i família.

El suport educatiu a les famílies té com a

objectiu impulsar i donar suport a la implicació

de les famílies com a agents educatius

fonamentals, tot establint continuïtats entre el

context familiar i l’escolar. A més, busca

fomentar accions encaminades a l’educació en

valors per una ciutadania activa i inclusiva, i

contribuir a l’enfortiment del teixit associatiu de

les AMPA. El curs 2016-2017 s'ha iniciat el

projecte Ho comprem?, el repte d’aprendre a

consumir en família, amb la col·laboració de

l’Agència Catalana de Consum (Generalitat de

Catalunya), i Invertim en educació emocional,

entre d’altres.
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Propostes 2015-2016

Serveis a la petita infància i família

Respostes 2016-2017

• Ja tenim un fill: programa adreçat als pares i

mares que fa poc temps que han tingut un fill

o filla.

• Espais familiars: ofereixen als infants un

context educatiu, i a les famílies, la possibilitat

de compartir l’experiència d’educar els seus

fills i filles. S'han iniciat el procés de treball per

a la definició d’un model integral d’espais

familiars municipals per a la primera infància

de Barcelona. L’objectiu és arribar a un model

d’espai familiar que en la seva funció de

suport a les famílies en la criança dels fills i

filles de 0 a 3 anys inclogui el suport a les

famílies en situació de risc d’exclusió social.

Els espais familiars són sales on les famílies

poden acudir dos cops per setmana, durant

tres hores aproximadament, per reunir-se,

compartir inquietuds i fer xarxa entre elles i

també socialitzar- hi els infants. Amb l’extensió

d’aquest model, l’Ajuntament vol impulsar el

paper de l’escola bressol com a espai

comunitari. Es preveu ampliar de quatre a vuit

el nombre d'escoles bressol que ofereixen

espais familiars d'interrelació. També hi ha

altres espais familiars (per al cicle vital de 3 a

18 anys) que comparteixen equipament amb

els centres oberts. Organitzen activitats

d’informació-formació i debat per a les famílies

dels infants i adolescents. Les famílies

participen en el disseny de temes i activitats i

són les seves protagonistes.

• El Districte de l’Eixample ha posat en marxa

els espais “De 0 a 3: infants en família”; s'han

obert vuit grups amb 15 famílies per grup.
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Propostes 2015-2016

Les competències parentals i les tecnologies
• Organitzar accions per debatre com la societat

digital reformula la família prioritzant la

participació de famílies, així com d’altres

agents implicats en l’atenció a la família.

• Impulsar estratègies i accions per generar

espais que permetin tant la connexió a l’espai

digital com la desconnexió del mateix per

gaudir de les relacions presencials

intrafamiliars en el present.

• Promoure la integració del contingut de les

competències digitals en els programes i

intervencions de competències parentals.

Respostes 2016-2017

• L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona

desenvolupa des de fa quatre cursos escolars

el programa Barcelona Aula Mòbil, que

s’adreça a l’alumnat i a les seves famílies, i al

professorat, de 6è de primària, ESO i educació

especial, de centres educatius sostinguts amb

fons públics. El curs 2016-17 hi han participat

32 centres educatius i s'han creat 188

curtmetratges al voltant del tema “Diversitat

sexual i gènere”.

• El Pla de drogues 2017-2020 incorpora per

primera vegada del risc de les addiccions

tecnològiques: el joc patològic o la

dependència excessiva de les pantalles. Es

calcula que aquest risc podria afectar al

voltant del 3% dels nois i noies de la ciutat.
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Valoració per part dels membres del grup de Famílies de les
respostes de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període
2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre família i ciutat

Visibilitat i promoció de la

participació de les famílies

Conciliació familiar, laboral,

personal i comunitària

Pacte del Temps

Any internacional de la Família

Sobre l’enfortiment de les
competències parentals

Parentalitat des del cicle vital de la

infància i petita infància

- Espais familiars, Xarxes d’infància

Parentalitat des del cicle vital de

l’adolescència

- Centre per a famílies amb

adolescents

- Des dels centres escolars, des

dels serveis de proximitat

Promoció de les relacions

igualitàries i noves masculinitats

Sobre l’atenció i suport a les
famílies

Posada en marxa de l’Oficina de

prestacions econòmiques i socials

Servei de Famílies Col·laboradores

Ajuts a les activitats extraescolars i

vacances d’estiu

Programa Temps per tu

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:46  Página 144



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Famílies

145

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Aportació del grup a diferents
projectes i programes

Pla municipal d’inclusió 2005-2010

Pla d’inclusió social 2011-2015

Programa d’actuació municipal

2011-2015

Pla d’actuació municipal 2016-

2019

Programa municipal per a les

famílies 2006-2010

Pla municipal de família 2013-2016

Pacte del Temps 2014

Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?
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GENT GRAN / 
ENVELLIMENT
El grup de treball Gent gran, creat l’any 1988, elabora recomanacions i propostes per tal de

millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent gran de la ciutat. Amb el suport d’entitats

i experts, ha abordat qüestions com l’envelliment actiu, els drets de les persones grans o la

prevenció de situacions de risc. A partir del 2012 el grup de treball adopta el nom

d’Envelliment, entenent que aquesta nova denominació dona una continuïtat al treball del

grup sobre les experiències, necessitats i aportacions quotidianes de les persones grans, però

li permet posar més èmfasi en la perspectiva de l’envellir i l’envelliment actiu al llarg del cicle

de vida i en el conjunt de les generacions.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:46  Página 146



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Gent gran / Envelliment

147

LA GENT GRAN A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

2014
Barcelona rep el primer premi del Mayors Challenge
Europe 2014, que atorga Bloomberg Philanthropies, al
projecte Vincles.
Presentació del nou protocol d’actuació dels serveis
municipals davant situacions de maltractament en l’àmbit
domiciliari.
Publicació del llibre Temps i gent gran.

2016
XXV Aniversari del CAGG.

Recerca aplicada: “Com a casa: Procés de canvi
cap al model de residència gerontològica centrat

en les persones”.

2015
IV Convenció “Les veus de la gent gran”.

III Jornades de la salut mental i el benestar
emocional de les persones que cuiden familiars

malalts i/o dependents.

2017
Campanya “Sóc gran, i què?”.
Mesura de govern per a la promoció de les persones grans
a la ciutat de Barcelona 2017-2021.
Inici de la prova pilot Superilles Socials al SAD.
Mesura de govern Expansió del projecte Radars 
2017-2019.

2011
III Convenció “Les veus de la gent gran”.
Barcelona rep el reconeixement internacional, iniciat el
2009, de “Ciutat amigable de les persones grans” i forma
part de la Xarxa internacional “Age-friendly-cities” que té
com a finalitat promoure l’envelliment actiu.

2012
Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat

entre Generacions.

2013
Pla municipal per a les persones grans 

2013-2016.
Servei Teleassistència gestionat i finançat

íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona.
Mesura de Govern per promoure el bon tracte a les
persones grans i millorar la prevenció i l’abordatge

de les situacions de maltractament.
Estudi Les condicions de vida de les persones

grans a la ciutat de Barcelona.

2005
Signatura de l’Acord d’equipaments d’atenció

social especialitzada.

2003
Primera convenció “Les veus de la gent gran”.
Inauguració de la primera promoció dels habitatges amb
serveis.
Document obert de drets i llibertats de les persones grans
amb dependència.

2002
L’OMS presenta el paradigma de l’Envelliment

actiu en la II Assemblea Mundial de
l’Envelliment.

2006
Programa municipal per a la gent gran 2006-2010.
Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (LAPAD) 39/2006,
de 14 de desembre.

2009
Bases per a un envelliment actiu i saludable

(ASPB).
Aprovació del Pla director de serveis socials

especialitzats de Barcelona.

2007
II Convenció “Les veus de la gent gran”.

Pla de millora i nou model dels casals i espais de
gent gran municipals.

Ampliació de les entitats del Consell Assessor de
la Gent Gran. 2008

Aprovació del Programa marc dels serveis socials
d’atenció domiciliària.
Creació de la Xarxa de suport a famílies cuidadores.
Inici programa Radars al Camp d’en Grassot.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE GENT GRAN / ENVELLIMENT
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

Envelliment, AUTONOMIA PERSONAL I SERVEIS DE PROXIMITAT en la vida quotidiana
i ciutat

• Dret a l’envelliment digne.

• Recursos per a la qualitat i autonomia en la vida quotidiana.

• Serveis de proximitat i atenció domiciliària.

• Superilles socials.

• Atenció centrada en la persona.

• Suport a persones cuidadores.

PREVENCIÓ de situacions de risc i DISCRIMINACIÓ

• Diversitat.

• Prevenció i detecció de situacions de maltractament.

• Programa Radars.

• Abordatge del maltractament.

• Lluita contra els estereotips i prejudicis.

• Document obert de drets i llibertats de les persones grans.

LES TECNOLOGIES al servei de les persones grans

• Servei de Teleassistència.

• Programa Vincles.

• Alfabetització digital.

• Pla “Barcelona, ciutat digital”.

PARTICIPACIÓ de la gent gran i RELACIONS INTERGENERACIONALS

• Apoderament.

• Òrgans de participació en equipaments de gent gran.

• Implicació i relació amb la comunitat.

• Relacions intergeneracionals.

• Barcelona, ciutat amiga de la gent gran.

• Comerç amigable amb la gent gran.

• Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions.
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DOCUMENTS ELABORATS PEL CONSELL ASSESSOR 
DE LA GENT GRAN

2011 Declaració sobre la situació econòmica i el risc d’exclusió social de les persones

grans

2013 Declaració sobre l’impacte de la crisi en les condicions de vida de les persones

grans

2016 Manifest per abordar les situacions de discriminació per raó d’edat

2017 Posicionament sobre les situacions negatives que afecten les persones grans

residents en centres residencials

2017 Document de drets i llibertats de les persones grans amb dependència (aprovat

inicialment el 2003 i revisat periòdicament)
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

El dret a un envelliment digne –en referència al que significa gaudir d’una vida plena i activa

per a totes les persones grans de la ciutat– ha estat reflectit als plans i programes per a per-

sones grans elaborats per l’Ajuntament de Barcelona. De fet, l’Ajuntament hi treballa des de

fa anys amb l’horitzó de disposar dels recursos i els serveis que possibilitin tant l’autonomia

personal com l’enfortiment dels vincles socials i la participació ciutadana de les persones

grans, i ho fa des de la pròpia acció de govern i/o en col·laboració amb associacions, entitats

i organitzacions.

L’any 2016 la ciutat de Barcelona té una població de 1.610.427 persones, de les quals

l’11,5% tenen més de 75 anys, i el 31,3% d’aquestes viuen soles.

Els canvis socials i demogràfics de les persones grans han estat motiu de reflexió i estudi per

part de l’Ajuntament de Barcelona. Alguns d’aquests estudis s’han realitzat en col·laboració

i cooperació amb altres institucions, com ara Orientacions per promoure noves oportunitats
davant la diversitat d’envelliments a la ciutat (2014), elaborat amb la col·laboració de l’Institut

de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), o Idees per definir escena-
ris de futur per a la gent gran a Barcelona (2014), en col·laboració amb Globalisys del Parc

de Recerca de la UAB. Alguns dels estudis s’han elaborat des del propi Ajuntament, com la

recerca aplicada de l’Àrea de Drets Socials Com a casa: Procés de canvi cap al model de resi-
dència gerontològica centrat en les persones o el grup de treball interdepartamental, impulsat

per la gerència municipal de l’Ajuntament, Noves oportunitats per a noves formes d’envelli-
ment (2017).

Des de la Tinència de Drets Socials s’elabora l’estratègia “Ciutat, canvi demogràfic, cicles de

vida i envelliment, 2018-2028”. És una estratègia global i anticipativa davant el canvi demo-

gràfic, que inclou la perspectiva de cicles de vida a les polítiques municipals i que té una

especial incidència en el procés d’envelliment i l’atenció a les persones grans a curt i

mitjà/llarg termini.
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Envelliment, AUTONOMIA PERSONAL I SERVEIS DE PROXIMITAT
en la vida quotidiana i ciutat

Al llarg dels últims 10 anys, arran dels canvis socials i demogràfics que s’han produït i que

influeixen les diferents generacions de persones grans, s’han portat a terme diferents políti-

ques socials per respondre a les necessitats i als nous reptes. El recorregut de les polítiques

socials adreçades a la gent gran ha tingut com a eix principal posar la persona al centre tot

atenent les seves necessitats i canvis de l’entorn, i com a fil conductor facilitar que les per-

sones grans puguin desenvolupar la seva vida quotidiana el màxim de temps possible a la

seva llar i a la comunitat. Per fer-ho, l’Ajuntament posa a l’abast atencions especialitzades a

domicili, com ara ajuts per facilitar l’adaptació dels habitatges, o serveis com la teleassistèn-

cia, el servei d’atenció domiciliària, els àpats a domicili, els àpats en companyia....

Però no sempre és possible romandre a l’habitatge habitual, i es requereixen d’altres aten-

cions i serveis més especialitzats, com els habitatges amb serveis, els centres de dia, els cen-

tres residencials o l’actuació davant d’una situació d’emergència social. En aquest sentit, en

els centres residencials l’Ajuntament està desenvolupant el model per a les persones que no

poden estar a casa: “Com a casa: un model residencial organitzatiu d’atenció centrada en la

persona”.

En qualsevol dels casos l’Ajuntament està incorporant en els serveis el model de l’atenció
centrada en la persona (ACP), expressió que apareix en aquest document en diferents oca-

sions quan es refereix als diferents serveis.

Per al desenvolupament de les polítiques calen eines programàtiques i de planificació. En

aquest sentit, s’ha desenvolupat el Programa municipal per a la gent gran 2006-2010, el Pla

municipal per a les persones grans 2013-2016 i altres programes i serveis per millorar la qua-

litat dels serveis i equipaments per adaptar-se a les necessitats socials de les persones grans,

i alhora s’ha implementat la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones

en situació de dependència (LAPAD 39/2006 del 14 de desembre).

Amb el nou model de serveis socials bàsics (desplegat entre 2008 i 2011), es va ampliar la

xarxa i el nombre de professionals, es va millorar el sistema d’informació.
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Persones ateses en els centres de serveis socials segons franja d’edat 2011-2016

                                                                    2011          2012           2013             2014          2015        2016

Persones de 65 a 74 anys                           5.392         5.680          5.393            5.539         5.891       6.149

Persones de 75 i més anys                        22.305       25.284        22.842          21.330       20.430     21.804

Total de persones ateses de totes 
les franges d’edat                                      64.514       68.635        70.872          74.514       74.237     77.737

Font: Departament de Gestió de Sistemes d’Informació.

El 2009 es va aprovar el Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona, que se

centra en els col·lectius de risc de la ciutat i, entre ells, les persones en situació de depen-

dència i la gent gran.

Pel que fa a l’atenció a les persones grans fragils, cal destacar l’esforc de l’Ajuntament en el

Servei de Teleassistència. Aquest servei, que té un important component tecnològic, presta

atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i té una doble funció:

• Oferir una resposta adequada a les peticions d’ajuda de les persones usuàries.

• Actuar de forma preventiva, mantenint un contacte continuat amb la persona per prevenir

situacions d’inseguretat, aïllament o soledat.

Fins al 2017, les prestacions que donava el servei eren les mateixes per a totes les persones

que atenia, però s’ha fet una passa endavant per oferir una atenció personalitzada adaptada

a les necessitats concretes de cada persona usuària en funció de la seva situació social i de

salut, establint tres nivells d’atenció (bàsic, mig i alt), que determinen la freqüència de les tru-

cades de seguiment (cada 15, 30 o 45 dies).

El nou Servei de Teleassistència (SAT), que s’orienta cap a un model d’atenció centrat en la

persona, es va implantar en fase pilot durant l’any 2016. El sistema de trucada a tres s’ha

començat a fer servir l’any 2017 també per contactar amb els Bombers de Barcelona en els

casos d’emergència per foc, fum o gas. També es treballa conjuntament amb Amics de la

Gent Gran i Avismón amb l’objectiu de potenciar el benestar de les persones usuàries.

Pel que fa a la col·laboració entre el SAT i els serveis de salut, l’any 2016 es van dur a terme

trobades per trobar mecanismes de col·laboració entre projectes dels dos serveis, per millorar

el circuit de tramitació de les sol·licituds.

Els resultats de l’enquesta de satisfacció a les persones usuàries del Servei de

Teleassistència, realitzada el 2016 pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de

Barcelona, han estat molt positius. Entre altres dades, cal remarcar que la mitjana en la valo-

ració global del servei ha estat d’un 9,6, igual que la mitjana de les persones usuàries, sobre

10. Un 86,6% el qualifiquen com a excel·lent (9-10 punts) i un 9,1% com a notable.
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Servei de Teleassistència, 2011-2016

                                                                    2011          2012           2013             2014          2015        2016

Nombre de beneficiaris del servei 
a 31 de desembre                                     54.381       59.473        67.414          72.854       77.311     81.239

Nombre de llars de persones majors 
de 65 anys beneficiàries del servei             45.962       49.869        56.647          61.138       64.818     66.216

Nombre de beneficiaris del servei 
majors de 65 anys                                    53.161       57.617        65.630          70.717       75.071     87.824

Font: Departament de Gent Gran. Àrea de Drets Socials

El 2017 s’ha donat servei a prop de 86.000 persones (un 5,3% més que l’any anterior), en

el primer any que s’aplica el nou model de servei de teleassistència centrat en la persona,

que personalitza la intensitat de servei i les prestacions que rep cada persona usuària segons

les seves necessitats.

El 44% de les persones usuàries tenen 85 anys o més, el 43,6% entre 75 i 84 anys i hi ha

un 12,3% de persones usuàries menors de 75 anys. D’altra banda, 7 de cada 10 persones

usuàries del servei són dones (72,3%), mentre que els homes concentren el 27,7% del total.

Finalment, cal remarcar que pràcticament la meitat de les persones usuàries viuen soles en

el seu domicili (49,3%). El 41,4% comparteixen la llar amb una persona, i el 9,4% viuen amb

més d’una persona.

El Programa marc dels serveis socials d’atenció domiciliària (SAD) (2008) va incorporar uns

aspectes clau per millorar el nivell de resposta i la qualitat dels serveis socials d’atenció domi-

ciliària a partir del reconeixement a la persona com a subjecte de drets.

El 2010 es va fer una enquesta de satisfacció d’usuaris del SAD. L’objectiu va ser conèixer

directament el grau de satisfacció en la gestió i prestació del SAD en el primer any de funcio-

nament del nou contracte per part de les persones que el reben (usuàries i entorn cuidador)

i dels professionals que el presten, coordinadors tècnics i treballadors socials dels CSSB.

Resultats de l’enquesta de satisfacció d’usuaris del SAD (sobre 10)

Total ciutat                                                                                                                                                  7,6

Usuaris                                                                                                                                                       8,1

           SAD Dependència                                                                                                                           8,4

           SAD Socioeducatiu                                                                                                                          7,8

Entorn                                                                                                                                                         7,9

           SAD Dependència                                                                                                                            7,8

           SAD Socioeducatiu                                                                                                                           8,1

Coordinadors tècnics                                                                                                                                   7,1

Treballadors socials                                                                                                                                     6,6

Mitjana                                                                                                                                                        7,6
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Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

     2008          2009        2010             2011             2012             2013            2014            2015           2016

Nombre de beneficiaris del servei                
  10.478       12.465     14.790          16.582          18.788          19.669         19.907         20.534        21.820

Nombre d’hores del servei                                                                     
                                                   2.479.088     2.883.708     3.237.355    3.448.409    3.644.846   3.921.882

% d’usuaris de 65 anys i més  
       3,9           84,3         85,4              84,5              84,5              87,2             86,1             86,3            85,6

Font: Anuari estadistic.

Fins a l’any 2012, el servei inclou els àpats a domicili. Per a l’any 2013 aquest indicador es refereix al servei d’atenció a domicili, que integra
els serveis d’atenció personal i neteja.

Per cobrir les necessitats derivades de l’increment de la taxa d’envelliment i de sobreenvelli-

ment a la ciutat de Barcelona, els canvis en les estructures familiars de suport i convivència

i la vulnerabilitat econòmica d’una part important del col·lectiu de persones grans, és neces-

sari aplicar polítiques públiques innovadores. És el cas de les superilles socials, un model

que el 2017 s’ha posat a prova a quatre barris de la ciutat adaptant el concepte de superilla

de la mobilitat al concepte de superilla social (territori més petit que un barri que permet

donar uns serveis de qualitat a tots els seus residents).

El model de gestió indirecta o concessional del servei externalitzat ha mostrat les seves limi-

tacions a causa del creixement de la darrera dècada. Diversos elements estructurals en la

provisió externa del SAD posen en risc i limiten la prestació del servei:

• La precarització del treball

• El model organitzatiu de les adjudicatàries que presten el servei

• Els sistemes d’informació en mans de les adjudicatàries

• La manca de capacitat de control de l’execució del contracte

• La manca d’apoderament de la persona usuària

• Els límits d’ampliació del contracte i el creixement del servei

• La previsió de creixement de la població atesa pel SAD

• La insuficient interacció amb el CSS i el sistema sanitari

L’Ajuntament està analitzant diverses fórmules de gestió que passen per una nova governan-

ça on Ajuntament, usuaris/àries i treballadors/es tinguin més poder de decisió sobre la qua-

litat del servei i les condicions d’execució del servei. Una nova forma de provisió del servei

basada en la creació d’equips de professionals que atenen un grup d’usuaris/àries que viuen

en un veïnat de proximitat. El model persegueix:

• Generar ocupació estable i que respecti el drets dels / de les treballadors/es.

• Millorar la qualitat del SAD, ajustant els serveis a les necessitats de les persones usuàries,

garantint una escolta activa de les persones ateses, assegurant un tracte personalitzat i prò-

xim a la persona usuària.

154 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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• Garantir la sostenibilitat social i econòmica del SAD.

Principis del nou model:

A) La proximitat entesa com a:

• Proximitat física de les persones usuàries ateses per un equip de professionals en una

superilla (reducció de desplaçaments, major coneixement entre ambdós)

• Proximitat entre els equips de professionals i les persones usuàries (personalització de ser-

veis, visió de conjunt)

• Proximitat amb altres recursos de la superilla (comunitat, associacions, CAP, centres de

dia...)

B) La creació d’equips de professionals del SAD i la seva progressiva autogestió (millora de

la qualitat del servei).

S’han reforçat els serveis d’alimentació que garanteixen una alimentació suficient, sana i

equilibrada, tant els àpats a domicili o els que afavoreixen espais relacionals com els àpats

en companyia.

Àpats en companyia, 2011-2016

                                            2011                 2012                2013                 2014               2015            2016

Menjadors                                21                     24                    26                     29                  29                29

Places                                    743                   841                  960                 1113              1.119           1.158

Persones ateses                      903                1.039               1.042                1.381              1.540           1.510

Àpats servits                    145.430            168.694           197.194            218.163          244.943       251.185

Àpats a domicili

                                            2011                 2012                2013                 2014               2015            2016

Àpats servits                    252.953            282.368           342.303            390.582          465.490       537.202

Persones ateses                   1.009                1.138               1.251                1.423              1.654           1.911

Font: IMSS. Memòria Àrea Drets Socials

El Programa d’Adaptació Funcional de la Llar porta a terme diferents intervencions al domi-

cili de les persones grans amb dependència i/o amb discapacitat per millorar aspectes com

les condicions d’habitabilitat, l’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat. Es

prioritzen els casos de persones que viuen soles o amb una altra persona dependent, amb

escàs suport social i recursos econòmics limitats. Durant l’any 2016 es van destinar des de

l’IMSS 501.066,48 . De les 537 actuacions realitzades el 2016, 91 van anar destinades a

arranjaments (despesa mitjana 2.418,04 ), 419 a productes de suport o ajuts tècnics (des-

pesa mitjana 698,99 ), 17 a ICTUS i 10 a manteniment.
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Els habitatges amb serveis constitueixen una alternativa a la falta d’habitatge i als problemes

d’accessibilitat o habitabilitat dels habitatges de les persones grans de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona, l’any 2003, va fer una aposta per coordinar les polítiques d’ha-

bitatge i de serveis socials adrecades a la gent gran inaugurant les primeres promocions d’ha-

bitatges amb serveis (Montnegre i Campo Sagrado). Això va suposar una nova orientació dels

serveis d’atenció a la gent gran, en tant que es tractava d’habitatges de protecció oficial, adju-

dicats en règim d’ús i habitació a persones grans autònomes, que disposaven de serveis com-

plementaris de suport i atencio personal.

Al llarg d’aquests anys s’ha promogut la participació dels usuaris i usuàries en els recursos

de l’entorn, el bon veïnatge i la participació en el propi centre, amb l’aprovació del Règim

intern dels habitatges amb serveis per a la gent gran de l’Ajuntament de Barcelona (2009).

L’any 2016 la mitjana d’edat de les persones que hi vivien era de 80 anys.

L’any 2016 s’ha avaluat la qualitat dels serveis i la satisfacció de les persones usuàries en 16

promocions. Els resultats han estat molt favorables, amb una nota mitjana de valoració de vuit

sobre deu. S’han adequat les hores d’atenció directa a la persona (auxiliar de neteja i geria-

tria).

Els habitatges amb serveis per a gent gran són habitatges socials de protecció oficial regulats

per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge de 28 de desembre.

Acords d’actuació
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PRIMER ACORD

(maig de 2002)

Sector de Serveis
Personals

Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona

Construcció de 10 pro-
mocions d’habitatges
amb serveis

(609 habitatges)

SEGON ACORD

(juliol de 2006)

Sector de Serveis
Personals

Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona

Construcció de 5 promo-
cions d’habitatges amb
serveis

(316 habitatges)

TERCER ACORD

(novembre de 2010)

Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona

Àrea d’Acció Social i
Ciutadania de
l’Ajuntament de
Barcelona

Consorci de l’Habitatge
de Barcelona

Construcció de 5 promo-
cions d’habitatges amb
serveis

(281 habitatges)

QUART ACORD

(novembre de 2015)

Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona

Àrea de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports de
l’Ajuntament de
Barcelona

Consorci de l’Habitatge
de Barcelona

Construcció de 3 promo-
cions d’habitatges amb
serveis

(178 habitatges)
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Noves promocions d’habitatges amb serveis en projecte

Alí Bei                                           
C. Alí Bei, 102                               02 Eixample                   PMHB              49            Obra                 11/2019

Casernes de Sant Andreu Ed. C     
Pg. Torres i Bages, 143                 09 Sant Andreu              PMHB            150            Projecte            06/2021

Puigcerdà / Maresme                    
C. Puigcerdà, 100-102                  10 Sant Martí                 PMHB              48            Projecte            09/2021

Porta Trinitat Vella                        
Ctra. de Ribes, 51-65                    09 Sant Andreu              PMHB              90            Programat        06/2022

MPGM HD Antiga Quirón               
Av. M. D. Montserrat, 5-11            06 Gràcia                       PMHB            100            Programat        12/2022

MPGM HD Veneçuela                    
C. Veneçuela, 96-106                    10 Sant Martí                 PMHB              83            Programat        12/2022

Canyelles - HD                              
Rda. Guineueta Vella, 73-75          08 Nou Barris                PMHB              30            En estudi          

MPGM Carmel - Ai04 + OE.03       
Plaça de la Murtra, 12-16              07 Horta-Guinardó         PMHB              20            Programat        12/2022

Total habitatges                                                                               570                               

El 2017 l’oferta d’habitatges amb serveis és de 22 equipaments en funcionament, un total de

1.311 habitatges construïts i un total de 2.645 places.

L’any 2009 es va iniciar el procés d’acreditació per la qualitat de les residències municipals
per a la gent gran, per aconseguir el certificat d’excel·lència de la Joint Comission

International (JCI). Tots els centres municipals van treballar per adaptar els seus procedi-

ments d’atenció requerits per la certificació, que es basen en una qualitat assitencial sota els

paràmetres d’un model sanitari.

Aquest model volia donar resposta al volum i les característiques de la demanda que va supo-

sar l’entrada en vigor de la Llei de la dependència amb persones de grau reconegut II i III

atès que els serveis d’atenció residencials formen part del catàleg de serveis de la Llei de la

dependència.

L’any 2013 es va iniciar un procés de canvi en l’orientació en els serveis municipals avançat

per adaptar-se a les necessitats per fer efectiu el model de l’atenció atenció centrada en la

persona Com a casa - ACP. El canvi de paradigma suposa passar de la intervenció a l’acom-

panyament de les persones grans en el seu procés d’envelliment. S’ha treballat la personalit-

zació de l’espai, el foment de la presa de decisions de la persona i la difusió d’instruments

d’autoelecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat.

El 2017 es va iniciar un diagnòstic participatiu a les residències per analitzar i avaluar les

difrents àrees d’intervenció respecte al model ACP. El diagnòstic permet fixar objectius, ela-

borar el calendari de treball amb tos els agents, professionals, famílies i usuàries i usuaris.
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S’ha treballat en la formació dels professionals sobre el bon tracte i la prevenció de situacions

de maltractament vers els residents. S’ha millorat el control de la gestió externa mitjançant la

creació de 12 indicadors de qualitat assistencial que seran auditats periòdicament en totes

les residències municipals. També s’ha implementat la mesura de govern que preveu una

atenció específica i personalitzada en funció de la seva singularitat, del col·lectiu de lesbia-

nes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI). A més, s’han constituït els consells

de participació en el 100% dels centres residencials i d’atenció diürna municipals, en els

quals hi ha representació de les persones usuàries, les famílies, els professionals, els agents

de la comunitat i la direcció, cosa que dona un especial èmfasi al protagonisme de les per-

sones usuàries i les famílies i es treballa perquè la participació en els centres sigui un repte

que es faci realitat.

Segons les últimes dades del Consorci de Serveis Socials, de març del 2018, a la ciutat de

Barcelona hi ha una oferta de 349 centres destinats a la gent gran: 247 centres residencials

i 102 centres de dia. En total ofereixen 15.787 places, de les quals 13.051 estan disponibles

en residències (el 82% del total) i 2.376 en centres de dia (el 18%). Les places del sistema

públic residencial (en residències públiques, concertades, col·laboradores i privades amb

PEV) suposen el 88% de les places total.

A la ciutat de Barcelona la població més gran de 65 anys ha augmentat en 17.271 persones

entre 2006 i 2018, un 5,2%. No obstant això, continua havent-hi una oferta de places de resi-

dències i centres de dia insuficients. La ràtio se situa en 32,9 places de residències per a

cada 1.000 persones majors de 65 anys i 7,8 places en centres de dia per cada 1.000 habi-

tants.

S’ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per acomplir la ratio de places resi-

dencials, segons la Programació territorial de la Generalitat dels serveis socials especialitzats

2015-2017, perquè la ciutat de Barcelona arribi a un nombre de places igual a la mitjana de

la resta del territori català.

A fi de respondre al creixement sociodemogràfic i les necessitats de les persones grans, s’ha

ampliat el SAUV (Servei d’Atenció d’Urgència a la Vellesa), un servei innovador i únic que

ofereix l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2003. Atén les persones grans amb un alt

nivell de vulnerabilitat o dependència que requereixen una atenció continuada les 24 hores

del dia davant situacions imprevistes o fets sobtats, que demanen una actuació urgent i en

què l’única resposta possible és l’ingrés residencial.

Per tal de garantir una atenció de qualitat, des del SAUV es planteja la necessitat d’una revisió

en profunditat, que incorpori l’atenció centrada en la persona gran, amb una visió integral i

la complementació necessària amb els agents derivants, que a la vegada són recursos neces-

saris per a les persones grans. Així mateix, cal ampliar la mirada al concepte de la urgència

social que depassa purament l’opció de l’ingrés residencial, per deixar aquesta opció com a

última.
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L’any 2016, davant el progressiu increment de persones ateses i d’ingressos, es va aprovar

un pla de millora de la gestió i organització del servei, accions amb una clara orientació estra-

tègica, i accions per a la dotació i diversificació dels recursos per atendre les urgències.

De les actuacions previstes en el Pla de millora, es detaquen les més rellevants:

• Elaboració i presentació del nou model d’atenció centrada en la persona gran en situació

d’urgència social.

• Elaboració i presentació del protocol d’actuació SAUV-serveis socials, el qual incorpora com

a novetats la variació en el criteri d’assignació territorial de referent i un procés de formació

als professionals dels centres.

• Treball per garantir la coordinació social i sanitària essencial per assolir el nou model d’a-

tenció centrada en la persona.

Evolució del SAUV, 2003-2015

                                                                     2003          2004          2005          2006           2007           2008

Places mensuals de mitjana                               46              74            110            129             174             217

Persones grans acollides                                  196            235            355            400             468             519

Ingressos realitzats per any                               n.d.            176            285            287             336             368

Estades realitzades                                      16.754       26.866       40.265       45.487        63.662        79.259

Pressupost executat                                        nd              nd              nd              nd               nd               nd

                                                  2009            2010          2011          2012          2013           2014           2015

Places mensuals de mitjana          236              163            163            205            258             329             460

Persones grans acollides               483              476            461            603            749             895          1.171

Ingressos realitzats per any           250              281            341            435            519             608             777

Estades realitzades                  86.127         59.482       59.508       74.899       94.120      120.203      168.219

Pressupost executat                     nd               nd      2,24M        2,66M       3,16M        4,15M        5,65M

Font: Departament de Gent Gran. Àrea de Drets Socials

Els últims anys el grup de treball Envelliment ha insistit en les seves propostes en la neces-

sitat d’aplicar la perspectiva de l’atenció centrada en la persona en les residències de titula-

ritat municipal, en els serveis d’atenció domiciliària i en el conjunt de serveis. L’atenció cen-

trada en la persona és un component clau per preservar la dignitat de la persona gran, tenint

en compte el gènere, l’orientació sexual i la identitat de gènere, tractant-la sempre com a

ésser diferent i únic. També s’ha incidit en la formació contínua del personal en valors de res-

pecte, consideració, empatia, cura i estimació; de responsabilitat i reconeixement de les

necessitats de l’altra persona, evitant actituds com la indiferència, la negació d’autonomia en

la decisió, la infantilització o l’excessiva tecnificació.
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En tots els centres es treballa la personalització de l’espai de cada resident, la imple-

mentació de projectes d’autocura, el foment de la presa de decisions de la persona i la

difusió d’instruments d’autoelecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat personal.

D’altra banda, en el marc del procés participatiu promogut amb motiu de la IV

Convenció Les veus de les persones grans, es va iniciar una experiència amb l’objectiu

d’avançar en la participació de les persones grans que necessiten atenció o cures de

forma continuada, principalment d’aquelles que viuen en residències o en habitatges

amb serveis.

El canvi de model iniciat l’any 2013 per una atenció centrada en la persona i el canvi

de paradigma que suposa passar de la intervenció a l’acompanyament de les persones

grans en el seu procés d’envelliment s’ha consolidat i ha culminat el 2016 amb la

recerca aplicada “Com a casa: Procés de canvi cap el model de residència gerontolò-

gica centrat en les persones”, presentada per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament.

La formació i suport dirigit als familiars cuidadors es vehicula des de les més de 200 enti-

tats i grups d’ajuda mútua i de suport en els àmbits social i de salut (GAM) i la Xarxa de suport

a les famílies cuidadores, formada per 12 entitats de persones afectades per algun tipus de

malaltia i els seus familiars, i institucions de la ciutat. La Xarxa té com a objectius defensar i

fer visible la tasca dels familiars cuidadors, implicar els professionals, sensibilitzar la ciutada-

nia i donar a conèixer les diferents organitzacions i els seus serveis. En l’àmbit de la formació,

la Xarxa va organitzar el 2015 les III Jornades de la salut mental i el benestar emocional de

les persones que cuiden familiars malalts i/o depenents, on es va construir conjuntament el

document “I vostè, com està? Orientacions per a l’atenció a les persones que cuiden”.

Des del Departament de Salut de l’Àrea de Drets Socials s’està posant en marxa l’Estratègia

de suport a les famílies que cuiden persones malaltes o dependents, un instrument de copro-

ducció amb les entitats de la ciutat.

Quant als serveis de suport a les famílies per a la vida quotidiana, l’Ajuntament ofereix dos

tipus de programes: Temps per tu i Respir. Temps per tu permet a les famílies cuidadores

disposar de temps personal, mentre els seus familiars, infants, joves i adults amb dependèn-

cia o discapacitat participen en activitats, i Respir és un servei que ofereix suport en l’atenció

i la cura de les persones grans amb dependència, contribuint a millorar la qualitat de vida del

familiar cuidador.

Des del 2013 l’Ajuntament de Barcelona reforça el programa Respir durant el període estival

mitjançant la contractació de places residencials privades a la ciutat de Barcelona i rodalies,

el que es coneix com Respir Plus.
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Programa Respir

                                                                                                  2015                     2016             % increment

Sol·licituds rebudes                                                                    1.482                    1.630                          9,99

Persones ingressades                                                                    915                       888                         -2,95

Programa Respir estival o Respir Plus

                                                                                                  2015                     2016             % increment

Persones ateses Respir estival                                                       219                       241                        10,05

Pressupost ( )                                                                   172.290,03           193.525,80                        12,33

Així mateix, es potencien els grups de suport a les persones que exerceixen el rol de la cura

creats des dels centres de serveis socials; el 2014 es van dur a terme 16 projectes de treball

grupal a set districtes de la ciutat, amb la participació de 175 persones cuidadores. 
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PREVENCIÓ de situacions de risc i DISCRIMINACIÓ

La diversitat que caracteritza la situació de les persones grans ha estat presentada en dife-

rents models i formats. Cada any, l’Agència de Salut Pública presenta l’Informe de salut, que

dona una visió de l’estat de salut i qualitat de vida de les persones grans. El 2013 es va pre-

sentar l’estudi Les persones grans davant la crisi, realitzat per l’Institut de Govern i Polítiques

Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Salut i el

Benestar de la Universitat de Vic, i l’Estudi de les condicions de vida de les persones grans
de la ciutat, que el 2016 es va tornar a elaborar amb dades actualitzades. D’altra banda, el

2013 el Consell Assessor de la Gent Gran va presentar la Declaració sobre l’impacte de la

crisi en les condicions de vida de les persones grans.

Amb la convicció que cal plantejar diàlegs i debats que ajudin en la transformació d’imagina-

ris i actituds, el 2017 el CAGG ha posat en marxa la campanya “Sóc gran, i què?”, un projecte

per a la deconstrucció d’estereotips i prejudicis de les persones grans que inclou activitats de

sensibilització a tota la ciutat: realització de tallers (en marxa el taller de teatre-fòrum), difusió

d’espots i documentals, materials gràfics, web, xarxes socials...

A la IV Convenció Les Veus de la Gent Gran (2015) es va posar de manifest que les persones

grans són un grup divers i heterogeni, amb diferents formes d’envellir i de participar. La

Convenció, al llarg de tot el seu procés de desenvolupament, va afavorir la visibilitat de les

diverses formes d’envellir i de participar de les persones grans com a protagonistes d’una ciu-

tat per a tothom.

Un dels programes destacats en col·laboració amb entitats i serveis del territori envers

el benestar social de les persones grans reduint el risc d’aïllament és el projecte

Radars. El projecte Radars va néixer l’any 2008 al districte de Gràcia com una xarxa de

prevenció i acció comunitària per reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les per-

sones grans. El 2017 feia el seguiment de 865 persones, amb la col·laboració de 348

entitats de la ciutat, 1.410 radars veïnals, 1.213 radars comercials i la implicació de

516 farmàcies. Es preveu que el 2019 s’hagi estés a 53 barris.

L’èxit del projecte Radars mostra que, en un context com l’actual, de globalització i

urbanització accelerada i marcat per un creixent envelliment de la població, l’existència

d’una cultura comunitària fa possible el desenvolupament de polítiques amb una major

efectivitat, menor cost i un impacte que va molt més enllà del de la persona directa-

ment destinatària. Per això s’ha posat en marxa la mesura de govern Expansió del pro-

jecte radars 2017-2019, impulsada des de l’Institut Municipal de Servei Socials (IMSS).
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Projecte RADARS. Barris, entitats, actius i usuaris en alta. Evolució 2014-2016

El Document obert de drets i llibertats de les persones grans amb dependència es va

aprovar inicialment a la I Convenció Les Veus de la Gent Gran, el febrer de 2003, i es

va actualitzar el 2011 (després d’un procés de treball amb el CAGG i el grup de Gent

gran del CMBS, i un espai de participació obert a la ciutadania des del web) i el 2017.

El curs 2008-2009 i el 2009-2010 es van realitzar diverses accions de difusió del

Document en format de cinefòrum. També es va difondre el 2015 a Fira Gran i a les

biblioteques de la ciutat.

Els últims anys el grup de treball Envelliment ha tractat l’abordatge del maltractament a la
gent gran; el curs 2011-2012 es van presentar un estat de la situació a Barcelona, a través

de la informació facilitada pels Serveis Socials, i una aproximació a iniciatives en altres paï-

sos.

En aquest sentit, com a resposta a les propostes del grup de treball i dins del Pla municipal

per a les persones grans 2013-2016, al juny de 2013 es va presentar la Mesura de Govern
per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l’abordatge de les
situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat, amb quatre línies estratègi-

ques: promoure el bon tracte i l’apoderament d’homes i dones grans; millorar les estratègies

de detecció; reforçar els instruments d’intervenció i atenció dels professionals, i compartir

coneixement i informació. El curs 2013-2014 es van portar a terme actuacions com les xerra-

des “Mesures de prevenció i protecció jurídica davant dels maltractaments de les persones

grans”; suport a projectes i actuacions que contribueixen al bon tracte (el Programa de bon

tracte a les persones grans, el Programa d’acompanyament a la gent gran LGTB en situació

de soledat o la promoció de l’envelliment actiu entre les persones grans LGTB); la incorpora-

ció d’indicadors de possibles maltractaments en la valoració del grau de dependència; el dis-

seny d’un protocol de detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones

grans a l’Ajuntament de Barcelona (presentat el 2015); la formació als professionals sobre la

prevalença del maltractament a la ciutat, i la posada en marxa del web “La Caixa d’eines per
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al bon tracte de la gent gran”. La Caixa d’eines posa a l’abast de les entitats, equipaments i

del conjunt de la ciutadania un conjunt de recursos, material audiovisual, documents i enlla-

ços d’interès pensats per prevenir els maltractaments i sensibilitzar la ciutadania i el col·lectiu

de professionals dels valors positius de la vellesa. Inclou eines formatives, culturals i informa-

tives com l’exposició itinerant “Bon tracte en tot moment”, les conferències “14 instruments

jurídics per protegir els nostres drets”, la Guia de serveis i ajuts a les persones, el taller “Drets

humans i igualtat” o material audiovisual com “Les persones grans a la gran pantalla” i el

curtmetratge Bon tracte en tot moment. Una altra actuació en aquest sentit va ser la realitza-

ció el 2014 de la jornada Parlem del Bon Tracte cap a les Persones Grans.

Quant a la formació especialitzada en detecció i abordatge de situacions de maltractament
a les persones grans adreçada als professionals dels serveis socials bàsics i la creació d’es-

pais de supervisió i reflexió, l’abril de 2013 es va celebrar una jornada de sensibilització que,

sota el títol “El bon tracte a les persones grans, prevenir situacions de maltractament”, va

aplegar més de 240 professionals.

En la mateixa línia, el 2015 es va iniciar el Pla de formació per als professionals dels centres

de serveis socials bàsics, es van establir els circuits de comunicació, col·laboració i treball en

xarxa entre els serveis socials bàsics, els serveis de salut (primària i especialitzada), cossos

de seguretat, justícia i altres institucions; es va posar en marxa l’instrument per a la detecció

de situacions de maltractaments en el procés de valoració del grau de dependència a la ciu-

tadania de Barcelona, elaborat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci

de Serveis Socials de Barcelona, i es va ampliar el programa Radars.
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LES TECNOLOGIES al servei de les persones grans

Barcelona aposta per l’aplicació de les tecnologies (TIC) i la innovació al servei de les per-
sones. El 2014 va rebre el premi de Capital Europea de la Innovació i el premi Bloomberg pel

projecte Vincles Barcelona.

El Servei de Teleassistència va rebre un impuls el 2014 amb novetats com:

• El model Resposta Eficient en Teleassistència (RET), que adapta el tipus de servei al perfil

de l’usuari.

• Teleassistència adaptada per a persones sordes o amb dificultats de comunicació.

• Teleassistència avançada, amb dispositius perifèrics com el detector de fum, el detector de

gas, dispositius d’obertura de porta i el de passivitat de l’usuari.

• Teleassistència mòbil (atenció immediata i integral fora del domicili).

• Projecte Easy Tablet (tauleta que permet que la persona cuidadora pugui accedir a les dife-

rents aplicacions, que inclouen documentació sobre temàtiques d’interès i jocs i exercicis

d’entrenament mental).

• Teleassistència adaptada amb pictogrames.

• LOPE (Servei de Localització de Persones).

• Desenvolupament d’una prova pilot d’intervenció amb videoteleassistència.

• Realització d’una guia d’actuació en situacions de maltractament a persones grans del

Servei de Teleassistència, que estableix tres àmbits d’actuació: prevenció i sensibilització,

detecció i intervenció.

Vincles és un projecte col·laboratiu que vol evitar l’aïllament de les persones grans que

se senten soles, a través de l’activació, el desenvolupament i la coordinació de les seves

xarxes de confiança, de manera que reforcin la seva seguretat i el seu benestar, tot a

través d’una plataforma online. Vincles pretén incorporar la visió d’un nou model d’a-

tenció i relació amb la gent gran mitjançant el món digital a traves d’una app.

Durant el 2015 es va definir el perfil de l’usuari i de marc teòric de referència juntament

amb el desenvolupament del projecte tecnològic. El 2016 es va reformular el projecte

i l’aplicació ja permetia la comunicació de la persona usuària amb la seva família i

amics, i amb les persones que formen els grups d’usuaris de Vincles:

• Família i amics: aquesta xarxa personal de l’usuari inclou els seus fills, néts i amics.

El projecte vol facilitar la comunicació entre els membres d’aquest grup i aportar més

mitjans a través dels quals comunicar-se (fotos, vídeos, missatges, etc).
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• Grups d’usuaris Vincles: l’objectiu és crear una comunitat de persones grans que vis-

quin a la mateixa zona i tinguin interessos en comú. En aquest grup hi ha un dina-

mitzador que promou la participació en converses i en activitats per apropar-los a les

persones del barri i a les noves activitats de la ciutat.

El gener del 2017 es van iniciar les proves pilot del projecte a l’Eixample i a Sant Martí,

amb la previsió que el 2018 el servei arribi a tots els dictrictes.

A finals de 2017 hi ha aproximadament 500 tauletes actives amb dinamitzador i un

total de 3.000 apps descarregades pel que fa a l’entorn familiar.

El Pla Barcelona ciutat digital 2017-2020 implica un nou model d’atenció i relació amb la

gent gran des de l’àmbit dels drets socials amb el suport del món digital. Un primer objectiu

és avançar cap a una possible integració dels sistemes Vincles i teleassistència, i posterior-

ment es podrien oferir serveis digitals sociosanitaris més amplis, coordinadament amb els

departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Un dels objectius del Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 va ser la promoció

de l’alfabetització digital mitjançant les aules informàtiques i el foment de l’aprenentatge de

l’ús d’internet. L’any 2016, l’Ajuntament de Barcelona disposava de 35 aules informàtiques

ubicades en els casals i espais municipals de gent gran, on s’ofereixen projectes de formació

en tecnologies de la informació i comunicació i projectes de participació social i voluntariat.

D’altra banda, els 53 casals de gent gran disposen de connexió WiFi.

En el marc d’un acord de col·laboració amb la Fundació Vodafone, des del Departament de

Promoció de la Gent Gran es faran diferents formacions relacionades amb les noves tecnolo-

gies (telèfons intel·ligents, tauletes, formació concreta de l’ús de la tauleta en el projecte

Vincles, entre altres). Per portar a terme aquesta formació es va contactar amb SECOT

(Seniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica), que són membres del CAGG.

També es posarà en marxa el projecte “soc_blogger!” per reduir la bretxa digital, en què les

persones grans de Barcelona faran de reporteres, periodistes i fotògrafes voluntàries a les xar-

xes socials municipals, per crear continguts que els siguin afins. El projecte es concretarà

amb l’obertura d’una pàgina de Facebook oferint alhora formació en d’altres xarxes socials

com Youtube, Twitter o Instagram.

La Mesura de govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona
2017-2021 vol promoure l’apoderament i autonomia de les persones grans, a través

del foment de l’accés al coneixement, la lluita contra les discriminacions, l’impuls de

xarxes de persones grans per combatre la solitud, la promoció de la participació activa

i les relacions intergeneracionals i el treball perquè la ciutat sigui un espai amigable i

amb una oferta d’equipaments adequada a les noves formes d’envellir. Es para espe-

cial atenció a trencar la bretxa digital i apoderar la gent gran posant en marxa el pro-

grama “Comerç amigable amb les persones grans”.
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PARTICIPACIÓ de la gent gran i RELACIONS
INTERGENERACIONALS

Les formes diverses de participar de la gent gran a la ciutat i als districtes va ser un eixos de

treball de la II Convenció Les Veus de la Gent Gran (2007), que també va abordar la pro-

moció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència tot refle-

xionant sobre les noves perspectives de drets i serveis públics, així com la participació de les

persones grans.

Els òrgans de participació fomenten l’apoderament dels usuaris i garanteixen el control de la

qualitat dels serveis per part dels usuaris. El Decret 202/2009, dels òrgans de participació i

de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, regula que en els centres públics on es

prestin serveis socials o es portin a terme activitats socials i en els centres privats que rebin

finançament públic, s’han d’establir processos de participació democràtica dels usuaris i les

famílies. En aquest sentit, el 2011 els centres residencials municipals de Fort Pienc i Parc

Guinardó ja havien creat els seus consells de participació i el 2017 tots els centres residen-

cials municipals tenen en funcionament consells de participació. Els habitatges tutelats muni-

cipals Pau Casals i Josep Miracle participen en la planificació de les activitats dels centres i

celebren una o dues assemblees l’any. Els usuaris dels habitatges amb serveis hi participen

a través de les juntes de veïns i veïnes.

El Pla de millora dels casals i espais de gent gran municipals (2007) va preveure la redac-

ció d’un reglament de casals i espais que es va aprovar el 2010. Així mateix, el Pla municipal

de les persones grans 2013-2016 promou la participació de les persones grans, en tant que

organitzadores i dinamitzadores de les activitats dels casals, i potencia el voluntariat.

L’Ajuntament de Barcelona té 53 casals i espais municipals de gent gran. El 2016, el nombre

de persones voluntàries majors de 60 anys que participen d’una manera activa va ser de

2.034 persones, mentre que l’any 2015 va ser de 1.879. Tal i com s’observa al gràfic el nom-

bre total de persones voluntàries ha experimentat un increment del 8,2% respecte al 2015 i

un increment continuat en el període 2013-2016 del 65,4%.

Nombre de persones voluntàries als equipaments municipals. Evolució 2013-2016
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Des de la perspectiva de gènere, el 64,8% de les persones voluntàries l’any 2016 han estat

dones, i el 35,2%, homes. S’observa un increment de dones voluntàries d’un 6,2% respecte

al 2015, i d’un 8,2% durant el període 2014-2016.

Les activitats en què participen han estat molt variades, entre d’altres:

• Tallers culturals, formatius (genèrics i en l’àmbit de les TIC), de foment de la salut, de lleure

(per exemple, caminades per la ciutat), etc.

• Sortides, visites culturals i excursions.

• Festes i balls.

• Participació en l’organització i la gestió del funcionament del casal o espai municipal de

gent gran: comissions gestores, comissions d’activitats i juntes associatives.

Per la seva banda, la Mesura de govern 2017-2021 preveu la participació de les persones

grans més vulnerables a través d’un grup de treball transversal en el marc del Consell
Assessor de la Gent Gran (hi participaran usuaris de les residències municipals, les residèn-

cies concertades, els habitatges tutelats, els habitatges municipals, el servei de teleassistèn-

cia o el programa Àpats en companyia, entre altres serveis).

L’Ajuntament de Barcelona va iniciar l’any 2009, a proposta del Consell Assessor de la

Gent Gran, el projecte Barcelona, ciutat amiga de la gent gran, una iniciativa emmar-

cada en el Programa Age-friendly cities impulsat per l’Organització Mundial de la Salut

en favor de la salut i el benestar de les persones grans. El projecte va ser l’eix central

de la III Convenció Les veus de la gent gran, que va tenir lloc el 2011, any en què

Barcelona va entrar a la Xarxa internacional de ciutats amigables de l’OMS.

El 2017 es va començar a desplegar la iniciativa “Construint una ciutat amigable amb

les persones grans” a través del projecte “Comerç amigable amb les persones grans”,

amb la Guia de comerç amigable: propostes i recomanacions; el projecte tindrà present

la incorporació de les noves tecnologies. L’IMPD ha col·laborat en una eina específica

per a persones amb dèficit visual, que és útil per a persones de tots els grups d’edat i

condició i que permet, mitjançant una aplicació al mòbil, disposar d’informació dels

comerços o establiments col·laboradors.

El foment de les relacions intergeneracionals ha estat una constant en l’acció municipal dels

darrers anys. Un dels principals espais són els casals de gent gran municipals que s’ubiquen

en el si d’altres equipaments adreçats a totes les edats, els quals resulten espais privilegiats

per fomentar accions d’intercanvi i coneixement mutu.
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D’altra banda, tant en l’àmbit de ciutat i com als districtes es programen activitats i/o projectes

intergeneracionals. A tall d’exemple:

• La Universitat de l’Experiència, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat

de Barcelona on persones grans i joves estudiants comparteixen algunes classes en els res-

pectius programes educatius.

• Conveni de col·laboració amb Creu Roja a Barcelona per possibilitar que les persones grans

que viuen en residències municipals de gent gran puguin realitzar sortides fora del centre,

facilitant un servei de transport adaptat i l’acompanyament amb voluntaris juntament amb

professionals del centre.

• Viure i Conviure, un programa de convivència intergeneracional entre persones grans i joves

estudiants universitaris iniciat l’any 1997 amb col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona,

l’Obra Social de Caixa Catalunya i la Universitat de Barcelona que ha arribat a tenir fins a

300 unitats de convivència. Quan l’entitat financera va passar a mans del BBVA, la

Fundació Catalunya La Pedrera es va retirar del projecte. El 2017 s’ha reprès el projecte

amb les col·laboracions del Consell Interuniversitari de Catalunya, la Fundació Roure i

l’Ajuntament de Barcelona.

• Les aules d’extensió universitària.

• Els tallers de la memòria.

• La Quinzena temàtica de la gent gran i la relació amb els joves, promoguda pels punts JIP

(Jove, Informa’t i Participa) en instituts de Barcelona.

• Voluntariat al projecte de reforç escolar i educatiu Centre Obert Tria.

• El taller en família “Avis, àvies i néts”.

• El projecte d’hort urbà intergeneracional.

• “Els grans fem contes per als nens i les nenes”, al Centre de Recursos Pedagògics de les

Corts.

• Can Castelló, un projecte intergeneracional.

• El taller de cuina intergeneracional amb els nens i nenes de la Ludoteca Can Travi i el Casal

de Gent Gran Vall d’Hebron.

• “Jocs tradicionals”, al Casal Infantil Canyelles.

• Una coral intergeneracional al Casal de Gent Gran Joan Casanelles.

El 2012, en el marc de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre

Generacions, es va impulsar la realització de més de 800 activitats intergeneracionals

organitzades per l’Ajuntament, les entitats i diferents col·legis professionals que es van

recollir en una agenda d’activitats i en la web de gent gran.
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El Pla municipal de les persones grans es basa en el paradigma de l’envelliment actiu formu-

lat per l’Organització Mundial de la Salut i presentat a la segona Assemblea Mundial de

l’Envelliment, que es va celebrar l’any 2002.

Aquest paradigma, d’una banda, postula que per tal que l’envelliment sigui una experiència

positiva, és a dir, que l’allargament de la vida vagi acompanyat d’oportunitats continuades de

salut, participació, seguretat i formació. De l’altra, reconeix valors essencials per als drets

humans de les persones grans com ara l’autonomia i el respecte. L’impuls a l’envelliment

actiu comporta l’adopció d’un enfocament transversal. El reconeixement dels citats valors o

de principis bàsics promulgats per les Nacions Unides, com ara la participació, l’assistència

o la realització dels propis desigs, exigeix afrontar reptes que reclamen actuacions en dife-

rents sectors d’activitat.

L’any 2016, 205 entitats de la ciutat es van adherir a la Declaració del Manifest per a
l’Envelliment Actiu i la solidaritat entre generacions. Mitjançant aquest manifest d’adhesió

s’han compromès a treballar en la línia de l’envelliment actiu, el saber viure i aprendre a enve-

llir, promoure les persones grans com actiu per a totes les generacions i contribuir a construir

una ciutat per a totes les edats. El document de compromís d’adhesió va ser presentat al

2012 com a punt de partida per a la celebració de l’Any E uropeu.

El CAGG i el grup Envelliment van treballar sobre els paradigmes de l’envelliment actiu fent

propostes i recomanacions al govern de la ciutat que s’han expressat al llarg d’aquest docu-

ment. 
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Aspectes destacats

• Servei de teleassistència

• Prevenció de situacions de risc i discriminació 

• Barcelona, ciutat amiga de la gent gran 

Aspectes que cal millorar

• Participació de les persones grans 

• Conèixer el pressupost i la seva evolució

Aprenentatges i reptes

• Fer difusió dels projectes municipals entre les entitats

• Facilitar informació als projectes

• Prioritzar els projectes sobre els quals treballem

• Difusió dels projectes entre la gent gran
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Propostes 2005-2006

Els recursos i serveis d’atenció a les persones
grans de la ciutat. Com impulsar un
desplegament innovador 
• Aplicar el criteri de relació entre els centres

d’atenció –residencials i d’altre tipus– i la

comunitat com a element de valoració en els

concursos per la gestió dels centres públics

municipals. 

• Proposar al Departament de Benestar i Família

de la Generalitat de Catalunya que incorpori

aquest criteri en l’establiment de convenis. 

• Estimular i donar suport als projectes que

incorporin la vinculació dels centres d’atenció

a les persones grans amb el territori i la

comunitat. 

• Impulsar la participació de persones grans que

viuen en residències en els marcs de

participació de proximitat (consells de Gent

Gran dels districtes...). 

• Promoure el coneixement de les aspiracions i

preferències de les persones amb

dependència als diferents districtes. 

• Millorar tant a nivell urbanístic com d’habitatge

la vida quotidiana de la gent molt gran. 

• Estimular i donar suport a l’activitat voluntària

tant a partir de les organitzacions com de l'ajut

informal. 

Respostes 2006-2007

• Signatura, en el marc del desplegament de

l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva,

de 10 convenis amb entitats de promoció i

atenció a la gent gran. 

• Serveis d’alimentació, que es presten en

casals de la gent gran, en alguns equipaments

municipals (residències i habitatges tutelats) i

en altres centres en conveni. 

• Ampliació del SAUV (Servei d’Atenció

d’Urgència a la Vellesa), que atén les persones

grans que es troben en situació d’urgència

social i que requereixen d’una intervenció

immediata. 

• El Programa Respir d’estades temporals, per a

persones grans en situació de dependència

que viuen a la seva llar i que necessiten de

l’ajut temporal d’un servei residencial que

cobreixi circumstancialment l’absència de la

persona o persones cuidadores principals. 

• Ampliació dels habitatges amb serveis per a

gent gran, per a persones autònomes però

amb problemes d’habitabilitat en els seus

domicilis particulars o que necessiten algun

tipus de suport.

• Estudi dels projectes que promouen la

interrelació dels usuaris/àries de les

residències municipals amb l’entorn

comunitari.

• Programa Viure i Conviure, de convivència

intergeneracional entre persones grans que

viuen soles i joves estudiants que cerquen un

espai on viure mentre estudien. 

PROPOSTES I RESPOSTES DE GENT GRAN /
ENVELLIMENT 2006-2016
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Propostes 2006-2007

• Participació i associacionisme: gent gran i

plans comunitaris, innovació i pràctiques

participatives, espais de trobada periòdics

entre entitats, difusió del Pla de millora dels

casals. 

• Envelliment i gènere: participació de les dones

grans en llocs de responsabilitat, perspectiva

de les dones grans en els òrgans de

participació. 

• Atenció domiciliària: informació accessible i

entenedora. Prioritzar persones d’edat més

avançada i amb escàs suport social. Ampliar

les experiències coordinades entre el sector

sanitari i el de serveis socials. 

Respostes 2007-2008

• S’ha continuat treballant en la línia de les

propostes sorgides a la II Convenció Les Veus

de la Gent Gran.

• Implementació del Pla de millora dels casals i

espais municipals de gent gran.

• Augment de la perspectiva de gènere a favor

de la dona gran. 

• Experiència els “Remeis de l’àvia”, del barri de

Roquetes. 

• Creixement dels serveis d’atenció domiciliària,

en qualsevol dels serveis (treballador/a

familiar, neteja, àpats o bugaderia). 
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Propostes 2007-2008

Qualitat de vida i qualitat dels serveis
• Incorporar criteris per informar el disseny de

les normatives d’aplicació de la nova legislació

pel conjunt d’actuacions, professionals i

voluntàries. 

• Promoure la formació ètica dels diferents

professionals i agents que hi intervenen. 

• Fomentar vies i formats comprensibles

d’informació dels serveis de gent gran. Donar

suport a la funció informativa de les entitats. 

Respostes 2008-2009

• El Programa marc dels serveis socials

d’atenció domiciliària incorpora uns aspectes

clau per millorar el nivell de resposta i la

qualitat dels serveis socials d’atenció

domiciliària. 

• Reconeixement de la persona com a subjecte

de drets (d’accés universal als serveis en

condicions d’igualtat, a la dignitat, a rebre

atenció personalitzada i a participar activament

en el seu propi pla d’atenció).

• Projecte de millora de la qualitat de les

residències municipals per a la gent gran,

segons un model centrat en l’atenció al

pacient: formació als professionals, diagnòstic

de situació, propostes de millora i implantació

del projecte. 

• Pla director de serveis socials especialitzats de

Barcelona, adreçat als col·lectius de risc de la

ciutat i entre ells les persones en situació de

dependència i la gent gran, amb 300 mesures

concretes.

• Adequació de les normes de convivència dels

habitatges amb serveis, amb l’aprovació del

Règim intern dels habitatges amb serveis per a

la gent gran.

• Implementació del Pla de millora dels casals i

espais de gent gran municipals.

• Elaboració del Règim de funcionament dels

casals i dels espais de gent gran municipals

de Barcelona. 

• Elaboració i difusió del Document obert de
drets i llibertats de les persones grans amb
dependència. 

• Cinefòrums sobre drets i llibertats de les

persones grans amb dependència. 
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Propostes 2008-2009

La qualitat dels serveis ha d’estar centrada en
l’atenció a les persones
• Adaptació de les administracions públiques i

de les organitzacions que presten els serveis i

dels professionals. 

Respostes 2009-2010

• Nou model de Serveis Socials Bàsics a la

ciutat de Barcelona 

• Enquesta de satisfacció d’usuaris del Servei

d’Atenció Domiciliària (maig de 2010), amb

entrevistes telefòniques a persones usuàries,

entorn cuidador, coordinadors tècnics i

treballadors socials dels CSSB.

• Pla de millora i nou model dels casals i espais

de gent gran municipals (desembre de 2009). 

• Aprovació del nou reglament dels casals.

• Procés de millora de la qualitat de les

residències municipals (Joint Commision

International).

• Certificació internacional de qualitat ISO

9011:2008 per al Centre d’Urgències i

Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
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Propostes 2009-2010

• Aplicar procediments diferents a l’enquesta

per a la valoració de la satisfacció dels usuaris

en el marc del sistema d’avaluació de la

qualitat en els serveis. 

• Desplegar vies per detectar les persones que

poden necessitar els serveis d’atenció

domiciliària. 

• Donar a conèixer les iniciatives que promouen

les relacions entre les persones usuàries dels

diferents serveis i la seva relació amb l’entorn,

i també explorar noves modalitats que

estimulin aquest tipus de relacions. 

• Promoure la participació de les persones grans

i del conjunt de ciutadans en el projecte

Barcelona ciutat amiga de la gent gran,

cercant la col·laboració de les entitats de la

ciutat. 

• Continuar treballant en la difusió del

Document obert de drets i llibertats de les
persones grans en situació de dependència.

Una vegada actualitzat, prosseguir les

activitats de presentació-debat i iniciar

activitats de continuïtat, dirigides tant a les

persones grans i els seus familiars com als

equips de professionals en diferents entorns i

equipaments. Cal emfasitzar la importància de

promoure i respectar l’autogovern de les

persones grans quan pateixen situacions de

dependència. 

Respostes 2010-2011

• Creació de consells de participació als centres

residencials.

• Projectes Radars i Persones grans, grans

persones, per detectar persones amb risc

d’exclusió i necessitats d’atenció domiciliària. 

• 21 projectes presentats a la III Convenció Les

veus de la gent gran: Compartint Universitat,

Xarxa d'horts urbans, Activa't als parcs, La

Colla Cuidadora, Projecte Daphne, etc.

• (2009) Projecte Barcelona ciutat amiga de la

gent gran, una iniciativa que s’emmarca en el

Programa Age-friendly cities impulsat per

l’OMS. 

• La III Convenció Les veus de la gent gran, amb

el projecte Barcelona ciutat amiga de la gent

gran com a eix central, ha promogut un procés

participatiu que ha permès elaborar el

document base del Pla d’acció.

• Vuit sessions de cinefòrum en casals de gent

gran municipals. 

• Presentació del projecte al cinema Verdi amb

la projecció de la pel·lícula Vacaciones en
Ferragosto. 

• Creació d'un grup de treball i d'un espai de

participació a la web del 
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Propostes 2010-2011

1. Desplegar noves maneres de treballar per

ampliar les oportunitats de participació de les

persones grans en les diferents etapes i

situacions de la vellesa. Cal tenir molt present

que la participació no s’ha de restringir a un

tram d’edat i parar atenció a aquest criteri en

els diferents equipaments i iniciatives. A la

vegada, cal potenciar maneres de fer que

promoguin més l’expressió de les persones en

les activitats de sensibilització, com ara les

accions de difusió del Document de drets i
llibertats de les persones en situació de
dependència. 

2. Aplicar altres procediments diferents a

l’Enquesta per a la valoració de satisfacció

dels usuaris en el marc del sistema

d’avaluació de la qualitat en els serveis. Els

procediments de valoració poden ser

instruments afavoridors de l’autonomia

personal i la vinculació comunitària i recollir la

diversitat. Algunes vies que es plantegen són:

entrevistes individuals; estudi de les queixes i

estímul continuat als suggeriments;

tractament dels temes als consells de manera

que estimulin i facilitin la participació; estudis

d’opinió, i posada en marxa de grups de

participació. 

3. Estendre la informació sobre les variades

formes de participació en la vida quotidiana i

també que hi ha maneres diverses de

participar en el disseny dels serveis. 

4. Estimular les iniciatives que promoguin i

facilitin la vinculació comunitària, especial-

ment amb les persones que reben serveis

d’atenció domiciliària i les que viuen en

habitatges amb serveis i en residències. 

Respostes 2011-2012

Difusió del document del Document obert de

Drets i Llibertats de les persones grans en

situació de dependència.

Entre setembre de 2009 i juny de 2010 i entre

setembre de 2010 i desembre de 2010 es van

realitzar diverses accions de difusió del

Document obert de drets i llibertats de les

persones grans en situació de dependència en

format de cinefòrum:

• Vuit sessions de cinefòrum en casals de gent

gran municipals, en les quals han participat

350 persones.

• Acte de presentació del projecte en un cinema

comercial (Verdi) amb la projecció d’una

pel·lícula, Vacaciones en Ferragosto, amb la

participació de 235 persones.

En el marc dels treballs previs a la III Convenció

Les veus de la gent gran, i en consonància amb

la vocació de text obert, des del Consell Assessor

de la Gent Gran (CAGG) es va obrir un procés

de treball per actualitzar el Document obert. Al

setembre de 2010 es va crear un grup de treball

per a l’actualització del text, es va redactar un

nou document de base que va ser presentat en

tots els districtes per recollir noves aportacions,

es va fer una jornada de treball amb les entitats

membres del CAGG i també amb els membres

del Grup de treball de Gent Gran del CMBS, i es

va crear un espai de participació, obert a la

ciutadania, a la web del Consell. El document

resultant d’aquest procés va ser aprovat pel

Consell Assessor de la Gent Gran i presentat a la

III Convenció Les veus de la gent gran. Les

principals innovacions del nou document són la

incorporació dels conceptes de deure i

responsabilitat i l’adequació dels textos a la

realitat sorgida de l’aprovació de la Llei de

serveis socials de Catalunya i la Llei de promoció

de l’autonomia personal i atenció a les persones

en situació de dependència.
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Propostes 2011-2012

• Prendre l’enfocament del bon tracte com a eix

bàsic en les actuacions municipals respecte al

maltractament, promovent una agenda

d’actuacions amb les associacions, les

organitzacions del Tercer Sector i les

empreses, on se subratllin els comportaments

que no s’han de tolerar; posant èmfasi en les

potencialitats de les persones grans, i

reconeixent-ne el declivi i els patiments. 

• Reforçar les eines d’intervenció dels serveis

socials bàsics en els camps següents:

formació per als professionals dels diferents

serveis i treball coordinat; iniciatives

d’acompanyament i suport per als cuidadors i

d’atenció a la persona maltractada, i respostes

d’atenció a les persones maltractadores. 

• Diversificar les formes de difusió del Document

Obert de Drets i Llibertats de les persones

grans amb dependència per tal que sigui

conegut per ciutadans de les diferents

generacions i establir indicadors d’avaluació

de l’impacte assolit. 

• Prioritzar l’aplicació de la perspectiva de

l’atenció centrada en la persona en les

residències de titularitat municipal, en els

serveis d’atenció domiciliària i en el conjunt de

serveis. 

Respostes 2012-2013

• Presentació de la Mesura de Govern per

promoure el bon tracte a les persones grans i

millorar la prevenció i l’abordatge de les

situacions de maltractament que es puguin

produir a la ciutat, amb quatre línies

estratègiques: promoure el bon tracte i

l’apoderament d’homes i dones grans; millorar

les estratègies de detecció; reforçar els

instruments d’intervenció i atenció dels

professionals, i compartir coneixement i

informació. 

• Jornada de sensibilització dirigida a

professionals dels equips de serveis socials

bàsics que, sota el títol “el bon tracte a les

persones grans, prevenir situacions de

maltractament”.

• 15 grups de suport a les persones que

exerceixen el rol de la cura creats des dels

centres de serveis socials.

• Actualització, reedició i difusió del Document
de Drets i Llibertats de les persones grans amb
dependència. 

• Inclusió en els plecs de condicions de

l'obligació d'una atenció centrada en la

persona i la formació del personal.

• Notificació a la Fiscalia de totes les mesures

col·legiades preses en les residències

municipals respecte a subjeccions físiques i

farmacològiques. 
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Propostes 2012-2013

Les persones grans i les relacions entre les
generacions en el context actual de crisi i
recessió 
• Presentar la diversitat que caracteritza les

situacions de les persones grans i els impactes

de la crisi i la recessió, l’atur, el treball precari

i l’empobriment en la vida quotidiana. Cal

aportar dades i generar coneixement que

incorpori la perspectiva de gènere i la reducció

de les desigualtats de tota mena per tal

d’evitar les visions reduccionistes i

l’enfortiment d’estereotips que s’estan produint

en el context actual de crisi i recessió. 

• Incorporar la diversitat esmentada en el

disseny de les respostes tant en les actuacions

promogudes pels serveis municipals com en el

suport a les iniciatives promogudes per la

comunitat a fi d’evitar que les dificultats

econòmiques es tradueixin en la pèrdua

d’autonomia i de la integració comunitària de

les persones grans. 

• Adequar els serveis d’atenció domiciliària i les

iniciatives de formació i suport dirigides als

familiars cuidadors aplicant la flexibilitat que

calgui per respondre a les seves necessitats, tot

considerant les condicions del mercat del

treball i les dificultats que troben en la

quotidianitat. Cal, d’una banda, parar atenció

als problemes i el tipus de solució que

s’identifica en cada cas i, de l’altra, situar la

cura en el context actual, on les diferents

unitats familiars poden patir de forma diversa la

crisi, la precarietat en el treball i l’empobriment.

Així mateix, cal desplegar sistemes on es

puguin consultar de forma àgil i senzilla els

dubtes sobre la cura i obtenir-ne respostes;

aquest desplegament pot esdevenir una forma

d’aprenentatge assequible i ben acceptada i

valorada pels familiars. Convé contemplar les

possibilitats que les eines TIC poden aportar i

combinar l’oferta dirigida als familiars cuidadors

amb la destinada a les persones grans

orientada a facilitar la vida independent. 

Respostes 2013-2014

• Documents per conèixer les dades sobre la

diversitat i l’impacte de la crisi: Estudi de les
condicions de vida de les persones grans de la
ciutat i Les persones grans davant la crisi.

• (2013) Conferència “Escenaris de futur del

sistema de pensions”.

• (2013) Presentació a l'Alcaldia de la

Declaració sobre l’impacte de la crisi en les

condicions de vida de les persones grans.

• La prescripció del Servei d’Atenció Domiciliària

(SAD) es realitza tenint en compte les

circumstàncies particulars de cada persona i

del seu entorn cuidador. 

• S’ha apostat també per l’aplicació de les

tecnologies (TIC) i la innovació al servei de les

persones. Barcelona ha rebut el premi de

Capital Europea de la Innovació i el premi

Bloomberg pel projecte Vincles Barcelona. 

Incorporació de millores al servei de
teleassistència
• Teleassistència adaptada per a persones

sordes o amb dificultats de comunicació. 

• Teleassistència adaptada amb pictogrames. 

• Teleassistència avançada, amb dispositius

perifèrics per a la detecció de riscos (fum, gas,

passivitat de l'usuari...) i dispositius d’obertura

de porta. 

• Teleassistència mòbil, amb atenció immediata

i integral fora del domicili.

• Projecte Easy Tablet. Permet millorar les

relacions personals dels cuidadors de

persones en situació de dependència. 

• LOPE (Servei de Localització de Persones).

Permet localitzar persones a través del mòbil i

detectar situacions potencialment perilloses.

• Suport a les persones cuidadores: 16 projectes

de treball grupal.
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Propostes 2012-2013

• Fomentar la difusió i la reflexió sobre el bon

tracte a les persones grans com una estratègia

de prevenció del maltractament. Cal parar

atenció al fet que el bon tracte significa

respectar l’autonomia de decisió de les

persones grans tant quan tenen autonomia

funcional com quan pateixen limitacions

funcionals que comporten l’ajuda, atenció i

suport d’altres persones. Se subratlla la

importància de sensibilitzar sobre el bon tracte

a les persones que pateixen la malaltia

d’Alzheimer o altres tipus de demència. 

Respostes 2013-2014

• Formació sobre el Document de Drets i

Llibertats de les persones grans amb

dependència. 

• Suport a les convocatòries de subvencions

dels projectes i accions de sensibilització que

contribueixen a fomentar al bon tracte

(projectes com el Programa de bon tracte a les

persones grans, en Programa

d’acompanyament a la gent gran LGTB en

situació de soledat o la promoció de

l’envelliment actiu entre les persones grans

LGTB). 

• Suport a les famílies que cuiden per millorar el

bon tracte a les persones grans dependents a

través del programa Temps de barri, Temps

per a tu. 

• Xerrades “Mesures de prevenció i protecció

jurídica davant dels maltractaments de les

persones grans”, per informar la gent gran

sobre els seus drets, impartides per advocats

especialitzats vinculats als centres de serveis

socials. 

• Incorporació, en l’acte de valoració del grau de

dependència, de la identificació sistemàtica de

possibles actuacions de risc de maltractament.

• Incorporació, en el plec del SAD, dels principis

bàsics per promoure el bon tracte, criteris de

valoració, definició de procediments i

instruments que en garanteixin el compliment. 

• Incorporació del bon tracte en els plecs

d’habitatges amb serveis, residències i centres

de dia i apartaments tutelats. 

• Disseny d'un protocol de detecció i intervenció

en situacions de maltractament a les persones

grans.

• Formació als professionals sobre la prevalença

del maltractament a la ciutat i divulgació de

l’estudi sobre la realitat dels maltracta- ments

de les persones grans a Europa elaborat per

l’OMS. 
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Propostes 2012-2013

Relacions entre les generacions en els entorns
quotidians 
• Sistematitzar i difondre la informació sobre

accions i projectes intergeneracionals que

s’estan fent a la ciutat tot incorporant l’anàlisi i

l’avaluació de l’experiència, i actualitzar

periòdicament aquesta informació. Cal que es

faci visible la diversitat de temes i formes de

relació i cooperació entre generacions i els

efectes positius per a la cohesió de les

comunitats. 

• Fomentar les oportunitats de trobada i

coneixement entre joves i grans, i entre adults

i grans en diferents entorns –culturals, de

lleure, esportius– i per a temes específics

sobre els quals hi hagi, o hi pugui haver,

interès compartit. Cal explorar i difondre les

possibilitats que brinden els diferents entorns

per organitzar accions conjuntes i per

desmuntar els estereotips, així com les

possibilitats de cooperació i solidaritat entre

associacions o grups de generacions diferents

a partir d’objectius comuns. 

• Impulsar la participació de les persones grans

que pateixen situacions de dependència en el

disseny de projectes intergeneracionals. Cal

evitar que aquestes persones siguin tractades

com a receptores dels projectes i cal propiciar

que adolescents i joves acompanyin i ajudin

persones grans amb limitacions funcionals,

facilitant-los l’oportunitat de conversar sobre

les seves experiències i valoracions. 

Respostes 2013-2014

• Posada en marxa de la web Caixa d’Eines pel

Bon Tracte.

• Organització de 800 activitats

intergeneracionals. promogudes per la Mesura

de Govern per l’adhesió de la ciutat de

Barcelona a la celebració de l’Any Europeu de

l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre

Generacions 2012. 

• Suport a la creació de comissions d’activitats i

comissions gestores en els casals de gent gran

municipals, per tal d’afavorir la participació.

• Projecte de voluntariat on professionals en

actiu i jubilats amb dilatada experiència ajuden

de forma altruista a iniciar i desenvolupar

projectes d’emprenedoria dels joves. 

• Quinzena temàtica de la gent gran i la relació

amb els joves, promoguda pels punts JIP

(Jove, Informa’t i Participa) en instituts.

• Conveni de col·laboració amb la Universitat de

Barcelona per al projecte de la Universitat de

l’Experiència, on persones grans i joves

estudiants comparteixen algunes classes .

• Programa Viure i Conviure, que des de l’any

1998 ofereix un programa intergeneracional

d’allotjaments compartits entre persones grans

i joves estudiants universitaris. 

• Creació i funcionament dels consells de

participació en tots els centres residencials,

centres de dia, habitatges amb serveis i

apartaments tutelats municipals de la ciutat. 
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Propostes 2013-2014

Sobre la participació social dels nous grups de
jubilats 
• Promoure accions formatives, de reflexió i

debat per tal d’actualitzar l’abordatge de les

pràctiques socials de les persones grans.

D’una banda, cal integrar la gran diversitat

existent –pràctiques més convencionals i/o

més esteses, pràctiques més minoritàries o

menys visibles– i, de l’altra, s’ha d’evitar l’ús

de categories excloents en l’anàlisi i les

intervencions. A tall d’exemple, per integrar la

diversitat no és útil determinar un model

detallat amb l’objectiu d’aplicar-lo de forma

generalitzada a tota la ciutat; en canvi, pot

resultar productiu impulsar un conjunt

d’iniciatives pilot, diferents, amb la voluntat

d’involucrar persones i grups amb estratègies i

ofertes variades. 

• Fomentar la visibilitat de les diverses formes

d’envellir, la varietat de formes de participar

així com la pluralitat d’entorns, organitzacions i

projectes on les persones s’impliquen sense

considerar l’edat com a criteri per decidir-se.

Considerem que per fomentar la visibilitat cal

preveure la utilització de suports variats i

dirigir-los a públics diferents. 

• Incorporar el criteri de pertinença generacional

i de gènere en la recollida de dades i aplicar-lo

a l’anàlisi, i ampliar les franges d’edat

estudiades incorporant les persones de més

de 55 anys amb la voluntat de sostenir un

enfocament que vinculi envelliment i trajecte

vital. 

Sobre la cura de les persones grans i els
cuidadors familiars 
• Generar debats a partir de la pregunta “Com

volem ser cuidats i cuidades?” que estiguin

orientats a fonamentar tant una posició

proactiva enfront de les visions idealitzades

com la reflexió crítica enfront de la por a la

desprotecció i a pensar en el futur incorporant

els factors afavoridors de la professionalització 

Respostes 2014-2015

• Anàlisi de futurs equipaments i espais que

s’han d’obrir o redefinir parant atenció als

nous grups de persones jubilades. 

• Integració de les persones en el disseny,

implantació i avaluació del serveis.

• Procés participatiu i de preparació de la IV

Convenció Les veus de les persones grans.

• Publicació de l’estudi Condicions de vida de

les persones grans a la ciutat de Barcelona,

2013.

• Jornada Parlem del Bon Tracte cap a les

Persones Grans, on es va presentar l’enquesta

sobre el concepte del bon tracte a les

persones grans i una taula rodona

multiprofessional. 
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Propostes 2013-2014

• de les tasques de cura. Per propiciar aquests

debats convé dissenyar formats i procediments

diversos a fi d’adaptar-se a la varietat de

grups. Els treballs que aplega el projecte

europeu WeDo poden resultar d’ajut per

tractar aquests aspectes. 

• Elaborar materials que serveixin per orientar i

que ofereixin informacions i criteris de

valoració sobre problemes i solucions en

diversos temes: l’habitatge i els entorns “com

a casa”; les respostes en la proximitat; la

vulnerabilitat a la nostra cultura; la preservació

de la dignitat quan les persones perden

l’autonomia de decisió i la independència; els

temps i la reorganització de la cura quotidiana;

la implicació de les diferents generacions; les

tecnologies al servei de les persones; els drets

socials, i les responsabilitats individuals i

col·lectives. 

• Avançar en formes d’orientació, suport i

intervenció amb persones cuidadores, posant

l’èmfasi en aspectes innovadors, a més dels

tradicionals, que proporcionin recursos de

diferents tipus –assistencials, emocionals,

ètics– amb la participació de totes les

persones implicades, en especial de les

persones cuidadores. 

Respostes 2014-2015

• Difusió del model d’atenció centrada en la

persona a Fira Gran 2015.

• Campanya informativa sobre el procés

d’adjudicació de 178 habitatges amb serveis

per a la gent gran.

• Difusió de materials informatius que donen

resposta a la preservació de la dignitat a Fira

Gran i a les biblioteques de la ciutat. 

• Exposició “Bon tracte en tot moment” a

diferents equipaments de la ciutat. 

• Edició i difusió d'una publicació de lectura fàcil

(recull de mesures jurídiques per estar

protegits i garantir els drets de les persones

que tenen algun tipus de dependència). 

• Publicació del llibre Temps i gent gran, del

Programa de Temps i Qualitat de Vida.

• Difusió dels programes Radars, Temps per tu,

Respir, i Viure i conviure. 

• Presentació a la IV Convenció Les veus de les

persones grans de dos projectes

intergeneracionals: Memòria virtual de la gent

gran de Sant Martí i Aprendre amb la gent

gran.

• Promoció de l’alfabetització digital mitjançant

les aules informàtiques i el foment de

l’aprenentatge de l’ús d’Internet. 

• Instal·lació de 7 nous punts de connexió WiFi

en els casals de gent gran municipals.

• Elaboració del document “I vostè, com està?

Orientacions per l’atenció a les persones que

cuiden”, en el marc de la Jornada de la Xarxa

pel Suport a les Famílies Cuidadores 
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Protocol d’actuació davant el maltractament de
les persones grans 
• Aplicar un enfocament que incorpori la

perspectiva intergeneracional en la promoció

del bon tracte i la prevenció del maltractament

i eviti la victimització. 

• Incorporar en el disseny de les actuacions la

diversitat existent entre les diferents

generacions de persones grans i la perspectiva

de gènere tot identificant les connexions i

sinergies amb els circuits d’atenció a les dones

que pateixen violència de gènere. 

• Promoure el desplegament de comissions

d’ètica amb sistemes de treball i activitats que

afavoreixin la implicació i l’aprenentatge

col·laboratiu dels professionals i dels diferents

actors implicats en la prevenció, la detecció, la

valoració i les intervencions. 

• Incorporar la veu de les persones grans

afectades en la valoració de les respostes que

se’ls ha proporcionat al llarg del procés

d’atenció per tal de recollir les seves

aportacions en la reprogramació. 

• Impulsar l’elaboració de materials “Eines per a

les bones pràctiques” sobre experiències i

reflexions realitzades, en l’àmbit més proper i

també arreu, i fomentar la recerca que

contempli entre els objectius prioritaris: la

implicació de les persones grans en totes les

fases –disseny, implantació, seguiment i

avaluació– i l’aplicació de l’atenció centrada en

la persona. 

Respostes 2014-2015

• Elaboració d'un nou protocol d’actuació adreçat

a tots els serveis municipals i jornada de

presentació del desplegament del protocol. 

• Accions de prevenció des d'una perspectiva

intergeneracional: 

- Dramatització de contes amb persones grans

i vídeos produïts per Drac Màgic distribuïts a

totes les biblioteques.  

- Producció de l’exposició “Bon tracte en tot

moment”, itinerant per centres de salut,

espais de gent gran o biblioteques.

• Implementació de la Mesura de Govern per una

atenció personalitzada al col·lectiu LGTBI,

incorporant en les clàusules de contractació de

serveis a les residències de persones grans

l’obligatorietat de fer formació per a tot el

personal, a més de xerrades de sensibilització a

les persones residents. 

• Disseny del Pla de formació per als

professionals dels centres de serveis socials

bàsics iniciat el primer semestre del 2015

• Establiment dels circuits de comunicació,

col·laboració i treball en xarxa entre els serveis

socials bàsics amb els serveis de salut, cossos

de seguretat, justícia i altres institucions

• Posada en marxa de l’instrument per a la

detecció de situacions de maltractaments en el

procés de valoració del grau de dependència.

• Constitució d'un grup de participació de

persones grans.

• Edició del Recull d’experiències de la IV
Convenció: programa d’acompanyament i

prevenció de la solitud del districte de Ciutat

Vella, guia local per fer front als maltractaments

de les persones grans, l’obra de teatre Bon
tracte, l’espot “Saviejant” i reportatge “La veu de

la Gent Gran”, tallers antirumors, taller de

resiliència per a dones grans de l’Eixample,

grups de suport a cuidadors als centres de

serveis socials i el servei d’atenció a persones

grans de la Fundació Enllaç. 

• Espai web “Caixa d’eines per al bon tracte a les

persones grans” (bcn.cat/bontractegentgran). 
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Propostes 2014-2015

Oferta formativa 
• Mantenir l’alfabetització bàsica, innovar en els

programes d’alfabetització digital mitjana i

impulsar la formació avançada en TIC, tot

abordant més intensament la manca de

motivació. 

• Processos d’aprenentatge més sostinguts en el

temps i flexibles, que les persones grans

valorin com a útils per enfrontar les pors i les

dificultats que identifiquen i que permetin

abordar les resistències. 

• Entorns de formació: incidir més enllà dels

centres específics de persones grans. 

• Promoure metodologies més actives i amb

més protagonisme de les persones grans, com

ara activitat d’acompanyament, eines

d’autoaprenentatge i visualització dels

avenços. Estimular, i si escau, acompanyar

l’activitat de voluntaris i voluntàries. 

Producció de continguts 
• El grup valora que, davant l’escassetat

d’experiències centrades en la producció de

continguts que contribueixin a reduir els

estereotips, convé estimular continuadament la

producció d’iniciatives –des d’entorns

associatius i comunitaris, educatius i culturals–

que mostrin visions no estereotipades i fer-ne

el seguiment; a la vegada, cal facilitar la

difusió. 

Exercici de ciutadania 
• Propiciar la reflexió sobre la inclusivitat de les

persones grans en les iniciatives d’e-govern, e-

participació i e-administració, i desenvolupar

iniciatives concretes, valorant-ne els resultats

per estendre’n l’ús. 

Respostes 2015-2016

• A través del conveni (2001) d'informatització

als casals i espais de gent gran s'ofereixen

cursos (Aproximació a les noves tecnologies,

Creació de projectes digitals, Xarxes socials,

etc.) i projectes de participació social i

voluntariat (Grans lectors: participació en

tertúlies en torn de la lectura;

desenvolupament de projectes de voluntariat;

activitats intergeneracionals utilitzant les TIC, i

tallers per a persones voluntàries que

necessitin una formació informàtica

específica). 

• Presentació del manifest per abordar les

situacions de discriminació per raó d’edat. 

• Campanya “Sóc gran, i què?” un projecte per

a la deconstrucció d’estereotips i prejudicis de

les persones grans, amb activitats de

sensibilització: realització de tallers, difusió

d’espots i documentals, materials gràfics, web,

xarxes socials... 

• Sessió de treball conjunta entre diferents

consells (Gent Gran, Dones, LGTBI, Poble

Gitano i Immigració) per identificar les

situacions de prejudicis i estereotips per edat.

• El Programa d’actuació municipal 2016-2019

preveu instruments de participació inclusius,

que reconeguin l’heterogeneïtat i la diversitat

de les persones per fer efectiu el dret a

participar als col·lectius amb necessitats

singulars, amb èmfasi en els col·lectius

d’origen divers, gent gran, infants i a les veus

de les dones en tota la seva diversitat. 
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Propostes 2014-2015

Accés 
• Considerar els condicionants econòmics i

cercar formes per facilitar l’accés als

dispositius i a Internet, especialment entre les

persones de més edat i amb rendes més

baixes. 

Prevenció de la dependència i la millora de
l’autonomia personal en la societat digital 
• Propiciar la innovació participativa, fent-ne

coprotagonistes les persones grans. Promoure

i difondre experiències que es fonamentin en

dinàmiques d’apoderament amb l’objectiu de

revaloritzar els coneixements i les capacitats

de les persones grans. 

• Fer que, en la planificació municipal, les

tecnologies, eines i continguts siguin inclusius,

user-friendly, i tinguin en compte els

condicionants de l’edat, i que les persones

grans siguin reconegudes com a

codissenyadores. 

• És crucial que les persones grans, en la seva

heterogeneïtat, construeixin la perspectiva

crítica on fonamentar les seves eleccions i la

presa de decisions. 

Respostes 2015-2016

• El Pla municipal per a les persones grans

2013-2016 incorpora accions per afavorir la

integració de la gent gran a la societat digital:

35 aules d’informàtica i connexió WiFi a tots

els casals de gent gran de la ciutat (53).

• Servei Barcelona WiFi, que permet connectar-

se a internet a través de punts d’accés ubicats

en 450 equipaments municipals i diversos

punts de la via pública. 

• El programa Vincles pretén incorporar aquesta

nova visió d’un nou model d’atenció i relació

amb la gent gran mitjançant el món digital. Un

primer objectiu seria avançar cap a una

possible integració dels sistemes Vincles i

teleassistència, que dóna una connexió entre

la gent gran i el sistema d’emergències.

Posteriorment es podrien oferir serveis digitals

sociosanitaris més amplis, coordinada- ment

amb els departaments de Salut i Treball, Afers

Socials i Famílies de la Generalitat de

Catalunya. 
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• Que l’Ajuntament impulsi el Compromís de

Barcelona per fomentar la tecnologia amigable

amb les persones grans.

• Definir estratègies per avançar en l’amigabilitat

de les tecnologies, eines i continguts en

l’àmbit intern de l’organització municipal.

• Incorporar la perspectiva de l’envelliment i la

inclusió tecnològica a escala de ciutat,

promovent un enfocament orientat a

l’apoderament. 

• Posar en marxa un projecte dirigit als

comerços, els establiments i les empreses de

serveis que els proporcioni eines i orientacions

pràctiques per facilitar l’adaptació de les

persones a les aplicacions tecnològiques.

• Implicar les associacions i entitats per tal que

identifiquin com poden augmentar la

informació i les habilitats per a l’ús de les

tecnologies en la vida quotidiana de les

persones grans. 

• Proposar als centres educatius el

desenvolupament de projectes d’Aprenentatge

Servei amb l’objectiu de millorar la informació i

l’ús de les tecnologies en la vida quotidiana

per part de les persones grans.

• Sistematitzar la informació sobre les activitats

formatives en aspectes com els continguts dels

programes, els perfils de persones usuàries,

els resultats identificats i les observacions dels

agents formatius per tal de traçar estratègies

de formació dinàmiques. 

• Instal·lar accés WiFi als casals municipals.

• Estimular i facilitar les iniciatives on les

persones grans actuen com a generadores de

continguts, promovent-ne la visibilitat. 

• Utilitzar les xarxes socials per difondre els

projectes dirigits a les persones grans.

• Fomentar entre els membres del Consell

Assessor de Gent Gran, les associacions i

grups de gent gran la utilització de webs, diaris

i revistes digitals per difondre les seves veus.

Respostes 2016-2017

Plans i mesures
• El Pla Barcelona ciutat digital 2017-2020

inclou la mesura de govern del 2016

“Transició cap a la sobirania tecnològica”.

• El Pla de transformació digital 2017-2019 es

desenvolupa en la mesura de govern d’octubre

del 2017 “Per a la digitalització oberta:

programari lliure i desenvolupament àgil de

serveis a l’administració pública” per tal de

modernitzar l’administració i fer–la més eficient

i eficaç i posant el ciutadà al centre del

procés.

• Mesura de govern per a la promoció de les

persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-

2021, que vol promoure l’apoderament i

autonomia de les persones grans, a través del

foment de l’accés al coneixement, la lluita

contra les discriminacions, l’impuls de xarxes

de persones grans per combatre la solitud, la

promoció de la participació activa i les

relacions intergeneracionals i el treball perquè

la ciutat sigui un espai amigable i amb una

oferta d’equipaments adequada a les noves

formes d’envellir.

Sobre les tecnologies, les associacions, la
formació i la vida quotidiana
• En el marc d’un acord de col·laboració amb la

Fundació Vodafone, des del Departament de

Promoció de la Gent Gran es faran diferents

formacions relacionades amb les noves

tecnologies.

• Des del Casal de Barri Diagonal Mar s’oferta el

taller Mayores Apptivados.

• Els 53 casals municipals de gent gran

disposen de connexió wifi, que es millorarà i

ampliarà.
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Propostes 2015-2016

• Promoure, conjuntament amb les associacions

i les organitzacions proveïdores de serveis, una

línia d’acció aplicada en iniciatives diverses

amb l’objectiu d’estimular i facilitar que les

persones grans tinguin informació sobre les

tecnologies en la vida quotidiana. 

• Impulsar la participació de les persones grans

en el disseny d’iniciatives (modificacions en les

prestacions, creació de serveis i productes) a

través de la promoció i difusió d’experiències

en les quals les persones grans actuen com a

codissenyadores. El grup de treball proposa un

projecte de suport al disseny, el desplegament

o la difusió de quatre tipus d’experiències,

diferents segons l’organització que la duu a

terme: l’Ajuntament, el sector associatiu, les

empreses o companyies de serveis, i el sector

formatiu tecnològic o no tecnològic.

Respostes 2016-2017

Des dels serveis, la inclusió i la vida quotidiana
• S’ha signat la Declaració de Barcelona per la

Inclusió Social Digital, per part de la Fundació

Telefònica, la Fundació Vodafone, la Fundació

Orange, l’empresa Cisco i l’empresa Lenovo, a

partir de la qual es desenvoluparan convenis

específics per a la seva aplicació efectiva.

• El Pla “Barcelona ciutat digital” recull que des

de l’àmbit dels drets socials es definirà un nou

model d’atenció i relació amb la gent gran amb

el suport del món digital. Es vol partir dels dos

serveis Vincles i teleassistència. Per afavorir els

serveis la “Mesura de govern per a la

digitalització oberta amb desenvolupament de

serveis digitals centrats en les necessitats reals

de la ciutadania, fent ús de programari lliure i

d’estàndards oberts” permetrà afavorir l’elecció

de petits i mitjans proveïdors i eliminar costos

en llicències d’ús dels grans proveïdors

tecnològics

Utilitzar les xarxes socials per difondre els
projectes dirigits a les persones grans
• La difusió es fa a través dels comptes de Twitter

@BCN_digital i @BCN_AteneusFab.

• Es posarà en marxa el projecte Bloguer per

reduir la bretxa digital, en què les persones

grans de Barcelona facin de reporteres,

periodistes i fotògrafes voluntàries a les xarxes

socials municipals, per crear continguts que els

siguin afins. El projecte es concretarà amb

l’obertura d’una pàgina de Facebook.

Des de la participació i el co-disseny i el valor
dels coneixements
• Les persones grans han estat les

coprotagonistes del disseny i implementació de

l’estratègia d’intervenció del projecte “Sóc gran,

i què?” de sensibilització ciutadana i de

transformació de la imatge que la societat té del

procés d’envelliment. El projecte també ha

afavorit la utilització de les xarxes socials per

part de les persones grans.
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Propostes 2015-2016 Respostes 2016-2017

Compromís de Barcelona amigable amb les
persones grans 
• El Consell Assessor de la Gent Gran dona

suport des del 2009 al projecte “Barcelona

amigable amb les persones grans”, una

iniciativa en favor del benestar i la salut que

promou l’Organització Mundial de la Salut

(OMS) per fer possible que les persones grans,

en la seva diversitat, visquin amb seguretat,

mantinguin la seva salut i participin plenament

en la societat.

• Barcelona va estar reconeguda, al març del

2011, com a membre de la Xarxa internacional

de ciutats amigables de l’OMS.

• S’ha iniciat una nova etapa de millora a partir

del coneixement acumulat i de les aportacions

específiques realitzades per les pròpies

persones grans en el Fòrum Cap a una

Barcelona Amigable amb la Gent Gran.

• Es preveu culminar aquesta nova fase amb el

Compromís de Barcelona per l’Amigabilitat.

• "Construint una ciutat amigable amb les

persones grans” ha començat a desenvolupar-

se a través del projecte “Comerç amigable

amb les persones grans”, amb la Guia de

comerç amigable: propostes i recomanacions;

el projecte tindrà present la incorporació de les

noves tecnologies. L’IMPD ha col·laborat en

una eina específica per a persones amb dèficit

visual, però que és útil per a persones de tots

els grups d’edat i condició i que permet,

mitjançant una aplicació al mòbil, disposar

d’informació dels comerços o establiments

col·laboradors.

• Des de la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent

Gran s’impulsa la Mesura de Govern per a la

Promoció de les Persones Grans a la Ciutat de

Barcelona.
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Valoració per part dels membres del grup de Gent gran / Envelliment
de les respostes de l’Ajuntament a les propostes del grup en el
període 2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre Envelliment, autonomia
personal i serveis de proximitat en
la vida quotidiana

Servei de teleassistència

Serveis d’atenció domiciliària (SAD)

Superilles socials

Habitatges amb serveis

Centres residencials

Atenció centrada en la persona

Suport a famílies cuidadores

Sobre la prevenció de situacions
de risc i discriminació

Diversitat

Promoure el bon tracte: lluita

contra els estereotips i prejudicis

Prevenció, detecció i abordatge de

situacions de maltractament

Projecte Radars

Sobre les tecnologies al servei de
les persones grans, entorn
amigable i societat digital

Aplicació i innovació de les

tecnologies al servei de les

persones grans

Teleassistència

Vincles

Alfabetització digital
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                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre participació de la gent gran
i relacions intergeneracionals

Apoderament de les persones grans

Òrgans de participació en

equipaments de gent gran

Casals i espais municipals de gent

gran

Barcelona, Ciutat amiga de la gent

gran

Relacions intergeneracionals

Any Europeu de l’envelliment actiu i

la solidaritat

Aportació del grup a diferents
projectes i programes

Pla municipal d’inclusió 2005-2010

Pla d’inclusió social 2011-2015

Programa d’actuació municipal

2011-2015

Pla d’actuació municipal 2016-2019

Programa municipal per a la gent

gran 2006-2010

Pla municipal per a les persones

grans 2013-2016

Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:46  Página 191



192 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

INFÀNCIA / 
IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 
EN LA INFÀNCIA
El grup de treball Infància promou la reflexió sobre l’encaix dels infants i adolescents com a

ciutadans actius de la ciutat i sobre què podríem fer l’Administració, entitats i professionals

per tenir més en compte les seves necessitats, problemàtiques i visions específiques.

El desembre de 2015 es va redefinir el grup, arran de la seva fusió amb la comissió de treball

sobre l’impacte de la crisi en la infància. Tenint en compte la recomanació europea d’invertir

en infància per trencar les desigualtats, actualment el grup de treball es diu Igualtat d’opor-
tunitats en la infància, i vol fer evident que l’equitat en l’etapa vital de la infància és una con-

dició imprescindible per a la cohesió social de la ciutat
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LA INFÀNCIA A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

2014
25è aniversari de la Convenció dels Drets

dels Infants de les Nacions Unides.
Creació d’una comissió ad hoc de treball

sobre l’impacte de la situació de la crisi en la
infància i la igualtat d’oportunitats.

2016
Enquesta FRESC, Factors de Risc a l’Escola

Secundària (FRESC).
Jornada de Prevenció i Atenció del

Maltractament i l’Abús Sexual Infantil,
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.

Inici del projecte de prevenció de l’abordatge
del maltractament i els abusos sexuals a

menors des de les competències municipals.

2015
Publicació del llibre Temps de créixer, temps per créixer.
Baròmetre d’infància i famílies a Barcelona (BIFAB 2014).
Renda: fons d’ajut 0-16 anys.

2017
Parlen els nens i nenes. Benestar subjectiu de la Infància a
Barcelona.
Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i
l’adolescència a la ciutat.
Jornada de participació d’infants InfantLab 
(20 de novembre).
Aprovació del Focus d’Infància i Ciutadania 2017-2020.
Creació del grup motor municipal de Participació d’Infants i
adolescents.
Implementació T16.

2008
Aprovació de la mesura de govern sobre l’enfortiment
de l’atenció socioeducativa a la infància.
Pla de treball d’immigració 2008-2011.

2013
Pla Municipal per a la Infància 2013-2016.
Decret 200/2013, de 23 de juliol, de creació del Consell
Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
(CNIAC).
Mesura de Govern per a la creació d’un servei per a
famílies amb fills adolescents.
Inici dels Punts per a Adolescents “Aquí t’escoltem”.

2012
Enquesta FRESC, Factors de Risc a l’Escola

Secundària.

2006
XI edició de l’Audiència Pública als Nois i

Noies de Barcelona.
Observatori dels Drets de la Infància de la

Generalitat de Catalunya.
Reconeixement d’UNICEF a Barcelona com a

ciutat Amiga de la Infància.

2005
Pla municipal per la inclusió social 2005-2010.
Inici del Projecte Patis Oberts.

1988
Congrés de l’Educació Física i l’Esport en

Edat Escolar a la Ciutat de Barcelona.

2007
Programa municipal per a la infància i l’adolescència 
2007-2010.

2009
Fòrum La veu dels infants i adolescents.

Promovem la seva participació.
Posada en marxa del Servei Municipal de

Centres Oberts d’Infància.
20è aniversari de la Convenció dels Drets

dels Infants.

2010
El Parlament de Catalunya aprova la Llei d’oportunitats en
la infància i l’adolescència de Catalunya 14/2010.
Creació de la Xarxa pels Drets dels Infants en el marc de
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Mesura de govern Model de casals i ludoteques, criteris
generals.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES D’INFÀNCIA 
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

DIAGNOSI i POLÍTIQUES sobre infància

• Barcelona, ciutat amiga de la infància.

• Drets dels infants.

• Baròmetre d’infància i indicadors.

• Pacte del temps.

• L’ús de les TIC.

• Millora de les polítiques locals en infància.

Dret a la PARTICIPACIÓ ciutadana, social i comunitària

• Actuacions d’àmbit de ciutat.

• Processos participatius.

• Centres oberts.

• Espais de lleure.

• Serveis a la petita infància.

• Activitats de vacances.

• Recursos per a adolescents.

• Infància i esport.

• Web d’Infància.

Dret a un nivell de VIDA DIGNA

• Infància i vulnerabilitat.

• Inclusió social: infants i joves.

• Cobertura de necessitats bàsiques: alimentació, habitatge i subministraments.

• Política de rendes i Infància: Fons d’ajut 0-16 anys.
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

DIAGNOSI i POLÍTIQUES sobre infància

Des de 2006, Barcelona és Ciutat amiga de la infància, un reconeixement que atorga

UNICEF al sistema local de govern compromès amb el compliment dels drets de la

infància.

L’octubre de 2009 es va presentar l’Informe sobre Infància i Drets Humans, elaborat per la

Direcció de Drets Civils coincidint amb la celebració del 20è aniversari de la Convenció dels

Drets dels Infants. Les activitats de promoció i difusió dels drets dels infants van estar pre-

sents en el calendari de la ciutat i per a totes les franjes d’edat.

D’altra banda, des del 2006, amb motiu del Dia Internacional de la Infància, se celebra la

Festa de la Infància, promoguda per entitats socials amb el suport de l’Ajuntament de

Barcelona, i que va donar lloc el 2011 a la creació de la Xarxa pels Drets dels infants (XDI)

en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.

El Programa d’actuació municipal 2008-2011, en la visibilitat dels adolescents, va preveure

el desenvolupament del plajovebcn (Pla directiu de la política de joventut 2006-2010) i del

Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010.

El 2009 el grup d’Infància va fer propostes a l’avantprojecte de llei dels drets i oportu-

nitats de la infància i adolescència de Catalunya.

El grup de treball Infància va fer aportacions al Pla municipal per a la infància 2013-

2016; propostes que fan referència a l’infant com a ciutadà; infància i relacions fami-

liars; infància i estils de vida, i infància vulnerable i en risc d’exclusió social.

El grup treballa un sistema d’indicadors d’infància i adolescència que permeti fer una diag-

nosi i conèixer les necessitats socials i dels serveis, planificar i establir els objectius de segui-

ment de la gestió i fer una avaluació i seguiment que permeti la detecció de punts de millora

i d’innovació. En aquest sentit, l’any 2014 l’Ajuntament de Barcelona va realitzar l’enquesta

Baròmetre d’Infància i Famílies a Barcelona, una radiografia sobre les condicions de vida

de les famílies amb infants que va posar en evidència les desigualtats socials també entre la

infància de la ciutat.

Amb l’objectiu de facilitar la conciliació del temps familiar i laboral considerant l’interès supe-

rior de l’infant, l’Ajuntament de Barcelona va presentar el novembre de 2017 la renovació del

Pacte del Temps del 2014, amb el qual es compromet a implementar 10 accions que inci-
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deixin en la millora de l’ús del temps a la ciutat. S’hi han adherit 150 entitats, empreses i per-

sones que es comprometen a fomentar aspectes com la conciliació de la vida personal, labo-

ral i familiar en els seus entorns pròxims. El 7 de novembre de 2017, les empreses de la Xarxa

NUST (nous usos socials del temps) van donar el tret de sortida a la fase de contrast i reco-

llida d’aportacions de la ciutadania per al nou Pacte del Temps de Barcelona.

Els últims anys el grup de treball Infància ha abordat les oportunitats i riscos en l’ús de les
tecnologies. El curs 2011-2012 el Gabinet de Comunicació de la UAB va presentar diferents

propostes per prevenir i informar els més joves, nens i nenes i adolescents, dels riscos que

es poden trobar si es fa un mal ús de les TIC. Entre els riscos que preocupen al grup es tro-

ben el grooming (interaccions d’abús sexual perpetrades per una persona adulta cap a un

menor) i el bullying (assetjament entre menors).

Per tal de prevenir situacions en l’àmbit online d’aquestes dues situacions d’abús, el Pla

municipal d’infància 2013-2016 va recollir com a objectiu estratègic prevenir i tractar con-

ductes violentes i de risc a través de projectes com el de convivència als centres escolars: l’a-

lumne mediador; el programa de prevenció de relacions abusives de parella, i l’elaboració

d’una guia per detectar situacions d’abús i violència masclista entre infants i adolescents.

D’altra banda, el Pla d’infància 2013-2016 preveu impulsar projectes de participació a tra-
vés de les noves tecnologies i el Pla de famílies incorpora les tecnologies i les xarxes socials

en les accions educatives i els espais formatius concrets per a pares i mares, per fomentar

les relacions entre els membres de la família i l’accés a la informació. Durant l’any 2015 es

van utilitzar les TIC i/o xarxes socials en sis programes: Impuls TIC, Infantium, Ultracamp,

Mlearning, Bcn Aula Mòbil i Formació de suport educatiu a les famílies en TIC.

Així mateix, el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020, que ha tingut en compte,

entre d’altres, el Pla de salut mental 2016-2022, ha incorporat per primera vegada els riscs

d’addiccions tecnològiques com el joc patològic o la dependència excessiva de les pantalles,

un risc que es calcula que podria afectar al voltant del 3% dels nois i noies de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha portat a terme dues recerques aplicades amb la participació

d’infants i adolescents, les seves famílies i diferents professionals desenvolupades entre els

anys 2013-2015: “L’impacte de la violència masclista i els processos de recuperació en la

infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials” i “Les intervencions

psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc de serveis socials bàsics”. La

metodologia a través de qüestionaris, entrevistes i grups de discussió, ha permès conèixer els

impactes i la valoració per part d’infants, adolescents i joves, per identificar elements relle-

vants i millorar en la intervenció dels professionals i serveis.

Durant el 2016, s’ha treballat perquè el Consorci de Serveis Socials de Barcelona doni res-

posta íntegra al sistema de protecció d’infants i adolescents, per això s’han integrat al sistema

els serveis especialitzats de l’administracio local i de la Generalitat de Catalunya.
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Els municipis no tenen capacitat per crear una renda. Per avançar cap al model de drets de

protecció social, a proposta de la Comissió de treball ad hoc del CMBS sobre l’impacte de la

crisi en la infància i la igualtat d’oportunitats 2014 –on es demanava una renda de suficiència

per a infants, de la qual els mateixos infants fossin els titulars–, es va crear el 2015 el Fons
d’ajuts d’emergència social per a infants 0-16 anys. El Fons va ser un primer pas per avan-

çar cap a una política de garantia de rendes enfocada a reduir la pobresa infantil a la ciutat,

mentre no milloren les polítiques de rendes catalana i estatal que assegurin recursos sufi-

cients a les famílies amb infants. El setembre de 2017, finalment, després d’aprovar-se al

Parlament, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa la Renda Garantida de Ciutadania

que va absorvir la Renda Mínima d’Inserció.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:46  Página 197



198 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

Dret a la PARTICIPACIÓ ciutadana, social i comunitària

Una demanda històrica del grup és la participació d’infants i adolescents en la configuració

quotidiana de la ciutat com a subjectes protagonistes de ciutadania amb interessos propis i

com a membres actius que participen de la vida social i comunitària. Algunes de les actua-

cions i iniciatives que responen a aquesta reivindicació són:

• Des del 1987, i cada quatre anys, l’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza l’enques-

ta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC). L’enquesta FRESC és una

eina que proporciona una visió global de l’estat de salut dels adolescents escolaritzats a

Barcelona i dels seus comportaments que poden tenir un impacte en la seva salut. També

permet monitorar les seves tendències des de 1987, comparar els seus indicadors amb els

d’altres poblacions i identificar-ne de nous. D’altra banda, l’enquesta FRESC també és útil

per poder estudiar desigualtats en salut, ja que permet conèixer aspectes relacionats amb

la salut segons eixos de desigualtats com el gènere i les característiques socioeconòmiques

de l’alumnat i del seu entorn. A l’edició del 2016 de l’enquesta es van incorporar més varia-

bles sociodemogràfiques i socioeconòmiques, així com variables sobre el maltractament per

internet i per part de la parella i també variables sobre l’ús de pantalles, com l’ús proble-

màtic del mòbil i d’internet.

• Des del curs 1994-1995 se celebra l’Audiència pública als nois i noies de Barcelona, adre-

çada a alumnes de 6è de primària, ESO i Educació especial.

• Des del 2004, alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària participen en la preparació del Pregó de
la Laia: la veu dels infants.

• Al setembre del 2017 el Departament de Promoció de la Infància va crear el grup de treball

transversal (entre districtes, departaments i Instituts de l’àrea de Drets Socials) Grup Motor
Participació dels Infants i els Adolescents, que té com a repte avançar conjuntament en

l’àmbit de la participació dels infants i els adolescents des d’un nou paradigma.

• Des dels districtes també s’han portat a terme algunes iniciatives: Consell de la Infància del

Districte de Ciutat Vella (constituït el 2006); “Fer de ciutadans” a Sants-Montjuïc (2006);

“Anem a la ludoteca” (apropar els infants amb discapacitat a activitats de lleure) a Sarrià-

Sant Gervasi (2006); les audiències dels nens i nenes de Nou Barris, Sant Andreu, Les

Corts i Sarrià-Sant Gervasi; consells escolars municipals de districte (on participen alumnes

de secundària).

• L’Agenda 21 Escolar, actualment Escoles + Sostenibles, és un projecte d’educació, parti-

cipació i implicació cívica, com també ho és el projecte Camins escolars. Escoles adherides

al Programa Escoles+Sostenibles: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/esco-

les-sostenibles. Escoles adherides al programa Camins escolars: http://ajuntament.barcelo-

na.cat/educacio/ca/camins-escolars
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• Els infants i joves han pres la veu en alguns processos participatius, com el Pla municipal

per a la interculturalitat (sessions participatives en el marc escolar), o el projecte Diagonal,

així com en el Programa d’Actuació Municipal (PAM).

• El 2006 la Comissió d’Infància de Justícia i Pau, amb el suport del grup de treball Infància,

va demanar la constitució d’un/a observador/a parlamentari/ària per garantir els drets de la

infància. Es va crear l’Observatori dels Drets de la Infància, regulat pel Decret 129/2006,

de 9 de maig, com a òrgan col·legiat assessor i consultiu de la Generalitat en matèria dels

drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació d’entitats públiques i privades,

d’experts en l’àmbit de la infància i l’adolescència que treballen en aquest camp, i d’experts

interdisciplinaris en la matèria.

• Les X Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat (novembre 2009) van tractar el tema

“Democràcia, educació i participació ciutadana”.

• El Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010 va tenir una orien-

tació participativa dels nens i les nenes en la configuració quotidiana de la ciutat.

• El maig de 2011 es va posar en marxa el nou web d’Infància, gestionat per l’Àrea d’Acció

Social i Ciutadana.

• El curs 2013-2014 es va estudiar la creació d’un Consell d’Infants que reculli l’àmplia

experiència de participació de la ciutat i incorpori els criteris que defineixen un consell com

a òrgan estable de nois i noies que actuï amb una funció consultiva, de representació i de

participació de la infància i l’adolescència de la ciutat. Aquest Consell encara no s’ha cons-

tituït.

• El 2011 es va crear la Xarxa dels Drets dels Infants amb una vintena d’entitats d’infància.

La xarxa té com a principal finalitat enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i pro-

moció dels drets dels infants en el marc de la Convenció sobre els Drets dels Infants, amb

especial èmfasi en el dret a la participació, mitjançant accions de sensibilització, processos

d’incidència política i intercanvi d’idees, projectes i treball entre entitats.

• L’any 2017, coincidint amb el Dia Internacional de la Infància (20 de novembre), en què

es commemora l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant el 1989, el

Departament de Promoció de la Infància va organitzar la Jornada InfantLab, Laboratori d’i-

dees sobre participació infantil, amb l’objectiu de posar en marxa una proposta de partici-

pació dels infants i adolescents. Un centenar de nens, nenes i adolescents assistents van

demanar que el seu marc estable de participació a la ciutat fos fàcil, útil i divertit.
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L’Ajuntament dona suport a projectes de participació d’infants d’entitats com Fedaia,

Save the Children, Consell de la Joventut i entitats de lleure des del 2009.

Les subvencions de promoció de la infància del 2018 incorporen la valoració de pro-

jectes que difonguin els drets dels infants amb la participació activa dels infants, que

promoguin la participació directa dels infants, que fomentin la constitució d’un consell

d’infants dins les entitats, que incorporin els infants en els òrgans de participació de les

entitats, que promoguin la constitució d’associacions d’infants o seccions infantils dins

les entitats d’adults o que fomentin la creació d’entitats independents i autònomes per

part dels infants. Igualment, s’incorporen projectes de promoció i prevenció de la vul-

neració de drets dels infants.

El 2017 s’ha presentat l’Informe dels primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu
de la infància a Barcelona. L’enquesta ha estat resposta per prop de 4.000 nens i nenes

d’entre 10 i 12 anys de la ciutat als quals se’ls ha demanat sobre:

Satisfacció dels infants amb diferents aspectes i àmbits de la vida

Entorn familiar
Les persones amb

qui vius

Relacions entre iguals
Els altres nens/es de la

teva classe, els teus

amics/gues

Condicions materials
La casa on vius, totes les

coses que tens

Entorn escolar
La teva vida d’estudiant, les

coses que has après a l’es-

cola

Barri
El barri o la zona

on vius

Salut i cos
El teu propi cos,

la teva salut

Aspectes personals
Com de segur/a et sents,

quanta llibertat tens, com

t’escolten les persones

adultes

Temps
Com utilitzes el teu

temps, la quantitat de

temps lliure que tens

per fer el que vols
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Serveis i recursos per a la infància

L’any 2006 es va impulsar la Xarxa de Centres Oberts d’Infància, un recurs imprescindible

per completar els serveis d’atenció socioeducativa per a infants i adolescents. El 2006 hi

havia 10 centres oberts, amb 705 places, i el 2017 la ciutat disposa de 25 centres oberts. El

2009 es va posar en marxa el Servei Municipal de Centres Oberts d’Infància.

Centres oberts i centres diaris d’atenció socioeducativa. Departament de Família i Infància,
2016

Centres oberts (CO)                         Adreça                                          Barri                     Districte

CO L’Esquitx                                       Fonollar, 15                                      Casc Antic               Ciutat Vella

Fundació Comtal (CO Tria)                 Forn de la Fonda, 5                         Casc Antic               Ciutat Vella

Càritas (CO Glamparetes)                  Almirall Cervera, 10                          Barceloneta             Ciutat Vella

Fundació Gabella (CO Compartir)       Rull, 9                                              Gòtic-Barceloneta    Ciutat Vella

Casal dels Infants                               Junta de Comerç, 165                      Raval                       Ciutat Vella
                                                         Reina Amàlia, 22-29, baixos                                          

Fundació Joan Salvador Gavina 
(CO Joan Salvador Gavina)                 Nou de la Rambla, 39-41, baixos     Raval                       Ciutat Vella

Associació Educativa Integral Raval 
(CO Estel d’Assís)                               Rambla del Raval, 7, baixos              Raval                       Ciutat Vella

Fundació Viarany (CO Eixample)         Pau Claris, 121                                Antiga Esquerra
                                                         (IES Jaume Balmes)                         de l’Eixample           Eixample

CO Ció Barjau                                    Compte Borrell, 128                         Eixample                 Eixample

Esplai Submarí                                   Foc, 100, baixos                               Zona franca             Sants-Montjuïc

CO Municipal Les Corts-Sants            Benavent, 20-22                               Les Corts                 Les Corts

Parròquia S. Joan Bosco 
(CO Don Bosco)                                 Plaça Ferran Reyes, 2                       Navas                      Sant Andreu

Fundació Trinijove (CO Neus Puig)     Pare Pérez del Pulgar, 17                 Trinitat Vella           Sant Andreu

CO Adsis Carmel                                Lugo, 59-61, baixos                          Carmel                    Horta-Guinardó

Salesians Sant Jordi                           Avinguda Vidal i Barraquer, 8-12      Vall d’Hebron-
(CO Martí Codolar)                                                                                     La Clota                   Horta-Guinardó

Parròquia St. Bernat De Claravall        Pedraforca, 2-6                                 Ciutat Meridiana      Nou Barris
(CO Ciutat Meridiana Alta (Cruïlla))                                                                                            

Càritas (CO Llops del Taga)                Rasos de Peguera, 11-17, local 5     Ciutat Meridiana      Nou Barris

Càritas (CO Torre Baró)                      Travessera de Castellfollit, 14            Torre Baró               Nou Barris

Associació Educació i Lleure Ubuntu  Perafita, 48                                       Ciutat Meridiana      Nou Barris

CO Pare Manel                                   Viladrosa, 9                                      Verdú                      Nou Barris

CO Adolescents del Besòs. 
Casal dels Infants                               Institut Besòs                                    Besòs                      Sant Martí

CO Municipal Sant Martí                     Huelva, 36                                        Sant Martí de 
                                                                                                                 Provençals              Sant Martí

Centres diaris                                 Adreça                                          Barri                     Districte

Associació Juvenil Tronada. 
Centre Diari                                        Beret, 83                                          Can Peguera           Nou Barris

Fundació Privada Cel (CO Cel)           Passeig Enric Sanchis, 2                  Bon Pastor              Sant Andreu

Centre d’Esplai Druida                        Vesuvi, 35 (Escola Mercè Rodoreda) Prosperitat               Nou Barris

Centre Socioeducatiu Poble Nou        Poeta Cabanyes, 78- 80                    Poblenou                 Sant Martí

Font: Memòria Àrea de Drets Socials 2016.
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L’any 2010 la Mesura de Govern “Model de casals i ludoteques, criteris generals, i acomplint

el compromís adquirit a través del Programa d’actuació municipal 2008-2010”, defineix els

criteris generals del model de casals i ludoteques amb la finalitat bàsica de garantir l’equitat

en l’oferta de serveis i unificar els preus, els projectes i els horaris dels equipaments públics

de lleure infantil. El model estableix, segons les diferents franges d’edat dels infants, una car-

tera de serveis que defineix la tipologia dels equipaments i els serveis.

Tipologies d’equipaments infantils:

• Casals i ludoteques: s’adrecen a infants de 4 a 12 anys i inclouen serveis per a la petita

infància (0-3 anys) i per a la població de 12 a 16 anys.

• Espais familiars: s’adrecen a infants de fins a 3 anys acompanyats per familiars.

• Centres oberts: equipaments inclosos dins la Llei de serveis socials. 

Tipologies de serveis:

• Projecte de 12 a 16 anys.

• Ludoteca de petita infància.

El projecte Temps de barri, temps educatiu compartit impulsa l’obertura dels patis de les

escoles amb la finalitat de complementar l’oferta d’espais d’ús públic de què disposa la xarxa

d’equipaments del barri. El programa organitza activitats fora de l’horari escolar obertes al

barri que es preparen trimestralment amb les AMPA i les entitats socials del territori. L’Institut

Barcelona Esports (IBE) ha donat suport a algunes proves pilot del projecte Patis Oberts.

En el curs 2017-2018 el programa Patis escolars oberts al barri es desenvolupa en un

total de 72 centres de tots els districtes de la ciutat.

Per facilitar que els infants amb menys recursos puguin accedir a les activitats de vacances,

el 2015 es van posar en marxa campaments urbans a través del projecte pilot BAOBAB,

impulsat als barris de Trinitat Nova, Baró de Viver i Besòs-Maresme, amb l’objectiu d’enfortir

les xarxes associatives d’aquests barris des del vessant educatiu, fomentar valors i intentar

que tots els infats i joves puguin encaminar-se cap a projectes de lleure, no només dins del

marc de les activitats d’estiu sino d’un lleure més ampli, durant tot l’any.

El curs 2008-2009 es va posar en marxa el Servei d’Informació i Dinamització als centres d’e-

ducació secundària, un espai d’atenció estable amb recursos informatius d’interès. Els Punts
JIP (Punt “Jove, Informa’t i Participa”) actualment estan estesos a 77 centres de tots els dis-

trictes de la ciutat

Per tal de donar resposta a la incertesa que genera el trànsit de l’adolescència a la joventut,

tant per als joves com per a les seves famílies, es va posar en marxa el novembre del 2013

la Mesura de Govern per a la creació d’un servei per a adolescents i per a famílies amb fills
i filles adolescents. Se’ls proposa eines i habilitats per poder viure aquest canvi de forma

positiva, i se’ls acosta a tots aquells serveis i recursos ja existents a la xarxa pública i privada

que estan a l’abast de les famílies i dels propis adolescents.
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El servei consta de dos tipus de centres, un d’àmbit ciutat d’atenció a les famílies amb fills i

filles adolescents i l’altre d’àmbit més territorialitzat que atén els nois i noies que s’hi adrecen

directament. El centre territorialitzat d’adolescents “Aquí t’escoltem” va iniciar una prova pilot

el maig del 2013 a l’Espai Jove Garcilaso al districte de Sant Andreu i actualment la ciutat ja

en té sis. Els punts “Aquí t’escoltem” posen a disposició dels i de les adolescents un espai

d’escolta activa per ajudar-los a dimensionar les seves preocupacions, que alhora permeti al i

a la professional discernir sobre la necessitat d’orientar, assessorar i/o derivar a altres serveis.

D’altra banda, ofereix tot un seguit d’activitats dirigides que faciliten la millora de les seves

capacitats i habilitats individuals i socials per afrontar millor el seu moment vital.

Per avançar en la integració de continguts digitals i generar espais de diàleg amb les famílies,

des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona es desenvolupa des de fa quatre cursos

escolars el programa Barcelona Aula Mòbil, que s’adreça a l’alumnat i a les seves famílies, i

al professorat, de 6è de primària, ESO i educació especial, de centres educatius sostinguts

amb fons públics. La iniciativa municipal Barcelona Aula Mòbil té com a objectiu potenciar

la formació de l’alumnat en el llenguatge audiovisual i promoure el coneixement, la tecnologia

i la innovació a través de dispositius mòbils (especialment tauletes digitals), com a eines de

producció audiovisual.

Infància i esport

Des de l’Institut Barcelona Esports, l’Institut Municipal d’Educació i el Departament

d’Infància i Famílies es porten a terme programes i iniciatives destinats a la promoció

de l’esport, amb especial atenció als esports minoritaris i tenint en compte la perspec-

tiva de gènere per tal de potenciar les activitats esportives entre els nens i les nenes i

els adolescents.

Activitats en horari lectiu

El programa En forma a l’escola! aglutina les activitats d’educació física infantil i juvenil

que tenen lloc als centres educatius en horari lectiu i que s’organitzen des de l’Institut

Barcelona Esports i l’Institut Municipal d’Educació: Curses d’orientació, Raid atlètic, A

la recerca del joc perdut, Dansa ara, Prova-ho..., Flic flac circ, Triatló i biatló, Escaqueja

a l’escola, Aprèn a nedar, Valors i esport, De marxa fent esport, Mou-te amb bici.

Activitats fora de l’horari lectiu

Cada inici de curs escolar, els pares i les mares poden consultar l’oferta esportiva per

a infants i joves mitjançant una guia completa i actualitzada que orienta sobre les acti-

vitats esportives que poden fer els nens i les nenes de la ciutat fora de l’horari lectiu.
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Campanya d’activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents

L’Ajuntament de Barcelona promou i dona a conèixer al ciutadà una àmplia i variada

oferta d’activitats existent a la ciutat en diferents àmbits:

• Lleure: bressols d’estiu, casals d’estiu, campaments, colònies i rutes.

• Esport: Campus Olímpia i activitats esportives.

• Àmbit sociocultural: activitats plàstiques, escèniques, musicals, imatge, TIC, etc.

Ajuts econòmics de la Campanya de Vacances d’Estiu per als participants d’activi-
tats. Indicadors

Import de les subvencions atorgades: el 2015 es van atorgar 1.593.233  (amb un

increment del 20,15% respecte l’any anterior), el 2016 es van atorgar 2.626.327  (amb

un increment del 34,76% d’increment respecte l’any anterior) i el 2017 es van atorgar

3.162.517  (amb un 20,44% respecte l’any anterior).

Font: Departament de Promoció de la Infància

Compta fins a tres

La campanya Compta fins a tres està adreçada al col·lectiu de tècnics esportius,

docents i famílies, amb l’objectiu d’oferir-los orientacions i recursos per incidir en les

actituds dels nens i les nenes, i per difondre els valors implícits en les activitats espor-

tives que es fan en edat escolar. Dins d’aquest projecte es van crear els premis Compta

fins a tres, que valoren i premien l’esportivitat en el comportament dels esportistes i

dels col·lectius d’afeccionats que prenguin part i assisteixin a les competicions espor-

tives escolars.

Ajuts per a la pràctica esportiva

L’Ajuntament disposa d’un sistema de subvencions adreçades a les famílies que té

com a objectiu facilitar l’accés dels infants i els joves a la pràctica física o esportiva fora

de l’horari escolar. La subvenció cobreix una part de la despesa corresponent a les acti-

vitats esportives recollides en el programa d’homologació de les famílies que ho sol·lici-

tin i compleixin els requisits. Està destinada a infants i adolescents amb una edat com-

presa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb disca-

pacitat intel·lectual, que s’amplia fins als 19 anys), que practiquin esport fora de l’horari

escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.
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Dret a un nivell de VIDA DIGNA

Des de 2005 l’Ajuntament de Barcelona ha incrementat considerablement la despesa en

polítiques socials d’infància i adolescència, tant en equipaments com en personal. Entre

2007 i 2010, per exemple, el pressupost es va doblar. Es potencien especialiment els recur-

sos dedicats a l’atenció a la infància en la xarxa de serveis socials, la modalitat socioeducativa

del Servei d’Atenció Domiciliària, els EAIA i els programes de beques menjador i de suport

als casals d’estiu. El 2007 es va dur a terme el Programa de Tractament Socioeducatiu per a

Famílies Ateses pels EAIA i el Programa de Tractament de Famílies Ateses pels EAIA de

Barcelona. El 2017 des de l’Àrea de Drets Socials s’ha elaborat el document Els Processos
Tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. És un projecte per avançar en

la línia de la millora de l’atenció que es presta a les famílies i els infants en situació de risc

social a la ciutat de Barcelona. El projecte té la finalitat de detectar, analitzar, consensuar i

diagramar –a partir del consens professional– el mapa general de processos dels EAIA, que

inclou els processos estratègics, els processos de suport i els processos clau o operatius
de la fase d’estudi, el desenvolupament dels quals s’ha prioritzat i està en fase d’implemen-
tació.

L’any 2016 s’ha definit la ràtio d’atenció en els equips d’atenció a la infància, que s’ha

situat en un mitjana d’un professional per cada 40 infants.

La diagnosi de les necessitats existents va ser essencial en l’abordatge de l’impacte de la
situació de crisi econòmica a Barcelona. El curs 2012-2013 l’Àrea de Qualitat de Vida,

Igualtat i Esports va crear una comissió que va analitzar i proposar noves iniciatives i accions

específiques i transversals per pal·liar i prevenir els efectes de l’empobriment de les famílies

amb infants. En aquest sentit, per exemple, el curs 2013-2014 es va posar en marxa un pro-

tocol conjunt d’actuació entre l’Institut Municipal d’Educació i el de Serveis Socials de

Barcelona per atendre durant tot el curs les famílies amb fills o filles matriculats a les escoles

bressol municipals amb contingències socials o econòmiques sobrevingudes. A l’apartat del

grup de treball Famílies es troba la resposta i actuacions sobre el nou model d’escoles bressol

i la nova tarificació.

En l’àmbit dels serveis a la petita infància, el curs 2014-2015 es va incrementar significativa-

ment el suport econòmic a projectes adreçats a aquesta població. Es va implantar el projecte

PAIDOS (gestionat per Càritas Diocesana amb el suport de l’Ajuntament), que atén famílies

en situació de pobresa o risc social amb fills a càrrec menors de 6 anys, i s’han ofert sis

espais familiars, on les famílies reben suport en la criança dels seus fills.

Per garantir l’accés al servei de menjador per a tots els infants en situació de vulnerabilitat,

l’Ajuntament, a través del Consorci d’Educació, va incrementar els marges per ser beneficiari

dels ajuts extraordinaris –els que cobreixen la totalitat dels cost del menjador– cosa que ha

suposat un increment de 9.226 beneficiaris respecte el curs 2014-2015.
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Curs                                                                      Sol·licituds           Ajuts atorgats         Import de l’adjudicació

2012-2013                                                                 19.278                     15.479                   8.282.450,00 €

2013-2014                                                                 21.670                     17.155                   9.456.360,00 €

2014-2015                                                                 24.342                     19.751                 11.576.450,00 €

2015-2016                                                                 28.039                     22.464                 16.505.000,00 €

2016-2017                                                                 30.540                     23.617                 17.613.845,00 €

Font: Consorci d’Educació.

Per garantir la igualtat d’oportunitats d’escoles i instituts s’han destinat 3M  a 122 escoles i

45 instituts per finançar material, portar a terme projectes de centre i enfortir les AMPA.

La lluita contra el fracàs escolar i el suport als centres educatius s’ha enfortit el curs 2017-

2018, durant el qual s’obriran, a set centres, unitats de suport a l’educació especial (USEE)

per a alumnat amb necessitats especials o de suport per mobilitat reduïda i desajustament

de la conducta.

Així mateix, entre les mesures per a l’èxit escolar hi ha els programes Èxit 1 (5è i 6è de pri-

mària i 1r i 2n d’ESO) i Èxit 3 (des del 2015-2016 3r i 4r d’ESO), de reforç escolar en el pas

de primària a secundària i d’acreditacio de l’ESO. També s’ofereix el programa Èxit 2, per a

la millora de resultats acadèmics, i el programa Èxit estiu, per preparar la convocatòria

extraordinària de setembre amb alumnes d’ESO.

A través del Programa d’escoles enriquides l’Ajuntament vol combatre la segregació i pro-

moure l’èxit escolar dels centres ubicats en entorns socioeconòmics més vulnerables i amb

nivells alts de complexitat. L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar l’atenció global dels

infants i les seves famílies en els centres escolars públics dels barris amb Pla de barris, faci-

litant el treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social

i de salut, i inclou psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, mestres espe-

cialistes en audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes

amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta. La incorporació d’aquests professionals

garantirà la formació i suport a l’equip docent amb la voluntat de propiciar noves cultures de

treball conjuntes entre tècnics de serveis socials i de salut, entre d’altres, i impulsar el treball

comunitari amb l’entorn. Aquesta iniciativa pretén generar noves formes de relació i treball

entre les xarxes d’atenció als infants dels barris amb Pla de barris.

Fins ara, s’han incorporat 61 especialistes psicosocials per completar l’atenció a l’alumnat.

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris, incorporarà 61 professionals de per-

fils psico-socials per tal de donar un suport més complet a l’alumnat i complementar la tasca

dels docents. El projecte d’escoles enriquides incorporarà aquestes especialistes als 39 cen-

tres educatius públics dels barris inclosos al Pla de barris. S’hi destinaran un total de 7,1

milions d’euros en el període 2017-2019.

El 2007 es va avançar significativament en el treball de les situacions de maltractament
infantil amb dues iniciatives: el protocol tècnic per a l’estudi, el diagnòstic i la valoració de la

infància i l’adolescència en situacions de risc de maltractament, i l’elaboració del document

El context escolar i els infants en risc de maltractament (eina per a les escoles). El 2010, amb
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l’aprovació de la Llei de la infància i l’adolescència, també es va donar un impuls a les políti-

ques de protecció dels infants.

El Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010 destaca l’acció pre-

ferent als infants en situació de vulnerabilitat social.

El 2016 es va elaborar un model d’integració on el Consorci de Serveis Socials és l’única uni-

tat administrativa de la ciutat que intervé en el sistema de protecció de menors, de manera

que s’evita la duplicitat d’organismes.

En el context de la canviant composició social de la ciutat, resultat dels fluxos migratoris,

l’Ajuntament de Barcelona disposa de diversos instruments per encarar el repte de la gestió

de la diversitat a partir d’una actitud proactiva, participativa i consensuada. En l’àmbit de la

infància, es porta a terme el Programa d’acompanyament a nuclis familiars reagrupants (el

2011 estava estès a tots els districtes), s’ofereix informació sobre els recursos a la infància a

les famílies nouvingues a través del Manual de procediments d’acollida, i el curs 2009-2010

es va impulsar el projecte Famílies hospitalàries, que està coordinat per l’Associació Salut i

Família. El projecte està adreçat a aquelles famílies que desitgin acompanyar i respondre a

les necessitats d’informació i diàleg intercultural d’una família immigrant nouvinguda o en

procés de reagrupament familiar.

En la línia d’impulsar el treball en xarxa a cada territori, el 2006 destaca la plataforma

Interxarxes (Horta-Guinardó), que ja existia, l’impuls a l’Associació Tot Raval i l’inici del pro-

jecte a Sarrià-Sant Gervasi.

El 2015, el nombre total de Xarxes territorials d’Infància a la ciutat era de 19.

Ciutat Vella

XaFIR

Casc Antic (creació el 2015)

Sants-Montjuïc

Taula d’infància, adolescència i família de La Marina

Taula 0-3 al barri del Poble-sec

Taula 0-3 al barri de Sants

Taula 0-3 al barri de la Marina

Taula d’infància dins del Pla comunitari del Poble-sec

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Xarxa d’atenció a la infància i adolescència del Districte Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Bon Tracte. Xarxa d’infància al Districte de Gràcia
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Horta-Guinardó

Interxarxes

Nou Barris

Taula socioeducativa del barri de Roquetes

Taula Franja del Pla comunitari Roquetes, Verdum i Trinitat Vella

Taula dins del Pla comunitari de Ciutat Meridiana

Xarxa Proinfància a la Zona Nord (creació el 2014)

Xarxa Proinfància Turó de la Peira-Can Peguera (creació el 2015)

Sant Andreu

Xarxa petita infància de Sant Andreu

Sant Martí

Xarxa 0-3 del Districte de Sant Martí

Xarxa Proinfància al barri de la Pau, amb el CSS de Sant Martí-Verneda (creada el 2014)

Els circuits no es van comptabilitzar.

El 2007, per enfortir la xarxa d’atenció a la infància i l’adolescència vulnerable en l’àmbit

socioeducatiu, l’Ajuntament va establir un acord de col·laboració amb l’Obra Social “La

Caixa” per a la creació de ciberaules, projectes de reforç escolar. El 2008 se’n va obrir una,

el 2009 una altra i el 2010 dues. Actualment, continua el conveni amb l’oferta de quatre

cibercaixes infantils i una cibercaixa jove al Districte de Sant Andreu.

Districte                             Nom                                                       Casal / espai

Horta-Guinardó                  CiberCaixa Can Baró                               Casal infantil l’Ànec

                                                                                                       (Casal de Barri Can Baró - El Pirineu)

                                                                                                       C/ Josep Serrano, 59-71

Nou Barris                         CiberCaixa la Cosa Nostra                       Casal de Barri la Cosa Nostra

                                                                                                       C/ Beret, 83

Sant Andreu                       CiberCaixa Bernat de Boïl                      Casal infantil Bernat de Boïl

                                                                                                       (Escola Bernat de Boïl)

                                                                                                       C/ Mollerussa, 1

Sant Andreu                       CiberCaixa Garcilaso                               Espai Jove Garcilaso

                                                                                                       C/ Garcilaso, 103

Sant Martí                          CiberCaixa la Verneda                            Ludoteca la Verneda

                                                                                                       (Casal de Barri la Verneda)

                                                                                                       C/ Santander, 6

Pel que fa a la inclusió en programes formatius i d’inserció laboral per a joves de 16 a 18

anys, cal destacar la incorporació de joves del territori com a monitors en els campaments

BAOBAB, i a través de polítiques actives d’ocupació s’ha implementat el suport d’aula per a

l’atenció a necessitats educatives especials a les escoles bressol municipals i escoles muni-
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cipals de música. També, des dels districtes s’han posat en marxa serveis específics per a la

inserció laboral de joves amb trastorns mentals.

Pel que fa l’habitatge, s’han posat en marxa diferents iniciatives per ampliar el parc públic

d’habitatge social: creació de la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER), ampliació de

l’adjudicació de pisos per a col·lectius vulnerables, increment en els ajuts al pagament del

lloguer i a la rehabilitació dels habitatges des d’una perspectiva sostenible, bonificacions

sobre l’IBI, aprovació del Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025, finançament europeu per a

noves promocions d’habitatge de lloguer social, adquisició d’habitatges a la zona del Raval,

adjudicació de solars per a lloguer assequible i en règim de venda del dret a superfície, coha-

bitatge en cessió d’ús, i iniciatives d’àmbit supramunicipal com la creació d’una societat

100% pública o la creació de l’Observatori Municipal Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

Així mateix, s’han posat en marxa diversos acords i mecanismes per garantir el dret d’accés

als subministraments bàsics d’aigua potable, gas i electricitat. El gener de 2017 es van posar

en marxa el punts d’assessorament energètic (PAE), que fins al setembre de 2017 han infor-

mat 6.285 persones, han gestionat 985 bons socials, han fet 576 canvis de titularitat de con-

tracte i han tramitat 1.048 canvis de potència per reduir la factura elèctrica.

La Comissió ad hoc del Consell sobre l’impacte de la situació de crisi en la infància i la igualtat

d’oportunitats, creada el 2014, va demanar la gratuïtat del cost d’emissió i gestió de la T12 i

la seva ampliació fins als 17 anys.

T-12. La targeta T-12 entra en funcionament l’1 de gener de 2009. Té un cost d’emissió i

gestió de 35  que és repercuteix a l’usuari en la seva primera emissió. És un títol de transport

personalitzat amb el nom i el DNI/passaport/NIE del nen que s’ha de validar a cada viatge i

només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular. Poden ser titulars d’aquest títol

els nens i nenes de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat que tinguin entre 4 i 12 anys. Es tracta

d’un títol de transport d’una zona, la zona tarifària del municipi on resideix el beneficiari, per

cobrir els seus desplaçaments quotidians.

T-16. El desembre de 2016, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana

de Barcelona van acordar ampliar la T-12 fins als 16 anys i convertir-la, així, en la T-16.

D’aquesta manera es cobreix tota l’etapa d’escolarització obligatòria. La T-16 entra en funcio-

nament l’1 de gener del 2017.

S’ha consolidat una ajuda d’urgència social complementària a prestacions catalanes i estatals

i adreçada a reduir la pobresa en la infància i amb lògica de renda municipal infantil: Fons
d’infància 0-16 anys. Els ajuts són de 100  mensuals per fill/a ampliats a 100  mes en cas

de famílies monoparentals. A mitjan 2015 es van ampliar els 7.000 beneficiaris inicials a

11.059 infants i, en les següents edicions l’ajut ha arribat a una mitjana de 16.000 infants

cada any.
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Nous projectes iniciats. Institut Municipal de Serveis Socials, 2016

Projecte                                                         Tipus de millora                              Resultat

Targeta Barcelona Solidària d’alimentació      Es continua desenvolupant            19.336 ajuts atorgats per un 
infantil 0-16:                                                  el projecte durant l’any 2016         import de 22.476.370 €
                                                                    (setembre 2013)                            
                                                                                                                          
                                                                                                                          1.038 ajuts atorgats a famílies
• ajudes monoparentals                                                                                      monoparentals per un
                                                                                                                          import de 709.950 €

• ajudes a dones perceptores de                                                                        60 ajuts atorgats per un 
pensions no contributives de la                                                                           import de 25.800 €
Seguretat Social (PNC)                                  

Font: Memòria de Drets Socials 2016.

El Fons d’infància 0-16 anys es va crear l’any 2015 i a la convocatòria del 2017 hi ha millores

sobre les edicions anteriors:

 • Convocatòria única i unificada per a famílies amb fills menors de 16 anys i famílies mono-

parentals.

 • Facilitats per a la tramitació: vinculació de l’ajut 0-16 a la beca menjador. Si està aprovat

l’ajut 0-16, està també aprovada la beca menjador.

 • Informació a les persones beneficiàries del Fons sobre la campanya d’ajut del 75% de l’IBI

adreçada a persones amb pocs recursos econòmics.

• Import de 100 €/mes per fill/a fins a un màxim de 900 €/any per infant.

• L’import de l’ajut complementari per a famílies monoparentals és de 900 €/any.

• En el supòsit de guarda compartida, qualsevol dels dos progenitors pot presentar la sol·lici-

tud de l’ajut. Cada infant dona dret, però, a un únic ajut econòmic. Cada progenitor podrà

rebre com a màxim el 50% de l’ajut.

 • Ampliació dels sectors i establiments per fer servir la Targeta Barcelona Solidària. Amb les

targetes del Fons d’infància es pot accedir: a productes alimentaris –tant en supermercats

com en grans superfícies–, a productes i serveis educatius –llibreries i papereries, col·legis

i acadèmies d’ensenyament professional–; i també a roba i calçat, a farmàcies, òptiques i

drogueries, transport públic, ferrocarrils, Renfe, metro, taxis, pagament de tributs i altres

sectors com hospitals i consultes mèdiques.

Per continuar millorant en les convocatòries del Fons, el juny del 2017 el grup de treball

Igualtat d’oportunitats en la infància i professionals dels centres de serveis socials es van tro-

bar per analitzar el procés i les oportunitats del fons i identificar propostes de millora per a

futures edicions. També a fi de millorar, hi ha l’avaluació realitzada per Ivàlua i està en marxa

una avaluació qualitativa des del punt de vista dels infants beneficiaris per part de l’Institut

d’Infància i Adolescència de Barcelona.

210 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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Aspectes destacats

• Indicadors i baròmetres d’infància (benestar subjectiu dels infants)

• Polítiques de rendes

Aspectes que cal millorar

• L’infant com a ciutadà de ple dret 

• Nombre d’espais de participació infantil a la ciutat

• Desenvolupar un Consell d’Infants de Barcelona

Aprenentatges i reptes

• Traslladar els treballs del grup a altres espais i taules 

• Caracteritzar les propostes

• Disposar de canals clars de traspàs d'informació i facilitar el treball conjunt amb altres

agents

• Reconeixement del temps de les entitats a la participació 
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Propostes 2005-2006

Els infants com a ciutadans: la nova Llei

d’infància, el Programa municipal per a la

infància i l’adolescència, la participació, serveis i

recursos…

• Aportacions a la Llei d’infància.

• Impuls a l’aplicació del Programa municipal

per a la infància i adolescència.

• Promoure un debat sobre les polítiques i la

legislació dels infants i adolescents, amb la

finalitat de detectar-ne les mancances i trobar

espais de diàleg, on es pugui compartir

l’experiència dels agents que intervenen en la

infància.

• Elaboració d’un Mapa de Centres Oberts a

Barcelona i la seva implementació amb el

finançament adequat i el reconeixement dins

la xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària

de Barcelona.

• Impuls del treball en xarxa dins de cada

territori amb un protocol normatiu de relació

entre els diferents agents.

• Ampliar les accions formatives adreçades a les

famílies i els serveis en 0-3 anys.

• Estudiar quins són els serveis actuals que

s’ofereixen als infants i les seves famílies.

• Impulsar serveis de suport a les famílies.

Respostes 2006-2007

• L’Ajuntament dona suport als Premis del Dia

Internacional dels Infants, organitzats per

Unicef. 

• (2006) Obtingut el reconeixement oficial del

programa Ciutats Amigues de la Infància.

• Signats 15 convenis per impulsar la Xarxa de

Centres Oberts d’Infància, en

desenvolupament des de 2006.

• Impuls al treball en xarxa amb protocols de

relació entre els diferents agents: Plataforma

Interxarxes, a Horta-Guinardó, i Associació Tot

Raval.

Vegeu respostes 2016-2017, sobre la Xarxa de

centres oberts.

PROPOSTES I RESPOSTES D’INFÀNCIA 2006-2016
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Propostes 2006-2007

• Mesures d’habitatge.

• Reconeixement institucional de l’espai de

l’adolescència.

• Incrementar el pressupost i els recursos

prioritzant els temes de protecció dels infants.

• Visibilitzar la pobresa infantil existent.

• Captació de famílies acollidores.

• DGAIA: més recursos per a la protecció de

menors.

• Desplegament del Programa Municipal

d’Infància.

• Promocionar el lleure dels infants en risc i la

xarxa de lleure.

Respostes 2007-2008

• Conveni de col·laboració per elaborar un

circuit d’inclusió social d’infants, adolescents i

joves vulnerables, i per generar accions

concretes de difusió de l’Acord ciutadà per

una Barcelona inclusiva , com també material

de reflexió a l’entorn dels adolescents i la gent

jove en risc d’exclusió per mitjà de les

publicacions periòdiques existents. 

• Redacció d’un protocol operatiu de

coordinació entre l’associacionisme educatiu,

els serveis socials d’atenció primària (SSAP) i

els equips d’atenció a la infància (EAIA), que

permeti la derivació cap al món del lleure

educatiu de nens i nenes vulnerables. 

• Establiment d’un equip professional de

coordinació per districte, accions

d’assessorament i suport a les famílies, així

com de formació dels monitors i educadors. 

• Projectes de reforç escolar i prevenció de

l’absentisme en nens i nenes vulnerables. 

• Programa de Tractament Socioeducatiu per a

Famílies Ateses pels EAIA. 

• Programa de Tractaments de Famílies Ateses

pels EAIA de Barcelona.

• Protocol tècnic per l’estudi, el diagnòstic i la

valoració de la infància i l’adolescència en

situacions de risc de maltractament. 

• Elaboració del document El context escolar i

els infants en risc de maltractament. 

• Pla director de la política de joventut 2006-

2010 - “plajovebcn”

• Programa Municipal per a la Infància i

l’Adolescència 2007-2010.
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Propostes 2007-2008

Participació dels infants:

• Promoure’n la visibilitat.

• Millorar i incrementar l’oferta d’espais

públics de lleure. Impulsar i recuperar

espais públics oberts.

• Incorporar les entitats de lleure infantil

en les iniciatives de participació.

• Fomentar l’associacionisme. Crear

consells d’infants als barris i districtes.

• Impulsar espais més lliures i

espontanis de participació i noves

metodologies.

• Instrumentalitzar mecanismes

d’avaluació.

• Promoure la preparació i formació dels

adults.

• Incorporar la participació d’infants en

els plans de desenvolupament

comunitari.

Respostes 2008-2009

• Quinzena edició de l’Audiència Pública als nois i noies

de Barcelona. 

• El pregó de la Laia: la veu dels infants (cinquena

edició). 

• Audiència dels nens i nenes de Nou Barris (tercera

edició).

• Consells escolars municipals de districte. 

• Agenda 21 Escolar(vuitena edició).

• Servei d’Informació i Dinamització als IES, un dels sis

instruments del programa “informaciójovebcn”

• jip (Punt “Jove, Informa’t i Participa”). 

• Procés participatiu Projecte Diagonal. 

• Procés participatiu del Pla municipal per a la

interculturalitat. 

• Organització de les X Jornades del PEC (Projecte

Educatiu de Ciutat 2009), sobre “Democràcia,

educació i participació ciutadana”.

• Suport al projecte I tu, què opines? 

• Inici del Pla de millora dels equipaments infantils de

Barcelona.

• Impuls dels centres oberts d’infància, que es

contemplen com a elements integrants del model de

serveis socials bàsics. 

• Ampliació de la Xarxa de Centres Oberts fins arribar a

15 (863 places).

• Conveni amb entitats i institucions per a la

col·laboració econòmica estable en 16 centres oberts

per a infants i adolescents, i obertura d'un centre obert

de titularitat pública. 

• Posada en marxa de ciberaules als districtes (2008,

2009 i 2010), en el marc de l’acord signat el 2008

amb l’Obra Social “la Caixa” per a la realització de

projectes de reforç escolar i prevenció de l’absentisme

en nens i nenes vulnerables de diferents barris on es

desenvolupen plans comunitaris.

• Publicació per donar a conèixer als infants el Programa

municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010.

• Accions en favor de la infància: promoció dels camins

escolars i els camins amics, pregó de la Laia (festes

d’hivern de la ciutat), celebració del Dia Internacional

dels Infants (20 de novembre) i publicació del quadern

Barcelona, ciutat amiga de la infància, adreçat als

infants i adolescents.
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Propostes 2008-2009

• Impulsar més campanyes de foment i

valoració de l’educació en el lleure i de difusió

dels centres de lleure de la ciutat.

• Editar materials de difusió dels centres de

lleure que tinguin en consideració l’ús dels dos

idiomes (català i llengua estrangera), utilitzant

un llenguatge que no reprodueixi estereotips.

• Que l’any 2010 l’Ajuntament de Barcelona

estengui l’aplicació del Programa

d’acompanyament a nuclis familiars

reagrupants, a tots els districtes de la ciutat i el

difongui i doni a conèixer.

• Impulsar o articular un projecte de banc de

famílies nouvingudes, que puguin fer una

tasca d’autoajuda o ajuda mútua per a altres

famílies immigrades no reagrupades

legalment.

• Modificar la legislació necessària per tal que

els joves immigrats majors de 16 anys puguin

accedir al mercat laboral, siguin o no fills

d’una família reagrupada.

• Fomentar la creació dels recursos necessaris

encaminats a la inserció laboral adaptada

també per als immigrants.

• Garantir al màxim l’aplicació de la futura Llei

d’infància de Catalunya. Per tant se sol·licita

que es disposin els recursos econòmics

suficients per tal que sigui efectiu el

desplegament de la Llei i els municipis puguin

assumir les competències que se’ls atorga.

• Es redacten apreciacions i propostes referides

a la llei que es desenvolupen a l’Informe

Participatiu 2008-2009.

Respostes 2009-2010

• Impuls a les polítiques social d'infància: entre

2007 i 2010 s'ha doblat la despesa en

polítiques socials d’infància i adolescència.

• Actualització del Manual de Procediments

d’Acollida, que recull totes les ludoteques i

equipaments de lleure per a joves i infants de

la ciutat. 

• Ampliació del programa d’acompanyament a

nuclis familiars reagrupants a sis dels deu

districtes. L’ampliació a la resta de districtes

està prevista per al gener de 2011. 

• Impuls al projecte Famílies hospitalàries,

d'acompanyament a famílies immigrants

nouvingudes o en procés de reagrupament

familiar. 

• Edició del Manual Antirumors, que tracta de

trencar estereotips relacionats amb la

immigració. 

• Definició d'un circuit d’inclusió d’infants i

adolescents en situació de risc d’exclusió

social a les entitats de lleure. Protocol de

coordinació, derivació i seguiment a les

activitats d’educació en el lleure dels nens i

nenes que s’han atès als serveis socials.

- Projecte Connecta: educació en el lleure i

infància en risc.

- Associacionisme juvenil i inclusió social.

• Presentació de l’Informe sobre Infància i Drets

Humans.

• Concert commemoratiu 20è Aniversari

Convenció, Festival de la Infància i la Joventut,

Festa 20è Aniversari Convenció i activitat

d'àmbit escolar. 

• Festa de la Infància.
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Propostes 2009-2010

• Crear espais que facilitin pràctiques esportives

lliures (pistes de patinatge i altres opcions que

afavoreixin que els joves facin activitat física a

l’aire lliure). Incorporar la figura del monitor/a

esportiu/iva en aquests espais.

• Tancar al trànsit carrers cèntrics dels barris i

fer activitats ludicoesportives (com es va fer a

la festa Fem Paral·lel, el 12 de juny de 2010, i

com es fa setmanalment a la ciutat de

Brasília).

• Reforçar el paper de l’escola, que també és un

agent implicat tant en el foment,

l’aprenentatge i la pràctica d’esports com en el

foment de l’activitat física:

- Recuperar el concepte festiu i de joc de les

activitats esportives.

- Potenciar l’activitat física no competitiva,

com ara l’excursionisme.

- Vetllar perquè el futbol no acapari tot l’espai

dels patis escolars.

• Oferir activitats per a diferents edats i afavorir

que la pràctica esportiva sigui accessible

econòmicament:

- Ampliant l’oferta d’activitats esportives

públiques a tots els barris.

- Ajudant les AMPA a tenir una oferta variada

d’activitats esportives.

- Pensant algun sistema que afavoreixi el

lloguer o intercanvi de bicicletes per a

infants i adolescents (per exemple, als

parcs, ampliar el Bicing als menors de 18

anys).

Respostes 2010-2011

• Suport a proves pilot del projecte Patis Oberts,

per oferir un dissabte de cada mes activitats

esportives.

• Programes i iniciatives destinats a la promoció

de l’esport, amb especial atenció als esports

minoritaris i tenint en compte la perspectiva de

gènere:

• En forma a l’escola!, activitats d’educació física

infantil i juvenil que tenen lloc als centres

educatius en horari lectiu: Curses d’orientació,

Raid atlètic, A la recerca del joc perdut, Dansa

ara, Prova-ho..., Flic flac circ, Triatló i biatló,

Escaqueja a l’escola, Aprèn a nedar, Valors i

esport, De marxa fent esport, Mou-te amb bici. 

• Activitats fora de l'horari escolar.

• Vacances d'estiu: 81 activitats als Campus

Olímpia i 15 casals esportius. 

• Compta fins a tres, campanya adreçada al

col·lectiu de tècnics esportius, docents i

famílies, per oferir-los orientacions i recursos

per incidir en les actituds dels nens i les

nenes. Curs virtual Esport i valors en edat

escolar.

• Presentació de la Xarxa de drets dels infants,

per enfortir les capacitats de la ciutat en la

defensa i promoció dels drets dels infants.

Creació del grup motor integrat per 11 entitats.

• El Pregó de la Laia, per promoure la

participació dels infants.

• L’Audiència Pública als nois i noies de

Barcelona 
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Propostes 2009-2010

• Reimpulsar la campanya “Compta fins a tres”

(www.comptafinsatres.com) de difusió de

valors positius en la pràctica esportiva.

• Utilitzar internet per visualitzar i promocionar

les pràctiques esportives posant l’accent en la

diversitat d’activitats físiques possibles als

barris i a la ciutat.

• Barcelona és Ciutat Amiga de la Infància des

de 2007 i va assumir compromisos amb la

UNESCO; cal que els nens i nenes en siguin

agents actius a la ciutat.

Respostes 2010-2011

• Posada en marxa del nou web

http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia que

recull l’oferta de serveis i activitats adreçada

als nens i les nenes de la ciutat i a les seves

famílies. 
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Propostes 2010-2011

Un sistema públic i universal de serveis socials
i atenció a la dependència 

1. Tendir cap a la integralitat, transversalitat i

interinstitucionalitat de les polítiques

d’infància.

2. Garantir la dotació pressupostària necessària

per a la protecció, atenció i promoció dels

infants i adolescents, per assegurar el ple

desplegament de la Llei dels drets i les

oportunitats dels infants i els adolescents i

perquè els ens locals puguin assumir les

competències que se’ls atorguen, amb més

recursos per complementar i reforçar els

serveis existents, com ara els centres oberts,

entre d’altres recursos de proximitat. 

3. Crear un òrgan que coordini i articuli la

transversalitat de les accions municipals per a

la infància i l’adolescència i fer efectiu en la

seva totalitat el desplegament del Programa

municipal d’infància. Avançar en un marc de

treball en xarxes d’infància al territori, amb un

protocol normatiu de relació entre els

diferents agents que hi intervenen. 

4. Treballar per un millor coneixement dels

serveis i recursos en infància i adolescència

que s’ofereixen a la ciutat i establir indicadors

que permetin l’avaluació i el disseny de

polítiques adequades a les necessitats. 

5. Articular una xarxa amb els centres i serveis

d’informació, formació, orientació,

assessorament i acció comunitària per a les

famílies que permeti potenciar les seves

capacitats i habilitats educatives. Impulsar un

projecte de banc de famílies nouvingudes.

Estendre el programa d’acompanyament a

nuclis familiars reagrupats a tots els districtes

de la ciutat. 

Respostes 2011-2012

L’increment de l’aportació addicional municipal

(Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i

Gerència d’Educació) de suport a famílies a

través de beques de menjador ha passat de 2,4

milions d’euros el curs 2011-2012 a 4,9 milions

d’euros el curs 2012-2013.

S’ha volgut fer especial èmfasi en les necessitats

d’infants i famílies, tant des d’una perspectiva

preventiva com des de l’atenció a les situacions

de risc o pobresa detectades des dels diferents

serveis municipals.

• Amb l’augment de la xarxa de centres oberts a

la ciutat de Barcelona. S'han incorporat

centres nous en conveni amb entitats del

tercer sector i s'ha incrementat el pressupost

un 14,72% (86.030,24 euros), amb una

aportació econòmica total en els convenis de

670.082 euros. Així, el 2012 hi ha 19 centres

oberts distribuïts per diferents barris, que

ofereixen 1.203 places diàries amb una

atenció mínima d’inscrits de 1.907 infants.

• Amb la millora de l’organització de la

campanya d’estiu per atendre el 100% de les

demandes d’ajuts econòmics que s’ajustin a

normativa. L’estiu del 2012 s’han rebut 5.917

sol·licituds, de les quals s’han atorgat 5.404 (la

resta no s’ajustaven als criteris establerts), que

suposa un import de 782.419,14 euros.

• La implementació del Projecte PAIDOS

d’atenció integral i integrada a famílies amb

infants menors de sis anys en situació de

pobresa i/o de risc d’exclusió, conjuntament

amb Càritas Diocesana de Barcelona, en dos

districtes: Ciutat Vella (Barceloneta) i Nou

Barris (Turó de la Peira). La ciutat disposarà

de dos nous equipaments per atendre la

pobresa infantil, el primer dels quals ja ha

entrat en funcionament.
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6. Avançar en una nova organització social dels

usos del temps que permeti a les famílies

disposar dels recursos necessaris per dedicar

més temps als fills i filles, sobretot en la franja

de 0-3 anys, i ampliar el nombre de places

públiques d’escola bressol. 

7. Crear la figura específica del Defensor de la

infància i l’adolescència al Parlament. 

8. Avaluar la Llei d’infància anualment i que

l’Ajuntament i el Consorci de Serveis Socials

estableixin els indicadors necessaris per fer

aquesta avaluació. 

L’atenció social bàsica primària com a
dispositiu bàsic d’inclusió en el territori 

9. Donar més visualització de la pobresa infantil

a la ciutat. 

10. Incloure en el pressupost municipal el

desglossament referent al Programa

municipal per a la infància per tal de

visualitzar aquest sector. Incorporar al nom

del Programa municipal “amb” la infància i

l’adolescència. 

11. Reduir les ràtios del nombre d’alumnes per

classe per millorar l’educació. Potenciar més

les activitats esportives no competitives a les

escoles, també en horari no lectiu. 

12. Donar més suport i reconeixement a la xarxa

d’educació en el lleure de la ciutat.

Potenciar i millorar l’oferta i disponibilitat

d’espais públics de lleure per als infants i

adolescents i millorar-ne l’accés per als

infants d’origen immigrat. Incorporar les

entitats de lleure a les iniciatives de

participació infantil que es fan a la ciutat i

tenir en compte la seva experiència per a

les accions referides a ludoteques i casals

infantils. Apropar la cultura del lleure i les

activitats esportives i culturals a les famílies

immigrades. 

Respostes 2011-2012

• Amb l’enfortiment dels serveis d’atenció a la

infància i adolescència. A Barcelona hi ha 92

professionals que treballen en 13 equips i

actuen en els 10 districtes de la ciutat. El

2011 es van atendre 3.733 menors derivats

per la Direcció General d’Atenció a la Infància,

pels Serveis Socials d’Atenció Primària i per la

Fiscalia i els Jutjats.

• El Pla d’adolescència i joventut 2012-2015,

que és el full de ruta que estableix les línies

d’actuació que defineixen les polítiques de

joventut de l’Ajuntament de Barcelona fins a

l’any 2015.

• El Pla d’infància 2012-2015, per dirigir el

conjunt de polítiques públiques cap al

benestar personal, familiar i social dels infants

de Barcelona.

• El Pacte per la immigració 2012-2015, que

proposa noves mesures adaptades a les

necessitats provinents de la crisi econòmica i

la davallada dels processos migratoris.
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L’atenció social especialitzada com a
dispositiu d’inclusió de col·lectius vulnerables

13. Fer front a la manca de places dels centres i

als dèficits de recursos humans dels equips

d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)

i potenciar i avançar en les mesures de

prevenció que evitin l’aplicació de mesures

de protecció. 

14. Cal que l’infant tingui sempre un referent

professional clar accessible per a la resta de

professionals de les diferents

administracions o nivells. 

15. Fomentar recursos per a la inserció laboral

dels joves que tenen alguna discapacitat. 

16. Potenciar el treball amb les famílies

acollidores des del territori i donar suport als

avis i àvies que es fan càrrec dels néts com

a mesura de protecció. 

17. Impulsar un projecte de banc de famílies

nouvingudes per donar suport a famílies

immigrades no reagrupades i dur a terme

accions per apropar la política municipal als

infants i a la població immigrada. 

Programes d’inclusió transversals per a un
desenvolupament humà sense exclusions 

18. Pomoure mecanismes i instruments de

sensibilització adreçats a la població en

general perquè es puguin denunciar els

possibles casos de risc social de la infància i

l’adolescència. 

19. Facilitar l’accés a l’habitatge per a les

famílies amb més necessitats; per exemple,

crear habitatges socials de lloguer per a

famílies monoparentals. 

Respostes 2011-2012

• El 2016 s’elabora un model d’integració on el

Consorci de Serveis Socials serà l'única unitat

administrativa de la ciutat, de manera que

s'evita la duplicitat d’organismes, que

intervenen en el sistema de protecció de

menors.

• L’any 2016 s’ha definit la ratio d’atenció en els

equips d’atenció a la infància situant-la en una

mitjana d’un professional per cada 40 infants.

Vegeu respostes 2016-2017 pel que fa a

l’habitatge.
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20. Incorporar les entitats de lleure a totes les

iniciatives de participació infantil que es fan

a la ciutat i dur a terme campanyes de

foment i valoració de l’educació en el lleure,

i alhora apropar la cultura del lleure a les

famílies immigrades. Tenir també en compte

l’experiència de les entitats d’educació en el

lleure en les accions referides a ludoteques i

casals infantils. 

La participació i l’acció comunitària: la
dimensió relacional d’una Barcelona amb
cohesió i benestar 

21. Endegar un debat sobre la participació

infantil a la ciutat amb els diferents agents. 

22.Impulsar espais de participació infantil a

Barcelona, crear consells d’infants als barris i

districtes. Fomentar l’associacionisme infantil.

Revisar els processos de participació infantil i

adolescent en l’àmbit de l’educació formal.

Donar suport a les iniciatives de participació

existents i facilitar-la als plans comunitaris i

en el disseny d’espais públics. Formar els

diferents agents que intervenen en

participació infantil. Incorporar les entitats de

lleure a totes les iniciatives de participació

infantil que es fan a la ciutat. Quant a

l’esport, incorporar els infants als espais de

participació esportius i recuperar aspectes de

coeducació. No perdre de vista que la

participació no s’ha d’entendre com una

rutina sinó com un valor assumit en un

procés continu: infància, adolescència i

adults. 

23. Tenir en compte la participació del Grup de

treball d’Infància del CMBS en l’elaboració

dels plans d’infància i adolescència i en la

del II Pla integral d’infància i adolescència

de la Generalitat de Catalunya. 

Respostes 2011-2012

Vegeu respostes 2016-2017.

A l’apartat referent a la participació infantil i el

benestar subjectiu de l’infant.
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El coneixement, l’intercanvi i la cooperació:
aprendre per millorar en l’objectiu d’una ciutat
inclusiva 

24. Complir els requisits que han fet que

Barcelona sigui nomenada “Ciutat amigable

amb la infància”, en especial la creació d’un

consell d’infants de ciutat. Proposta que

siguin els infants de Barcelona els qui

proposin l’audiència pública als nois i noies,

amb el tràmit corresponent, i d’incorporar

els infants als processos d’avaluació i millora

de les experiències de participació en

general. 

25. Avançar en la creació i el desplegament de

l’òrgan de coordinació i articulació de les

accions previst al Programa municipal per a

la infància i l’adolescència. Avançar en la

transversalitat del Programa i que aquest

reforci els àmbits d’es- ports, salut,

espectacles, cultura popular, qualitat a

l’escola, participació en l’àmbit escolar,

educació sexual, educació sobre el consum i

el PEC. Importància del criteri de

priorització, que ha d’anar associat al

desplegament del programa. Reforçar el

vincle entre tots els agents socials que

intervenen en infància i adolescència a la

ciutat. 

26. Establir la dedicació d’un 7% del pressupost

total dels projectes d’intervenció social de

l’Ajuntament amb infants per

instrumentalitzar mecanismes d’avaluació

dels projectes. 

27. Vetllar pel tractament adequat de la infància

i l’adolescència en la comunicació adreçada

a aquests col·lectius, i especialment als

espais publicitaris. 

Respostes 2011-2012

• El Pla municipal per a la infància 2013-2016

es va editar en format de lectura fàcil. 
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Propostes 2011-2012

• Establir un model de treball d’indicadors

d’infància i adolescència basat en un bon

coneixement i anàlisi de la realitat social de la

infància i l’adolescència de Barcelona.

• Fer una diagnosi acurada de les necessitats

existents, dels recursos disponibles, dels

mecanismes i instruments existents, dels

sistemes de coordinació, de la seva distribució

territorial, etc. Aquesta situació de partida és la

que ha de permetre ajustar polítiques, assignar

recursos, i prioritzar i coordinar actuacions i

serveis.

• Impulsar mesures per prevenir situacions en

l’àmbit on line de grooming (interaccions

d’abús sexual perpetrades per una persona

adulta cap a un menor) i bullying (assetjament

entre menors) i avançar en l’apropament de

les famílies a les TIC per prevenir aquestes

situacions.

Respostes 2012-2013

• Diagnosi de la situació, centrada en quatre

àmbits: 1) l’infant com a protagonista, 2)

infància i relacions familiars, 3) infància i estils

de vida, 4) infància i processos de

vulnerabilitat i exclusió social. 

• Elaboració del Baròmetre de la Infància i la

Família centrat, en la primera edició, en

l’anàlisi de l’impacte de la crisi econòmica en

l’exclusió i la pobresa infantil. 

• Creació d’una comissió de treball ad hoc per

abordar l’impacte de la situació de crisi a

Barcelona en la infància i treballar per la

igualtat d’oportunitats. S'ha prioritzat com un

dels objectius més significatius durant l’any

2013 garantir que els infants tinguin les

necessitats alimentàries cobertes, mitjançant

les beques menjador i ajuts per a menjador

escolar. 

• Aplicació d'un protocol conjunt amb el

Consorci d’Educació per garantir la resposta

adequada a les situacions que es detectin

d’alimentació deficient i/o inadequada de

l’alumnat.

• El Pla d'infància preveu projectes com el de

convivència als centres escolars: l’alumne

mediador; programa de prevenció de relacions

abusives de parella i elaborar una guia

detectar situacions d’abús i violència masclista

entre infants i adolescents. 

• El Pla d’infància recull impulsar projectes de

participació a través de les noves tecnologies i

el Pla de famílies incorpora les tecnologies i les

xarxes socials en les accions educatives i els

espais formatius concrets per a pares i mares.
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Propostes 2012-2013

Participació cívica dels infants com a
ciutadania de ple dret

• Promoure la creació de consells a la ciutat des

de la perspectiva de democràcia

representativa tenint en compte l’Observació

General sobre la interpretació dels drets

referits a la participació a la Convenció, al

Pacte per a la Infància i Adolescència de

Catalunya i a la propera creació del Consell

Nacional dels Infants i els Adolescents de

Catalunya.

• Que es valori la importància d’espais de

participació municipals, com el Pregó de la

Laia i l’Audiència Pública, i que evolucionin

tenint en compte els darrers estudis sobre

participació infantil.

• Impulsar les bones pràctiques de participació

social que ja es realitzen a la ciutat.

Impacte de la crisi a la infància

• Mantenir polítiques de conciliació del temps

familiar i laboral considerant l’interès superior

de l’infant.

• La importància d’oferir serveis per als infants

de 0 a 3 anys.

Respostes 2013-2014

• Creació del Consell Nacional dels Infants i els

Adolescents de Catalunya (CNIAC) per mitjà

del Decret 200/2013 de 23 de juliol. 

• En el marc de la XIX Audiència Pública als

nois i noies de Barcelona, s’ha treballat el

tema de l’exclusió i la inclusió social i s’ha

elaborat un manifest que recull propostes i

suggeriments.

• Audiències territorials en quatre districtes de

Barcelona: Nou Barris, Sant Andreu, les Corts i

Sarrià-Sant Gervasi. 

El curs 2014-2015 l’Audiència es dedicar a la

política i els drets de la ciutadania, sota el títol

XX Audiència Pública als nois i noies de

Barcelona. Construïm amb la gent jove la política

i els drets de la ciutadania. 

• La veu dels infants al pregó de les festes de

Santa Eulàlia, programa educatiu per iniciar

els infants de 3r, 4t i 5è d’educació primària

en un procés de participació a la ciutat de

Barcelona.

• Pacte del Temps, amb el qual es compromet a

implementar 10 accions que incideixin en la

millora de l’ús del temps a la ciutat. S’hi han

adherit 150 entitats, empreses i persones que

es comprometen a fomentar aspectes com la

conciliació de la vida personal, laboral i

familiar.

• Posada en marxa d'un protocol conjunt

d’actuació entre l’Institut Municipal d’Educació

i el de Serveis Socials de Barcelona per

atendre durant tot el curs les famílies amb fills

o filles matriculats a les escoles bressol

municipals amb contingències socials o

econòmiques sobrevingudes.

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:09  Página 224



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

225

Propostes 2012-2013

• Continuar treballant per difondre i aplicar els

drets d’infants i joves de 0 a 18 anys, tenint

com a marc d’actuació la Convenció sobre els

Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

L’educació emocional com a model integrador

• Desenvolupar estratègies per desenvolupar les

competències emocionals.

• Considerar l’educació emocional com un

model integrador.

• Incorporar en els serveis la gestió emocional

com a procés participatiu.

Indicadors sobre la infància i coneixement de
la realitat de la ciutat

• Que la metodologia SROI (retorn de la inversió

social) pugui valorar elements més enllà dels

temes econòmics.

Respostes 2013-2014

• Programes Cos i Moviment, Fem Música i el

Taller de música per a nadons i per als més

petitons. 

• Tallers de música per a nadons a les quatre

escoles municipals de música de Barcelona.

• Programa Espais familiars per a la petita

infància: Espai Familiar 0-3 Cadí-Raval, Espai

Familiar Casa dels Colors, Espai Familiar Bon

Pastor, Espai Familiar i Centre Obert Sant

Martí, Espai Familiar i Centre Obert Les Corts-

Sants i Espai Familiar El Petit Drac.

• Programa Nascuts per Llegir i programa Què

llegim?, que promouen el gust per la lectura

entre els infants de 0 a 3 anys.

• Activitats a les ludoteques adreçades a la

petita infància (0-3 anys).

• Festa de la Infància que s’impulsa des de la

Xarxa dels Drets dels Infants. 

• Cicle de Cinema i drets dels infants, per

difondre els drets dels infants, que es recullen

a la Convenció sobre dels Infants. Les

pel·lícules han estat seleccionades tenint en

compte el 25è aniversari de la Convenció dels

Drets dels Infants i l’Any Internacional de la

Família. 

• Nou servei d’acompanyament dels pares i de

les mares d'adolescents. Centre per a famílies

amb fills adolescents

• Prova pilot del Centre Territorialitzat

d’Adolescents Aquí t’escoltem.

• Valoració de quatre projectes amb metodologia

SROI i formació per a 30 entitats. 
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Propostes 2012-2013

• Es demana l’elaboració d’un índex de benestar

social infantil: un sistema d’indicadors, per

cada barri de la ciutat, per als diferents

aspectes de qualitat de vida dels infants, que

reculli aspectes de salut, educació, serveis

socials, seguretat, etc., atenent a la

perspectiva de les 5 P: promoció, prevenció,

participació, protecció i provisió de serveis.

Respostes 2013-2014

• Informació al grup sobre els indicadors

existents i els passos que s’estan fent. Destaca

la constatació que un índex sintètic de

benestar social infantil amb una dimensió de

barri és de difícil elaboració perquè la unitat

territorial (barri) no permet disposar d’una

seqüència d’indicadors homogenis rellevants. 

• Baròmetre d'infància, per disposar

d'indicadors en un context de crisi.
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Propostes 2013-2014

Elaboració d’un índex de benestar social de la
infància i l’adolescència a Barcelona

• Continuar treballant per disposar d’un índex de

benestar social de la infància i l’adolescència

de Barcelona complet, coherent i d’ampli

abast, que englobi les dades pròpies i les

recollides en altres sistemes d’indicadors.

L’índex ha de ser una radiografia fidel de la

infància i l’adolescència a la ciutat, prou

completa i periòdica per tal d’identificar la

realitat d’aquest sector, i ha de permetre

conèixer les seves necessitats i establir les

accions i serveis adients que cal desenvolupar

tant des de l’àmbit públic com del privat.

Sobre el benestar subjectiu des de la
perspectiva dels infants i els adolescents

• Tenint en compte la participació dels infants i

analitzant les seves percepcions sobre

satisfacció vital i qualitat de vida s’hauria

d’endegar un procés de recollida de dades

quantitatives i qualitatives sobre el seu grau de

benestar en els diferents àmbits: educació,

salut, família, participació, seguretat...

• A partir de la constatació dels canvis que es

produeixen acceleradament a la nostra

societat, que afecten molt directament la

infància i l’adolescència i el seu

desenvolupament personal, cal tenir la

capacitat d’adaptar els serveis i recursos.

Respostes 2014-2015

• Actualització de les dades d’activitat dels

serveis de l’Àrea, de l’Institut Municipal

d’Educació, del Consorci de Serveis Socials de

Barcelona, de la Generalitat de Catalunya... 

• Actualització de l’informe bàsic d’indicadors

sociodemogràfics d’infància.

• Publicació de les dades del primer Baròmetre

d’Infància i Famílies a Barcelona (BIFAB

2014). 

El benestar subjectiu dels adolescents s’obte a

partir de l’Enquesta FRESC, Factors de Risc a

l'Escola Secundària (FRESC), que cada 4 anys

realitza l’ASBP.

L’any 2016 es posa en marxa el programa

Parlen els nens i nenes: benestar subjectiu de la

infància a Barcelona, que realitza l’Institut

Infància i Adolescència de Barcelona i que

consisteix en una àmplia enquesta a infants de

10 a 12 anys i tallers participatius per aprofundir

en l’anàlisi i en propostes de millora del seu

benestar.

• Augment de la xarxa de centres oberts, amb la

incorporació de 4 centres més, entre els quals

figura un de nova creació a final del 2015.

S’ha donat suport al 100% de les demandes

de les entitats que gestionen centres oberts a

la ciutat de Barcelona. 

• Creació d’una línia de suport econòmic i tècnic

a centres socioeducatius.
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Propostes 2013-2014 Respostes 2014-2015

• Suport econòmic per garantir que els infants

que participen en tots aquests serveis

socioeducatius tinguin un berenar saludable. 

• Implantació del projecte PAIDOS, a la ciutat de

Barcelona. Un programa d’atenció a famílies

en situació de pobresa i/o risc social amb fills

a càrrec menors de 6 anys. 

• Oferta de sis espais familiars, entesos com a

equipaments que treballen la promoció i

atenció de famílies amb fills menors de 3

anys.

• Increment de l’oferta de serveis de ludoteca i

suport per a famílies de 0 a 3 anys. 

• Increment en el suport a projectes de petita

infància, mitjançant subvencions i convenis. 

• Modificació a l’alça dels topalls de renda

mínima disponible de les famílies, per poder

accedir als ajuts. 
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• Sobre els estils de vida que promouen l’excés i

l’abús en el consum material i nous models

per innovar en la societat.

• Sobre les xarxes socials, la digitalització en

infants i adolescents; una nova estructura de

pensament. A propòsit del TDAH.

• Sobre les necessitats no materials i el

desenvolupament de la intel·ligència espiritual

en els infants.

Respostes 2015-2016

• Recerca aplicada “Les intervencions

psicosocioeducatives en famílies amb infants

en risc en el marc dels serveis socials bàsics”

(2013-2015). 

• Campaments urbans a la ciutat, que s’han

ofert entre l’1 i el 26 d’agost a través del

projecte pilot BAOBAB, que s’ha impulsat en

quatre barris de la ciutat que formen part de

l’eix prioritari (Trinitat Nova, Baró de Viver,

Besòs-Maresme). 

• El Pla municipal d’infància recull l’ús de les

TIC com a eines de gran participació on poden

fer-se més visibles els infants i adolescents de

la ciutat. Concretament, durant l’any 2015 han

estat sis els programes en els quals s’han

utilitzat les TIC i/o xarxes socials. Programes

Impuls TIC, Infantium , Ultracamp , Mlearning,

Bcn Aula Mòbil i Formació de suport educatiu

a les famílies en TIC.

• Implementació de les TIC en el Cicle de

Cinema, el pregó dels infants a les Festes de

Santa Eulàlia, el Dia de la Diversitat i en les

activitats dels equipaments juvenils.

• XXII Audiència Pública als nois i noies de

Barcelona, 2016-2017. Sota el lema de

“Barcelona, com a ciutat refugi”, l’Audiència

promou competències bàsiques i dins de

l’àmbit de la cultura i els valors.
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Propostes per afavorir la igualtat d’oportunitats
en l’etapa vital 0-17

1) Racionalitzar els recursos, revisar els serveis

saturats i les ràtios de persones ateses per

professional. Incrementar professionals i

analitzar els serveis d’infància a la ciutat,

siguin o no municipals.

2) Millorar la col·laboració, coordinació i

cooperació entre els agents socials que

actuen en un mateix territori, avançant cap a

un model de referència, evitant la duplicitat

de xarxes i afavorint la qualitat en l’atenció. 

3) Recollida de dades que puguin servir per

avaluar i introduir millores analitzant si els

serveis són accessibles i assequibles.

4) Establir una renda municipal de suficiència

per als infants i adolescents fins als 17 anys

en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Aquesta ha d’estar ben definida i articulada

amb altres ajudes per evitar la dispersió,

reduir costos en els procediments i reduir-ne

la gestió. 

5) Garantir material escolar totalment gratuït i

universal. Avançar cap a la gratuïtat de llibres

i material escolar i, mentrestant, garantir-ho a

tots els infants en situació de pobresa i amb

programes de centres educatius, com la

socialització o altres, i incloent-hi material

electrònic.

6) Assegurar l’accés al servei de menjador per a

tots els infants en situació de vulnerabilitat,

garantint els casos necessaris del 100% de la

beca i tenint en compte les dificultats de la

jornada compactada a secundària per als

serveis de menjador i temps educatiu de

migdia (mentre s’avança en la mesura 5). 

Respostes 2016-2017

Respostes per afavorir la igualtat d’oportunitats
en l’etapa vital 0-17

1) L’any 2016, s’han contractat 14 professionals

(augment del 13% de la plantilla) i s’ha posat

en marxa un equip de substitució immediata

dels professionals per minimitzar l’efecte

sobre l’atenció a les famílies i infants. L'any

2017 s’ampliarà la plantilla en 8 professionals

més.

2) Durant els anys 2016 i 2017 l’Ajuntament de

Barcelona, la Direcció General d’Atenció a la

Infància de la Generalitat de Catalunya i el

Consorci de Serveis Socials han estat

treballant un model integral d’atenció a la

infància i l’adolescència i les seves famílies

per part dels serveis socials.

4) S’ha consolidat una renda municipal infantil

complementària mitjançant el Fons

extraordinari d’ajut d’emergència social per a

infants de 0-16 anys (100  mensuals). Se

n’han beneficiat 11.059 famílies (2015) i

19.336 famílies (2016). D'altra banda,

l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa

l’Oficina de Prestacions Socials i

Econòmiques, que vol donar resposta als

ciutadans i les famílies en la gestió de

diferents tràmits i alhora desburocratitzar els

serveis socials bàsics.

6) El curs 2015-2016 s'han atorgat un 5% més

de beques menjador.

A partir de desembre de 2015 el grup s'anomena Grup d'Igualtat d'oportunitats en la infància.
El treball del primer any del grup ha estat principalment elaborar una agenda de treball prioritzant
20 mesures, de les 200 que havia proposat la Comissió sobre l'impacte de la crisi en la infància, i
línies de treball per afavorir la igualtat d'oportunitats en la infància. 

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:09  Página 230



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

231

Propostes 2015-2016

7) Facilitar beques en activitats de lleure

educatiu, culturals i esportives com a

extraescolars i durant totes les vacances,

prioritàriament, per als qui tenen necessitats

educatives específiques (mentre s’avança en

la mesura 5), i revisar tarifació d’equipaments

municipals (poliesportius, piscines, etc.) per

facilitar l’accés a totes les persones de 0 a 17

anys.

8) Organitzar accions d’inserció laboral

prioritzant pares i/o mares amb fills a càrrec,

ampliant plans d’ocupació i promovent

empreses d’inserció.

Accés a serveis assequibles i de qualitat:
habitatge, atenció social, educació i salut

9) Ampliar el parc públic d’habitatge per al

lloguer social i incloure-ho al Pla municipal

d’habitatge 2014-2020 amb fites concretes i

mobilitzant habitatges en desús, i fer explícit

el criteri de prioritzar l’accés a les famílies

amb infants i adolescents en situació

vulnerable. 

Respostes 2016-2017

7) S’han organitzat els campaments urbans

Projecte BAOBAB, amb una participació de

438 infants de 4 a 12 anys on joves dels

propis barris fan de monitors i monitores. Les

activitats són gratuïtes i cobreixen l’horari de

10h a 16h, amb servei de menjador inclòs.

D’altra banda, l’Ajuntament disposa d’un

sistema de subvencions adreçades a les

famílies que té com a objectiu facilitar l’accés

dels infants i els joves a la pràctica física o

esportiva fora de l’horari escolar. Igualment,

s’ha creat una nova tarifació per a famílies

monoparentals o nombroses a les

instal·lacions esportives municipals.

8) Està en marxa des del final del 2014 el

Programa Làbora

9) L’Ajuntament ha posat en marxa diverses

iniciatives que configuren una nova política

pública d’habitatge: la Unitat Contra l’Exclusió

Residencial (UCER), que actua de forma

preventiva per aturar desnonaments; S’han

ampliat les adjudicacions de pisos per a

col·lectius vulnerables; S’han incrementat els

ajuts al pagament del lloguer; han augmentat

Els ajuts a la rehabilitació dels habitatges des

d’una perspectiva sostenible; ampliació de les

bonificacions en l'IBI. També s’ha aprovat el

Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025, que

posa les bases per una acció decidida i

sostinguda en el temps per augmentar el rol

públic en el mercat de l’habitatge (noves

promocions, mobilització d'habitatge buit,

finançament de la UE per lloguer social,

adquisició d'habitatge, adjudicació de solars i

iniciatives supramunicpals com l'Observatori

Municipal Metropolità de l'Habitatge de

Barcelona).
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Propostes 2015-2016

10) Instar i establir acords amb les companyies

proveïdores d’energia per evitar la pobresa

energètica.

11) Enfortir els espais i projectes

d’acompanyament per a famílies amb fills

evitant la proliferació de serveis, simplificant

i facilitant l’orientació en l’accés als

recursos, i clarificant referents i circuits. 

12) Prioritzar la intervenció primerenca i la

prevenció en l’etapa 0-3 anys des de la

detecció durant l’embaràs, diversificar i

ampliar serveis familiars de primera infància

i reforçar escoles bressol municipals en clau

d’afavorir la igualtat d’oportunitats. 

13) Garantir que joves de 16-18 anys i mares

adolescents no quedin exclosos de

programes formatius i d’inserció

sociolaboral. Ampliar els criteris de garantia

juvenil per evitar l’exclusió per motius

administratius; reforçar l’acompanyament i

orientació, i dotar de continuïtat i repensar

els programes de formació inicial (antics

PQPI).

14) Assegurar l’alimentació adequada amb

diferents estratègies durant tot l’any i

implicant els diversos serveis (pediatria,

escola, instituts, famílies...). Dimensionar bé

el problema, impulsar estratègies integrals i

no merament assistencialistes i avaluar-les. 

15) Reforçar l’atenció i la promoció de la salut

d’infants i adolescents, ampliant la cartera

de serveis de salut, especialment

bucodental i dèficits sensorials (ulleres,

audiòfons...), i els serveis de salut mental,

sobretot per a adolescents, sense deixar

d’impulsar la promoció de la salut

comunitària.

Respostes 2016-2017

10) El gener del 2017 van començar a funcionar

els punts d’assessorament energètic (PAE)

als districtes de la ciutat. També s'ha

aprovat una rebaixa del 2,4% en el rebut de

l’aigua; s'ha aprovat l’exempció a les famílies

en situació d’exclusió residencial del

pagament de la taxa de clavegueram i es

facilita l’obtenció del Butlletí de

reconeixement d’instal·lacions elèctriques

(BRIE) a les llars en risc d’exclusió 

11) Vegeu el Grup Famílies

12) S’ha aprovat un nou Pla de construccions

de 10 noves escoles bressol municipals;

s’ha recuperat el suport educatiu a les

escoles bressol i s’ha creat el nou Espai

Familiar Torrent, amb 40 places. També

s'ha canviat el sistema de tarifació social,

amb progressivitat en els preus.

13) Monitors dels campaments BAOBAB; suport

a l'aula per a l'atenció a necessitats

educatives especials a les escoles bressol,

quatre serveis específics per a joves amb

trastorns mentals.

14) Es posen a l’abast programes municipals

com els ajuts a beques menjador o els fons

d’infància 0-16 anys, o iniciatives

col·laboratives, canalitzades a través de

l’Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

15) S’ha engegat una línia per afavorir l’accés de

les persones amb menys recursos a

prestacions com l’odontologia. A més, el

primer Pla de salut mental de Barcelona

posa un èmfasi especial en la intervenció en

la infància i adolescència.
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16) Lluitar contra el fracàs escolar, donant

suport als centres amb més complexitat,

reduint ràtios i amb recursos específics,

revisant horaris compactats a secundària,

ampliant programes Èxit i coordinant

accions educatives dels territoris.

17) Reforçar i ampliar els centres oberts amb

criteris territorials i de necessitat, i explorar

l’ús de centres d’ensenyament a les tardes i

durant vacances com a centres oberts, i

enfortir el treball amb famílies.

Respostes 2016-2017

16) El curs 2017-2018 s'han dotat els centres

de més personal docent i també tècnics de

suport educatiu i d'altres recursos per a

l'atenció a alumnat amb necessitats

educatives especials. També s'han potenciat

els programes Èxit 1 i Èxit 3 de reforç

escolar en el pas de primària a secundària,

l’Èxit 2 per a la millora dels resultats

acadèmics, i l’Èxit estiu (reforç durant

vacances per a recuperació).

17) (Resposta a proposta 2006-2007). El 2016 a

la ciutat de Barcelona hi ha 25 centres

oberts.

El suport a les famílies amb infants de 0-3

anys es fa a través dels projectes “Ja tenim

un fill” i dels Espais familiars que el 2017

han inicat un procés de treball participatiu

per definir un nou model. També es creen a

les escoles bressol espais familiars

d’interrelació per a famílies que decideixen

criar els seus fills a casa.

El 2016 des de la Xarxa d’escoles d’Instituts

per a la igualtat i la no discriminació, s’han

dinamtizat grups amb famílies amb l’objectiu

de cophesionar-los i permetre que afloressin

les seves preocupacions.
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Els drets dels infants a participar en la vida
social i comunitària 

18) Potenciar la formació, processos i

mecanismes per fer efectiu el dret a la

participació d’infants i adolescents entre

professionals i als serveis, en especial de

l’Administració. Donar rellevància i concretar

en tots els espais on són presents processos

per incorporar les seves visions i

mecanismes perquè els infants parlin i els

adults els escoltem i revisem pràctiques

professionals i organització dels serveis per

tal que siguin més adequats als infants i

adolescents. 

19) Impulsar de manera coordinada i

sistemàtica estratègies de participació.

Promoure la coordinació entre espais,

projectes i experiències mitjançant, entre

d’altres, el rol actiu de la Xarxa dels drets

dels infants, i afavorir, entre d’altres, espais

de decisió de les entitats socials. 

20) Facilitar pràctiques d’autonomia i presa de

decisions a través de la coresponsabilitat

d’infants i adolescents per tal que siguin

protagonistes actius dels seus processos, en

tots els espais de quotidianitat i en la

governança de la ciutat.

Propostes específiques en relació amb la
política de rendes i infància

• Cobrir infants i adolescents com a ciutadans

amb drets específics i protecció especials i, per

tant, fins als 18 anys i no només fins als 16. 

• Ampliar els codis de la Classificació Nacional

d’Activitats Econòmiques (CNAE) de la targeta

Barcelona Solidària perquè més enllà de

l’alimentació, roba, calçat o material escolar

incloguin altres productes bàsics en la infància

i adolescència (higiene, llibres de text...), així

com la possibilitat de cobrir activitats

educatives, de lleure o culturals. 

Respostes 2016-2017

18-20) L’Ajuntament de Barcelona, a través de

l’Àrea de Drets Socials, impulsa el

projecte Benestar subjectiu de la infància

a Barcelona. Parlen els nois i noies:

satisfaccions, percepcions i expectatives.

L’objectiu és donar veu als nois i noies

de 10 a 12 anys amb la idea d’obtenir

dades inèdites i rellevants que permetin

formular propostes de política local per

millorar el benestar de la infància a la

ciutat. Les dades recollides seran,

inèdites i subjectives, ja que és la

primera vegada que es desplega una

enquesta de benestar subjectiu a la

ciutat, i seran homologables

internacionalment, ja que s’ha partit de

l’enquesta internacional Children’s

Worlds per elaborar el qüestionari, de

manera que es podrà comparar el

benestar dels infants de la ciutat amb el

de més de 30 països participants.

Respostes específiques en relació amb la
política de rendes i infància

• Amb les targetes del Fons d’infància es pot

accedir a productes alimentaris, tant en

supermercats com grans superfícies, en la

branca educativa a llibreries i papereries,

col·legis i acadèmies d’ensenyament

professional, també a roba i calçat, a

farmàcies, òptiques i drogueries, transport

públic, Ferrocarrils, Renfe, metro, taxis,

pagament de tributs i d’altres sectors com

hospitals i consultes mèdiques.
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• Analitzar la situació dels joves més grans de

16 anys en situacions especials com

discapacitats, així com les dones

embarassades i, per doble motiu, els casos

específics d’adolescents embarassades. 

• Col·laborar amb entitats en la gestió de

recursos com el Fons d’infància, entenent que

hi ha d’haver el criteri tècnic d’un/a

treballador/a social i s’han de facilitar les

transicions i la detecció de casos, ja que per a

moltes famílies el seu primer punt d’accés no

són els serveis socials, sinó les entitats, i que

Barcelona aposta per la col·laboració

municipal amb el Tercer Sector. 

• Recuperar el sentit inicial de la proposta de la

comissió del CMBS que no era de cobertura

de necessitats bàsiques finalistes, sinó un

canvi de model i avançar per assegurar rendes

suficients a les famílies amb infants i

adolescents com a drets subjectius a un nivell

de vida adequat on aquestes persones de 0 a

17 anys són les titulars de drets i ajuts. 

• Avançar cap a una coherència global més

gran i una integració dels diversos ajuts

econòmics municipals, en especial perquè

com que s’acaben resolent com a ajuts

d’emergència social, el seu disseny i

implementació no responen a una visió de

conjunt. 

• Diverses entitats socials han presentat en els

darrers anys propostes de mesures concretes

sobre polítiques de rendes i infància amb

molts punts en comú i amb alguna diferència;

en especial, sobre la titularitat del subjecte

(l’infant versus l’adult o la família) i la

cobertura (cert topall de renda considerada

situació de pobresa versus universal). Algunes

de les propostes (les de FEDAIA i d’UNICEF)

feien una estimació dels costos de la mesura i

també de la seva capacitat de reduir les taxes

Respostes 2016-2017

• La Generalitat de Catalunya ha aprovat la

renda garantida de ciutadania (RGC), que neix

per garantir que tots els ciutadans de

Catalunya puguin fer-se càrrec de les

despeses essencials per al manteniment propi

o de les persones que integren la unitat

familiar o de convivència. Els perceptors de

l’ajut cobraran una prestació garantida de 414

on s’hi afegiran 150  complementaris en

funció de si se segueix el pla d’inserció laboral

o d’inclusió social acordat entre l’Administració

i el beneficiari.

• El 27 de juny de 2017, l’Ajuntament de

Barcelona va organitzar una sessió de treball

centrada en el tema de la política de rendes i

infància: Fons d’ajuts 0-16 anys. S'hi va

analitzar el procés i de les oportunitats del fons

d’infància des de la perspectiva de famílies i

infants, comunitat i professionals, i es van

identificar proposter de millora per a futures

convocatòries del Fons 0-16 anys.
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de pobresa monetària en l’àmbit de Catalunya.

Propostes 2015-2016

• Cal instar la Generalitat perquè dugui a terme

les mesures aprovades pel Parlament i avanci

cap a la renda garantida de ciutadania d’abast

català i que en la seva implementació

progressiva prioritzi les famílies amb menors

d’edat a càrrec o amb persones amb

dependència sense ingressos (per malaltia,

discapacitat, etc.). En aquesta mateixa

direcció el Parlament ha aprovat recentment

una proposició de llei de modificació de la Llei

18/2003, de suport a les famílies, per establir

una prestació econòmica per a infants i joves a

càrrec menors de divuit anys, i la Comissió

d’Infància iniciarà properament el treball

parlamentari.

• Esperem que es presenti públicament

l’avaluació del Fons d’infància feta per

conèixer quin ha estat l’impacte social de la

mesura i la seva cobertura i assoliment

d’objectius, així com per contribuir al debat

públic sobre recursos suficients a les famílies

amb infants i adolescents.

• Esperem que, en el marc del procés de

definició d’un ajut municipal, es constitueixi

una comissió tècnica per treballar en clau

d’infància sobre la seva concreció (serà un

ajut ciutadà 0-99 anys? Un ajut com a família?

Amb quin pes en l’accés el fet d’haver-hi

infants a la llar? Quina ponderació en la

quantia?...). I que, en qualsevol cas, es tinguin

en compte aquestes aportacions.

Respostes 2016-2017

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:09  Página 236



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

237

Valoració per part dels membres del grup d’Infància de les respostes
de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període 2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre diagnosi i polítiques socials

Visiblitat dels drets dels infants

Indicadors i baròmetres d’infància

Valoració dels programes de les TIC

Recerques aplicades

Polítiques de rendes

Sobre dret a la participació
ciutadana, social i comunitària

Augment del coneixement del

benestar subjectiu dels infants de

Barcelona

Nombre adequat d’espais de

participació infantils: el Pregó i

l’audiència, Infolab

Estimació de l’Ajuntament per a la

creació d’un Consell d’Infants

Accés dels infants a activitats de

lleure educatiu, cultural i/o esportiu

Desplegament de la Xarxa de

centres oberts

Creació del Servei per a Famílies

amb Adolescents i els punts “Aquí

t’escoltem”

Formació dels agents socials per

promoure i garantir la participació

infantil
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                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre el dret a un nivell de vida
digna

Augment de la despesa i recursos

en atenció a la infància vulnerable

Millora de les polítiques de

protecció dels infants

Inclusió social d’infants i joves

Millora de col·laboració, coordinació

i cooperació entre els agents socials

que actuen amb la infància en un

mateix territori

Cobertura de necessitats bàsiques:

hàbitat i subministraments

Accés al servei de menjador per a

tots els infants en situació de

vulnerabilitat

Implemantació i desenvolupament

dels Fons d’infància 0-16 anys

Aportació del grup a diferents
projectes i programes

Pla municipal d’inclusió 2005-2010

Pla d’inclusió social 2011-2015

Programa d’actuació municipal

2011-2015

Pla d’actuació municipal 2016-

2019

Programa municipal per a la

infància i l’adolescència 2007-2010

Pla municipal per a la infància

2013-2016

Aportacions a l’avantprojecte de Llei

dels drets i oportunitats de la

infància i l’adolescència

Pacte del Temps 2014
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Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?
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POBRESA

LA POBRESA A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

Des de la seva creació el 1988, el grup de treball Pobresa ha elaborat propostes i recomanacions per afa-

vorir polítiques d’inclusió social, des de la transversalitat però també fent atenció a l’especificitat de les

problemàtiques que pateixen els col·lectius més vulnerables. L’any 2015 el grup deixa de ser actiu en un

context on es crea la Taula contra la feminització de la pobresa i el Grup de treball Sensellarisme.

2017
B-MINCOME: projecte pilot de lluita contra

la pobresa i la desigualtat a zones
desafavorides de Barcelona.

Estratègia d’inclusió i reducció de les
desigualtats de Barcelona 2017-2027.

2014
Posada en marxa del programa Housing First.
Posada en marxa del Programa Làbora.

2016
Presentació de l’Estratègia per a l’ocupació de Barcelona
2016-2020 (EOB).
Pla de lluita contra el sensellarisme a Barcelona 2016-2020.
Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025.

2008
Presentació de la Mesura de govern per a la
contractació responsable.
Signatura del Pacte per l’Ocupació de Qualitat 
2008-2011.

2012
Pla per a la inclusió social de Barcelona

2012-2015.

2013
Programa Personalitzat de Recerca de Feina

(PROPER).
Mesura de govern per a la contractació

pública responsable amb criteris socials i
ambientals.

2005
Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010.
Posada en marxa de la Xarxa d’inserció sociolaboral de
Barcelona.
Creació de la Xarxa d’atenció a persones sense llar.

2009
Programa d’acció social contra la pobresa

2009-2014.
Propostes de millora en l’atenció social i

sanitària a les persones sense sostre amb
problemes de salut mental.

Model de serveis socials bàsics de
l’Ajuntament.

2007
Programa municipal d’atenció social a

persones sense sostre.

2010
Aprovació de la Mesura de govern de polítiques socials
d’habitatge.
Constitució de la Xarxa d’habitatges d’inclusió de
Barcelona, en el marc de l’Acord ciutadà per una
Barcelona inclusiva.
Declaració pública de l’Acord ciutadà per una Barcelona
inclusiva: 2010 any europeu de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social.
Campanya “Imagina un 2015 sense ningú cal carrer”, de
la xarxa d’atenció a persones sense sostre.
Pacte per l’ocupació de qualitat: Pla d’acció 2010.
Mesura de govern de polítiques socials d’habitatge.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE POBRESA 
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2015

Abordatge de la POBRESA 

• Serveis d’atenció a les persones sense sostre.

• Housing first.

• Estratègia per combatre els rumors i estereotips.

• Projecte Menors majors.

El dret a l’HABITATGE

• Xarxa d’habitatges d’inclusió de Barcelona.

• Accés dels col·lectius vulnerables.

• Execucions hipotecàries i desnonaments.

• Lluita contra la pobresa energètica.

• Cobertura dels subministraments bàsics.

Impuls a l’ECONOMIA SOCIAL i INSERCIÓ sociolaboral

• Programa Làbora.

• Programa Personalitzat de Recerca de Feina.

• Programa d’Inserció Sociolaboral.

• Plans de desenvolupament econòmic.

• Emprenedoria col·lectiva.

• Contractació responsable.

• Economia social.

• Pla de la Franja Besòs.

• Pla de buits urbans amb implicació territorial i social (Pla BUITS).

ALIMENTACIÓ i cobertura de les necessitats bàsiques

• Àpats en companyia.

• Àpats a domicili.

• Xarxa de menjadors socials.

• Distribució d’excedents alimentaris.

• Cobertura de les necessitats bàsiques.

• Fons d’infància.

• Targeta Barcelona Solidària.

• Renda garantida de ciutat.
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

En els darrers anys, l’Ajuntament ha fet un esforç important per desenvolupar un sistema de

serveis orientats a la inclusió, la cohesió social i el benestar de totes les persones que hi

viuen.

Abordatge de la POBRESA

El curs 2007-2008 el grup Pobresa va realitzar una anàlisi sobre la pobresa a la ciutat i va fer

propostes que van ser clau per a l’elaboració del Programa d’acció contra la pobresa 2009-
2014, concebut amb els objectius d’atendre les persones i famílies econòmicament més vul-

nerables i la infància en risc; reforçar les polítiques d’inclusió en matèria d’habitatge i ocupa-

ció; enfortir el conjunt de prestacions econòmiques, i afavorir el ple desplegament dels dis-

positius d’atenció en casos d’exclusió social severa. Cal destacar la creació d’un espai per-

manent de debat, intercanvi i construcció de visions compartides entre tots els actors que tre-

ballen en l’àmbit de la vulnerabilitat i la pobresa, canalitzant el saber col·lectiu generat cap a

les institucions (formulació de propostes) i cap a l’opinió pública (sensibilització). De les 55

accions previstes al programa, destaca un decàleg d’accions d’execució prioritària, l’accés a

l’habitatge per a casos d’alta vulnerabilitat, els serveis d’inclusió laboral, l’increment d’equi-

paments d’inclusió per a casos d’exclusió social severa, i l’ampliació del treball en xarxa amb

les entitats d’iniciativa social.

La despesa vinculada al Programa d’acció contra la pobresa el 2010 va representar a

l’entorn del 35,5% del conjunt de la despesa municipal d’acció social. També cal des-

tacar l’increment del pressupost de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadana (6%) i l’Institut

Municipal de Serveis Socials (12%) per atendre les necessitats dels que es troben en

una situació més desfavorida.

L’any 2007, des de la Regidoria d’Acció Social es va elaborar i impulsar el Programa muni-
cipal d’atenció a persones sense sostre, que va ser analitzat tècnicament amb el grup de tre-

ball Pobresa i la Comissió Permanent del CMBS i que tenia l’objectiu estratègic de prevenir

la consolidació de processos de desarrelament en les persones sense sostre, atendre el

col·lectiu de persones en situació d’exclusió social intensa mitjançant una xarxa integral i

diversificada d’equipaments i serveis, i generar processos d’inclusió per a la recuperació de

l’autonomia personal i la vinculació interpersonal i comunitària.

El Programa d’atenció a persones sense llar ha passat de les 646 places de 2007 a les 1.343

el 2018.
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Evolució de les places en equipaments municipals d’allotjament i residència per a persones
sense llar. Barcelona. 2007-2018

                                                          2007   2010    2011   2012   2013    2014    2015    2016   2017   2018

Centres de primera acollida                   260     250      250     250     255      255     255      255     255     255

Centres residencials                              214     234      234     241     321      336     336      336     377     398

Hotels i pensions                                   100     120      120     120     100      100     100      100     100     200

Habitatges d’inclusió (temporals)             72     148      193     193     321      321     321      369     405     425

Housing First / Primer la Llar                                                                          10       34        60       65       65

Total places allotjament / residència   646    752     797    804    997  1.022 1.046  1.120 1.202 1.343

La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL), impulsada el 2005 per

l’Ajuntament en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, ha anat creixent i el

2016 estava integrada per 33 entitats i organitzacions. La seva missió principal és enfortir la

capacitat d’organització de la ciutat per acompanyar les persones sense llar en un procés de

recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i vinculació d’aquestes

persones als recursos existents, establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre

el sector públic i les entitats socials. La Xarxa va organitzar el 7 de juliol de 2009 una jornada

tècnica on van participar tots els agents implicats per avaluar les estratègies que cal seguir

en el futur per millorar l’atenció que es presta a aquest col·lectiu. També des de la Xarxa es

va fer l’exposició del projecte Retrats Sense Sostre (2014) i es van impulsar “accions flash

mob”. El curs 2013-2014 es va posar en marxa la campanya “Imagina un 2015 sense ningú
al carrer”, un manifest per convidar les administracions, les entitats i la societat civil en gene-

ral a fer-se ressò de l’objectiu 2015 d’eradicar la situació de les persones que dormen al

carrer. El 2016 la campanya ha estat “Podries ser tu”.

La XAPSLL elabora el recompte de persones sense llar des de l’any 2008 (vegeu pàgina 161

del Grup de treball Sensellarisme). Des de l’any 2008 fins a l’actualitat, el nombre de perso-

nes que dormen al carrer detectades pels successius recomptes ha passat de 658 a 956, un

increment del 45,3% malgrat que el 2017 s’han recomptat 70 persones menys. De fet, el

nombre de persones que es veuen abocades a dormir al carrer no ha parat d’augmentar

durant els darrers anys, com passa en altres ciutats europees, en un context d’increment i

enquistament de la pobresa i de la desigualtat social. Ara bé, aquest any s’observa un cert

manteniment de les xifres globals, amb un trasllat d’aproximadament un centenar de casos

que han passat de pernoctacions al carrer a allotjaments en recursos.

Hi ha diferents causes que podrien explicar aquestes xifres i caldrà analitzar-ho amb més

profunditat. En qualsevol cas, cal destacar que els esforços i recursos destinats a l’atenció a

les persones sense sostre tampoc ha parat de créixer, tant per part de les entitats com de

l’Ajuntament de Barcelona. Així ho demostra el fet que el nombre de persones que dormen

en recursos residencials ha augmentat un 76,3% en l’última dècada, passant de 1.190 al

2008 a les 2.099 persones d’enguany.
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La realitat és que cada cop és més difícil que les persones ateses accedeixin a un habitatge

de lloguer o a una habitació, malgrat obtenir ingressos, mentre creix el nombre de persones

sense llar que tenen feina. En concret, si un 5% de les persones sense llar al 2012 tenien

ingressos provinents del treball, amb les dades que disposem aquest percentatge s’ha tripli-

cat i el 2017 era el 14,3% de les persones allotjades per la XAPSLL.

                                                                                  Persones en recursos 
                          Persones al carrer                    d’allotjament de la XAPSLL                       Persones sense llar

2018                                         956                                                    2.099                                            3.055

2017                                      1.026                                                    1.954                                            2.980

2016                                         940                                                    1.907                                            2.847

2015                                         892                                                    1.672                                            2.564

Amb relació als serveis d’atenció a les persones sense sostre cal destacar la creació el 2007

del Programa d’intervenció per a persones sense sostre amb malaltia mental, un servei plu-

ridisciplinari que estableix una intervenció coordinada entre els professionals de la xarxa de

salut i de la xarxa social, i el Servei d’Inserció Social, que està organitzat en dos serveis, el de

carrer/medi obert (SIS Detecció, que ofereix atenció en medi obert, detectant les persones

sense llar que pernocten a l’espai públic, i també realitza acció preventiva i atén les persones

en situació de vulnerabilitat que fan pernocta al voltant o a l’aeroport) i el de tractament (SIS

Primera Acollida i SIS Tractament). Els equips del servei d’inserció social i del servei d’atenció

social a persones itinerants (SASPI) van atendre durant l’any 2011 4.673 persones (un 3,5%

més que l’any anterior).

Servei d’Inserció Social (SIS). Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic, 2016

                                                                                                                        2015      2016   % d’increment

Persones detectades al llarg de l’any pels equips de carrer                               1.603     1.674                   4,43

Recursos de derivació desplegats pels equips de carrer                                       701        747                   6,56

Persones ateses pels equips de tractament al llarg de l’any                              2.331     2.135                  -8,41

Mitjana de persones usuàries en atenció als equips de tractament 
al llarg de l’any                                                                                                 1.000     1.132                 13,20

Persones ateses per l’equip el Prat-Aeroport al llarg de l’any                                  78        107                 37,18

D’altra banda, el 2008 el Consorci Sanitari de Barcelona va crear l’equip psiquiàtric ESMeSS,

que intervé a la ciutat a petició de SIS Detecció. Fins al 2017 l’ESMeSS estava format per set

professionals, i el 2017 ha crescut amb set professionals més en una ampliació que assumirà

el CatSalut.

Per la seva banda, el Servei d’Atenció a Persones Vulnerables va millorar el 2010 les

instal·lacions de l’Equipament Integral Meridiana i va fer el trasllat del Centre de Primera

Acollida Almogàvers a les noves instal·lacions de l’Equipament Integral Nou Barris. També cal
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destacar l’elaboració de protocols de derivació entre serveis i la revisió de circuits de funcio-

nament interns i externs, així com les taules de coordinació entre el Departament de Persones

Vulnerables i els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí per tal d’as-

segurar un abordatge de les situacions més vulnerables de les persones sense sostre.

El 2014 es va engegar un nou model d’atenció basat en el housing first (l’habitatge pri-

mer), que inverteix la metodologia de treball i fa de l’accés a l’habitatge el primer pas

d’intervenció. A partir d’aquí no és la persona la que va canviant d’entorn en funció del

seu comportament i grau de compromís en la millora, sinó que són els professionals

els que s’adapten. L’accés a l’habitatge va acompanyat d’un suport continuat, flexible

i individualitzat amb professionals que segueixen el cas i sobretot amb la figura de l’u-

suari expert contractat, una persona que té l’experiència viscuda similar i que acom-

panya i coordina l’atenció a aquella persona.

El 2016 i amb un procés participatiu amb suggeriments i aportacions del Grup de

Treball Sensellarisme del CMBS, s’aprova el primer Pla de lluita contra el sense lla ris -

me a Barcelona 2016-2020.

L’Estratègia per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural a la ciutat de
Barcelona està impulsada per l’Ajuntament i treballa des d’àmbits diferents, però amb un

objectiu comú: detectar els principals rumors sobre la immigració que afecten la convivència.

Els materials i recursos de l’Estratègia antirumors són: la web Xarxa BCN Antirumors; el curs

gratuït “La interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips”; el Manual per combatre

rumors i estereotips sobre diversitat cultural a Barcelona; el Còmic Antirumors, de difusió gra-

tuïta; el debat ciutadà “Com vivim en la diversitat”, i la Xarxa BCN Antirumors. Des d’aquesta

xarxa, que acull entitats, equipaments, serveis municipals, persones a títol individual i altres

actors socials, es defineixen missatges informatius, eines i estratègies comunicatives destina-

des a combatre els rumors i estereotips sobre diversitat cultural.

D’entre els serveis i programes d’atenció a la població estrangera en situació de desempara-

ment cal destacar el Servei de Detecció i Intervenció (SDI), que actua en medi obert amb els

menors estrangers no acompanyats i amb manca de vincles familiars o sense referents a la

ciutat, i el projecte Menors majors, que dona resposta a la situació de les persones amb un

passaport que els acredita com a menors d’edat però que segons les proves físiques realitza-

des per la Fiscalia a petició de la DGAIA es consideren majors d’edat i, per tant, no poden

entrar en el circuit d’atenció per a menors. Aquest projecte disposa de cinc pisos d’inclusió

amb 30 places per acollir aquests joves fins que arriben a la majoria d’edat que indica el seu

passaport i els ajuda a conèixer la realitat de la ciutat i a dotar-se de les capacitats bàsiques

per poder-se integrar en l’entorn laboral.
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El dret a l’HABITATGE

L’actuació dels diferents departaments municipals permet donar resposta tant a les situa-

cions d’exclusió residencial i pobresa com a les situacions d’urgència generades per la pos-

sibilitat de pèrdua o la pèrdua efectiva de l’habitatge.

La Mesura de Govern de polítiques socials d’habitatge, aprovada el 2010, va conformar l’es-

pai compartit dels programes i recursos per a la inclusió residencial a Barcelona:

• Xarxa d’habitatges d’inclusió de Barcelona, constituïda el 2010 i concebuda com a xarxa

única de recursos d’inclusió residencial. A final de 2011 estava integrada per 30 entitats i

el 2017 són 46.

• Contingents de reserva i criteris d’accés dels col·lectius vulnerables; el 2010 es va aprovar

la reserva de 140 habitatges per a col·lectius en risc de vulnerabilitat econòmica, persones

amb discapacitat i dones víctimes de la violència masclista. El curs 2011-2012 es va con-

solidar el Fons d’Habitatge de Lloguer Social, és a dir, el parc públic de lloguer en què l’u-

suari paga segons la seva capacitat econòmica.

• Allotjaments col·lectius per a persones en risc d’exclusió social. La primera actuació es va

fer al barri de Fort Pienc, amb 40 habitatges dotacionals i 30 places per a persones amb

risc d’exclusió social.

• Altres programes i recursos d’inclusió residencial: Mesa d’habitatges d’emergència social,

peticions i ajuts de caràcter social per al pagament del lloguer, borses d’habitatge de lloguer

i Programa social d’arranjament d’habitatges.

El curs 2015-2016, a partir de la constatació que dels 120.000 habitatges protegits necessa-

ris només n’hi havia 10.500 disponibles, es va treballar per posar a ple rendiment l’activitat

constructiva del Patronat, amb una despesa prevista de 250 milions d’euros en quatre anys.

També es va potenciar la compra i cessió d’habitatges d’entitats financeres i es van posar en

marxa programes de mobilització dels habitatges buits de particulars. Tot i aquestes mesures,

davant la dificultat d’assolir aquest percentatge d’habitatge assequible, es van impulsar altres

línies de treball per prevenir la pèrdua d’habitatge: es van reforçar els ajuts al pagament del

lloguer (el setembre de 2015 es va publicar la primera convocatòria d’ajuts urgents al paga-

ment del lloguer amb fons exclusivament municipals; també es va treballar per aconseguir

una convocatòria única i oberta tot l’any); es va crear una unitat contra l’exclusió residencial

per aturar desnonaments i lluitar contra l’exclusió residencial (durant el primer semestre de

2016 va atendre 1.278 casos); es va modificar el reglament d’emergència per tal d’ampliar

els supòsits de pèrdua d’habitatge habitual, i es va fer sensibilització sobre el dret a l’habitat-

ge, a més de crear un observatori per analitzar les dades relacionades amb l’habitatge.

Algunes de les actuacions impulsades en matèria d’habitatge han estat l’aprovació del Pla pel

dret a l’habitatge 2016-2025, el finançament europeu per a noves promocions d’habitatge de

lloguer social; l’adquisició d’habitatges a la zona del Raval; l’adjudicació de solars per a llo-
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guer assequible i en règim de venda del dret a superfície; el cohabitatge en cessió d’ús, i ini-

ciatives d’àmbit supramunicipal com la creació d’una societat 100% pública o la creació de

l’Observatori Municipal Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

Barcelona té una trajectòria d’èxit en la innovació en habitatge. A partir de 2006, per respon-

dre a les dificultats de fer front al pagament del lloguer de joves i de seguir vivint en habitatges

no accessibles per a la gent gran, l’Ajuntament va innovar creant la figura dels “habitatges

dotacionals”.

Cal seguir innovant per actuar amb la màxima rapidesa, incorporant les innovacions tecnolò-

giques i comptant amb totes les entitats i agents de la ciutat per multiplicar els resultats.

Barcelona aplicarà al llarg del 2018 un nou model per crear noves solucions habitacionals

més ràpidament i sense renunciar a la qualitat, a fi d’augmentar de forma urgent les solucions

d’allotjament de la ciutat amb nous formats que puguin estar en servei abans que l’obra con-

vencional i amb la voluntat d’ampliar el parc públic de pisos i evitar l’expulsió de veïns i veïnes

dels seus barri.

Els Allotjaments de Proximitat Provisionals (projecte APROP) són nous equipaments

comunitaris destinats a reforçar el Pla pel dret a l’habitatge, de construcció ràpida i

industrialitzada, pensats per fer un ús temporal de solars vacants sense comprometre

el seu ús futur, desmuntables per ser reaprofitats en un nou emplaçament. Aquests

tipus d’equipaments funcionen amb èxit des de fa anys a diferents ciutats del món,

com per exemple Àmsterdam, Copenhaguen o Vancouver, tot i que Barcelona adaptarà

el projecte a les realitats pròpies.

Els blocs que es construeixin es repartiran pel conjunt de la ciutat, combinaran dife-

rents perfils de residents i està previst que en alguns casos incloguin equipaments

públics per reforçar la seva vessant comunitària. De fet, la intenció és desenvolupar el

programa de la mà d’entitats de la ciutat. Fins ara ja s’ha compartit el projecte amb

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), la Federació

d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) o la Fundació Hàbitat 3, entre

d’altres. La iniciativa ha tingut l’impuls del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona.

La prova pilot –que començarà el 2018– arrencarà amb un pressupost de 5,3 milions

d’euros i la construcció d’un total de 92 allotjaments (21 individuals i 71 dobles) per a

prop de 250 persones. Aquestes promocions s’aixecaran en tres solars diferents dels dis-

trictes que concentren un major problema de gentrificació: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i

Sant Martí, tot i que la previsió és que s’estenguin progressivament a solars de tots els

districtes de la ciutat. El programa no substitueix les promocions que ja estan previstes.

Des del Consell de l’Habitatge Social, l’any 2010 es va crear el Grup de treball sobre execu-
cions hipotecàries i desnonaments, que va identificar els problemes que calia solucionar:

manca d’informació i desconeixement dels serveis i itineraris per part de la població i manca

de criteris d’atenció a les oficines de serveis socials i d’habitatge.
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El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 2011 va traslladar al Parlament de

Catalunya, dins el marc de la seva iniciativa d’estudi i anàlisi de les mesures sobre la

protecció davant dels procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual, diver-

ses propostes consistents a modificar la legislació hipotecària per evitar el sobreendeu-

tament personal i familiar.

El 2011 es va aprovar una Mesura de govern per reduir el nombre de desnonaments, aten-

dre les persones que han estat desnonades, i fomentar la informació en matèria d’habitatge.

Algunes de les mesures que es van portar a terme van ser:

• Protocol de col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per posar en

contacte el ciutadà afectat per processos de desnonament amb els serveis municipals.

• Conveni amb el Col·legi de Procuradors perquè els desnonaments siguin comunicats amb

antelació als serveis socials i que aquests puguin actuar amb previsió.

• Increment d’un 20% les hores d’atenció i assessorament jurídic a les oficines d’habitatge i

augment del fons econòmic destinat a atendre a les famílies amb deutes d’habitatge per al

2012.

• Posada en marxa del Servei de Mediació entre propietaris i llogaters a les oficines d’habi-

tatge, per tal d’evitar els procediments judicials instats pels propietaris dels habitatges en

els casos en què és possible arribar a una solució alternativa.

• Declaració de Barcelona com a “ciutat activa i compromesa en la prevenció de desnona-

ments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge” i creació d’una

comissió especial mixta per estudiar les mesures a emprendre des de l’àmbit municipal

per evitar els desnonaments i buscar alternatives que els previnguin.

• Suport municipal al procés de recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular

(ILP) per a la discussió en el Congrés dels Diputats d’una reforma legislativa per regular la

dació en pagament amb efectes retroactius.

• Conveni amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’Observatori de Drets

Econòmics, Socials i Culturals (DESC).

• Col·laboració amb Càritas en matèria d’habitatge.

L’Ajuntament va iniciar l’any 2012 un conjunt d’accions per lluitar contra la pobresa ener-
gètica i garantir els subministraments bàsics a les persones amb precarietat econòmica,

establint acords i convenis amb les companyies distribuïdores d’aigua, gas i electricitat. Així,

en tots els centres de serveis socials hi ha un Servei d’Atenció a la Pobresa Energètica que

informa i assessora els consumidors sobre quines mesures han d’emprendre per tal que les

companyies no els tallin el subministrament i sobre com mantenir la llar en unes condicions
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adequades de temperatura a un preu just. D’altra banda, el 2014 l’Institut Municipal de

Serveis Socials va signar convenis amb Endesa i amb Gas Natural Fenosa per agilitzar el

pagament d’ajuts municipals directament a la companyia subministradora per tal d’evitar els

talls de subministrament energètic dels usuaris en situació de vulnerabilitat econòmica. Així

mateix, el 2014 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar un

protocol per evitar els talls de subministrament a qualsevol ciutadà que no pugui fer-se càrrec

de les factures.

Així mateix, s’han posat en marxa diversos acords i mecanismes per garantir el dret d’accés

als subministraments bàsics d’aigua potable, gas i electricitat. El gener de 2017 es van posar

en marxa els punts d’assessorament energètic (PAE), que van atendre al llarg de 2017 unes

23.000 persones i van evitar més de 5.000 talls de subministrament. Fins al setembre de

2017 han informat 6.285 persones, han gestionat 985 bons socials, han fet 576 canvis de

titularitat de contracte i han tramitat 1.048 canvis de potència per reduir la factura elèctrica.

Impuls a l’ECONOMIA SOCIAL i INSERCIÓ sociolaboral

Les polítiques d’ocupació i inserció laboral han de tenir en compte especialment els col·lec-

tius amb risc d’exclusió social. Per això, el Pacte per l’Ocupació de Qualitat 2008-2011 va

incloure accions específicament orientades a la inserció adreçades a persones amb baixos

nivells de formació, a joves, a persones nouvingudes, a mares soles, a persones desocupades

de llarga durada, etc. L’Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona 2016-2020 també es con-

figura com el marc per al desplegament de diferents línies estratègiques per a la promoció

d’ocupació de qualitat per a totes les persones, especialment per als col·lectius més vulnera-

bles.

El programa Làbora va néixer l’any 2014 a partir del context de crisi econòmica i social

on s’evidencia un enquistament de la borsa d’atur estructural per l’augment del volum

de persones en risc d’exclusió social i laboral.

Làbora és una iniciativa conjunta, que forma part de l’Estratègia per a l’Ocupació 2016-

2020, de cooperació público-social, que està impulsada per l’Institut Municipal de

Serveis Socials (IMSS) juntament amb Creu Roja, Entitats Catalanes d’Acció Social

(ECAS) i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) pensat per millorar

la formació i la capacitació de persones en situació de vulnerabilitat amb un perfil amb

especials dificultats d’accés al mercat laboral. El projecte facilita que empreses i enti-

tats tinguin accés a una borsa de candidatures.

En els tres anys d’execució s’han articulat millor els vincles i la coordinació amb

Barcelona Activa, així com amb els serveis SAIER, atenció a les dones i el programa

d’assentaments (OPAI). S’ha treballat per la millora contínua en la intervenció dels

col·lectius més vulnerables i per apoderar-los en els seus processos de millora d’ocu-

pabilitat.
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Les dades del programa Làbora es presenten a la taula següent.

                                                                                                                       2016                  2017

Persones derivades de Serveis Socials1                                                            5.592                 6.468       16%

Persones ateses1

(persones que assisteixen a alguna acció del programa Làbora)                       5.020                6.5052       30%

Insercions                                                                                                       1.613                 1.893       17%

Contractes                                                                                                       1.967                 2.362       20%

Pressupost                                                                                             2.804.341        2.880.000          3%

1 La diferència entre derivades i ateses recau en què hi ha persones derivades que causen baixa perquè han trobat feina, no estan interessades
a continuar, se’ls cita en diverses ocasions i no acudeixen, etc.

2 L’any 2017 es van traspassar les persones del 2016 que no havien acabat la formació.

El 2013, com a resposta a l’increment de l’atur, especialment en determinats col·lectius, es

va crear el Programa Personalitzat de Recerca de Feina (PROPER), adreçat a persones d’en-

tre 40 i 60 anys. També es va continuar amb el Programa d’Inserció Sociolaboral (PISL), dis-

positiu integral d’orientació, tutorització i inserció per a persones amb especials dificultats i

en risc d’exclusió social, que el 2012 va atendre 459 persones.

El 2016 Barcelona Activa va impulsar plans de desenvolupament econòmic (PDE) a sis dis-

trictes de la ciutat (Nou Barris, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sant Martí i Horta-

Guinardó), una nova estratègia per impulsar el desenvolupament local dels districtes a partir

de la concertació d’una estratègia amb els actors del territori.

D’altra banda, els últims anys Barcelona Activa ha desenvolupat activitats i programes per

promoure l’emprenedoria col·lectiva, per tal d’impulsar organitzacions socioempresarials amb

governança col·lectiva. En destaca el Programa a Mida “Construïm en Femení”, que es diri-

geix a dones amb una idea per desenvolupar des de l’emprenedoria col·lectiva, i amb el qual

es contribueix a la lluita contra la feminització de la pobresa. D’altra banda, també s’està

impulsant un model d’intervenció socioeconòmica per a col·lectius vulnerables, basat en el

cooperativisme.
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La Mesura de Govern per a la contractació responsable: contractació social i ambiental,

aprovada el desembre de 2008, fixava per al període 2009-2010 un objectiu molt con-

cret: arribar als 10 milions d’euros en contractes amb entitats i empreses d’inserció,

garantint així que l’ocupació creada beneficiés les persones en risc d’exclusió laboral.

D’altra banda, el 2013 es va aprovar la Mesura de govern per a la contractació pública

responsable amb criteris socials i ambientals. Amb aquesta normativa municipal s’es-

tablia que per poder licitar a l’Ajuntament és necessari l’acompliment de la LISMI. A

més, la Comissió Mixta de Contractació pública responsable va treballar amb tot el sec-

tor social en la millora i proposta de mesures per avançar més enllà del Decret de

Contractació Pública Responsable. En aquest mateix sentit, després d’una prova pilot

realitzada els anys 2012-2013, el 2014 va començar l’aplicació de clàusules socials als

contractes de manteniment que realitza l’Ajuntament als districtes; es van adjudicar

705 contractes amb reserva social o que inclouen clàusules de caràcter social.

Els últims anys s’ha donat impuls a les iniciatives d’economia social. En aquest sentit, el

2012 Barcelona Activa va impulsar una línia d’economia social, per treballar transversalment

amb els serveis a les empreses, emprenedoria i ocupació, i el 2014 es va impulsar un dels

cinc projectes tractors de l’Estratègia Compartida per una Barcelona Inclusiva: “Una econo-

mia més social que promou una ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat”.

El curs 2012-2013 es va reforçar la Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB), que

organitza actuacions per promoure i visibilitzar l’economia social i l’emprenedoria social, com

la Fira d’Economia Social i Solidària, que el 2017 ha celebrat la setena edició.

El 2015 es va crear el Comissionat d’economia cooperativa, social i solidària per tal

d’articular el conjunt de polítiques municipals adreçades al desenvolupament de l’eco-

nomia social i solidària a la ciutat.

El 2015 l’Ajuntament va organitzar la Trobada Internacional d’Economia Solidària i
Municipalisme, adreçada a tècnics i representants polítics d’administracions, persones de

cooperatives, d’associacions i altres entitats de l’economia social i solidària i al públic en

general. La trobada va ser un espai de coneixement i d’intercanvi d’experiències sobre políti-

ques locals d’economia solidària que creïn ocupació de qualitat, millorin la cohesió social,

promoguin la democràcia econòmica i contribueixin a la sostenibilitat ambiental. El 2016 es

va repetir la trobada.

El 2017 s’ha celebrat la III Fira de Consum Responsable, Economia Social i Solidària, que

es desenvolupa durant el període de Nadal; és hereva de la Fira Solidària de Nadal

d’Economia Social, que se celebrava als Jardinets de Gràcia des de l’any 2012.
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Un altre exemple d’economia social són els diferents projectes del Pla de la Franja Besòs rea-

litzats entre l’Ajuntament i empreses socials o empreses d’inserció:

• Projecte per generar processos d’inclusió social al territori amb activitats de rehabilitació de

l’habitatge públic a Nou Barris.

• Microintervencions per a la formació i l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat

al districte de Nou Barris.

• Foment de l’emprenedoria i l’autoocupació mitjançant microcrèdits al districte de Sant

Andreu.

• Projecte “Formació, ocupació i treball per a la cohesió social al sector de l’eficiència ener-

gètica” al districte de Sant Martí.

• Suport a iniciatives col·lectives juvenils generadores de noves oportunitats ocupacionals-

professionals: “Cultura, música i arts – Estratègia de dinamització socioeconòmica i cohesió

social” i CABAL MUSICAL.

El programa municipal Pla de buits urbans amb implicació territorial i social (Pla

BUITS) té l’objectiu de dinamitzar terrenys en desús de Barcelona a través d’activitats

d’interès públic de caràcter provisional, impulsades per entitats sense ànim de lucre,

afavorint la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà.

La primera convocatòria es va impulsar l’octubre de 2012, amb l’objectiu de cedir la

gestió temporal de 19 solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense

ànim de lucre. Atès l’impacte positiu del programa, el 2015 l’Ajuntament va cedir 11

nous espais. Alguns dels projectes del pla són Can Roger, un espai de trobada (men-

jador social + hort urbà + espai d’expressió artística i cultural) per a persones del barri

que estan en una situació de vulnerabilitat, i l’Espai Germanetes, un projecte veïnal

entre els barris de Sant Antoni i l’Esquerra de l’Eixample que consisteix en l’elaboració

d’un pla d’autogestió veïnal per a un solar en desús des de fa 12 anys, a l’espera de la

construcció d’equipaments municipals i zones verdes.

ALIMENTACIÓ i cobertura de les necessitats bàsiques

L’Ajuntament de Barcelona per donar cobertura a l’alimentació per a persones en situació de

vulnerabiltiat o persones grans en situació de fragilitat posa a l’abast de la ciutadania diferents

programes i serveis:

• El programa Àpats en companyia, que fa un seguiment nutricional a les persones grans,

facilita les relacions entre els usuaris i els integra en les activitats i la vida comunitària. El

2010 es van obrir 7 nous menjadors a la ciutat, amb la qual cosa el nombre d’àpats diaris

del programa va passar de 514 a 689. L’any 2017 el nombre de menjadors a la ciutat és

de 29 i ha donat servei a 1.614 persones, un 7,37% més respecte el 2015.
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• Àpats a domicili, un suport a les persones grans per assegurar que tenen una alimentació

adequada i equilibrada El 2015 hi havia 1.654 persones usuàries i el 2017, 2.034.

• La xarxa de menjadors socials. El 2011 es van posar en marxa sis nous menjadors socials

(Horta, Poble-sec, Nou Barris, Cafè just, Sant Rafael i EMAUS), es va ampliar el de l’Obra

Social de Santa Lluïsa de Marillach i es van remodelar els de Meridiana i Paral·lel. El 2016

hi havia 18 menjadors socials que servien 1.567 àpats al dia. D’aquests, tres estan adreçats

a famílies amb menors i en total serveixen 76 àpats al dia.

• La xarxa de captació i distribució d’excedents alimentaris, a partir d’un conveni amb el

Banc dels Aliments. L’any 2011 es va ampliar el conveni amb el Banc dels Aliments per al

projecte Xarxa del fred, amb l’objectiu de millorar la distribució i conservació dels productes

frescos, freds i congelats a les més de 150 entitats receptores que els distribueixen direc-

tament, o bé a través de menjadors socials o directament al beneficiari. L’Ajuntament de

Barcelona i la Fundació Banc dels Aliments van millorar la coordinació entre els serveis

socials bàsics municipals, la Fundació i les entitats que reben els aliments del Banc i els

distribueixen a les persones vulnerables. Aquesta millora de la coordinació es va concretar

en un nou protocol de derivació de les persones usuàries dels serveis d’alimentació.

Així mateix, el 2011 es va fer una prova pilot per a la recuperació i distribució d’excedents ali-

mentaris dels mercats municipals de Barcelona, concretament al mercat de Sagrada Família

i al de la Barceloneta. Aquest projecte té com a objectiu implicar directament les entitats més

properes als mercats perquè puguin distribuir els excedents d’una forma àgil i més directa.

El Fons d’infància 0-16 anys, creat el 2015 a proposta de la Comissió d’Infància i Crisi del

CMBS, és un ajut de 100  al mes per infants i/o adolescents menors de 16 anys (fins a un

màxim de 900  per fill/a) que es fan efectius a través de la targeta Barcelona Solidària, amb

la qual les persones i famílies poden comprar en diferents cadenes de supermercats o boti-

gues que col·laboren en el projecte. A la convocatòria d’ajuts del 2017 es van incloure també

ajuts complementaris per a les famílies monoparentals que haguessin estat beneficiàries dels

fons d’infància. Per aquest concepte es van atorgar 900  per família.

El 2015 es van atorgar 11.059 targetes d’alimentació d’infància.

Ajuts econòmics d’Inclusió Targeta Barcelona Solidària. Institut Municipal de Serveis Socials, 2017

                                                                                              2016                                 2017  % d’increment
                                                                   Ajuts             Import ( )        Ajuts            Import ( )      dels imports

Targeta Barcelona Solidària entre les 
persones usuàries del Programa*               4.833          805.133,68      8.066     1.427.499,00            77,30%

Targetes d’alimentació 
infància 0-16 anys**                                19.336     22.476.370,00    17.398   15.231.839,46           -32,23%

Targetes ajut monoparental                         1.038          709.950,00      2.065     1.843.000,00          159,60%

B-Mincome (ajuts d’octubre a desembre)                                                 620        345.000,00

* Els imports gestionats a través de la targeta pel concepte alimentació estan inclosos dins dels ajuts econòmics d’inclusió social.

** 2017: ajuts d’abril a desembre.
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El Programa d’actuació municipal 2016-2019 es planteja assegurar el dret a una alimentació

adequada en totes les etapes de la vida, des de la perspectiva de la seguretat alimentària.

En aquest sentit, s’ha augmentat l’aportació econòmica de l’Ajuntament a les beques menja-

dor i s’han incrementat els ajuts a l’alumnat amb necessitats socials.

També en l’àmbit de ciutat, des de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva en el marc

del Projecte Tractor “Barcelona, garantia social per garantir la cobertura de les necessitats

essencials”, s’estan treballant un conjunt de mesures per abordar la problemàtica de la segu-

retat alimentària a la ciutat implicant tots els agents, i alhora es vol lluitar contra el malbara-

tament d’aliments i la destrucció d’excedents.

El Programa d’actuació municipal 2016-2019 es planteja establir un suport d’inclusió adreçat

a les llars en situació de pobresa o amb dificultat de cobertura de qualsevol necessitat bàsica,

i fixar una quantitat que asseguri a cada persona i de manera complementària un nivell de

renda per sobre del llindar de pobresa.

• Creació d’un programa específic del SIS als intercanviadors de transport. El SIS Medi

Obert crearà un programa de detecció i intervenció social a les estacions de Sants i del

Nord (i a l’estació de la Sagrera quan estigui en funcionament), inspirant-se en l’experiència

de l’equip del servei a l’Aeroport de Barcelona.

• Ampliació dels programes de housing first. Durant 2017, el programa Primer la Llar ha

crescut en 50 habitatges a través de la incorporació d’habitatge públic provinent del

Patronat Municipal de l’Habitatge. Entre 2018 i 2019, se sumaran 50 pisos més al progra-

ma. A l’hora de créixer en recursos, les entitats de la XAPSLL prioritzaran respostes resi-

dencials al sensellarisme basades en metodologies housing first. Durant el 2016

l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa 50 habitatges en el programa Primer la Llar

i finança 15 habitatges del programa Habitat de RAIS Fundació.

• Obertura d’un nou equipament per a nois i noies ex-tutelats (inaugurat el gener de 2018)

amb 20 places per a joves sense llar a fi de fer front a les seves necessitats específiques.

• Obertura d’un nou equipament per a persones amb problemes de salut mental, que es va

posar en marxa a l’inici del 2017. La Residència Cal Muns és un centre concertat amb la

Fundació Hospitalària Sant Pere Claver i disposa de 41 places d’estada limitada per a per-

sones en situació de sensellarisme i de serveis que donen cobertura a les necessitats bàsi-

ques i a les necessitats d’atenció sociosanitària de les persones acollides.

• Impuls d’un programa de reformes estructurals dels centres residencials en base a les

recomanacions i propostes del grup de treball Sensellarisme.

• Campanya comunicativa de sensibilització de la Xarxa d’atenció a persones sense llar

(XAPSLL): “Podries ser tu”. Es va posar en marxa entre el final de 2016 i començament de

2017 amb l’objectiu d’interpel·lar els ciutadans i ciutadanes perquè reflexionin sobre les

causes del sistema que porten una persona a viure al carrer, lluitant contra els estereotips
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i l’estigmatització del col·lectiu. La campanya es va presentar en un acte al Col·legi de

Periodistes en què es van donar a conèixer dos documents relacionats amb el fenomen i el

tractament que en fan els mitjans de comunicació: una guia d’estil sobre el sensellarisme,

que busca millorar el tractament, tant informatiu com polític, del fenomen de les persones

sense llar, i un document amb recomanacions i terminologia adequada en el tractament

informatiu de les persones sense llar.

En el camí per la posada en marxa del que podria aproximar-se a una renda garantida
de ciutat s’ha dissenyat un projecte pilot que ha rebut el suport de la UE en el marc

de la convocatòria “Accions Urbanes Innovadores” de l’article 8 del FEDER. El Projecte

B MINCOME “Combinant una renda mínima garantida (suport municipal d’inclusió) i

polítiques socials actives en zones urbanes deprimides de Barcelona” es basa en la

decisió municipal d’implementar una renda o suport monetari d’emergència com a

suplement d’ingressos per a les llars més pobres de la ciutat.

El Suport Municipal d’Inclusió (SMI), constitueix una de les parts centrals del projecte

B-MINCOME, és una realitat per a un total de 3.759 persones de 950 nuclis familiars

diferents que viuen en algun dels 10 barris que conformen l’Eix Besòs.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 255



256 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Pobresa

Propostes 2005-2006

Imaginaris socials que afecten la pobresa: els
equipaments socials
• Projectar el procés d’implantació amb una

bona informació científica d’experiències locals

i forànies generant un debat previ amb el teixit

associatiu dels barris.

• Constitució de comitès d’obertura (entitats,

tècnics i administració) com a promocionadors

de projectes, recollint propostes de millora.

• Desenvolupar un adequat procés informatiu a

l’entorn.

• Incorporar en el funcionament dels

equipaments una tasca de relació amb la

comunitat i política de portes obertes.

• Mitjans de comunicació.

Respostes 2006-2007

• Elaboració del Programa municipal d’atenció a

persones sense sostre.

• Constitució de comissions mixtes de

seguiment dels nous equipaments.

• Jornades de portes obertes i activitats

conjuntes amb el teixit social del barri. 

• Presentació del Programa als mitjans de

comunicació.

Propostes 2006-2007

• Pobresa infantil: intervenció global. Actuar en

l’aïllament social del sistema escolar, en les

activitats de lleure i enfortir les xarxes veïnals

que desenvolupin activitats integradores.

Augmentar dotacions dels equipaments

d’infància en risc de pobresa i exclusió.

• Dinàmiques de pobresa i privació: sistema

d’anàlisi pel diagnòstic continuat. Generar

debats socials oberts. Promoure polítiques

més consistents.

Respostes 2007-2008

Les respostes a les propostes elaborades

conjuntament amb el grup d’Infància relatives a

la pobresa infantil s’han assenyalat en l’apartat

d’Infància. 

• Elaborar i desplegar el Programa d’Acció

contra la Pobresa, orientat a persones i

famílies econòmicament vulnerables i a la

infància en risc, aplicant polítiques d’inclusió

en l’habitatge i l’ocupació, enfortint el sistema

de prestacions econòmiques, i completant la

xarxa d’atenció a persones sense sostre i la

xarxa de cobertura de necessitats bàsiques.

• Elaborar programes de cooperació transversal

entre les àrees.

• Promoure un pla de recerca per conèixer els

riscos d’exclusió.

PROPOSTES I RESPOSTES DE POBRESA 2006-2016
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Propostes 2007-2008

Criteris per a l’elaboració d’un pla municipal de

pobresa amb l’objectiu d’eradicar la pobresa:

• Contemplar la varietat de causes i

manifestacions de la pobresa.

• Desenvolupar un observatori permanent de la

pobresa.

• Actuar sobre les causes i la varietat de

situacions. Implementar polítiques d’inserció

laboral i social.

• Mesures d’ajuts i programes per atendre

situacions de crisis temporal.

• Confluència de polítiques de diferents àmbits

(laboral, formatius, de rendes...).

• Cooperació amb altres nivells de

l’administració.

• Promoure la cooperació social i el treball en

xarxa, reforçar i fer més operativa la xarxa

d’inserció sociolaboral.

• Contemplar la prevenció de la pobresa de

forma transversal en d’altres polítiques

generals.

Respostes 2008-2009

• Elaboració del Programa d’acció contra la

pobresa, amb un decàleg d’accions d’execució

prioritària:

1. Sistema integral de cobertura de

necessitats alimentàries (inclou un

programa d’alimentació social de persones

grans vulnerables). 

2. Suport econòmic d’inclusió i serveis

d’urgència social. 

3. Sistema de suport social i formatiu a les

persones en situació d’atur. 

4. Programa d’inclusió laboral de persones en

situació de pobresa i exclusió. 

5. Estratègies d’inclusió residencial: -

Habitatges d’emergència social i noves

modalitats d’habitatge dotacional - Xarxa

única d’habitatges d’inclusió. 

6. Ajuts i beques a famílies vulnerables per a

activitats socioeducatives. 

7. Desplegament del programa municipal de

centres oberts d’infància. 

8. Centre d’atenció integral a persones

drogodependents en situació d’exclusió. 

9. Increment d’equipaments i places

d’atenció a persones sense sostre. 

10. Ampliació fins a 10 xarxes d’acció en el

marc de l’Acord Ciutadà. 

• Desenvolupar un Observatori Permanent de la

Pobresa.

• Creació del Programa d’intervenció per a

persones sense sostre amb malaltia mental.

• Creació de l’equip psiquiàtric ESMeSS per a

persones sense sostre, amb nou professionals.
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Propostes 2008-2009

• Creació d’un parc d’habitatges protegits.

• Intervenció global vers els habitatges

sobreocupats.

• Posar mitjans per fer efectiva una finestra

única per als serveis socials per a persones

que es troben en situació de crisi per primera

vegada.

• Ampliar les ajudes econòmiques destinades a

conservar l’habitatge i evitar els

desnonaments.

• Establir una taxa turística, la recaptació de la

qual es destini a la lluita contra la pobresa.

• Oferir exempcions fiscals a les empreses que

contractin persones en risc d’exclusió.

• Incrementar els ajuts d’urgència temporals en

forma de subsidis econòmics, habitatge o

productes alimentaris (menjadors, beques i

tiquets per als comerços). Aquestes mesures

han d’evitar promoure la mendicitat o el

paternalisme i han d’estar encaminades a

impedir el desarrelament social de les

persones en risc.

• Ajudes econòmiques per pagar escoles

bressol.

• Transmetre que la pobresa pot afectar tothom

i que requereix una reacció comunitària i

solidària.

• Aprofitar les noves borses de treball que, a

través de la contractació pública, puguin oferir

col·locació a persones aturades.

Respostes 2009-2010

• Nou model de Serveis Socials Bàsics

l’Ajuntament, que prioritza l’Acció Social

Territorial i que, amb el desplegament de 41

centres que donaran servei als 73 barris de la

ciutat, permetrà avançar en la personalització

dels serveis adreçats als ciutadans. 

• Millores en la gestió del Servei d’Inserció Social

(SIS), amb l'obertura d'un concurs per a la

contractació de la gestió del servei.

• Mesura de Govern de polítiques socials

d’habitatge. Constitució de la Xarxa

d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona.

• Posada en marxa d'allotjaments col·lectius per

a persones en risc d’exclusió (primera actuació

prevista al barri de Fort Pienc”. 

• Constitució de la mesa de valoració per a

l’adjudicació d’habitatges per a emergències

socials de Barcelona. 

• Programa de la Renda Bàsica d’Emancipació.

• Subvencions per al condicionament dels

habitatges.

• Programa social d’arranjaments d’habitatges.

• Mesura de Govern per a la contractació

responsable i aplicació de l’instrument de la

Reserva Social als processos de contractació

municipal.

• Pacte per l’Ocupació de Qualitat: Pla d’acció

2010, amb accions específicament orientades

a la inserció: ocupació pública, formació,

orientació, assessorament, emprenedoria

inclusiva. 
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Propostes 2009-2010

Urgències socials i treball preventiu
• Malgrat la crisi, cal continuar apostant per les

polítiques preventives i aprofundir en la

prevenció com a enfocament transversal tant

per part de les administracions públiques com

per part de les entitats.

• Millorar la comunicació és optimitzar recursos.

La comunicació afavoreix la transversaIitat en

l’anàlisi de la realitat social.

• Davant la crisi, calen actuacions concretes.

S’han de recollir quines són les demandes i

quins recursos existeixen per fer-hi front amb

una anàlisi rigorosa sobre quina oferta de

recursos és la prioritària en el context actual.

• Reforçar la perspectiva comunitària també pot

optimitzar recursos.

Accés a l’habitatge, crisi i noves formes de
pobresa
• Potenciar i donar a conèixer els recursos

existents d’assessorament financer i jurídic a

les persones endeutades en situació

d’impagament.

• Impulsar el pagament en dació (en cas

d’execucions hipotecàries) per evitar

l’endeutament perpetu de les persones que

perden l’habitatge.

• Donar suport a la xarxa d’habitatges d’inclusió

com a eina de coneixement dels recursos

existents a la ciutat.

La vulnerabilitat de les persones “sense papers”

• Demanar que el marge d’error de la prova de

determinació d’edat sigui sempre en benefici

de l’interès dels menors.

• Facilitar l’assessorament jurídic als joves en

situació de no-atenció.

• Generar mecanismes per donar continuïtat i

seguiment a les persones immigrants

indocumentades en la transició cap a la

majoria d’edat.

Respostes 2010-2011

• Sistema Integral de Cobertura de les

Necessitats Alimentàries (SICNA) 

- Els programes Àpats en companyia i Àpats

a domicili.

- La xarxa de menjadors socials: posada en

marxa de sis nous menjadors.

- La xarxa de captació i distribució

d’excedents alimentaris: ampliació del

conveni amb el Banc dels Aliments per

ampliar el projecte Xarxa del fred. 

• Millora de la coordinació i nou protocol de

derivació de persones usuàries dels serveis

d'alimentació.

• Prova pilot per a la recuperació i distribució

d’excedents alimentaris dels mercats

municipals de Barcelona (Sagrada Família i

Barceloneta). 

• Distribució de kits de suport social: kit bàsic

de nadó, kit higiènic de nadó, kit de bolquers i

kit d’alimentació familiar. 

• Servei d’Atenció a Persones Vulnerables:

remodelació i millora d'instal·lacions,

elaboració de protocols de derivació entre

serveis i revisió de circuits de funcionament

interns i externs. 

• Posada en marxa de la campanya “Imagina un

2015 sense ningú al carrer”.

• Constitució de la mesa d’adjudicació de pisos

per a emergències socials.

• Conveni de col·laboració entre l’Àrea d’Acció

Social i Ciutadania i el Patronat d’Habitatge ha

permès complementar econòmicament el

lloguer d’un habitatge social.

• Creació del Grup de treball sobre execucions

hipotecàries i desnonaments i elaboració d'un

acord de “proposta d’intencions”.
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Propostes 2009-2010

Propostes prioritzades
La priorització parteix de dues premisses

bàsiques:

• Cal mantenir o incrementar les dotacions

pressupostàries destinades a la lluita contra la

pobresa i a prevenir-la.

• La urgència no pot frenar el desenvolupament

de polítiques preventives. La prevenció és una

inversió de futur i estalvia molts recursos i,

sobretot, el patiment de moltes persones.

• Continuar desenvolupant eines de

comunicació i d’intercanvi mutu entre entitats i

entre el tercer sector i les administracions,

amb l’objectiu d’optimitzar els recursos

existents. N’és un exemple la xarxa

d’habitatges d’inclusió. També s’haurien de

facilitar les pràctiques de recurs mutu.

• Dedicar esforços a la prevenció de futures

tensions socials als barris amb minories.

• Generar mecanismes per donar continuïtat i

seguiment a les persones immigrants

indocumentades en la transició cap a la

majoria d’edat.

• Demanar a la Fiscalia de Menors de Barcelona

que el marge d’error de la prova de

determinació d’edat que s’aplica als

immigrants de països subsaharians es

consideri en benefici de l’interès dels menors.

• Impulsar el pagament en dació (en cas

d’execucions hipotecàries) per tal d’evitar

l’endeutament perpetu de les persones que

perden l’habitatge.

Respostes 2010-2011

• Estratègia per combatre rumors i estereotips

sobre diversitat cultural a la ciutat de

Barcelona: web Xarxa BCN Antirumors; curs

gratuït La interculturalitat, una resposta als

rumors i estereotips; Manual per combatre

rumors i estereotips sobre diversitat cultural a

Barcelona; Còmic Antirumors, de difusió

gratuïta; debat ciutadà “Com vivim en la

diversitat” i Xarxa BCN Antirumors. 

• Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i

Refugiats (SAIER).

• Circuit d’atenció a menors estrangers no

acompanyats. 

• Servei de Detecció i Intervenció amb menors

no acompanyats. 

• Investigació per conèixer amb més profunditat

la situació dels menors estrangers

indocumentats no acompanyats (MEINA) i

elaboració d'un document amb propostes de

millora. 
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Propostes 2010-2011

• Mantenir el principi d’universalitat dels

sistemes públics d’atenció a la dependència i

a les persones en situacions de vulnerabilitat

social. 

• Mantenir el nivell de cobertura de la

teleassistència tot i la crisi. 

• Ampliar el SAD amb la col·laboració d’entitats

que desenvolupin voluntariat.

• Mantenir els esforços en l’atenció a les

persones sense sostre 

• Millorar la formació dels professionals que

atenen les persones a domicili i explorar noves

vies d’atenció amb una orientació més social i

menys mèdica. 

• Dotar millor l’atenció socioeducativa a les

famílies al domicili. 

• Crear estratègies concretes per atendre les

situacions de desnonament. S'insta

l’Ajuntament a pronunciar-se a favor del

pagament en dació en cas d’execució

hipotecària. 

• Afavorir programes d’inserció lligats a les

necessitats en el cicle vital de les persones en

situació d’atur. 

• Cal seguir potenciant el treball transversal

entre serveis socials, serveis sanitaris i

habitatge. 

• Falta un programa municipal d’acció

comunitària que estableixi el marc d’actuació. 

• Crear espais per al debat sobre noves formes

de relació entre l’Administració pública local i

el teixit social.

Respostes 2011-2012

Atenció a les persones sense llar
Els serveis adreçats a les persones sense llar

pretenen aconseguir el màxim grau d’autonomia

de les persones, mitjançant una atenció integral

amb itineraris personalitzats d’inclusió social i

relacional.

Els equips del servei d’inserció social (SIS) i del

servei d’atenció social a persones itinerants

(SASPI) van atendre durant l’any 2011 4.673

persones (un 3,5% més que l’any anterior).

Les persones ateses en els diferents serveis han

estat les següents:

• 3.640 persones acollides en centres

residencials

• 262 persones ateses en pisos d’inclusió

• 2.842 persones ateses en centres de dia

• 11.619 persones ateses als menjadors socials i

375.709 àpats servits

Prevenció de desnonaments
El novembre del 2011 es va aprovar una Mesura

de govern per reduir el nombre de

desnonaments, atendre el millor possible les

persones que ja han estat desnonades, i

fomentar la informació sobre els recursos en

matèria d’habitatge.

• El 3 de maig del 2012 es posa en marxa el

protocol de col·laboració amb el Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya per posar en

contacte el ciutadà afectat per processos de

desnonaments amb els serveis municipals.

• S’ha signat un conveni amb el Col·legi de

Procuradors perquè els desnonaments que

s’hagin de produir a la ciutat siguin

comunicats amb antelació als serveis socials i

que aquests puguin actuar amb previsió en

tots els casos en què es vegin afectades

famílies amb una greu situació de

vulnerabilitat, si aquestes donen el seu

consentiment.
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Propostes 2010-2011 Respostes 2011-2012

• S’han incrementat un 20% les hores d’atenció

i assessorament jurídic a les oficines

d’habitatge.

• S’ha incrementat el fons econòmic destinat a

atendre a les famílies que han generat deutes

d’habitatge, per part l’Àrea de Qualitat de Vida

Igualtat, per tal de poder fer front a situacions

puntuals de dificultat econòmica a fi de poder

mantenir l'habitatge.

El 2016 es posa en marxa el nou Marc

Municipal per a l’acció comunitària “Cap a una

política pública de l’Acció Comunitària: marc

conceptual, estratègic i operatiu”.

En el marc de la coordinació de les polítiques

d’habitatge amb les de serveis socials, cal

destacar igualment el treball conjunt fet en el si

de la Comissió Mixta de Desnonaments amb

l’ampliació de serveis a les oficines d’habitatge

de Barcelona per intermediar en els conflictes

derivats del lloguer, la definició dels nous

centres d’allotjament familiar o l’impuls a

programes concrets d’habitatge social adreçats a

col·lectius en risc d’exclusió.

• Als serveis de caire social que ja s’estaven

oferint a les oficines d’habitatge de Barcelona,

s’ha afegit un nou Servei de Mediació entre

propietaris i llogaters per part del Consorci

d’Habitatge de Barcelona, per tal d’evitar els

procediments judicials instats pels propietaris

dels habitatges en aquells casos en els quals

és possible arribar a una solució alternativa i

satisfactòria per a ambdues parts.
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• Consolidació del Fons d’Habitatge de Lloguer

Social, és a dir, el parc públic de lloguer en

què l’usuari paga segons la seva capacitat

econòmica i, per tant, ofereix alternatives

d’habitatge social per a col·lectius vulnerables

(dones víctimes de violència masclista,

persones amb discapacitat, persones

socialment vulnerables i gent gran) i els

habitatges per a emergències.

Ocupació
El 2015 es posa en marxa El Programa Làbora,

un projecte de ciutat impulsat per l’Institut

Municipal de Serveis Socials (IMSS), i dissenyat i

gestionat en col·laboració amb ECAS (Entitats

Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses

d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja. Es treballa

per al foment de l’ocupació i, apropa a les

persones en situació de vulnerabilitat al mercat

laboral. El projecte facilita que empreses i

entitats tinguin accés a una borsa de

candidatures.

Propostes 2011-2012

• Les empreses d’inserció han de ser “fàbriques

d’oportunitats”. En temps de dificultats per al

conjunt de la població, calen espais per

compartir experiències innovadores en matèria

d’inserció laboral.

• Les empreses d’inserció i les entitats haurien

de poder transmetre el valor afegit que

comporta la contractació de persones

procedents d’itineraris d’inserció. Qualsevol

mesura que ajudi a donar a conèixer la seva

tasca i els productes i serveis que ofereixen és

benvinguda.

Respostes 2012-2013

• Impuls de la Xarxa d’Economia Social de

Barcelona (XESB) 

• Organització de la Fira Solidària de Nadal

d’Economia Social.

• Creació, des de Barcelona Activa, de la Línia

d’Economia Social que treballa

transversalment amb els serveis a les

empreses, emprenedoria i ocupació. 

• Prova pilot d’incorporació de clàusules socials

als contractes de manteniment que realitza

l’Ajuntament als districtes. 
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Propostes 2011-2012

• Cal estudiar les vies legals per mantenir les

persones desnonades a casa. Per donar suport

a les famílies en procés de desnonament, es fa

necessària una finestreta única.

• L’allargament dels terminis de resposta de

l’Administració pública i la precarització de

l’oferta laboral comporten situacions

contradictòries en els processos d’inserció

laboral. En aquests moments hi ha persones

rebent subsidis molt modestos que dubten si

acceptar o no treballs temporals o insegurs

perquè els tràmits per tornar a rebre el subsidi

són excessivament lents. Cal agilitzar la

resposta de les administracions: reduir el tems

de tràmit (sobretot en els cas del PIRMI i de

les prestacions que es deriven de la Llei de la

dependència).

Respostes 2012-2013

• Declaració de Barcelona com a “ciutat activa i

compromesa en la prevenció de

desnonaments per dificultats econòmiques, i

en defensa del dret a l’habitatge” i creació

d'una comissió especial mixta per estudiar les

mesures a emprendre a nivell municipal per

evitar els desnonaments, així com buscar

alternatives que els previnguin. 

• Suport al procés de recollida de signatures de

la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada

a fer possible la discussió en el Congrés dels

Diputats d’una reforma legislativa per regular

la dació en pagament amb efectes retroactius. 

• Conveni amb la Plataforma d’Afectats per la

Hipoteca (PAH) i l’Observatori de Drets

Econòmics, Socials i Culturals (DESC). 

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de

Barcelona i Càritas en matèria d’habitatge. 

• Servei de mediació entre propietaris i llogaters. 

• Signatura d'un Protocol de col·laboració,

l’objectiu principal del qual és posar en

contacte el ciutadà afectat per processos de

desnonaments amb els serveis municipals al

més aviat possible. 

• Acord per a incrementar en un 20% les hores

d’atenció i assessorament jurídic a les Oficines

de l’Habitatge que hi ha als districtes

municipals. 

• Programa Personalitzat de Recerca de Feina

(PROPER). 

• Programa d’Inserció Sociolaboral (PISL),

dispositiu integral d’orientació, tutorització i

inserció per a persones amb especials

dificultats i en risc d’exclusió social.
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Propostes 2012-2013

Comunicació
• Generar debats sobre l’abordatge de la

pobresa en els espais existents. Cercar

moments per clarificar de què parlem quan

fem referència a autonomia, participació,

responsabilitat o treball comunitari, en matèria

de pobresa.

• Buscar un espai on es puguin acordar

terminologies i missatges sobre la pobresa. No

podem donar per fet que tots i totes tenim la

mateixa visió sobre la pobresa.

Les polítiques públiques locals
• Millorar el coneixement de les persones

ateses. Crear, potenciar i difondre una font

comuna d’informació per parlar de pobresa a

Barcelona.

Crear espais per a la interdisciplinarietat en la
intervenció dirigida a pal·liar els efectes de la
pobresa
• Compromís per al manteniment del treball

comunitari en els centres de serveis socials.

Pel que fa a l’àmbit supramunicipal
• Cal pressionar les administracions

supramunicipals per garantir uns ingressos

mínims a la ciutadania.

• Avançar en polítiques de gratuïtat o forts

descomptes en els subministraments

imprescindibles a les famílies (gas, aigua,

electricitat, internet).

• Posicionar-se en contra de qualsevol retrocés

de la LISMI.

Respostes 2013-2014

• Nou model d’atenció basat en el housing first

(l’habitatge primer): posada en marxa de 10

places.

• Targeta solidària, que permet cobrir les

necessitats alimentàries de les famílies des

d’un concepte d’autonomia i dignitat de les

persones ateses. 

• Exposició del projecte Retrats Sense Sostre,

que es va inaugurar el 13 de novembre de

2014, i també les “accions flash mob” que ha

impulsat la xarxa. 

• 2016 es posa en marxa la Campanya “Podries

ser tu” que inclou una la guia d’estil sobre el

sensellarisme, i una guia de recomanacions

sobre el tractament informatiu de les persones

sense llar per als mitjans de comunicació i els

representants polítics.

• Campanya “Imagina un 2015 sense ningú al

carrer”.

• La revista Barcelona Economia

(http://barcelonaeconomia.bcn.cat) publica

anualment un informe sobre la renda familiar

disponible per càpita a Barcelona, on apareix

informació desagregada pels 10 districtes i els

73 barris de Barcelona. 

• Estudis periòdics sobre la situació de pobresa i

desigualtat social a Barcelona, tant en la

població general com per sectors de població

específics, com gent gran, dones o infància. 

• Es continua mantenint el treball comunitari en

els centres de serveis socials, un total de 60

projectes. 

Acord de la declaració institucional de: 

• Celebrar l’admissió a tràmit per part de la

Mesa del Parlament de la ILP sobre la renda

garantida de ciutadania (RGC) que possibilita

la recollida de signatures, un posterior debat i

presa en consideració en el Ple del Parlament,

i fer possible la discussió d’una reforma

legislativa per regular la RGC, d’acord amb

l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia. 
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Propostes 2012-2013 Respostes 2013-2014

• Col·laborar amb la ciutadania i les entitats

perquè puguin dur a terme el procés de

recollida de signatures a la ciutat. 

• Comunicar aquests acords als grups

parlamentaris del Parlament de Catalunya, al

Govern de la Generalitat, a la Comissió

Promotora de la ILP, als mitjans de

comunicació locals i a les entitats socials del

municipi. 

• Acords i convenis amb les companyies

distribuïdores d’aigua, de gas i d’electricitat. 

• En tots els centres de serveis socials hi ha un

Servei d’Atenció a la Pobresa Energètica que

informa i assessora els consumidors.

• Protocol per evitar els talls de subministrament

a qualsevol ciutadà que no pugui fer-se càrrec

de les factures, garantint aquest bé bàsic i

imprescindible a l’AMB. 

• Mesura de Govern per a la con- tractació

pública responsable amb criteris socials i

ambientals a l’Ajuntament de Barcelona 2013. 
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Propostes 2013-2014

• Introduir criteris de l’economia social i solidària

en les relacions laborals de l’Ajuntament com

a institució ocupadora.

• Estudiar totes les possibilitats legals per

facilitar l’entrada d’organitzacions i

cooperatives de l’economia social i solidària als

concursos públics.

• Facilitar canals de comunicació perquè

representants de la xarxa d’economia social i

solidària de Catalunya expliquin als

responsables de compres la seva manera de

treballar i el valor afegit de l’economia social i

solidària.

• Aprofundir en el coneixement de l’impacte

social i ambiental de les activitats dels

proveïdors de l’Ajuntament. Demanar als

proveïdors el seu balanç social o documents

equivalents, encara que sigui de manera

voluntària, ajudaria a donar a conèixer

l’economia social i solidària.

• Incrementar el suport institucional a la Fira

d’Economia Solidària de Catalunya. 

• Facilitar la cessió d’espais a iniciatives veïnals i

comunitàries.

• Donar valor a les iniciatives autogestionades i

la seva capacitat de lluita contra la pobresa.

Analitzar els seus impactes amb rigor i

acompanyar el seu desenvolupament des

d’una perspectiva de treball comunitari.

Respostes 2014-2015

• Aplicació general de les noves clàusules socials

en els concursos públics municipals, aplicant el

Decret d’Alcaldia de contractació pública

responsable amb criteris socials i ambientals.

Adjudicació de 705 contractes amb reserva

social o que inclouen clàusules de caràcter

social. 

• Impuls a un dels cinc Projectes Tractor de

l’Estratègia Compartida per una Barcelona

Inclusiva: “Una economia més social que

promou una ocupació de qualitat, més benestar

i solidaritat”. 

• Creació durant l’actual mandat d’un comissionat

d’economia cooperativa, social i solidària.

• Trobada Internacional d’Economia Solidària i

Municipalisme.

• Creació del Grup d’Impuls i Seguiment (GIS) del

Projecte Tractor de l’Acord Ciutadà per una

Barcelona Inclusiva.

• Actuacions de la Xarxa d’Economia Social de

Barcelona (XESB) per tal de promoure i

visibilitzar l’economia social i l’emprenedoria

social: accions formatives per a dirigents

d’organitzacions de la XESB; transferència de

coneixement amb les universitats i organització

de la jornada Nous reptes ciutadans: economia

social i comunitat universitària, col·laboracions i

sinergies, i publicació en paper del quadern 3

de la col·lecció “Arbre del Saber”:

L’emprenedoria social a Barcelona. 

• Difusió del Balanç social plantejat per la Xarxa

d’Economia Social i Solidària en el marc de les

entitats de l’Acord Ciutadà i del Consell. 

• Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per al

desenvolupament de la Fira, amb la participació

de diferents departaments municipals.

• Organització de la primera Fira de Consum

Responsable, Economia Social i Solidària, que

es desenvolupa durant el període de Nadal. 

• Programa municipal Pla de buits urbans amb

implicació territorial i social (Pla BUITS) que té

l’objectiu de dinamitzar terrenys en desús de la

ciutat de Barcelona. 
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Propostes 2014-2015

Sobre l’accés a l’habitatge
• En relació amb la proposta del Consell

conforme calen polítiques d’habitatge

sostingudes en el temps i importants pel que

fa al volum en els propers anys i que s’hauria

de dotar d’un mínim del 15% d’habitatges

d’ús principal destinat a algun tipus de

polítiques d’habitatge, l’acció de govern s’ha

orientat en els eixos que a continuació es

detallen. 

Sobre la creació d’ocupació i l’activitat
econòmica
• En relació amb la proposta d’explorar noves

fórmules per treballar al territori, amb nous

estils de relacions i de cooperació entre

societat civil, agents econòmics i Administració

pública. 

• Respecte a promoure formes cooperatives

d’organització empresarial. 

• Respecte a orientar els mecanismes

municipals de promoció econòmica cap a

sectors capaços d’ocupar persones amb

baixos nivells de formació. 

Respostes 2015-2016

• Es treballa per posar a ple rendiment l’activitat

constructiva del Patronat, amb una despesa

prevista de 250 M  en quatre anys. 

• S’ha potenciat la compra i cessió d’habitatges

propietat d’entitats financeres. 

• S’han posat en marxa programes de

mobilització dels habitatges buits propietat de

particulars. 

• S’impulsen altres línies de treball per prevenir

la pèrdua d’habitatge: reforçant els ajuts al

pagament del lloguer, creant la unitat contra

l’exclusió residencial (UCE), modificant el

reglament d’emergència per ampliar els

supòsits de pèrdua d’habitatge habitual i

posant en marxa una campanya de

sensibilització per fomentar el dret a

l'habitatge.

• En fase final de redacció del nou Pla de

l’habitatge 2016-2025.

• Barcelona Activa està impulsant una nova

estratègia per treballar al territori que té com a

instrument principal l’aprovació i posada en

marxa de plans de desenvolupament

econòmic (PDE) a, com a mínim, sis districtes

de la ciutat. 

• Programa a Mida “Construïm en Femení” que

es dirigeix a dones amb una idea per

desenvolupar des de l’emprenedoria col·lectiva 

• Model d’intervenció socioeconòmica per a

col·lectius vulnerables, basat en el

cooperativisme. Projectes pilots: Cooperativa

de ferralla Alencop, SCCP i exploració d’una

possible cooperativa de venda i comerç.

• En el marc de l’Estratègia per a l’Ocupació de

Barcelona 2016-2020 (EOB) es despleguen

diferents línies estratègiques per a la promoció

d’ocupació de qualitat per a totes les persones,

especialment aquelles amb més dificultats.
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Propostes 2014-2015

Sobre la cobertura de necessitats bàsiques
(alimentació i rendes)
• Respecte a la proposta del Consell que cal un

pla o estratègia de ciutat amb la concepció

d’inseguretat alimentària, que defineixi quina

és la línia del municipi en l’abordatge d’a-

questa situació, tenint en compte que les

lògiques d’abordatge de les necessitats

bàsiques i d’abordatge de les necessitats

socials són diferents, l’acció de govern ha estat

la que a continuació es detalla. 

• Respecte a les propostes del Consell

vinculades a rendes: cal pressionar

institucions supramunicipals per avançar cap

a un sistema de garantia de rendes real.

Davant la inexistència d’aquesta garantia de

rendes, els municipis han d’evitar crear ajudes

econòmiques ad hoc per a cada situació de

necessitat sobrevinguda. Compactar les ajudes

i facilitar l’accés a través de criteris objectius

seria el primer pas cap a una renda mínima

d’àmbit municipal i evitaria la multiplicitat de

tràmits i el col·lapse dels serveis socials

bàsics. L’acció de govern ha estat la que a

continuació es detalla. 

Respostes 2015-2016

• Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa

coordinadament amb el Consorci d’Educació

per assegurar les beques de menjador.

• Creació del Fons d’Infància. 

• Nova convocatòria d’ajuts d’emergència per a

famílies amb infants menors de 16 anys (Fons

extraordinari per a ajuts puntuals d’urgència

social per a famílies de Barcelona amb menors

de 0 a 16 anys).

• Targeta Barcelona Solidària (creada l’any

2013), targeta moneder que permet la compra

d’aliments en diferents establi- ments en

conveni amb l’Ajuntament, per donar resposta

d’urgència a necessitats d’alimentació de

persones ateses als serveis socials. 

• Àpats diaris a totes aquelles persones que ho

necessiten.

• 18 menjadors socials de la ciutat.

• Estudis previs a la implementació d’un suport

monetari d’emergència que complementi els

ingressos de les llars més empobrides de la

ciutat i que es tramiti sense més condició que

la demostració del nivell d’ingressos de la

unitat de convivència. 

• Projecte B MINCOME “Combinant una renda

mínima garantida i polítiques socials actives en

zones urbanes deprimides de Barcelona”.

CMBS avaluació 2006-2016 14NOV nomes propostes.qxp_Maquetación 1  14/3/19  12:09  Página 269



270 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Pobresa

Valoració per part dels membres del grup de Pobresa de les respostes
de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període 2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Assoliment de les propostes del

grup

Valoració de l’aplicació del Pla de

lluita contra el sensellarisme de

Barcelona                                        

Valoració de l’ampliació del SIS

Valoració de la creació del

programa del SIS per als

intercanviadors

Valoració de l’ESMESS

Valoració del programa Primer la

Llar

Valoració dels equipaments per a

persones sense llar

Valoració de Cal Muns

Valoració del centre per a nois i

noies extutelats

Valoració i efectivitat de la

campanya “Podries ser tu”
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Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?
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SALUT

LA SALUT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

El grup de treball Salut aborda totes les problemàtiques que entronquen en l’àmbit de la salut, i ho fa des

de la transversalitat, amb perspectiva de gènere i incidint en aspectes com la prevenció, la coordinació i

l’atenció als col·lectius més desfavorits.

2015
Constitució de la Taula contra la

Contaminació de l’Aire.
Mesura de Govern d’Acció Conjunta per a la

Reducció de les Desigualtats Socials en
Salut.

Pla de millora de la qualitat de l’aire de
Barcelona 2015-2018.

2017
Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en

la salut de la població.
Pla d’acció sobre drogues 2017-2020.

Pla contra la contaminació de l’aire 2017-2020.
Constitució de la Taula d’Entitats de Síndromes

de Sensibilitat Central.
Mesura de govern Expansió del projecte Radars

2017-2019.
Està previst posar en marxa l’estratègia de suport

a les famílies que cuiden a persones malaltes o
dependents.

2014
Mesura de Govern per promoure la salut sexual i
reproductiva a la ciutat.
Signatura d’un conveni de col·laboració i intercanvi
d’informació de dades socials i sanitàries entre
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
Creació del Consell d’Esport de Barcelona i el grup de
treball d’hàbits saludables.

2016
Mesura de Govern Omplim de vida els carrers – La
implantació de les superilles a Barcelona.
Realització del projecte sobre l’atenció integrada social i
sanitària.
Mesura de govern Impuls de la salut comunitària a
Barcelona.
Reforç de Barcelona Salut als Barris en un marc compartit
d’acció transversal al territori.
Aprovació del Pla de salut mental 2016-2022.

2008
Inici del Programa Salut als barris.

2011
Informe Entitats i grups de suport en els àmbits social i de
salut a la ciutat de Barcelona.

2012
Pla de salut comunitària i promoció de la

salut de Barcelona.
Mesura de Govern Vivim Esportivament.

2006
Informe La població vulnerable amb dificultats

sanitàries i socials a Barcelona, Diferències i
desigualtats en gènere i salut.

Constitució dels consells de salut dels
districtes.

2005
Creació del Premi Ignasi Fina de Salut laboral a
Barcelona.

2007
Aprovació del Programa municipal per a la infància i
adolescència 2007-2010.

2009
Pla d’acció sobre drogodependències de

Barcelona 2009-2012.
Bases del programa per un envelliment actiu

i saludable. 2010
Implantació del Pla d’innovació d’atenció primària i salut
comunitària de la Generalitat de Catalunya.
Presentació del Pla Barcelona activitat física i salut.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE SALUT 
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2006-2016

La SALUT a la CIUTAT

• Informe de salut (ASPB).

• Estudis i informes relacionats amb la salut de la ciutat.

• Vigilància i control de la salut.

• Prevenció de les ITS.

• Actuacions per reduir la contaminació ambiental.

• Taula per a la coordinació de l’atenció social i sanitària.

PROMOCIÓ d’hàbits saludables

• Pla Barcelona activitat física i salut.

• Mesura de govern per a la promoció de l’esport.

• Promoció de la salut de treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

• Prevenció de l’obesitat infantil.

• Salut alimentària.

Reduir les DESIGUALTATS SOCIALS EN SALUT

• Mesura de govern contra les desigualtats en salut.

• Empadronament actiu per a l’accés a la salut.

• Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials 2017-2027.

• Millora de l’accés als medicaments i altres prestacions.

• Taula de desigualtats socials i pobresa farmacèutica.

Els determinants de la SALUT i la salut COMUNITÀRIA

• Mesura de govern “Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona. Reforç de Barcelona Salut
als Barris en un marc compartit d’acció transversal al territori”.

• Programa Salut als Barris.

COPRODUCCIÓ de polítiques públiques i PARTICIPACIÓ efectiva en salut

• Mesura de govern sobre salut sexual i reproductiva.

• Taula per a la Salut Sexual i Reproductiva.

• Pla de salut mental 2016-2022.

• Mapa d’actius en salut “La salut en xarxa”.

• Consells de salut.

• Comissions de salut dels plans comunitaris.
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ENVELLIMENT i salut

• Projecte Radars.

• Projecte Vincles.

• Habitatges amb serveis per a la gent gran.

• Programa d’abordatge integral de l’envelliment actiu saludable.

• Programa Baixem al carrer.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 274



RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

La SALUT a la CIUTAT

L’Ajuntament de Barcelona presenta anualment, des de fa més de 30 anys, al Consell Plenari

de la ciutat, l’Informe de Salut. Elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),

l’Informe de Salut recull i analitza sistemàticament dades sobre l’estat de salut i la qualitat de

vida de la població, així com els diferents problemes relacionats amb la salut, de manera que

esdevé un instrument clau per al coneixement de la realitat a la ciutat i la presa de decisions.

El 2009 es va fer públic el 25è Informe de Salut, que aprofundia en la perspectiva de gènere.

L’Informe 2014 va incorporar per primera vegada la descripció dels principals indicadors de

salut i dels seus determinants per barris mitjançant l’eina Urban HEART de l’Organització

Mundial de la Salut. Es van seleccionar sis indicadors de salut disponibles per barri (com l’es-

perança de vida, la taxa de tuberculosi o els embarassos adolescents) així com sis indicadors

de determinants de la salut, mostrant-ne la situació en forma de “semàfor” i creant un mapa

de barris en millor i pitjor situació. L’Informe 2015 va incorporar les recomanacions de millora

aportades pel Departament de Transversalitat de Gènere i el 2016 s’hi van incloure preguntes

noves en relació amb violència masclista, maltractament emocional, físic i/o sexual, a més

d’una pregunta sobre discriminació per sexe i per orientació sexual. En l’última edició s’ha

continuat consolidant i ampliant l’anàlisi de les desigualtats territorials en salut i dels efectes

dels contaminants atmosfèrics i acústics en la salut.

L’Informe es presenta als consells de salut dels districtes i és el punt d’inici de curs per als

grups de Salut i Drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social.

A més dels informes de salut, els últims anys s’han publicat altres estudis i documents rela-

cionats amb la salut, com ara La població vulnerable amb dificultats sanitàries i socials a
Barcelona, Diferències i desigualtats de gènere en salut i La salut de la gent gran de
Barcelona, tots tres editats el 2006, l’enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de

Secundària), que recull dades dels estils de vida dels estudiants de secundària de la ciutat,

o el document Bases per a un envelliment actiu i saludable (2009).

L’any 2016 va finalitzar el Projecte de recerca sobre avaluació del procés i l’impacte de l’acció

comunitària en salut, participat per l’ASPB, l’IGOP, l’ICS, i el Pla comunitari de Roquetes.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona desenvolupa la tasca de vigilància i control de la

salut i la seguretat alimentària i actua en els casos que afecten la salut pública, com va ser

el cas de l’epidèmia pel virus H1N1 del 2009 o el brot de lipodistròfia del curs 2007-2008.

També des del 2007 s’han incorporat diverses infeccions de transmissió sexual (ITS) al sis-

tema de vigilància i s’ha mantingut el treball de prevenció de les ITS, l’hepatitis i la sida en
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locals de trobada sexual gai a la ciutat. A més, s’han incorporat agents a l’equip de vigilància

de malalties infeccioses per atendre de manera més específica la població immigrada.

L’Ajuntament està molt compromès en la reducció de la contaminació ambiental. El 2010

es va signar un nou contracte de neteja per reduir la contaminació acústica, visual i de resi-

dus i es van aplicar les 64 mesures del Pla de descontaminació de l’àrea metropolitana. Altres

mesures empreses són la promoció de la bicicleta, l’ampliació de l’horari del metro, les zones

30, les illes de vianants, etc. El 2016 es va aprovar la Mesura de Govern “Omplim de vida

els carrers - La implantació de les superilles a Barcelona” i el setembre va entrar en funcio-

nament la primera superilla al Poblenou.

El 2015 es va crear, amb el CREAL i l’Agència de Salut Pública, un grup de reflexió i anàlisi

per treballar propostes i recomanacions concretes per a les polítiques de ciutat. El Govern

municipal va constituir al final del 2015 la Taula contra la Contaminació de l’Aire, amb repre-

sentació de diferents àrees municipals (incloent-hi Salut), partits polítics, agents socials i eco-

nòmics. En el marc de la Taula es va definir el protocol davant d’episodis de contaminació

per avançar cap a un model de mobilitat sostenible, segura i saludable i començar a reduir

de forma significativa la contaminació de l’aire.

El 2016 es va presentar el Pla contra la contaminació de l’aire. S’hi inclouen 58 actuacions a

aplicar entre el 2017 i el 2020, com ara l’establiment de zones d’emissió baixa de gasos, les

restriccions als vehicles més contaminants, la promoció del transport públic i l’aposta per les

zones de pacificació, les superilles o els carrils bici. I al setembre del 2017 es va crear la

Comissió d’Avaluació i Seguiment de l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a la conur-

bació de Barcelona.

Per donar un impuls a la coordinació i integració de l’atenció social i sanitària, s’ha constituït

una taula política des de la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials, el Departament de Salut i el

Departament d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, amb la participació del Consorci

Sanitari i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. En aquest marc s’estan duent a terme

diverses experiències pilot d’integració. A tall d’exemple, s’està finalitzant l’experiència pilot

d’interconnexió de dades socials i sanitàries en dues zones de la ciutat; la previsió és que el

darrer semestre del 2018 es farà extensiva a tots els centres socials i sanitaris de la ciutat.

Aquest és un instrument de suport bàsic per poder impulsar els projectes d’integració.

En la línia d’atenció social i sanitària, destaca el Pla de retorn a domicili, que té l’objectiu de

donar atenció social immediata als pacients que reben l’alta hospitalària per un ictus o prò-

tesi, o la coordinació entre el personal del servei d’ajuda a domicili municipal i l’atenció pri-

mària de salut.

L’aposta municipal per reforçar l’atenció primària de salut s’ha plasmat, entre d’altres

accions, en l’impuls i participació activa en el Pla pilot de millora de l’atenció primària a l’Àrea

Integral de Salut Litoral Mar, on participen el Consorci Sanitari, cinc CAP de la zona i el Parc

de Salut MAR, ja que un dels objectius és millorar la coordinació amb l’atenció especialitza-

da.
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PROMOCIÓ d’hàbits saludables

L’any 2009 es va presentar el Pla Barcelona activitat física i salut, per planificar la promoció

de la salut mitjançant l’increment i la pràctica regular d’activitat física o esportiva, amb acti-

vitats com el programa Troba’t B, la iniciació a la marxa nòrdica i la promoció de manifesta-

cions esportives populars. Així, el 2010 el programa Activa’t als parcs estava present en un

parc de cada districte de la ciutat.

Per tal d’afavorir l’esport com a element de cohesió social es va desenvolupar la Mesura de
Govern del projecte Convivim esportivament, aprovada el 2012. Es desenvolupa en dues

parts: una de promoció d’activitats esportives en aquelles escoles i instituts de la ciutat on no

es realitza activitat esportiva fora de l’horari escolar o aquesta és escassa, i una segona que

aborda la pràctica esportiva de caire educatiu i l’esport de base diversificat, que poden esde-

venir un instrument d’acció social de primer ordre i amb un gran potencial per prevenir situa-

cions d’exclusió social i aprofitar la diversitat cultural en un marc d’igualtat d’oportunitats,

d’intercanvi i de promoció de valors, actituds i hàbits. Es va estendre a diferents barris de la

ciutat amb objectius i prioritzacions compartides amb el programa Salut als barris.

Des de l’àmbit de promoció de la salut a través de l’activitat física de l’Agència de Salut

Pública es porten a terme programes i s’editen materials de prevenció comunitaris per a fran-

ges específiques de població; en aquest sentit, destaquen els programes adreçats a joves i

adolescents De marxa sense entrebancs, De marxa fent esport, CANVIS i Fem Salut.

L’any 2014 es va crear el Consell de l’Esport de Barcelona, un òrgan consultiu i de participa-

ció sectorial que esdevé un instrument de promoció de l’esport i l’activitat física a la ciutat i

ha impulsat un grup de treball de salut i esport.

El 2012 es va signar el document Barcelona, una organització que promou la salut dels seus
treballadors i treballadores, a partir del qual es va posar en marxa el programa Ajuntament

Organització Promotora de la Salut amb l’objectiu de millorar la salut dels treballadors i tre-

balladores de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant accions de promoció de la salut. El 2015

es van desenvolupar les campanyes “Escales actives” en l’àmbit de l’activitat física, i “Office
saludable” en l’àmbit de l’alimentació saludable, que s’han ampliat i actualment sumen 48

escales actives i 31 office saludables.

L’ASPB porta a terme intervencions específiques per a la prevenció de l’obesitat infantil,
com el projecte POIBA, que el 2014 va rebre el Premi PASS 2014 que convoca el

Departament de Salut. També els programes Creixem Sans (adreçat a alumnes de secundà-

ria) i Creixem més Sans (alumnes d’educació primària) són programes de prevenció de l’o-

besitat infantil amb l’objectiu de dotar les escoles i la comunitat d’una intervenció preventiva

que permeti ajudar a canviar algunes de les variables individuals, familiars i de l’entorn que

propicien l’excés de pes infantil. Des de l’ASPB també s’impulsa el programa Canvis, que pro-

mou hàbits alimentaris saludables i l’activitat física. L’estand de l’Ajuntament al Festival de la

Infància el 2013 va ser destinat a la promoció dels hàbits de salut i alimentaris lligats a l’es-

port i l’activitat física com a forma de fer salut.
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El 2016 al barri del Bon Pastor, en el marc del programa Salut als barris, es va portar a terme

un programa de salut alimentària. Amb els resultats d’aquesta experiència, actualment s’està

treballant per estendre-la a la resta del Districte de Sant Andreu i també a altres barris de la

ciutat en funció dels indicadors de salut de la ciutat.

Des de l’Institut Municipal de Mercats es realitza el programa educatiu “Mengem sa, men-

gem de mercat!” adreçat a les escoles, amb la finalitat de transmetre el valor del mercat com

a espai i servei de qualitat i salut, de proximitat i de relació social, i la importància de mantenir

una dieta equilibrada amb productes de temporada, frescos i propers. Alguns mercats des-

envolupen altres iniciatives al voltant de l’alimentació saludable, com ara tallers de cuina salu-

dable, en coordinació amb entitats de l’àmbit de la salut i amb la col·laboració de xefs de

renom.

Així mateix, des dels Serveis de Salut Comunitària de l’ASPB s’elaboren materials sobre salut,

alimentació i activitat física, com ara “Consells per una família saludable”.

Reduir les DESIGUALTATS SOCIALS EN SALUT

El curs 2016-2017 s’ha avançat en el desplegament de la Mesura de Govern d’Acció
Conjunta per Reduir les Desigualtats Socials en Salut, en línia amb moltes de les recoma-

nacions del grup de treball Salut del CMBS. Així, s’ha incrementat la inversió en programes

de salut comunitària, salut mental i equipaments sanitaris –prioritzant els territoris amb pitjors

indicadors socioeconòmics i de salut que identificava l’Informe de salut–, i s’han iniciat pro-

grames per fer front a la pobresa farmacèutica. En el marc de la reconversió de la mútua d’a-

tenció a funcionaris PAMEM, que ha suposat la integració de les persones afiliades a la

cobertura universal del CatSalut, l’aportació econòmica de l’Ajuntament a la mútua i el propi

edifici es reconvertirà per oferir, entre d’altres, l’accés a persones amb pocs recursos econò-

mics a serveis sanitaris exclosos de la cobertura pública.

A final de 2016 s’han aprovat nous convenis amb dues entitats del Tercer Sector, el CatSalut

i l’ICS per garantir l’accés als medicaments a aquelles persones que no poden accedir-hi per

dificultats econòmiques i a poblacions excloses. També s’ha treballat per afavorir l’accés de

les persones amb menys recursos a prestacions no contemplades en la cartera de serveis

sanitaris de finançament públic, com l’odontologia i la podologia.

Al mateix temps, el conjunt del Govern municipal ha avançat en polítiques socials que inci-

diran en els determinants socials de les desigualtats en salut.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es contribueix a garantir una sanitat universal, i per això

s’ha impulsat un grup transversal per millorar l’accés a l’empadronament per obtenir la tar-

geta sanitària i fer de Barcelona una ciutat encara més referent en les polítiques d’empadro-

nament actiu. S’ha aconseguit la publicació –el setembre de 2016– d’una resolució del

CatSalut per introduir un nou document, la declaració responsable de no tenir recursos sufi-
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cients per pagar l’atenció, que ara s’ofereix en primera instància a les persones sense cober-

tura sanitària que requereixen atenció urgent per facturar l’assistència al CatSalut. S’han rea-

litzat múltiples sessions formatives als centres on s’han detectat dubtes de procediment.

A més de l’aprovació de l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials 2017-
2027, s’han engegat diverses polítiques municipals orientades a reduir les desigualtats en

salut: el Pla d’habitatge, els ajuts a la infància o contra la pobresa energètica, la reorientació

de Barcelona Activa, el reforç de la plantilla de Serveis Socials i el procés de millora

“Impulsem”. Des de Salut de l’Àrea de Drets Socials s’ha participat intensament en

l’Estratègia, implicació que ha permès donar resposta al compromís d’elaborar un pla d’acció

intersectorial per reduir les desigualtats en salut segons la Mesura de Govern del 2015 i ha

comportat la incorporació de diferents reptes, línies estratègiques, objectius i fites directa-

ment relacionades amb la reducció de desigualtats en salut.

Seguint en la línia del treball en les desigualtats en salut, l’any 2017 s’ha constituït la Taula
de Desigualtats Socials i Pobresa Farmacèutica, que està liderada pel Departament de Salut

i formada pel Departament de Serveis Socials Bàsics, el Departament d’Atenció a Persones

Vulnerables, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Institut Català de la Salut, i les entitats Creu

Roja i Banco Farmacéutico. L’objectiu d’aquesta taula és elaborar una estratègia per reduir

les desigualtats socials en salut que hi ha a causa del que es coneix com a “pobresa farma-

cèutica”.

La pobresa farmacèutica es produeix quan una persona té problemes per adquirir els medi-

caments que el metge prescriu, cosa que li dificulta el correcte seguiment dels tractaments

mèdics. Per tal de contribuir al seguiment dels tractaments, s’han mantingut les aportacions

als convenis de col·laboració entre Banco Farmacéutico i Creu Roja, l’Ajuntament de

Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat.

Els determinants de la SALUT i la salut COMUNITÀRIA

El desembre de 2016 es va presentar la Mesura de govern “Impuls de la Salut Comunitària
a Barcelona. Reforç de Barcelona Salut als Barris en un marc compartit d’acció transversal
al territori”.

Els determinants socials de la salut són les circumstàncies en què les persones neixen, crei-

xen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies són el resultat de la distribució

dels diners, el poder i els recursos en l’àmbit mundial, nacional i local, que depèn finalment

de les polítiques adoptades.

A Barcelona ja es duen a terme diverses intervencions de salut comunitària que s’han mostrat

efectives. Per exemple, en la infància està documentat que intervencions com els programes

d’habilitats parentals milloren les conductes dels infants, així com les habilitats de criança

dels pares i mares, l’estrès parental i el suport social, cosa que tindrà un impacte positiu en

la vida adulta. Les intervencions que promouen el lleure saludable en adolescents, que es
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desenvolupen a la majoria dels territoris de Barcelona Salut als Barris, milloren la seva salut

física, psicològica i social. Entre les persones grans, el programa Activa’t als parcs de

Barcelona, que promou l’activitat física i les relacions socials entre les persones grans, així

com les Escoles de salut per a les persones grans, mostren beneficis per a la salut percebuda

i el benestar psicològic.

Un d’aquests programes per prevenir i lluitar contra la soledat i aïllament de les persones

grans és Baixem al carrer, iniciat el 2009 al barri del Poble-sec. S’adreça a persones grans

amb dificultats per sortir de casa a causa de barreres arquitectòniques i problemes de mobi-

litat, o bé a les persones que, tot i poder sortir de casa, tenen escassa mobilitat, viuen en

barris poc accessibles (barris de muntanya) en situació d’aïllament social i no tenen cap per-

sona que els pugui donar suport en les sortides. Es tracta de donar la possibilitat de recuperar

la vida social a persones que no en tenen a causa de l’existència de barreres arquitectòni-

ques, per millorar la seva qualitat de vida, la salut mental i l’estat de salut general. La detecció

dels casos es fa des dels recursos (serveis i entitats) que estan en contacte amb la població

potencialment diana del programa. Per tant, hi tenen un paper important els recursos socials

o sanitaris que accedeixen als domicilis.

L’any 2017, el programa s’ha dut a terme als següents barris de la ciutat: Poble-sec; Sant

Pere, Santa Caterina i la Ribera; El Bon Pastor; Baró de Viver; El Besós i el Maresme; Raval;

Nova Esquerre de l’Eixample; Ciutat Meridiana; Vallbona; Torre Baró; i Guineueta. A més a

més, s’han iniciat la recerca de voluntaris i usuaris i la preparació del territori als següents

barris: Gòtic; La Verneda i la Pau; El Carmel; Trinitat Vella; Trinitat Nova, i la Barceloneta.

També s’ha dissenyat un Baixem al Carrer d’àmbit de ciutat, que preveu fer sortides cada 15

dies o de manera puntual (depenent dels casos i les necessitats) per tots els barris de

Barcelona on no es dugui a terme el programa.

Des del 2007 a Barcelona es desenvolupa l’estratègia de salut comunitària anomenada

“Barcelona Salut als Barris” adreçada als barris més desfavorits. El seu abast va ser

limitat; va arribar a una part dels barris amb més necessitats en salut per limitacions

pressupostàries i de recursos. La nova estratègia que es proposa en la mesura de

govern aprovada el 2016 es basa en l’experiència i metodologia anterior, la reforça i

aprofundeix especialment en la vessant comunitària, i l’eixampla substancialment arri-

bant potencialment a gairebé la tercera part de la població de la ciutat. En aquesta

estratègia tenen un paper clau els districtes, el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB),

l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’Institut Municipal de Serveis Socials

(IMSS) i les entitats del barri. El curs 2016-2017 s’ha incrementat el pressupost i l’es-

tratègia es desenvolupa a 23 barris.

Durant el 2017 l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l’ASPB i el CSB, ha posat

en marxa el projecte Salut en Xarxa, a partir del qual s’ha creat un sistema d’informació que

recull de manera exhaustiva els actius de cada districte per al desenvolupament de la salut

comunitària. Gràcies a aquest projecte es visualitzen els programes, projectes i accions que

es desenvolupen a la ciutat per a la millora de la salut de la ciutadania, duts a terme entre

les administracions, les institucions i les entitats ciutadanes. El “mapa d’actius” és l’instru-
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ment concret que sistematitza la informació recollida i en facilita la consulta, tant per temes

com per territori, població, etc. Al llarg de l’any 2017, s’han elaborat camps i indicadors espe-

cífics per tal d’adequar l’eina a les necessitats de cada àmbit de la salut en les quals es tre-

balla i s’ha presentat el projecte i recollit les actuacions del Districte de Ciutat Vella, Sants-

Montjuïc i Sant Andreu. Es continua treballant per donar a conèixer l’eina als diferents pro-

fessionals, tant tècnics com de la salut, i introduir-hi actius.

En aquesta fase s’han identificat un total 1.556 programes i accions que es desenvolupen a

Barcelona per a la millora de la salut des de l’àmbit comunitari de la ciutadania, dutes a terme

entre les institucions (sanitàries, socials...) i les entitats ciutadanes.

COPRODUCCIÓ de polítiques públiques i PARTICIPACIÓ efectiva 
en salut

Diversos plans i programes de salut que promou l’Ajuntament s’elaboren i es duen a terme

de manera compartida amb les entitats i institucions de la ciutat en processos de coproducció

de polítiques. És el cas del Pla de salut mental, el Pla d’acció sobre drogues, l’Estratègia de

salut sexual i reproductiva i el Programa de suport a les persones amb síndromes de sensi-

bilitat central, i serà el cas també de la futura Estratègia de suport a les famílies que cuiden

persones malaltes o dependents.

El 2014 es va aprovar la Mesura de govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la
ciutat, una estratègia compartida i dissenyada conjuntament amb la participació de diferents

agents institucionals i comunitaris que es fonamenta en les múltiples aliances entre aquests

agents per impulsar la protecció, el respecte i la garantia dels drets sexuals i reproductius.

L’Estratègia s’ha consolidat amb el desenvolupament d’un mapa d’actius que permetrà siste-

matitzar les accions i projectes relatius a la salut sexual i reproductiva de Barcelona. Promou

una sexualitat saludable en totes les etapes de la vida i vol contribuir a oferir serveis de salut

sexual adequats, accessibles i de bona qualitat a la ciutadania, sense estigma ni discrimina-

ció per cap motiu (sexe, ètnia, edat, estil de vida, ingressos...). S’estructura a partir de la con-

creció de les accions que es defineixen a la Taula per a la Salut Sexual i Reproductiva, for-

mada per institucions i entitats que intervenen en aquest àmbit des d’una mirada transversal.

També s’ha realitzat una nova proposta organitzativa: la Xarxa de l’Estratègia, com a espai

obert a totes les entitats que treballen en l’àmbit de l’Estratègia.

L’Ajuntament ha posat en marxa el 2017 la campanya “L’avortament: una opció i també un

dret”, que vol combatre la falta d’educació sexual dels joves barcelonins. S’emmarca dins

d’una estratègia més àmplia a favor dels drets sexuals i reproductius de la ciutadania i posa

l’accent en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, els embarassos no desitjats

i la violència sexual.

L’any 2014 es van incrementar significativament les subvencions i convenis a entitats que tre-

ballen en aquest àmbit i es va obrir una línia de formació/sensibilització en salut mental als
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professionals que treballen als serveis públics oberts a la ciutadania, a més de donar suport

a la xarxa d’entitats de suport a les famílies cuidadores.

En la línia de donar suport a entitats que treballen en l’àmbit de la salut i la visibilització de

determinades malalties i la seva prevenció, durant el 2017 s’han realitzat més de 100 accions

col·laboratives, s’han valorat 232 projectes i se n’han subvencionat 121, amb un total de

270.000 euros, import que s’incrementarà en 200.000 euros més el 2018.

El Pla de salut mental 2016-2022 preveu 111 accions distribuïdes en quatre línies estratè-

giques. El primer any es van desenvolupar accions en els quatre eixos estratègics, amb un

grau de compliment –desprès d’un any en funcionament– del 82%, i el pressupost aplicat el

2016 i el 2017 va ser el triple que el previst inicialment. El Pla és la primera estratègia de la

qual es dota Barcelona per abordar directament polítiques de millora de la salut mental, ha

estat elaborat compartidament amb els agents de la ciutat i dona cabuda a la prevenció, la

promoció i l’atenció de la salut mental.

El gener del 2016 es va constituir el grup de treball que va impulsar la Taula de Salut Mental

de Barcelona, que tenia com a repte principal l’elaboració del primer Pla de salut mental de

Barcelona. Actualment, la seva funció és fer el seguiment del Pla, tot i que també es va reunir

de forma extraordinària amb motiu del atemptat del 17 d’agost de 2017.

S’han començat a constituir i posar en funcionament les taules de salut mental de districte.

La primera a constituir-se ha estat a Sant Andreu el mes de juliol de 2017. La Taula cerca la

implicació dels agents del districte relacionats amb la salut mental, en dinamitza les xarxes,

en millora la coordinació i crea les comissions de treball necessàries en funció del pla de tre-

ball prioritzat.

El 2017 s’han iniciat dos grups de treball: un de mapa d’actius en salut mental, amb l’objectiu

d’adaptar la categoria de “benestar emocional i salut mental” del mapa d’actius de salut als

objectius del Pla de salut mental de Barcelona; i un altre d’infància-adolescència, amb la fina-

litat de fer un recull i priorització d’actuacions en salut mental dirigides a aquest col·lectiu.

Altres actuacions que donen resposta a les diverses línies del Pla són la Consulta Jove, espai

comunitari de salut mental per a adolescents i joves, el programa d’inserció laboral per a joves

amb trastorn mental i joves amb problemes emocionals ApropJove, impulsat des de

Barcelona Activa, i el projecte “Xarxa sense gravetat”, que s’ha estès i es desenvolupa a cinc

districtes.

En el marc del programa Salut als Barris també es porten a terme activitats de salut mental,

com ara tallers d’habilitats parentals per millorar la criança, amb efectes positius en la salut

mental de mares i pares i infants; intervencions d’oci saludable en adolescents i joves; de

mentoratge d’infants (Amics i circ); d’inclusió social en persones adultes en risc d’exclusió

social (Fem salut, fem barri), i de prevenció de la solitud en persones grans (Activa’t, escoles

de salut i Baixem al carrer).
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El 2011 es va desenvolupar un projecte per treballar els conceptes bàsics de la intel·ligència
emocional: autoestima, consciència i expressió corporal, empatia, motivació i autoregulació.

En aquest sentit, el curs 2017-2018 comença la fase pilot d’un programa d’educació emo-

cional en 11 escoles infantils.

El curs 2006-2007 es va recuperar l’activitat del Consell Assessor de Salut Laboral i es va

crear el premi Ignasi Fina de Salut Laboral. Durant l’any 2017 el Consell s’ha renovat i ampliat

i s’ha elaborat una estratègia compartida per tal d’orientar i impulsar polítiques municipals

sobre salut laboral, en el marc d’actuació de les polítiques de salut i comptant amb els dife-

rents agents implicats.

El foment de la participació en el disseny de les polítiques de salut, desenvolupament i

seguiment de serveis és una orientació que incorpora la visió, opinió i contrast de la comunitat

en el procés de presa de decisions i estableix mecanismes d’informació, escolta i seguiment

als diferents nivells de la governança de la salut en la ciutat.

Els ciutadans i ciutadanes d’un barri, les entitats ciutadanes, les associacions professionals i

els professionals són actors clau per ajudar a conèixer les necessitats i problemes de salut de

la ciutadania i també proposar i implicar-se en les seves millores.

La participació ciutadana és el dret que té la ciutadania d’implicar-se en l’elaboració, segui-

ment i avaluació de les polítiques públiques i la relació política entre ciutadans i administració

i viceversa.

En aquesta línia i seguint la formalització d’alguns espais o taules de salut existents als dis-

trictes, el curs 2007-2008 es van desplegar consells de salut a tots els districtes.

Els consells són òrgans municipals de caràcter consultiu –assessoren, estudien, reflexionen i

fan propostes– sobre les polítiques o els projectes relatius a la salut d’un districte. Tenen una

estructura estable i la participació està orientada a les entitats del territori (veïnals, de salut...),

als servies sanitaris, a l’Agència de Salut Pública... i restringida als membres que els compo-

nen.

El 2017 s’ha dissenyat un projecte d’acció i reflexió per impulsar la millora de la participació

activa en aquests consells que es desenvoluparà al llarg de 2018, s’ha començat a abordar

amb el CatSalut la millora del Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona, i s’han

impulsat les comissions de seguiment de centres d’atenció sanitària.

El 2009 es van impulsar les comissions de salut dins dels plans de desenvolupament comu-

nitari Barceloneta, Sagrada Família, Poble-sec, Trinitat Nova, Besòs i Roquetes.

El 2009, gràcies a un acord entre la Direcció de Salut i Torre Jussana-Centre de Serveis a les

Associacions, es va fer un diagnòstic d’entitats d’afectats i grups d’ajuda mútua de Barcelona.

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Salut

283

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 283



ENVELLIMENT i salut

El sobreenvelliment de la població a la ciutat de Barcelona, tal i com s’ha explicitat detalla-

dament al grup d’Envelliment, i les conseqüències derivades del context cultural, social,

demogràfic, de salut i de la diversitat de situacions de les persones grans, fan que

l’Ajuntament de Barcelona s’hagi dotat de diferents estudis per a l’elaboració de polítiques

socials adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones grans.

A continuació s’enumeren alguns projectes i/o accions que s’han desenvolupat extensament

al Grup de treball Envelliment i que es porten a terme –de manera transversal– des de dife-

rents departaments de l’Ajuntament:

• El projecte Radars va néixer l’any 2008 al Districte de Gràcia com una xarxa de prevenció

i acció comunitària per reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans.

El 2017 fa el seguiment de 865 persones, amb la col·laboració de 348 entitats de la ciutat,

1.410 radars veïnals, 1.213 radars comercials i la implicació de 516 farmàcies. Es preveu

que el 2019 s’hagi estès a 53 barris. L’èxit del projecte Radars mostra que, en un context

com l’actual, de globalització i urbanització accelerada i marcat per un creixent envelliment

de la població, l’existència d’una cultura comunitària fa possible el desenvolupament de

polítiques amb major efectivitat, menor cost i un impacte que va molt més enllà del de la

persona directament destinatària. Per això s’ha posat en marxa la Mesura de govern

Expansió del Projecte Radars 2017-2019 liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials.

• El projecte Vincles està adreçat a abordar la solitud no volguda i l’aïllament social de les

persones grans, combina el suport informal de família, amic i veïns amb l’experiència dels

cuidadors professionals. Utilitza tauletes i telèfons per connectar les persones grans amb

els membres de la xarxa i organitzar assistència i suport.

• Els habitatges amb serveis per a la gent gran també contribueixen a un envelliment actiu

i saludable. L’any 2011 hi havia a la ciutat 1.021 habitatges amb serveis per a la gent gran

en 17 equipaments, i a final de l’any 2012 es va arribar a 1.206 habitatges en 20 equipa-

ments, amb la inauguració dels habitatges de Cibeles (Gràcia), Via Favència (Nou Barris),

i Navas de Tolosa (Sant Andreu). El 2017 el programa constava de 22 equipaments amb

1.311 habitatges construïts i un total de 2.645 places en funcionament.

El 2013 es va posar en marxa el Programa d’abordatge integral de l’envelliment actiu
saludable com a resposta coordinada dels serveis de salut i dels serveis socials. El

model d’interconnexió entre la història clínica sanitària i la història social es va iniciar el

2014 de manera experimental a dos barris de la ciutat: Besòs i Nova Esquerra de

l’Eixample. Se’n fa seguiment i es preveu estendre’l a la resta de centres socials i sani-

taris de la ciutat durant el segon semestre del 2018.
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• S’ha finalitzat i es troba en fase d’avaluació el programa Pla de retorn a casa, per a perso-

nes que han patit un ictus i que després de l’atenció hospitalària necessiten una atenció

social a casa.

• El programa Baixem al carrer, promogut per l’Ajuntament conjuntament amb l’ASPB i enti-

tats i institucions, té l’objectiu de reduir la soledat i aïllament de les persones grans amb

dificultats de sortir de casa a causa de barreres arquitectòniques o persones que viuen en

situació d’aïllament social per dificultats de mobilitat dins del barri. L’any 2014 va mantenir

la cobertura als barris on estava implementat i es va ampliar als barris del Besòs i el Raval

i Nova Esquerra de l’Eixample. Durant el 2017 i 2018 s’està fent l’extensió per tal de donar

cobertura a tota la ciutat.

• Altres programes i actuacions també adreçats a la gent gran són Activa’t als parcs de

Barcelona, un programa de promoció de l’activitat física i de salut que es practica a l’aire

lliure, i les escoles de salut, que pretenen incrementar les relacions socials en la gent gran,

millorar hàbits saludables, potenciar el bon consum de fàrmacs... Alguns d’aquests projec-

tes es fan coordinament amb l’Institut Barcelona Esports.
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Aspectes destacats

• Millores a l’Informe de salut de la ciutat 

• Coproducció de polítiques públiques

Aspectes que cal millorar

• Integració de l’atenció social i sanitària

• Alimentació saludable

Aprenentatges i reptes

• Millorar el retorn

• Interacció amb d’altres grups del CMBS

• Aprofundir en temes ja treballats
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Propostes 2005-2006

• L’Informe sobre l’estat de la salut de

Barcelona.

• La implementació d’equipaments de salut: el

centre d’atenció i seguiment de la Vall

d’Hebron.

• La salut i l’adolescència: recursos i serveis.

• La utilització dels medicaments per part de la

població.

• La salut laboral i el Sistema Nacional de Salut.

Respostes 2006-2007

• Publicació de l'informe La població vulnerable
amb dificultats sanitàries i socials a Barcelona,
Diferències i desigualtats de gènere en salut,
La salut de la gent gran de Barcelona.

• Preparació, per part de l’Agencia de Salut

Pública de Barcelona, dels informes territorials

sobre districtes i per a les àrees bàsiques de

salut. 

[En l’apartat de respostes al grup de drogues

s’expliciten àmpliament les accions endegades

en aquest sentit.]

• Aprovació del Plajovebcn: Pla director de la

política de joventut 2006-2010, del Programa

municipal per a la infància i adolescència i del

Programa municipal per a les famílies. 

• Recuperació de l'activitat del Consell Assessor

de Salut Laboral. 

• Creació del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral

a Barcelona.

PROPOSTES I RESPOSTES DE SALUT 2006-2016
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Propostes 2006-2007

• Pla Jove de Barcelona 2006-2010: els joves

com a promotors de la salut.

• Plans comunitaris: treballar l’àmbit de la salut i

difondre les experiències.

• Programa Salut i Escola: participació activa

dels joves en activitats de promoció i protecció

de la salut. Garantir les condicions de

confidencialitat.

• Incrementar el servei i actuacions de vigilància

i control de les alertes sanitàries a la ciutat.

• Consells de salut de districtes: impulsar en els

tres districtes que falten i crear un espai

estable de relació entre els diferents consells.

Respostes 2007-2008

• Posada en marxa de la xarxa d’assessorament

en temes de salut als punts d’informació

juvenil de la ciutat. 

• A partir de l’equip de Salut Comunitària, s’ha

articulat el treball per desplegar accions de

salut a Poble Sec i Roquetes, dos dels barris

inclosos en la Llei de barris 

• Investigació i actuació en la declaració del brot

de lipodistròfia. 

• Incorporació de diverses infeccions de

transmissió sexual (ITS) al sistema de

vigilància. S’ha mantingut el treball de

prevenció de les ITS, l’hepatitis i la sida en

locals de trobada sexual gai a la ciutat. 

• Incorporació a l’equip de vigilància de

malalties infeccioses d’agents per atendre

població immigrada.

• S’han desplegat consells de salut a nou

districtes 
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Propostes 2007-2008

• Incloure la perspectiva de gènere en l’Informe

de salut de Barcelona. Fomentar-ne l’ús.

• Donar suport a iniciatives de participació de

les organitzacions de pacients.

• Reforçar i ampliar l’estructura proveïdora de

serveis per a l’atenció a les persones amb

dependència. Coordinació de les xarxes de

salut i de serveis socials.

• Promoure la perspectiva de la salut en les

diferents polítiques municipals i en els plans

de desenvolupament comunitari.

• Incentivar el coneixement d’experiències de

salut comunitària i afavorir la coordinació dels

diferents agents sanitaris.

• Difondre el Programa de dispensació

personalitzada de fàrmacs.

Respostes 2008-2009

• 25è Informe de salut, que aprofundeix en la

perspectiva de gènere. Publicació dels

resultats de l’enquesta FRESC (Factors de Risc

en Estudiants de Secundària), que recull

dades dels estils de vida dels estudiants de

secundària de la ciutat. 

• Acord entre la Direcció de Salut i Torre

Jussana-Centre de Serveis a les Associacions,

per a la realització d’un diagnòstic d’entitats

d’afectats i grups d’ajuda mútua de Barcelona 

• Suport des de la Gerència d’Acció Social i

Ciutadania, en el marc de l’Acord Ciutadà per

una Barcelona Inclusiva, a la Xarxa d’Entitats

de Suport a Famílies Cuidadores. 

• Sis plans de desenvolupament comunitari amb

comissions de salut constituïdes: Barceloneta,

Sagrada Família, Poble Sec, Trinitat Nova,

Besòs i Roquetes. 

• Implementació del programa Salut als barris al

Casc Antic, la Zona Nord (Ciutat Meridiana,

Torre Baró i Vallbona) i la Barceloneta. 

• Difusió i reedició d’Els Remeis de l’Àvia, un

recull de remeis per a problemes de salut lleus

realitzat en el marc del Pla de

Desenvolupament Comunitari de Roquetes.

• Edició del document Bases per a un
envelliment actiu i saludable.

• Programes de conscienciació: SIRIAN, adreçat

a promoure els serveis de salut sexual i

reproductiva entre dones en situació de

vulnerabilitat, el programa d’intervenció en

saunes per prevenir les malalties de

transmissió sexual, o els programes d’educació

per a la salut en el marc escolar. 

• Programa Envelliment Actiu i Saludable.

• Programa Activitat Física i Salut.
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Propostes 2008-2009

• Per una utilització raonable i més segura dels

medicaments, promoure la figura del

farmacèutic comunitari i crear mecanismes

per fer seguiment de les prescripcions de

medicaments.

• Avançar cap a un model de salut comunitària

que fomenti la participació ciutadana i

l’involucri en el foment d’hàbits saludables.

• Per reduir la contaminació ambiental i els seus

efectes nocius per a la salut de les persones,

intensificar les mesures de reducció de trànsit

especialment del transport pesant i més

mesures per incentivar el transport públic.

• El grup de Salut insta la Presidència del

Consell a recollir les preocupacions i

consideracions del grup sobre la vacuna del

virus del papil·loma humà, i a fer-les arribar

als responsables de Salut i Educació de

l’Ajuntament, la Generalitat, i als consorcis

sanitari i d’educació de Barcelona, així com als

òrgans de participació de salut i educació a la

ciutat.

Respostes 2009-2010

• Promoció de la figura del farmacèutic

comunitari.

• Incorporació de la recepta electrònica. 

• Implantació del model del PIAPSC al CAP

Barceloneta i desenvolupament de projectes,

com l’Escola de salut de la Barceloneta.

• Programa Camina: Activa’t. S’han implantat

activitats a un parc per districte.

• Nou Centre Integral de Salut Cotxeres.

• Nou contracte de neteja, dut a terme per l’àrea

de Medi Ambient que redueix la contaminació

acústica, visual i de residus. Altres mesures

empreses són la promoció de la bicicleta,

l’ampliació d’horari del metro, les zones 30, les

illes de vianants, etc. 

• Aplicació a Barcelona de les 64 mesures del

Pla de descontaminació de l’àrea

metropolitana. 
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Propostes 2009-2010

Consideracions en relació amb el virus H1N1
• Sostenir i incorporar, com a hàbits saludables,

les mesures higièniques i sanitàries

desplegades per prevenir el contagi de la grip

A.

• Les autoritats sanitàries han de fer un balanç

acurat dels beneficis i perjudicis que

s’esdevenen en aquestes situacions, de

manera que tothom sigui conscient dels pros i

els contres de les mesures preventives i que la

població aprengui a assumir alguns riscos.

Informe de Salut 2008
• S’ha d’intervenir més en els determinats de la

salut i els organismes públics han de

promoure els hàbits saludables com a font de

salut.

• S’ha de valorar la relació cost-benefici de cada

prova de diagnòstic precoç per assegurar-ne

l’eficiència i assolir més equitat en la

distribució dels recursos.

• Cal fer una segmentació de les dades de

l’Informe de Salut per tal que sigui més fàcil

estudiar i conèixer aspectes de la salut dels

joves.

Pla Barcelona activitat física i salut
• Els organismes públics han de sensibilitzar la

població sobre els beneficis de l’activitat física

per mantenir un bon estat de salut.

• L’Ajuntament, a través del Consorci Sanitari de

Barcelona, ha d’incentivar la prescripció

d’activitats físiques i de l’esport en els

professionals de l’atenció primària com un dels

determinants de la salut.

• El govern municipal hauria de planificar i

informar de l’oferta actual existent i incentivar

l’accés a l’oferta d’activitats físiques i

esportives, tant en els equipaments esportius

com en espais lliures.

Respostes 2010-2011

• Elaboració, arran de l'epidèmia pel virus

H1N1, de documents informatius i instruments

de consulta com ara telèfons, adreces i webs

adreçats a la població en general i per als

centres educatius en especial, per tal de

promoure una informació acurada de

l’epidèmia i evitar pors injustificades. 

• Des de l’Observatori de Salut Pública s’ha

col·laborat en l’estudi estatal Análisis de

situación para la elaboración de una propuesta

de políticas e intervenciones para reducir las

desigualdades sociales en salud en España

(maig de 2010) on es defineixen les

estratègies polítiques i sanitàries. 

• La Generalitat de Catalunya ha elaborat el

document Les diferències i les desigualtats en

salut a Catalunya, amb 169 recomanacions

per lluitar contra les desigualtats, i des del

Grup de treball de Salut del CMBS s’ha

demanat de fer-ne una extracció per a la ciutat

de Barcelona. 

• Programa Troba’t B: Camina a la ciutat i

Activa't als parcs. 

• Participació en l’elaboració del Pla integral de

promoció de la salut mitjançant el Programa

d’activitat física i alimentació saludable.

• Document de consens sobre màquines

expenedores d’aliments i begudes (MEAB), en

espais per a nens i joves de Catalunya, amb

un díptic informatiu per als centres docents,

les AMPA, els centres esportius, els casals

infantils i els centres de lleure i temps lliure

per a infants i joves. 
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Propostes 2009-2010

• Cal integrar la diversitat i el gènere en el Pla

d’activitat física.

L’epilèpsia, malaltia curable
• Des de les administracions cal sensibilitzar i

informar sobre la malaltia (l’epilèpsia),

especialment les escoles i centres de treball.

• Des de l’Ajuntament cal afavorir

l’associacionisme de les famílies amb malalts

epilèptics per tal que puguin gaudir d’espais

de relació i ajuda mútua.

La immigració copa els serveis sanitaris?
• Els organismes públics han d’incorporar

l’atenció a la diversitat a l’organització dels

serveis.

• L’Ajuntament hauria d’afavorir

l’associacionisme entre els immigrants amb

malalties cròniques i fomentar grups d’ajuda

mútua per afavorir la creació de teixit social al

seu voltant.

Salut i joves
• Es demana a l’Ajuntament que consideri la

perspectiva de la salut i els hàbits saludables

com un element transversal en totes les

polítiques municipals que s’impulsin per a

joves.

• Es proposa que es donin crèdits a algunes

activitats de tipus preventiu, com ensenyar els

principis bàsics del socorrisme.

Respostes 2010-2011

• Desenvolupament de programes comunitaris

per a joves i adolescents: 

- De marxa sense entrebancs, que promou

alternatives saludables d’oci entre els

adolescents i joves de Barcelona,

conscienciant-los dels riscos del consum de

drogues i oferint-los activitats formatives i

esportives. 

- De marxa fent esport: programa adreçat als

instituts per a joves de 3r i 4r d’ESO i 17

anys.

• Desenvolupament d'un projecte per treballar

els conceptes bàsics de la intel·ligència

emocional: autoestima, consciència i expressió

corporal, empatia, motivació i autoregulació. 
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Propostes 2010-2011

• Impulsar estils de vida i programes alternatius

per tal d’aconseguir una ciutat saludable. 

• Vetllar per disminuir les desigualtats en salut

que sorgeixen dels determinants socials, fent

extensives les recomanacions de l’estudi Les
diferències i les desigualtats en salut a
Catalunya. 

• Mantenir l’estructuració dels serveis d’atenció

a la salut mental i les drogoaddiccions. 

• Abordar la integració de les xarxes de serveis

(salut i serveis socials) s’ha de fer des d’una

perspectiva biopsicosocial. 

• Garantir la coordinació i xarxa entre els equips

de salut i serveis socials.

• Reforçar l’atenció primària en salut com a

porta d’entrada al sistema sanitari.

• Reforçar els grups d’ajuda mútua. 

• Establir mecanismes en els serveis de salut

que permetin canviar els missatges que porten

a una medicalització excessiva. 

• Atendre els problemes psicològics i

psicopatològics de la vellesa, evitant-ne la

medicalització. 

• Promoure el voluntariat i la solidaritat en salut.

• Tenir cura de l’estat de soledat i immobilitat de

determinats sectors de la població.

• Desenvolupin de recursos de rehabilitació i

reinserció.

• Especialment centres d’ocupació protegits i

opcions residencials. 

Respostes 2011-2012

L’any 2012 l’Ajuntament ha impulsat i està

col·laborant molt activament amb la campanya

Obertament, de lluita contra l’estigma i la

discriminació de les persones amb trastorn

mental als mitjans de comunicació i de formació

d’apoderament a persones amb malaltia mental.

Aquest projecte es du a terme a partir de la

suma de tots els agents implicats (usuaris,

familiars, professionals, entitats gestores de

serveis, i administracions (Ajuntament de

Barcelona, Diputació i Generalitat) implicades.

L’any 2016, es posa en marxa el primer Pla de

Salut mental de Barcelona.

El 2017 es posa en marxa el projecte l’Atenció

integrada social i sanitària, que permet consultar

dades per facilitar la coordinació entre els

sistemes de salut i social.

Sobre les propostes adreçades a la Gent Gran,

l’extensió del projecte Radars per reduir el risc

d’aïllament i exclusió social de les persones mes

grans forma part de 55 projectes d’accions

comunitàries fins el 2011.

A juny de 2017  el Projecte Radars fa el

seguiment de 865 persones, amb la

col·laboració de 348 entitats de la ciutat, 1.410

radars veïnals, 1.213 radars comercials i la

implicació de 516 farmàcies. L’expansió a 53

barris fins l’any 2019 (10 barris durant aquest

any 2017, 11 barris més el 2018 i els 6 barris

restants el 2019).

Els habitatges amb serveis per a la gent gran

l’any  2011 hi havia a la ciutat 1.021 habitatges

amb serveis per a la gent gran a 17

equipaments, i a final de l’any 2012 s’arribarà a

1.206 habitatges en 20 equipaments, amb la

inauguració durant aquest any dels habitatges

de Cibeles (Gràcia), Via Favència (Nou Barris), i

Navas de Tolosa (Sant Andreu).
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Propostes 2011-2012

• Abordatge de situacions de pobresa, aïllament

i exclusió social per part de la xarxa social i de

salut. Plantejar que les taules o espais de

coordinació a nivell de territori incorporin

sempre els referents del sistema de salut i de

serveis socials.

• Avançar cap a un model de ciutat que integra

serveis del territori per a la persona: salut,

serveis socials i entitats.

• Trobar instruments perquè els cogestors dels

processos centrats en la persona puguin

compartir informació.

Respostes 2012-2013

• Incorporació de nous barris i noves accions al

programa “Salut als barris”.

• Disseny del programa d’Abordatge integral de

l’envelliment saludable, com a resposta

coordinada dels serveis de salut i dels serveis

socials.

• Programa “Baixem al carrer” per abordar

l’aïllament de les persones grans amb

dificultats de sortir de casa per barreres

arquitectòniques.

Propostes 2012-2013

La vulnerabilitat social és un factor
determinant de pèrdua de salut
• Necessitat d’elaborar uns indicadors fiables

que permetin avaluar amb fiabilitat, precisió i

reproductibilitat l’impacte de les variables

lligades a vulnerabilitat o fragilitat social i la

repercussió en termes de salut. Això permetrà

dimensionar-ne acuradament la necessitat i

avaluar l’impacte de les mesures correctores

endegades.

• Que els reajustaments que es facin en el

conjunt de recursos assistencials no es duguin

a terme linealment. Cal introduir ponderacions

d’equilibri territorial en funció de la situació

social i econòmica de districtes i barris a la

ciutat.

• L’assignació de recursos per tal d’afavorir la

resposta assistencial ha de tenir en compte

l’ús de dispositius de titularitat pública, però

també d’aquells que són fruit de l’acció

comunitària i la societat civil.

• Cal una coordinació unívoca d’aquests

recursos per tal d’augmentar-ne l’eficiència i

evitar múltiples enfocaments parcials sobre els

mateixos problemes.

Respostes 2013-2014

• Ampliació del programa Baixem al Carrer, que

tracta de reduir la soledat i l’aïllament de les

persones grans, als barris del Besòs i el Raval.

Durant el tercer trimestre de l’any es comença

l’ampliació als barris de la Nova Esquerra de

l’Eixample i la Guineueta. 

• Ampliació del programa Salut als Barris, que

promou la igualtat en salut en els diferents

barris de la ciutat de Barcelona, als barris del

Besòs i Trinitat Nova. 

• Increment de la línia de convenis amb entitats

i institucions que realitzen projectes de salut

amb poblacions vulnerables, d’acord amb les

prioritats assenyalades en l’Informe de salut. 
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• Continuar prioritzant les actuacions sobre

territoris o grups específics.

• Refermar actuacions o programes específics

d’efectivitat provada en aquests àmbits (per

exemple Salut als Barris o Baixem al Carrer).

• Atesa l’efectivitat de determinades actuacions

no sanitàries sobre el nivell de salut d’una

societat, considerem que cal prioritzar les

actuacions sobre les intervencions que vagin

orientades a la satisfacció de necessitats

bàsiques (polítiques de sostre i feina) i

d’aquelles orientades a la cohesió social.

Obesitat infantil
• Caldria revisar el valor de l’impost sobre el

valor afegit (IVA) de determinats aliments per

millorar l’accessibilitat dels que estan vinculats

a factors protectors de les malalties cròniques,

tot afavorint la dieta mediterrània.

• Cal continuar afavorint les polítiques

educatives i les intervencions facilitadores per

promoure l’activitat física a la ciutat,

especialment entre el col·lectiu infantil.

• Cal endegar intervencions específiques

integrades amb altres àmbits per tal d’afavorir

el consum de determinats aliments, que es

correlaciona fortament amb millors nivells de

salut de la població. En aquest sentit cal

potenciar compromisos de ciutat saludable

entre els diferents actors (productors,

comercialitzadors, serveis municipals i

responsables polítics i socials).

Conductes afectivosexuals i reproductives
• Establir polítiques de detecció de “risc”

coordinades amb altres dispositius

assistencials en base a la identificació

complementària de problemes de salut no

detectats (cribratge de problemes de salut

mental, violència de gènere i addiccions) en

els dispositius de salut reproductiva i

viceversa.

Respostes 2013-2014

El 2017 s’està dissenyant amb Barcelona Activa

i “Treball als barris”, ICS i IMSS, un programa

específic per a persones aturades. En polítiques

de sensellarisme i salut, Barcelona ha impulsat

l’empadronament actiu per donar cobertura

sanitària universal a aquelles persones que no

poden acreditar domicili habitual.

• Projecte POIBA (prevenció de l’obesitat infantil

a Barcelona), que es du a terme a les escoles i

desenvolupament de dos programes de

promoció de la salut estretament relacionats,

el Creixem Sans i el Creixem més Sans. POIBA

ha estat guar- donat amb el Premi PASS 2014

(Pla integral per a la Promoció de la Salut

mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació

Saludables) que convoca el Departament de

Salut de la Generalitat de Catalunya. 

• Programa Canvis, de promoció de l’alimentació

saludable i l’activitat física en l’educació

secundària. 

• Estand de l’Ajuntament de Barcelona al

Festival de la Infància del 2013 destinat a la

promoció dels hàbits de salut i alimentaris

lligats a l’esport i l’activitat física com a forma

de fer salut, amb una assistència de més de

17.000 visitants. 

• Desenvolupament del programa SIRIAN i el

projecte RAM amb l’objectiu de promoure la

salut reproductiva amb joves i dones

immigrants i autòctones, de barris socialment

desfavorits i amb una alta taxa d’embarassos i

avortaments. Ambdós posen l’accent en la

utilització del preservatiu. 
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• Es valora la necessitat de desenvolupar noves

metodologies d’abordatge de les intervencions

d’educació afectivosexual, ja que es detecten

determinants diferents en col·lectius diversos i

les intervencions han de ser acuradament

adaptades si se’n vol millorar l’efectivitat.

• Cal desenvolupar programes específics que

contemplin la perspectiva del gènere masculí

en la responsabilitat de la conducta

afectivosexual i reproductiva que afavoreixin

una major implicació dels homes en prevenció

i control de problemes prevalents.

• Desenvolupament de les TIC en la difusió de

missatges o recomanacions al col·lectiu jove.

Salut mental de la població
• Cal continuar invertint en dispositius

assistencials de salut mental i addiccions.

• Cal assegurar-ne la disponibilitat en zones de

més “risc social” si es fan reajustaments de

recursos.

• Cal actuar amb més contundència sobre

l’accessibilitat i el consum d’alcohol a la ciutat,

especialment sobre la població infantil i

juvenil, i els consums d’alta intensitat vinculats

als aspectes recreatius.

• Cal continuar impulsant i estenent programes

específics de prevenció del suïcidi.

• Cal reforçar l’atenció primària de proximitat en

salut mental.

• Atès que molts determinants d’empitjorament

de la salut mental individual estan lligats a la

reactivitat davant de situacions estressants de

caire econòmic, laboral o social, cal impulsar

coordinadament programes que garanteixin les

necessitats bàsiques i/o de sostenibilitat

econòmica puntual.

Respostes 2013-2014

• Programa Parlem-ne! No et tallis, que l’ASPB

ha anat implementant a les escoles de

secundària i que tracta de prevenir l’embaràs

adolescent i les infeccions de transmissió

sexual, incloent-hi el VIH/sida. És un programa

que s’adreça a estudiants de secundària, i es

pot fer des de 3r d’ESO fins a 2n de batxillerat

o de cicles formatius. 

• Increment de les subvencions i convenis a

entitats que treballen en l’àmbit de la

prevenció, sensibilització, promoció de la salut

mental a la ciutat a través de grups d’ajuda

mútua, serveis d’orientació, campanyes de

sensibilització i prevenció... 

• Establiment d'una línia de

formació/sensibilització en salut mental als

professionals que treballen als serveis públics

oberts a la ciutadania. S’ha començat formant

el personal de museus i actualment s’està

preparant per als professionals de biblioteques

i altres serveis. 

• Actualització del Pla de drogues de Barcelona

2013-2016, que contempla una línia

específica sobre els recursos assistencials des

de la perspectiva de la planificació i millora. 

• Treball amb la xarxa d’entitats de suport a les

famílies cuidadores, on participen també les

entitats de famílies amb malalts mentals. 

• Suport a la plataforma Obertament, una

associació catalana per a la lluita contra

l’estigma en salut mental, que ha elaborat un

pla d’actuació de lluita contra l’estigma que

pateixen les persones amb problemes mentals. 
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Sobre la salut sexual i reproductiva
• Mantenir les polítiques preventives en matèria

de salut sexual i reproductiva, especialment en

entorns o col·lectius vulnerables.

• Coordinar accions interdepartamentals per

augmentar l’efectivitat de les actuacions.

• Impulsar la creació, des de l’àmbit de Salut de

l’Ajuntament de Barcelona, d’un espai de

treball comú amb els diferents actors

implicats, que permeti l’establiment de les

línies prioritàries, la formulació d’objectius i

activitats concretes que calgui dur a terme, la

seva correcta avaluació i un seguiment

temporal adequat.

• Impulsar accions específiques en perspectiva

de gènere masculí, especialment pel que fa

als aspectes de relació entre gèneres,

afectivitat i drets.

• Augmentar la capacitació dels professionals

que treballen en els centres d’atenció a joves.

• Focalitzar l’accessibilitat dels preservatius,

especialment en col·lectius que desenvolupen

conductes que poden suposar un risc

augmentat per a les ITS.

Sobre envelliment i salut
• Continuar impulsant ajuts per disminuir les

barreres arquitectòniques que afavoreixen

l’aïllament.

• Augmentar decididament la interrelació entre

entitats i projectes comunitaris focalitzats en

les persones grans o adultes grans a efectes

de maximitzar beneficis i optimitzar recursos.

• Continuar el desenvolupament i la consolidació

de projectes focalitzats en la disminució de les

situacions d’aïllament social.

• Augmentar el nombre d’accions per facilitar la

pràctica de l’activitat física en aquestes franges

d’edat, com a acció preventiva de condicions

cròniques de salut.

Respostes 2014-2015

• La Mesura per a la promoció de la salut sexual

i reproductiva s’estructura a partir de la

concreció de les accions que es defineixin a la

Taula per a la Salut Sexual i Reproductiva. 

• S’han establert les eines amb les quals es

dotarà a la Taula per al coneixement,

seguiment i avaluació de les actuacions que es

realitzen a la ciutat. Aquestes eines són el

Mapa d’actius i definició de tipus d’accions i

indicadors d’avaluació. El Mapa d’actius

actualment està conformat per 184

actuacions. 

• S'han definit tres criteris clau: la persona com

a eix de les intervencions; els drets de les

persones com a guia per a les intervencions, i

els determinants de la salut com a elements

sobre els quals és necessària la intervenció per

introduir les modificacions en l’estat de la salut

sexual i reproductiva de les persones. 

• Nou impuls al programa “Baixem al carrer”,

que s’ha ampliat als barris del Besòs, el Raval

i la Nova Esquerra de l’Eixample. 

• Impuls al projecte “Activa’t als parcs de

Barcelona”, que es desenvolupa en tretze

parcs de la ciutat amb prop d’un miler de

participants. 

• Per consolidar l’ús de les tecnologies

d’informació i comunicació (TIC) com a recurs

per augmentar la socialització de les persones

que viuen soles, s’ha continuat el projecte

Vincles, articulant-lo amb la resta de serveis i

recursos socials i comunitaris existents.

• Reforç del programa de Salut als Barris,

impulsat per l’Agència de Salut Pública de

Barcelona. 
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Propostes 2013-2014

• Consolidar l’ús de les tecnologies d’informació

i comunicació (TIC) com a recurs per

augmentar la socialització de les persones que

viuen soles.

• Dissenyar estratègies preventives

multisectorials per treballar l’envelliment

(tallers d’envelliment actiu i saludable) abans

que les persones entrin en aquesta etapa de la

seva vida.

• Fer el seguiment de l’experiència pilot

d’envelliment integral, actiu i saludable

iniciada a dos barris de la ciutat, d’articulació

dels sistemes de serveis socials i de salut, per

tal de valorar la seva incidència en la millora

de l’atenció a la dependència de persones

grans a la ciutat.

Sobre el consum excessiu d’alcohol
• Implantar des de l’Administració mesures que

dificultin l’accés a l’alcohol, com ara la

limitació de l’exposició de begudes

alcohòliques als aparadors de certs

establiments, l’exigència de llicències

específiques per vendre alcohol d’alta

graduació, etc.

• Promoure campanyes educatives que

desintegrin socialment el consum excessiu

d’alcohol, i que aquest quedi desprestigiat

(com ha passat amb el tabac).

• Endurir les sancions per venda o facilitació

d’alcohol a menors.

• Aprofundir en els aspectes de responsabilitat

subsidiària parental en el consum excessiu de

menors.

• Disposar d’indicadors fiables de la relació del

consum excessiu o crònic de l’alcohol en la

gènesi de conductes violentes –especialment

la violència de gènere– per tal d’aquilotar

fefaentment el risc atribuïble a l’alcohol en

aquestes incidències.

Respostes 2014-2015

• En aquelles zones on la priorització ha estat la

salut i gent gran s’han desenvolupat entre

d’altres accions, les escoles de salut per a la

gent gran. 

• Inici de l’experiència pilot del Programa per a

l’abordatge integral de l’envelliment actiu i

saludable, en dos barris de la ciutat: Nova

Esquerra de l’Eixample i Besòs. 

• Creació d'un sistema interoperatiu que

permetrà la connexió entre la història clínica i

la història social i permetrà que els

professionals, tant de serveis socials com de

salut, puguin veure les dades socials i

sanitàries de la persona atesa, amb l’objectiu

de facilitar una atenció integral i més eficient

de la persona. 

El grup de treball Drogodependències ha donat

resposta a aquestes propostes. 

• Programa “Sobre canyes i petes” per a

alumnes de 3r d'ESO i centrat en el consum

d’alcohol i cànnabis.

• Programa “I tu, què en penses?”, adreçat a

batxillerat i cicles formatius.

• Posada en marxa de la pàgina web

(http://www.sortimbcn.cat) amb propostes d’oci

i temps lliure per a adolescents i joves.
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• Modificar l’Ordenança de civisme del 2006 per

tal de prohibir el consum d’alcohol a la via

pública, exceptuant els espais de les terrasses

dels establiments degudament autoritzats

(l’actual ordenança només en prohibeix el

consum en envasos de llauna o vidre).

• Fer complir les normes incloses a la Llei

20/1985 que prohibeixen la publicitat de

begudes amb més de 23% d’alcohol en els

espais públics i que sovint són burlades pels

anunciants.

• Reforçar la vigilància de la venda il·lícita

d’alcohol en establiments alimentaris i

benzineres en horari nocturn (després de les

23h) i a menors.

• Dictar una Instrucció d’Alcaldia que expliciti

que no es pot acceptar publicitat ni patrocini

d’alcohol en les activitats organitzades per

l’Ajuntament, els seus instituts i empreses,

d’acord amb els criteris aprovats al Grup

Polític de Drogues l’abril del 2010 i ratificats a

la Comissió de Qualitat de Vida el novembre

de 2011.

• Prohibir l’exhibició dominant de begudes

alcohòliques als aparadors dels establiments

alimentaris, observada sovint en locals oberts

en horari nocturn i festius en proporcions

superiors al 50% de la superfície.

Sobre activitat física i salut
• Continuar ampliant l’oferta horària i d’activitats

dins del programa “Activa’t als parcs”, adreçat

fonamentalment a les persones grans, per tal

de fer-la atractiva a altres segments de

població.

• Estendre el Projecte Escales de l’Ajuntament

de Barcelona a més edificis de titularitat

municipal, i alhora facilitar l’adopció d’aliances

estratègiques amb entitats o institucions de la

ciutat per facilitar que el programa s’estengui.

Respostes 2014-2015

• Creació del programa Ajuntament Promotor de

la Salut, arran de la signatura del document

Ajuntament de Barcelona, una organització

que promou la salut dels seus treballadors i

treballadores. Actualment s’està treballant en

l’àmbit de l’activitat física, amb les “escales

actives”, i en l’àmbit de l’alimentació

saludable, amb l’“office saludable”. 

• Per tal d’afavorir l’esport com a element de

cohesió social en els escenaris de fragilitat

social s’ha desenvolupat la Mesura de Govern

aprovada el 2012 del projecte Convivim

esportivament. 
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• Dissenyar estratègies específiques per

potenciar la pràctica esportiva a segments

poblacionals concrets, com ara joves, pares i

mares de nens en edat escolar, dones joves,

dones adultes, i col·lectius especialment

vulnerables.

• Potenciar el Programa de Parelles Esportives

seguint l’exemple del model usat en el

Programa de Parelles Lingüístiques.

• Promoure l’ús de les tecnologies de la

informació i la comunicació com a elements

facilitadors i reforçadors de l’activitat física

regular.

• Transformar decididament els espais esportius

a l’aire lliure en espais sense fum, prohibint el

consum de tabac en aquestes instal·lacions.

• Establir sinergies col·laboratives amb

programes sobre alimentació saludable o

prevenció del consum de substàncies

tòxiques.

• Afavorir l’esport com a element de cohesió

social en els escenaris de fragilitat social.

• Protegir especialment les entitats esportives de

barri que contribueixen a l’arrelament i la

cohesió social al seu entorn.

• Seguir promocionant Barcelona com a capital

esportiva.

• Continuar treballant amb perspectiva de

gènere en la promoció de l’activitat física o els

esdeveniments esportius a la ciutat.

• Treballar de manera sinèrgica en els àmbits

d’escola, família i comunitat, per tal de

consolidar un clar viratge de la imatge

estereotipada del cos cap als aspectes de

salut, contràriament als prevalents actualment,

que ho fan sobre l’estètica.

Respostes 2014-2015

• Disseny de les bases d’un Pla de comunicació

d’esport i salut, projecte inclòs en el Pla

estratègic de l’esport (2012-22) perquè

esdevingui una eina clau per a consolidar

Barcelona com una ciutat activa i saludable.

• Creació d'un grup, amb el CREAL i l’Agència

de Salut Pública, de reflexió i anàlisi per

treballar propostes i recomanacions concretes

per les polítiques de ciutat. 
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Sobre l’Informe de Salut 2013
• Incorporar a l’Informe de Salut més dades

desagregades per gènere (per exemple en

salut mental) així com dades de violència

masclista.

• Igualment incloure dades desagregades

territorialment, per exemple en temes

d’obesitat infantil, i veure la correlació amb

altres indicadors de desigualtats socials.

• Incorporar dades per franges d’edat del

consum d’alcohol.

Sobre l’efectivitat de diferents actuacions
realitzades a la ciutat en l’espai públic:
mobilitat i espai públic a Barcelona
• Necessitat d’assolir un ampli consens social i

de les forces polítiques per desenvolupar a

mitjà termini un model de “grans illes” o

“super-illes” i el seu impacte en la salut,

generant les aliances estratègiques

necessàries per fer-lo possible.

Respostes 2015-2016

• Presentació de dades desagregades

territorialment i de la seva correlació amb

indicadors de desigualtats socials. L’Informe

2014 va incorporar per primera vegada la

descripció dels principals indicadors de salut i

dels seus determinants per barris mitjançant

l’eina Urban HEART (Health Equity

Assessment and Response Tool) de

l’Organització Mundial de la Salut. 

• Millora de les dades de salut i dels seus

determinants per terri- toris, que es publiquen

en la plataforma Infobarris:

www.aspb.cat/infobarris 

• Inclusió d'indicadors de l’actuació dels equips

d’atenció a les dones (EAD) en casos de

violència masclista. 

• Definició i implementació del model de

superilles, amb l’aprovació de la Mesura de

Govern “Omplim de vida els carrers - La

implantació de les superilles a Barcelona”. El

setembre ha entrat en funcionament la

primera al Poblenou. 

Propostes 2013-2014

Sobre l’impacte de la contaminació
atmosfèrica en la salut
• Proposem que es monitoritzin indicadors que

avui encara no estan regulats (però que

previsiblement ho seran aviat), com el black
carbon, com a indicadors rellevants de la

qualitat de l’aire amb influència demostrada en

la salut.

• El grup aposta decididament perquè

Barcelona es plantegi ser una ciutat més

verda, seguint l’exemple de les actuacions

realitzades a ciutats com Berlín o Seattle.

Respostes 2014-2015
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• Informar i comunicar aquest model de ciutat

per tal que els ciutadans en coneguin els

avantatges per ajudar a establir un consens

ampli sobre la necessitat d’establir-lo, a través

dels consells de salut i altres consells de la

ciutat.

• Reclamar dels poders públics i els partits

polítics municipals sensibilitat vers aquest

model.

Sobre la salut nutricional: la nutrició essencial
com a objectiu de salut pública
• Potenciar l’apoderament dels consumidors a fi

que puguin disposar d’informació clara i

entenedora de l’etiquetatge dels productes i

que també sigui assequible als infants.

• Potenciar el coneixement del concepte de la

nutrició essencial i el desenvolupament de

polítiques que assegurin la nutrició essencial

dels ciutadans, com aquella nutrició (suficient

des del punt de vista calòric i equilibrada

nutricionalment) que sense excessos ni

carències esdevé un factor de salut positiva i

contribueix a un bon estat de salut. Per

exemple, des de la facilitació de l’accés de

determinats aliments, l’impuls de

determinades polítiques comercials, l’educació

nutricional a l’escola o a la comunitat o la

informació nutricional a mercats i

hipermercats, supermercats... fins a la

cobertura de necessitats bàsiques

alimentàries, si escau.

• Incorporar estratègies multidepartamentals

que afavoreixin la conciliació social que faciliti

hàbits alimentaris saludables com a estratègia

integral de salut pública.

• Potenciar la producció casolana mitjançant

horts urbans a les terrasses, horts verticals...

• Aprofitar les experiències que proporciona la

multiculturalitat per millorar aspectes

nutricionals.

Respostes 2015-2016

• Definició del protocol davant d’episodis de

contaminació en el marc de la Taula contra la

Contaminació de l’Aire.

• En el marc del programa “Salut als barris”, al

barri del Bon Pastor s’ha prioritzat de manera

pilot la salut alimentària, amb actuacions per

facilitar l’accés de determinats aliments, ajudar

a l’impuls d’accions comercials orientades cap

als hàbits saludables, l’educació nutricional a

l’escola o a la comunitat, o la informació

nutricional a mercats, hipermercats,

supermercats... fins a la cobertura de

necessitats bàsiques alimentàries. 

• Programa educatiu “Mengem sa, mengem de

mercat!” adreçat a les escoles, amb tallers de

cuina saludable, en coordinació amb entitats

de l’àmbit de la salut i amb la col·laboració de

xefs de renom. 

• Control sanitari del Mercat Central de

Barcelona (Escorxador, Mercats Centrals de

Fruites i Hortalisses i Mercat Central del Peix),

així com d’establiments de venda minorista:

fleques, mercats, carnisseries, supermercats,

fruiteries i qualsevol tipus d’establiment que

comercialitzi ali- ments al públic. També es

controla la seguretat alimentària d’indústries

d’elaboració i comercialització a l’engròs

d’aliments i de restauració col·lectiva comercial

(bars, restaurants...) i social (menjadors

escolars, hospitalaris, de centres de gent

gran...). 
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• Considerar l’aspecte educatiu que poden

exercir els mercats municipals com a difusors

d’educació nutricional a la ciutadania.

Sobre la salut amb perspectiva de gènere
En base a l’escenari epidemiològic i social, els

grups Dona i Salut focalitzen les actuacions de

salut vers les dones en tres eixos:

• Incorporar la variable de gènere en tots els

estudis epidemiològics que es realitzin a

Barcelona. Incloure de forma sistemàtica la

diferenciació estadística entre homes i dones

per aconseguir una anàlisi de factor de

gènere. Especialment en el que fa referència

a: trastorns en salut mental, situacions

laborals, estat de salut: vellesa, medicalització,

causes de mort/incapacitat, etc. Creuar

estadístiques amb dades de violència

masclista (física i psicològica).

• Dissenyar accions preventives o de promoció

de la salut que contemplin la perspectiva de

sexe i de gènere especialment per disposar

d’informació vàlida per al disseny d’estratègies

o programes preventius específics. Així,

convindria disposar de dades sobre: la

medicalització de les dones en relació amb els

homes, les dades d’intents/suïcidis en població

femenina a la ciutat, els efectes en dones

grans de la medicalització, els efectes en la

salut mental de l’atur i la precarietat laboral en

dones joves, per citar alguns dels més

rellevants.

• Incorporar l’anàlisi de la “salut emocional”

com un dels eixos preventius en polítiques de

salut basades en el gènere. Així, continuar les

estratègies de prevenció en salut sexual i

reproductiva des d’una perspectiva

psicoafectiva. Introduir la variable de treball

psicoafectiu en l’àmbit de la prevenció de

trastorns ginecològics i malalties de

transmissió sexual i embarassos no desitjats.

Contemplar la perspectiva del gènere masculí

en la responsabilitat de la conducta afectiva 

Respostes 2015-2016

• Incorporació a l’Informe de Salut 2015 de les

recomanacions del nou Departament de

Transversalitat de Gènere. A partir de l’Informe

del 2014 s’inclouen indicadors de violència

masclista a través dels indicadors de l’actuació

dels equips d’atenció a les dones, i a

l’Enquesta de Salut de 2016 s’inclouen

preguntes noves en relació amb la violència

masclista i el maltractament emocional, físic

i/o sexual, resultats que estaran disponibles el

2017. 

[Detall de les respostes a l'Informe de Salut]

• En el disseny dels programes i/o estratègies de

salut a la ciutat es contempla de manera

específica la perspectiva de gènere (Salut als

Barris, Estratègia de salut sexual i

reproductiva, Pla de salut mental...). 
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• sexual i reproductiva que afavoreixi una major

implicació dels homes en prevenció i control de

problemes prevalents. O avaluar els efectes de

l’estrès crònic en dones-mares que treballen

(horaris laborals, manca de flexibilitat, manca

de conciliació-coresponsabilitat) entre d’altres

àmbits d’estudi.

Sobre tecnologies i gent gran: la tecnologia i la
digitalització en l’àmbit de la salut i la gent
gran
• Difondre entre els ciutadans i ciutadanes la

informació sobre què és la carpeta La Meva

Salut, fent referència als drets ARCO que

l’emmarca (dret d’accés, rectificació,

cancel·lació i oposició) per garantir els drets

de la ciutadania.

• Disposar de mecanismes de protecció digital

que garanteixin a la ciutadania que la

informació sobre qüestions relacionades amb

la salut que es mostra a determinades pàgines

web és de qualitat, està contrastada, és segura

i que la persona que la utilitza no serà víctima

d’abusos o fraus. Com per exemple: estudiar

la possibilitat de creació d’un marc on els

webs d’informació sanitària es puguin

acreditar i tinguin un segell que doni seguretat

als usuaris fent-lo efectiu a través dels webs

dels col·legis professionals, de societats

científiques, consells professionals...). Es tracta

de transmetre la idea que no tot val.

• Continuar incentivant l’ús de les tecnologies

digitals com a instruments de cohesió i suport

especialment de les persones grans amb risc

d’aïllament.

• Reconèixer la diversitat existent entre les

persones grans usuàries (nivell bàsic, intermedi,

avançat) i considerar-la com un factor que en

condiciona l’abast i la implementació.

• Posar en valor que el procés de disseny de

productes i serveis incorpori les aportacions de

les persones grans, especialment quan es

tracti de productes i serveis destinats a elles.

Respostes 2015-2016

• Difusió i el coneixement de la carpeta La Meva

Salut, als consells de salut dels districtes, on

es farà esment específic als drets d’accés,

rectificació, cancel·lació i oposició, entre altres

aspectes. 

• Realització del projecte d’atenció integrada

social i sanitària, que significa compartir

metodologies d’intervenció i sistemes

d’informació. En la primera fase s’han

connectat les dades del sistema sanitari amb

el sistema social, per tal que qualsevol persona

que sigui visitada en un dels dos sistemes, si

ho ha autoritzat, tingui l’historial complet de les

seves atencions, diagnòstics i/o problemes

socials. 

• Reorientació del programa Vincles (vegeu

Envelliment) per tal d’arribar a les persones

grans amb major risc d’aïllament i poder-les

connectar amb el seu entorn familiar, social i

comunitari. 
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Incidir en els determinants socials per reduir
les desigualtats en salut
• Reduir les desigualtats socials en salut és un

objectiu general de gran importància que ha

de ser una prioritat central per a l’Ajuntament

de Barcelona. Les desigualtats són un element

transversal que cal tenir present en qualsevol

acció de salut pública i sanitària, però també a

totes les polítiques públiques en el que s’ha

anomenat “salut en totes les polítiques”. En

especial, cal contemplar aquelles accions que

tenen més incidència en la desigualtat, la

pobresa i la privació material que pateixen els

barris i els grups socials més vulnerables.

• Un dels determinants socials fonamentals

sobre els quals cal incidir és el que té a veure

amb les condicions d’ocupació i els processos

laborals, com són l’atur, la precarietat laboral i

les millores en la qualitat del treball, i en

especial en els barris i col·lectius més

vulnerables.

• La manca d’accés a un habitatge digne és

també un problema de la màxima importància

al qual cal fer front.

• Restaurar l’equitat en l’accés, atenent

especialment els problemes que continua

havent-hi en alguns centres per accedir a la

targeta sanitària o atenció urgent, i facilitar

l’empadronament a persones sense llar i/o

agilitzar l’assignació de domicilis.

• Cal millorar substancialment l’equitat en

l’accés, la coordinació, el finançament i la

qualitat dels serveis sanitaris i el conjunt de

serveis socials de la ciutat, i molt especialment

pel que fa a l’atenció dels col·lectius més

vulnerables.

• Cal ampliar centres o espais de lleure on

organitzar tallers o accions educatives o de

conscienciació per a col·lectius específics

(salut mental, oci jove, envelliment i vida

activa...).

Respostes 2016-2017

• S’ha avançat en el desplegament de la Mesura

de Govern d’Acció Conjunta per Reduir les

Desigualtats Socials en Salut:

• S’ha incrementat la inversió en programes de

salut comunitària, salut mental i equipaments

sanitaris amb un clar criteri en tots ells de

priorització dels territoris amb pitjors

indicadors socioeconòmics i de salut que

identificava l’Informe de Salut.

• S’han iniciat programes per fer front a la

pobresa farmacèutica, i s’ha avançat en la

transformació de PAMEM, que ha de passar

de ser mútua per als treballadors municipals a

una entitat que ofereix accés a persones amb

pocs recursos econòmics a serveis sanitaris

exclosos de la cobertura pública.

• El conjunt del Govern municipal ha avançat en

polítiques socials que podran incidir en els

determinants socials de les desigualtats en

salut, i des de l’Àrea de Salut es col·labora en

el disseny i avaluació de diverses d’aquestes

iniciatives.

• L’increment de pressupost i personal de

l’Agència de Salut Pública de Barcelona

(ASPB) per al programa de salut comunitària

Barcelona Salut als Barris (BSaB) ha permès

ampliar-lo. Està implantat a 23 barris, en fases

diverses d’execució. 

• S’han aprovat a final de 2016 nous convenis

amb entitats del Tercer Sector, el CatSalut i

l’ICS per finançar programes per garantir

l’accés als medicaments a aquelles persones

que no poden accedir-hi per dificultats

econòmiques, i a poblacions excloses facilitant

suport per a l’adherència i el seguiment dels

tractaments crònics.
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• Cal dotar de recursos la vigilància de malalties

i vectors que tendeixen a incrementar-se pel

canvi climàtic (com mosquits, nous insectes,

malalties tropicals...).

• Cal avançar molt marcadament en la

sostenibilitat real de la ciutat, dotant-la de més

espais verds.

• Alguns exemples específics d’intervencions per

millorar l’ecologització de la ciutat inclouen la

necessitat de densificar el volum de verd urbà

als espais públics.

• Cal oferir més oportunitats reals de practicar

exercici físic en bones condicions a tots els

barris, a les places i als llocs públics.

• Pensar la mobilitat en termes de fer-la

sostenible i accessible per a tothom, fomentant

el transport públic i el bicing gratuïts.

• Pel que fa a l’alimentació saludable, és

important apoderar la ciutadania a través de la

formació i tallers, i també de forma molt

destacada garantint l’accés a una alimentació i

nutrició saludables i a preus assequibles per a

tota la població, en especial la que viu en els

barris més empobrits.

Atenció sanitària i mercantilització de la
sanitat
• Cal repensar el model d’atenció social i

sanitària tenint en compte els escenaris

socials, demogràfics i tecnològics cap on

anem, molt condicionats per la migració,

l’envelliment de la població, la cronificació de

malalties i l’aparició de noves tecnologies

sanitàries.

• Cal avançar cap a un model amb més atenció

a la comunitat, a la prevenció i l’atenció

primària i sociosanitària.

• Cal reforçar l’atenció primària de salut i l’acció

comunitària, augmentant les plantilles dels

professionals de primària i reduir així la pressió

assistencial.

Respostes 2016-2017

• S’ha engegat una innovadora línia per afavorir

l’accés de les persones amb menys recursos a

prestacions no contemplades en la cartera de

serveis sanitaris de finançament públic, com

l’odontologia i la podologia: a partir de la

integració de les persones afiliades a la mútua

municipal PAMEM a la cobertura universal del

CatSalut, realitzada el darrer estiu, l’aportació

de l’Ajuntament a la mútua es reconvertirà en

nous serveis de provisió municipal adreçats a

persones vulnerables.

• A l'octubre es va presentar L'Estratègia

d’inclusió i reducció de les desigualtats socials

2017-2027.

• Noves polítiques municipals orientades a

l’equitat que podran contribuir a la reducció de

les desigualtats en salut: el Pla d’habitatge, els

ajuts a la infància o contra la pobresa

energètica, la reorientació de Barcelona Activa,

el reforç de la plantilla de Serveis Socials i el

procés de millora “Impulsem”, el manteniment

de les tarifes de transport públic...

• L’ASPB treballa conjuntament amb el Pla de

barris i el programa de biodiversitat per

incrementar el verd en set barris d’intervenció:

Gòtic, Raval, Ciutat Meridiana, Trinitat Nova,

Trinitat Vella i Bon Pastor.

• Quant a la garantia d’una sanitat universal,

s’ha impulsat un grup transversal per millorar

l’accés a l’empadronament i fer de Barcelona

una ciutat encara més referent en les

polítiques d’empadronament actiu.

• S’ha aconseguit la publicació el setembre de

2016 d’una resolució del CatSalut per introduir

un nou document, la declaració responsable

de no tenir recursos suficients per pagar

l’atenció, que ara s’ofereix en primera

instància a les persones sense cobertura

sanitària.
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• Cal repensar i redimensionar l’atenció

especialitzada, fent que hi hagi una

racionalització de la medicalització i les

tecnologies sanitàries i un augment de l’equitat

dels recursos disponibles.

• Cal fomentar l’ús de fàrmacs genèrics, i

potenciar una educació mèdica i tecnològica

per als professionals de la salut i per a la

població que sigui independent de la indústria

farmacèutica. A més, cal fomentar l’educació

de la salut entre la ciutadania amb un ús més

responsable dels medicaments.

• Cal reivindicar la figura dels professionals de

l’atenció primària i apostar per l’atenció

centrada en la persona.

• Cal treballar per la reducció de les llistes

d’espera en l’atenció medicoquirúrgica,

l’atenció primària, especialitzada i les proves

diagnòstiques, contribuint a l’eliminació de les

barreres d’accés. Cal cobrir les baixes i evitar

la sobrecàrrega dels professionals del servei

sanitari, sobretot dels professionals de

primària.

• Cal millorar la relació entre els serveis sanitaris

i els socials, molt especialment en l’atenció

dels col·lectius més vulnerables.

• Cal apostar decididament per la salut

comunitària, afavorint que els professionals

sanitaris surtin dels CAP i puguin integrar-se

cada cop més en les intervencions

comunitàries.

• Cal recuperar la figura d’infermeria sanitària

escolar, capaç d’atendre els infants i

adolescents en les escoles i realitzar

campanyes de promoció d’estils de vida

saludables per poder prevenir patologies

futures.

• Cal millorar la difusió del coneixement sobre

els recursos disponibles; per exemple,

elaborant una guia d’entitats o un catàleg de

recursos per a pacients i entitats, o també

creant un espai virtual reconegut.

Respostes 2016-2017

• L’Ajuntament també ha formulat al·legacions

per millorar la nova llei catalana

d’universalització d’assistència sanitària,

aprovada l’estiu del 2017.

• En la governança de la sanitat, l’Ajuntament ha

impulsat la millora dels portals de

transparència de les entitats sanitàries

participades.

• S’han aturat noves privatitzacions de la

provisió de serveis i s’han començat a revertir,

per exemple retornant l’atenció continuada

urgent a domicili de nits i festius a la gestió

pública per part de l’ICS (reforçant al mateix

temps la integralitat de l’atenció primària) o

deixant de derivar a l’Hospital Sagrat Cor

operacions quirúrgiques d’altres zones de la

ciutat.

• Per donar un major impuls a la coordinació i

integració de l’atenció social i sanitària, s’ha

constituït una taula política des de la Tinència

d’Alcaldia de Drets Socials, el Departament de

Salut i el Departament d’Afers Socials de la

Generalitat de Catalunya.

• S’estan duent a terme diverses experiències

pilot d’integració, com la interconnexió de

dades socials i sanitàries, el pla de retorn a

domicili per donar atenció social immediata als

pacients que reben l’alta hospitalària per un

ictus o pròtesi, o la coordinació entre el

personal del servei d’ajuda a domicili

municipal i l’atenció primària de salut.

• Impuls i participació activa en el Pla pilot de

millora de l’atenció primària a l’Àrea Integral

de Salut Litoral Mar, on participen el Consorci

Sanitari, cinc CAP de la zona i el Parc de Salut

MAR, ja que un dels objectius és millorar la

coordinació amb l’atenció especialitzada.

• En l’abordatge de les drogodependències a la

ciutat, s’ha tingut en compte el model

d’atenció centrat en la persona.

• S’ha treballat la racionalització de la

prescripció, incorporada al Pla d’acció de

drogues a Barcelona 2013-2016.
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• L’Ajuntament ha de promoure l’accés obert i la

participació ciutadana amb auditories

sanitàries públiques en tots els centres

sanitaris i sociosanitaris instal·lats a la ciutat

que ofereixin algun tipus d’assistència pública.

• Cal donar preferència a entitats de gestió,

titularitat i naturalesa públiques i sense afany

de lucre, i evitar la renovació dels contractes

amb entitats privades amb afany de lucre.

Processos de participació en la salut i la
sanitat
• La participació i apoderament de la ciutadania

ha de ser una prioritat màxima per

l’Ajuntament de Barcelona.

• Cal també entendre la participació com una

manera de garantir el seguiment de la qualitat

assistencial i la satisfacció ciutadana, on la

ciutadania (pacients, usuaris, població

general) actuï com a mecanisme de control i

pugui crear espais reals i efectius de

participació.

• Cal invertir tant en espais com en

infraestructures, sessions de formació i

d’informació on el ciutadà participi activament.

• Cal promoure la consciència ciutadana

individual generant iniciatives que augmentin

la solidaritat als barris. Un exemple són les

“community kitchens” al Canadà.

Respostes 2016-2017

• Per millorar la difusió del coneixement sobre

els recursos disponibles, s’ha avançat en el

projecte del Mapa d’actius en salut de

Barcelona, “La salut en xarxa”.

• S’ha començat a dissenyar un repositori de

recursos per a la cura de les persones

malaltes que ajudi les persones que les cuiden

a conèixer tots els recursos públics i de les

entitats socials que els poden acompanyar en

aquesta tasca.

• Es va canviar la web de l’ASPB per fer-la més

atractiva i accessible, i amb el mateix objectiu

s’està elaborant una nova web de salut de la

ciutat que ajudi a conèixer els programes

municipals i els recursos sobre la salut de què

disposa la ciutat.

• L’any 2016 va finalitzar el Projecte de recerca

sobre avaluació del procés i l’impacte de

l’acció comunitària en salut sobre la salut de

les persones, participat per l’ASPB, l’IGOP,

l’ICS, i el Pla comunitari de Roquetes.

• Diversos plans i programes de salut que

promou l’Ajuntament s’elaboren i es duen a

terme de manera compartida amb les entitats i

institucions de la ciutat en processos de

coproducció de polítiques. L’últim any, ha

estat el cas del Pla de salut mental, el Pla

d’acció sobre drogues, l’Estratègia de salut

sexual i reproductiva i el Programa de suport a

les persones amb síndromes de sensibilitat

central, i serà el cas també de la futura

Estratègia de suport a les persones

cuidadores.

• Recentment s'ha aprovat la reforma del

Reglament de participació ciutadana.

• S’ha elaborat un projecte d’acció i reflexió per

impulsar la millora de la participació activa en

aquests Consells que es desenvoluparà al llarg

de 2018.

• S’ha començat a abordar amb el CatSalut la

millora del Consell de Salut del Consorci

Sanitari de Barcelona.
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• Cal reflexionar sobre l’estructura actual dels

consells de participació, que han d’afavorir la

interconnexió entre serveis socials i els serveis

sanitaris, i la capacitat d’incidir en la visió

social de la salut.

• Cal també reflexionar sobre la representació i

la representativitat. Hi ha malalties

sobrerepresentades i d’altres que no estan

representades.

• Els programes i accions de salut comunitària

són espais que afavoreixen la formació en

salut de la ciutadania amb una visió àmplia

que va més enllà dels plantejaments

biomèdics i hospitalocèntrics.

• Cal constituir comissions de salut als centres

sanitaris (amb usuaris, professionals i la

direcció de centre).

• Cal proporcionar millors eines de

sensibilització i formació en participació per als

professionals i les entitats, utilitzar els espais

físics més adequats que facilitin la

participació, fomentar la cultura de

participació entre la ciutadania.

Salut mental i addiccions
Entre els elements més importants que destaca

el Pla de salut mental hi ha: reforçar la xarxa de

salut mental amb més recursos materials i

professionals (falten recursos en el sistema

d’atenció adreçat a infants i joves); abordar

problemes de salut mental relatius a la violència

masclista i el seu impacte en la salut mental,

l’impacte de les condicions laborals en la salut

mental, l’envelliment i la gent gran, els trastorns

alimentaris, l’excés de medicalització en relació

amb la salut mental, i també grups concrets

com són els infants, els adolescents i els joves,

com també la necessitat que el Pla tingui una

perspectiva de gènere.

Respostes 2016-2017

• S’han impulsat les comissions de seguiment

de centres d’atenció sanitària, tot elaborant

uns criteris bàsics per a la composició i

seguiment.

• El Pla de salut mental, que va ser aprovat el

setembre de 2016, preveu 111 accions

distribuïdes en quatre línies estratègiques.

Després d’un any podem dir que s’han

desenvolupat accions en els 4 eixos

estratègics, el grau d’avenç de les diferents

accions és d’un 60%, i el pressupost aplicat a

2016 i 2017 és el triple que el previst

inicialment.
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Respecte a la formació dels professionals, es

valora de manera positiva el fet que no s’abordi

des de la malaltia mental sinó des del malestar o

el benestar emocional.

Es proposa també fomentar programes de salut

mental per a persones en atur en el marc del

programa Salut als Barris.

A l’hora d’abordar la salut mental, destaca la

importància de la participació social, però

prèviament cal pensar amb cura com s’aborda

la participació en grups, tallers o entitats.

És molt important l’avaluació dels programes,

així com el seu plantejament, prioritats,

intervencions, calendari d’implementació i

impacte global.

És important també millorar la coordinació entre

la xarxa de salut mental i l’atenció primària en

salut.

També cal millorar la integració entre el Pla de

salut mental i el Pla d’acció sobre drogues. S’ha

proposat dur a terme l’alberg per a persones

sense sostre amb problemes de drogoaddicció i

la creació d’espais esportius gratuïts per als

joves.

Respostes 2016-2017

• En el marc del programa BSaB es

desenvolupen tallers d’habilitats parentals per

millorar la criança, amb efectes positius en la

salut mental de mares i pares i infants;

intervencions d’oci saludable en adolescents i

joves; de mentoratge d’infants amb Amics i

circ; d’inclusió social en persones adultes en

risc d’exclusió social (Fem salut, fem barri); i

de prevenció de la solitud en persones grans

(Activa’t, escoles de salut i Baixem al carrer).

A més, el curs 2017-2018 comença la fase

pilot d’un programa d’educació emocional en

11 escoles infantils.

• S’acaba d’aprovar amb ampli consens polític el

nou Pla d’acció sobre drogues a Barcelona

2017-2020.

• Continuen en marxa diversos programes de

promoció de la salut i de prevenció que

utilitzen l’activitat física i l’esport com a

estratègia (per exemple, De marxa, Fent Esport

i altres programes comunitaris en el marc del

Programa Barcelona Salut als Barris) per oferir

alternatives d’oci saludable i ajudar a prevenir

les addiccions.
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Valoració per part dels membres del grup de Salut de les respostes
de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període 2006-2016

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre la salut a la ciutat

Evolució de l’Informe de salut a la

ciutat

Actuacions per reduir la

contaminació

Taula per la coordinació de

l’atenció social i sanitària

Sobre la promoció d’hàbits
saludables

Promoció de l’activitat física

Prevenció de l’obesitat infantil

Salut alimentària

Sobre reduir les desigualts socials
en salut

Estratègia per reduir les

desigualtats en salut

Millorar l’acces als medicaments

Sobre els determinants en salut i
la salut comunitària

Evolució de Baixem al carrer

Evolució de Salut als barris

Sobre coproducció de polítiques
públiques i participació efectiva
en salut

Salut sexual i reproductiva

Salut mental

Participació
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                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre envelliment i salut

Programes per abordar l’aïllament

de les persones grans

Aportació del grup a diferents
projectes i programes

Pla municipal d’inclusió 2005-2010

Pla d’inclusió social 2011-2015

Programa d’actuació municipal

2011-2015

Pla d’actuació municipal 2016-

2019

Millores a l’Informe de salut de la

ciutat

Consideracions i observacions

Aquestes polítiques han repercutit en la teva entitat?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Quins són els reptes de futur?

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 311



SENSELLARISME

LA VULNERABILITAT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

L’abril del 2016 es crea en el CMBS el grup de Sensellarisme, coordinat i format per persones que viuen

o han viscut situacions de sensellar amb l’objectiu de millorar la seva situació i proposar polítiques de

millora. La prevenció i atenció a persones en situació de vulnerabilitat o sensellar en els últims deu anys

queda reflectit en el grup de treball Pobresa, creat el 1988, que ha elaborat propostes i recomanacions

per afavorir polítiques d’inclusió social, des de la transversalitat però també fent atenció a l’especificitat

de les problemàtiques que pateixen els col·lectius més vulnerables.

2017
B-MINCOME: projecte pilot de lluita contra

la pobresa i la desigualtat a zones
desafavorides de Barcelona.

Estratègia d’inclusió i reducció de les
desigualtats de Barcelona 2017-2027.

2016
Presentació de l’Estratègia per a l’ocupació de Barcelona
2016-2020 (EOB).
Pla de lluita contra el sensellarisme a Barcelona 
2016-2020.
Guia d’estil sobre el sensellarisme.

2008
Presentació de la Mesura de govern per a la
contractació responsable.
Signatura del Pacte per l’Ocupació de Qualitat 
2008-2011.

2012
Pla per a la inclusió social de Barcelona

2012-2015.

2014
Posada en marxa del Programa Housing First.

2005
Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010.
Posada en marxa de la Xarxa d’inserció sociolaboral de
Barcelona.
Creació de la Xarxa d’atenció a persones sense llar.

2009
Programa d’acció social contra la pobresa

2009-2014.
Propostes de millora en l’atenció social i

sanitària a les persones sense sostre amb
problemes de salut mental.

Model de serveis socials bàsics de
l’Ajuntament.

2007
Programa municipal d’atenció social a

persones sense sostre.

2010
Aprovació de la Mesura de govern de polítiques socials
d’habitatge.
Constitució de la Xarxa d’habitatges d’inclusió de
Barcelona, en el marc de l’Acord ciutadà per una
Barcelona inclusiva.
Declaració pública de l’Acord ciutadà per una Barcelona
inclusiva: 2010 any europeu de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social.
Campanya “Imagina un 2015 sense ningú cal carrer”, de
la xarxa d’atenció a persones sense sostre.
Pacte per l’ocupació de qualitat: Pla d’acció 2010.
Mesura de govern de polítiques socials d’habitatge.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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PROPOSTES DE SENSELLARISME 
EN L’AGENDA DE LES POLÍTIQUES SOCIALS

TEMES ABORDATS 2016

Propostes generals sobre el funcionament de la XARXA D’ATENCIÓ (23 propostes)

• Relació amb els professionals (9 propostes).

• Centres de primera acollida (5 propostes).

• Centres d’allotjament temporal (9 propostes).

• Centres de dia (11 propostes).

• Habitatge i pisos d’inclusió: (8 propostes).

Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Sensellarisme
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RESPOSTES ALS TEMES ABORDATS

El grup de treball Sensellarisme ha participat en el procés d’elaboració del Pla de lluita con-
tra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020, i ha reflexionat sobre aquells aspectes de la

xarxa de recursos d’atenció a persones sense llar que són susceptibles de millora a partir de

la seva experiència. El Pla, que és pioner a tot l’Estat, preveu l’increment de places en equi-

paments existents i del nombre de professionals per detectar i atendre el fenomen al carrer,

el reforç de la prevenció del sensellarisme, i l’increment de l’atenció sanitària i els recursos

especialitzats.

Entre les actuacions previstes al pla i posades en marxa el 2017 hi ha:

• Ampliació de la capacitat d’actuació i atenció del Servei d’Inserció Social (SIS), amb un

increment del personal (de 43 professionals a 57 l’any 2017) i del pressupost (dels

1.800.000 euros de l’any 2016 als 2.846.492,91 euros el 2017). El SIS Medi Obert (atenció

al carrer) s’ha ampliat amb 11 educadors/es socials més (en total hi ha un equip de 28 edu-

cadors/es). També s’ha incorporat a l’equip un/a psicòleg/a que farà primeres valoracions i

contacte amb la xarxa de salut mental quan sigui necessari. En l’àmbit metodològic, s’ha

ampliat la mirada a dinàmiques d’exclusió social a l’espai públic (no només la pernocta al

ras) i s’ha incoporat la dimensió comunitària. El SIS Atenció i Tractament (que exerceix de

centre de serveis socials per a les persones sense domicili) també amplia la seva capacitat

d’actuació a les situacions d’infrahabitatge i sense vinculació territorial. El circuit d’interven-

ció és el mateix que el d’un centre de serveis socials, amb primeres acollides i

seguiment/tractament. Per reforçar la capacitat d’actuació dels dos equips, s’ha incorporat

una figura d’assessoria jurídica, una figura d’assessorament mèdic i un suport administratiu.

• Creació d’un programa específic del SIS als intercanviadors de transport. El SIS Medi

Obert crearà el 2019 un programa de detecció i intervenció social a les estacions de Sants

i del Nord (i a l’estació de la Sagrera quan estigui en funcionament), inspirant-se en l’expe-

riència de l’equip del servei a l’Aeroport de Barcelona.

• Ampliació dels programes de housing first. Durant el primer any del Programa Primer la
Llar l’Ajuntament va posar en marxa 50 habitatges en aquest programa i va finançar 15

habitatges del programa Habitat de RAIS Fundació. Entre 2018 i 2019, se sumaran 50

pisos més al programa. A l’hora de créixer en recursos, les entitats de la XAPSLL prioritza-

ran respostes residencials al sensellarisme basades en metodologies housing first.

• Ampliació de l’Equip de Salut Mental en Sense Sostre (ESMeSS). Fins al 2017 l’ESMeSS

estava format per set professionals i finançat pel Servei Català de la Salut, i el 2017 ha cres-

cut amb set professionals més en una ampliació que assumirà també el CatSalut.

• Obertura d’un nou equipament per a nois i noies ex-tutelats (inaugurat el gener de 2018)

amb 21 places per a joves sense llar a fi de fer front a les seves necessitats específiques.

314 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
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• Obertura d’un nou equipament per a persones amb problemes de salut mental, que es va

posar en marxa a l’inici del 2017. La Residència Cal Muns és un centre concertat amb la

Fundació Hospitalària Sant Pere Claver i disposa de 41 places d’estada limitada per a per-

sones en situació de sensellarisme i de serveis que donen cobertura a les necessitats bàsi-

ques i a les necessitats d’atenció sociosanitària de les persones acollides.

• Impuls d’un programa de reformes estructurals dels centres residencials en base a les

recomanacions i propostes del grup de treball Sensellarisme. Durant el 2017 s’ha fet la fase

de disseny i les obres està previst que s’inicïin entre juny i juliol del 2018.

• Campanya comunicativa de sensibilització de la Xarxa d’atenció a persones sense llar

(XAPSLL): “Podries ser tu”. Es va posar en marxa entre el final de 2016 i començament de

2017 amb l’objectiu d’interpel·lar els ciutadans i ciutadanes perquè reflexionin sobre les

causes del sistema que porten una persona a viure al carrer, lluitant contra els estereotips

i l’estigmatització del col·lectiu. La campanya es va presentar en un acte al Col·legi de

Periodistes en què es van donar a conèixer dos documents relacionats amb el fenomen i el

tractament que en fan els mitjans de comunicació: una guia d’estil sobre el sensellarisme,

que busca millorar el tractament, tant informatiu com polític, del fenomen de les persones

sense llar, i un document amb recomanacions i terminologia adequada en el tractament

informatiu de les persones sense llar.

La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona, XAPSLL, impulsada el 2005 per

l’Ajuntament en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, ha anat creixent i el

2016 estava integrada per 33 entitats i organitzacions. La seva missió principal és enfortir la

capacitat d’organització de la ciutat per acompanyar les persones sense llar en un procés de

recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i vinculació d’aquestes

persones als recursos existents, establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre

el sector públic i les entitats socials. La Xarxa va organitzar el 7 de juliol de 2009 una jornada

tècnica on van participar tots els agents implicats per avaluar les estratègies que cal seguir

en el futur per millorar l’atenció que es presta a aquest col·lectiu. També des de la Xarxa es

va fer l’exposició del projecte Retrats Sense Sostre (2014) i es van impulsar “accions flash

mob”. Des de la Xarxa, el curs 2013-2014 es va posar en marxa la campanya “Imagina un
2015 sense ningú al carrer”, un manifest per convidar les administracions, les entitats i la

societat civil en general a fer-se ressò de l’objectiu 2015 d’eradicar la situació de les persones

que dormen al carrer. El 2016 la campanya ha estat “Podries ser tu”.

La XAPSLL elabora el recompte de persones sense llar des de l’any 2008. Des de l’any 2008

fins a l’actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer detectades pels successius

recomptes ha passat de 658 a 956, un increment del 45,3% malgrat que el 2017 s’han

recomptat 70 persones menys. De fet, el nombre de persones que es veuen abocades a dor-

mir al carrer no ha parat d’augmentar durant els darrers anys, com passa en altres ciutats

europees, en un context d’increment i enquistament de la pobresa i de la desigualtat social.

Ara bé, aquest any s’observa un cert manteniment de les xifres globals, amb un trasllat d’a-

proximadament un centenar de casos que han passat de pernoctacions al carrer a allotja-

ments en recursos.
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Hi ha diferents causes que podrien explicar aquestes xifres i caldrà analitzar-ho amb més

profunditat. En qualsevol cas, cal destacar que els esforços i recursos destinats a l’atenció a

les persones sense sostre tampoc ha parat de créixer, tant per part de les entitats com de

l’Ajuntament de Barcelona. Així ho demostra el fet que el nombre de persones que dormen

en recursos residencials ha augmentat un 76,3% en l’última dècada, passant de 1.190 al

2008 a les 2.099 persones d’enguany.

La realitat és que cada cop és més difícil que les persones ateses accedeixin a un habitatge

de lloguer o a una habitació, malgrat obtenir ingressos, mentre creix el nombre de persones

sense llar que tenen feina. En concret, si un 5% de les persones sense llar al 2012 tenien

ingressos provinents del treball, amb les dades que disposem aquest percentatge s’ha tripli-

cat i el 2017 era el 14,3% de les persones allotjades per la XAPSLL.

                                                                                  Persones en recursos 
                          Persones al carrer                    d’allotjament de la XAPSLL                       Persones sense llar

2018                                         956                                                    2.099                                            3.055

2017                                      1.026                                                    1.954                                            2.980

2016                                         940                                                    1.907                                            2.847

2015                                         892                                                    1.672                                            2.564

Aspectes destacats

• Creació del Pla de lluita contra el sensellarisme 

Aspectes que cal millorar

• Fer accessible la informació relativa als requeriments i tràmits necessaris per poder accedir

als pisos d’inclusió

• Millorar el termini per accedir als centres, de primera acollida o residencials

Aprenentatges i reptes

• Reduir els temps d’espera per accedir als centres d’allotjament temporal

• Continuar invertint en pisos d’inclusió

• Incorporar el sensellarisme en les polítiques d’habitatge
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Propostes 2015-2016

Propostes generals sobre el funcionament de la
xarxa d’atenció
• Millorar les derivacions a serveis o centres. Es

deriva a recursos que no són els adients. Per

exemple, algunes pensions a les quals es

deriven persones són inapropiades.

• Disposar d’un registre únic en el qual es

comparteixin les dades de les persones i evitar

que amb cada professional s’hagi de repetir de

nou la història, garantint en tot moment la

protecció de les dades sensibles.

• Resoldre millor el tema de la protecció i

control a l’entrada dels centres. Actualment la

figura de seguretat no juga el paper que

caldria.

• Possibilitat de crear una figura similar a la del

defensor del poble que defensi els drets de les

persones sense llar.

• Cal fer un primer filtre abans d’entrar als

albergs, per discriminar situacions de

malalties, salut mental, addiccions, identificar

si tenen recursos (pensions...).

• No limitar el temps d’estada als albergs. No se

n’hauria de sortir fins que no estigui resolta la

situació de la persona.

• Oferir propostes de tractament d’alcoholisme a

persones que van als albergs de primera

acollida, en col·laboració amb entitats

especialitzades.

• No parlar de figures de tutela; ningú vol ser

tutelat, a no ser que tingui una situació

d’incapacitació.

• Les persones que estan en situació de carrer,

quan aconsegueixen una renda mínima

d’inserció (RMI), volen un cert grau

d’autonomia i que no se’ls indiqui què han de

fer i com s’han de gastar els diners.

Respostes 2016-2017

• A Barcelona hi ha poca oferta de pensions

econòmiques. Les pensions no es consideren

un recurs adient però ara per ara és una de

les opcions que hi ha. Els habitatges de

proximitat APROP volen donar resposta a

aquesta situació.

• Hi ha un registre únic a traves de l’aplicatiu de

Drets Socials SIAS, un registre amb acces per

a tots els professionals de centres de persones

sensellarisme de responsabilitat municipal o

concertats.

• La figura de seguretat és necessària

especialment en els centres d’accés directe. A

la resta de centres no hi ha aquest figura.

• La Síndica de Greuges de Barcelona i el Síndic

de Greuges de Catalunya fan seguiment de la

situació de les persones sensellar.

• Aquest filtre ja està en funcionament.

• La intenció és tenir present la situació de la

persona per garantir no donar altes fins que

tingui un recurs adient.

• Les propostes de tractament d’alcoholisme es

fan.

• Als equipaments municipals no hi ha figura de

tutela/tutor, els professionals fan

acompanyament.

• La renda garantida dona llibertat de gestió

econòmica.

PROPOSTES I RESPOSTES DE SENSELLARISME 2015-2017
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• Cal fer una intervenció específica per evitar les

situacions de maltractament, amenaces entre

persones usuàries, especialment en el cas de

les dones i de les persones LGTBI.

• Actualment s’obliga a identificar-se amb un

número i no pel nom de la persona.

• Als centres de salut, evitar que les persones

s’identifiquin com “sense domicili fix”, ja que

genera un seguit de preguntes i

posicionaments que no són desitjables.

• Medicines gratuïtes per a persones sense llar,

atès que la millora de la salut millora totes les

condicions de benestar de les persones i evita

haver de patir per la salut.

• Possibilitat de disposar de diners en metàl·lic

per a petites despeses. 

• Possibilitat de fer esport un cop per setmana

• Crear més places als centres per a dones.

• Recuperar la gestió per part de l’Ajuntament o

fer més transparent la gestió.

• Assegurar un/a treballador/a social tot el dia

als albergs, per fer gestions.

• Prevenció i informació a tota la població.

• Sensibilització o bonificacions a empresaris

que contractin persones sense llar.

• Possibilitat de rebre un sou o beca per treball

o formació que es pugui fer als tallers.

• Millorar el sistema de control de qualitat per

part de l’Administració als centres i a les

entitats prestadores de serveis: buscar

fórmules imaginatives que permetin controls

més efectius i incorporar les veus de les

persones ateses en aquests processos.

Respostes 2016-2017

• Hi ha plantes separades i atenció específica al

col·lectiu LGTBI.

• Als equipaments municipals es demana el

nom de la persona i el DNI.

• Depèn de cada àrea bàsica de salut, però s’hi

està treballant.

• S’hi està treballant per fer efectiva les

medicines gratuites.

• Aquesta possibilitat existeix a través de la

renda garantida.

• Es fa però depèn de la disponibilitat de places

“socials” a cada centre esportiu i també depèn

dels districtes.

• Es treballa per tenir més flexibilitat en el

concepte de plaça.

• Actualment hi ha un treballador/sa social tot el

dia als albergs municipals.

• S’han fet campanyes com “Cap persona al

carrer” o “Podries ser tu”. I molta difusió dels

recomptes.

• En col·laboració amb Barcelona Activa es fa

sensibilització i bonificacions a empreses que

contracten persones sense llar. I en les obres

de millora dels centres s’ha prioritzat

contractar persones en situació de sensellar i

de vulnerabilitat.

• S’han intensificat els mecanismes de

seguiment i control de qualitat dels serveis

amb la creació del servei de seguiment de

contractes.
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• Buscar solucions imaginatives per evitar que

les persones que estan en procés o han

superat una addicció no es vegin violentades

per les situacions de consum d’altres persones

usuàries, tot garantint el dret de tothom a ser

ben atès.

Relació amb els professionals
• Més continuïtat dels professionals dels

centres. No hi ha fàcil accés als

treballadors/res socials, que canvien

contínuament.

• Que els professionals no siguin de pràctiques.

• Els referents són gent molt jove, amb les

acreditacions acadèmiques necessàries, però

sense prou experiència per abordar situacions

molt complexes de les persones acollides als

centres i, de vegades, fan intervencions

inapropiades.

• Els psicòlegs han de ser de vegades molt

específics. Cal evitar el canvi de suport

psicològic cada cop que es canvia de servei.

Assegurar-ne la continuïtat. 

• Possibilitat d’incorporar la figura d’un psicòleg

clínic que ajudi a discriminar situacions de

malaltia mental, que pugui donar suport a

professionals i persones usuàries, i que pugui

intervenir en situacions de maltractament (ha

d’estar especialitzat en gènere).

• Tenir un mateix referent de seguiment de cada

persona i no un de diferent a cada centre.

• Clarificar millor les funcions de referent, tutor/a

i treballador/a social. No haver d’explicar la

història a tothom.

• Els tallers han de ser portats per professionals

(voluntaris o no): sabaters, cuiners...

Respostes 2016-2017

• En alguns centres es contempla aquesta

observació.

• La rotació de personal és una dificultat per

garantir l’estabiliat dels equips, però es treballa

perque hi siguin el màxim d’estables possibles.

• No hi ha ningú en contracte de pràctiques.

Poden haver alumnes fent pràctiques però no

treballen sols, sempre amb supervisió de

professionals.

• Això passa en tot tipus d’equipaments. Es

vetlla per la professionalitat dels treballadors

dels centres.

• És possible que la demanda sigui referent a

psiquiatres? Si és així depenen del CatSalut

que està territorialitzat.

• Es fa en la mesura del possible. S’ha obert un

centre específic per salut mental: Cal Muns.

• S’estan implantant eines que facilitin  que la

persona atesa sigui protagonista del seu

procés i del seu Pla d’Intervenció.

• S’ha implantat la història única des dels

centres municipals.

• La planificaicó dels tallers en els CM’s es porta

a terme pels professionals.
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• Albergs com a centres de dia: que tots els

albergs siguin també centres de dia.

Centres de primera acollida 
• Atès el temps d’espera per entrar als albergs

de primera acollida (cal esperar moltes hores

fins a les 7 de la tarda), es proposa millorar les

condicions físiques per esperar fora el recinte

(a recer de la pluja, sol, fred...).

• Dissenyar un sistema que permeti informar els

interessats de les places disponibles (al matí),

i així estalviar l’espera. Possibilitat de

desenvolupar una app.

• Establir comunicació entre els diferents

centres per facilitar l’accés a places, utilitzant

les facilitats de les TIC.

• En relació amb la saturació dels centres i la

manca de places:

- Incrementar les places disponibles en els

diferents nivells, atès que són insuficients

per a la demanda existent.

- Obrir durant tot l’any els recursos de

l’hivern.

- Habilitar un o dos centres més per tal que

no hi hagi gent que es quedi al carrer.

• En relació amb les condicions dels

equipaments i la massificació d’alguns

equipaments 

- Establir l’aforament dels centres segons els

metres quadrats disponibles. 

- Assegurar més d’un metre i mig entre llits.

- Millorar el rober, l’estat dels banys i dutxes.

- Possibilitat de carregar els mòbils a les nits,

amb un sistema de consigna.

- Separació dels espais de televisió i de joc.

- Facilitar espais d’intimitat i tranquil·litat per

a qui ho vulgui o necessiti.

- Crear centres especialitzats i tenir

professionals especialitzats que puguin

tractar problemàtiques de salut específiques

(malalties psiquiàtriques i altres).

Respostes 2016-2017

• Quan finalitzin les obres del centre del carrer

Císter tots els centres municipals tindran espai

de centre de dia.

• Actualment es recull la demanda d’allotjament

per establir torn de plaça, es fa una gestió no

presencial de la cua i trucades telefòniques

quan hi ha plaça i arriba el torn.

• S’ha dissenyat el sistema per informar de les

places disponibles 

• Actualment hi ha comunicació entre els

diferents centres per facilitar l’accés a places.

• Quan finalitzin les obres de millora dels

centres, es donarà compliment a la qualitat

d’atenció. 

Els centres previstos properament en

funcionament són:

- Allotjaments Tànger 20 espais individuals

amb serveis comunitaris (2018)

- Allotjaments Ali Bey, 20 unitats (2019)

- Allotjaments Casals i Martorell 12 unitats

(2019)

- APROP 97 unitats.

• Aquestes propostes queden incorporades amb

la millora de les obres dels equipaments.
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- Facilitar dutxes diàries per a tothom a tots

els albergs (no es pot oferir canvi de roba i

no una dutxa).

- Possibilitar que es pugui entrar algun

menjar al centre i poder deixar un suc o

una poma a la nevera.

- Revisar els serveis de menjador i

d’alimentació, que són deficients en alguns

dels centres.

- Possibilitar armariets (“taquilles”) externs on

es puguin deixar les coses i no carregar-les

tot el dia, inclosos els caps de setmana.

- Infermeria equipada: que als albergs hi hagi

millor dotació de material per a primers

auxilis.

Centres d’allotjament temporal
• Garantir l’estada en aquests centres fins que

les persones estiguin millor i puguin sortir o

tenir una alternativa de tipus més estable, i

amb una atenció integral (un equip integral

per mirar de donar solucions als problemes de

tipus familiar, laboral, mèdic, etc.). La causa

fonamental de les dificultats de sortida és la

manca de feina.

• Que tots els centres siguin iguals pel que fa als

serveis i formes de gestió.

• Que els centres de mitjana estada estiguin

oberts durant tot el dia. 

• Continuïtat en els recursos que s’hi ofereixen,

del tipus que sigui (per exemple el gimnàs,

salut...).

• Cal normalitzar la situació de persones que no

tenen documentació per tal que puguin

accedir a algun dels recursos existents on hi

ha aquest requeriment. Si no es resol aquesta

situació de la documentació les persones no

poden progressar. 

• Facilitar una targeta de transport per a les

persones usuàries per tal que es puguin

moure i fer gestions a la ciutat. Es proposa

estudiar una targeta rosa de tipus social.

Respostes 2016-2017

• Des del centres es treballa amb aquesta

voluntat però no sempre es pot acomplir.

• No es fa perquè la tendència és a

l’especialització i a l’especificitat: atenció salut

mental, atenció joves, etc.

• Alguns centres de mitjana estada estan oberts

tot el dia.

• La continuïtat dels recursos depèn de la

disponibilitat de places. 

• La regularització de la documentació no és

competència municipal i per tant es poden

facilitar altres recursos a traves del SAIER però

no aquest.

• A les persones usuàries disposen d’una targeta

de transport i des del 2017 s’ha posat en

marxa la targeta bonificada (9,95 ) amb un

nombre de viatges indefinits per un mes. 
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• Els tallers que es fan no són de qualitat

suficient o els temes no són els adients per a

les necessitats de les persones (trobar feina,

salut...). Haurien de ser impartits per

professionals, no relacionats amb les funcions

dels educadors/res; i que aquests

professionals puguin assegurar un èxit del

taller relativament alt.

• Millorar la “cara”, la imatge dels albergs per a

les persones que s’estan al carrer, de manera

que siguin més atractius i la gent que s’està al

carrer vegi la proposta de sortir del carrer més

atractiva. 

• Fer una publicació o similar, on es vegi

reflectit el rendiment i els resultats de cada

centre, creant una mena de rànquing on es

pugin comparar els rendiments de cada centre

mitjançant algun tipus d’indicadors que siguin

fàcils de contrastar. Per exemple: persones

que han aconseguit autonomia, una feina, una

sortida, etc. 

Centres de dia
• Que tots els albergs funcionin amb centres de

dia, oberts a tothom. Amb activitats al llarg de

tot el dia. Es demana poder estar als albergs

durant el dia encara que no hi hagi activitat de

taller. 

• Serveis i atencions més homogènies a tots els

centres.

• Organitzar activitats o tallers més útils, de

profit (per trobar feina, cuina...). 

• Cal més treball personalitzat, motivació i pujar

l’autoestima.

Respostes 2016-2017

• Els tallers s’acorden en les assemblees de

centres i es porten a terme per professionals

del centre o professionals externs.

• Des de l’Ajuntament hi ha aquesta voluntat i

s’estan fent les reformes. 

• No es vol fer “ranquing de centres”. No seria

positiu.

• Quan s’acabin les obres serà un fet.

• La tendència és a l’especialització per perfils i

homogenitzar els serveis

• Els tallers s’acorden en les assemblees de

centres.

• Es fa especialment als centres de dia i

s’intensificarà amb les eines del model

d’atenció a la persona. 
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Propostes 2015-2016

• Més flexibilitat amb les normes de

funcionament, segons les necessitats de les

persones i dels objectius (en relació amb el

servei de dutxa; el servei de rober si es

necessita roba per a una entrevista de feina;

intimitat i suport per triar roba per a una

entrevista; amb les bosses i motxilles,

excepcions justificades en horaris de sopar,

etc.). Actualment es valora que les normes són

molt rígides.

• Més armariets (“taquilles”), consigna

d’equipatge o custòdia d’equipatge durant el

dia, per poder deixar les coses si s’ha d’anar a

una entrevista de feina, al metge o a fer

alguna gestió.

• Que a l’hivern els centres de dia tanquin una

mica més tard (19.30 h en lloc de 19 h),

perquè als albergs no es pot entrar fins a les

20 h i “queda temps mort” que amb mal

temps es fa molt llarg.

• Més ordinadors i accés a telèfon.

• Més suport i informació per part dels

educadors/res pel que fa a les gestions. No cal

servei de treball social però si assessorament.

Més atenció personalitzada i motivació.

• Possibilitat de vincular els centres de dia amb

les possibilitats de seguir fent esport quan se

surt del centre.

• Que les persones que s’estan en habitacions

de pensions puguin accedir als tallers. 

Habitatge i pisos d’inclusió
• En general, cal disposar de més informació

sobre habitatge, condicions per accedir a pisos

de protecció oficial, telèfon informatiu o llocs

on adreçar-se.

• Controlar el bon ús de l’habitatge. 

• Realitzar un cens d’habitatges buits.

Respostes 2016-2017

• Les normes són necessaries pel funcionament

dels centres, amb el model de l’atenció

centrada en la persona es donarà resposta des

d’una visió treballada des dels plans

individuals de treball.

• S’està treballant per posar més armariets.

• Els centres municipals tenen un horari de

tancament a les 20h.

• En els centres municipals s’ofereix ordinador i

telèfon.

• Depèn de la disponibilitat de places dels

centres esportius.

• Les persones que s’estan en habitacions de

pensions poden accedir als tallers. 

• Informació és pública i de difusió a diferents

canals digitals.

• L’Ajuntament ha fet el cens d’habitatges buits.
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• Demanar una dotació de pisos per adjudicar a

persones sense llar, dins el conjunt de

necessitats i col·lectius de la ciutat.

• Estudiar alternatives com càmpings o

bungalows.

• En relació amb les habitacions de lloguer, una

opció molt estesa com a sortida per a

persones sense llar, es va proposar:

- Buscar una situació legal per a les

habitacions de lloguer.

- Estudiar si es pot crear una plataforma

sobre un sistema de lloguer compartit.

- Analitzar quins drets tenen les persones que

lloguen una habitació, què poden exigir i

què no, i on es poden assessorar.

- Valorar si els serveis socials poden donar

suport un cop una persona troba una

habitació de forma autònoma, i no només

siguin els serveis socials que busquen

l’habitació. 

• Veure si es pot evitar posar a la documentació

d’una persona atesa a la xarxa de recursos la

condició “sense domicili fix”, que genera

problemes.

• Pel que fa a pisos d’inclusió, es proposa que

els residents dels pisos d’inclusió han de tenir

les mateixes responsabilitats que quan estan

als albergs (recerca de feina, activitats, etc.). 

Respostes 2016-2017

• L’accés es realitza des de la convocatòria de

contingents on la baremació de les places a

atorgar té en compte a les persones en

situació de sense llar.

• S’han estudiat alternatives, com ara habitatges

de proximitat, APROP.

La LAU contempla la possibilitat de rellogar

habitacions.

La resta de propostes d’aquest apartat es

valora la coordinació amb la Gerència

d’habitatge 

Aquesta informació i d’altres relacionades, amb

els habitatges s’ofereix des de les oficines

d’habitatge, una per cada districte.

• Contemplat en el Pla de treball individual.
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Valoració per part dels membres del grup de Sensellarisme de les
respostes de l’Ajuntament a les propostes del grup en el període
2016-2017

En quina mesura considereu que l’Ajuntament ha atès les propostes del grup:

                                                      0-25%  25-50%  50-75%  75-100%      No sap
                                                        gens       poc    suficient     molt      No contesta

Sobre la xarxa d’atenció

Sobre la relació amb els

professionals

Sobre els centres de primera

acollida

Sobre els centres d’allotjament

temporal

Sobre els centres de dia

Sobre habitatge i pisos d’inclusió

Consideracions i observacions

Quins són els reptes de futur?

Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?
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TEMES ABORDATS PER 
LA COMISSIÓ PERMANENT

Introducció

La Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), com a òrgan exe-

cutiu del CMBS, té diverses competències segons el seu Reglament de funcionament intern,

com són: valorar en primera instància els resultats dels estudis o informes dels grups i de les

comissions de treball, conèixer el pressupost de l’àrea del seu àmbit i proposar la creació de

grups o comissions en funció de les línies de treball del Consell.

Per tant, al llarg del període 2006-2016 la Comissió Permanent ha estat informada de manera

sistemàtica dels pressupostos de l’Ajuntament –i específicament de la direcció o àrea corres-

ponent en cada moment– i ha estat coneixedora dels informes dels grups i de les comissions

de treball de cada curs.

La Comissió també està informada i posa a debat temes específics i temes de l’àmbit del

benestar social que són d’interès de manera transversal. A continuació es destaquen alguns

d’aquests temes, així com la participació propositiva en d’altres o la creació de grups reduïts

de treball.

Plans, programes i estratègies de ciutat i d’àmbit general 
del benestar social

La Comissió Permanent ha realitzat propostes i suggeriments en els processos participatius

dels diferents programes d’actuació municipal, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019, així

com en els plans d’inclusió: Pla municipal d’inclusió social 2005-2010 i Pla per a la inclusió

social de Barcelona 2012-2015. La Comissió ha estat informada d’aquests plans i projectes

a través de diferents informes de seguiment.

El 2006 es va presentar el Marc estratègic de benestar social a la ciutat de Barcelona a la

Comissió, i es va demanar la seva col·laboració per a l’elaboració d’aquest document. Aquest

marc aporta criteris d’actuació compartits entre l’Ajuntament de Barcelona i altres operadors

de benestar social a la ciutat. El 2008 es va presentar el document final del Marc estratègic

per a l’acció social a la ciutat de Barcelona.

L’abril del 2018 es va aprovar institucionalment l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les

desigualtats de la ciutat 2017-2027.
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Marcs, plans i programes sectorials

La Comissió ha estat informada de marcs i plans sectorials, com és el Marc municipal per a

l’acció comunitària 2006 i plans i programes sectorials d’infància, gent gran i famílies:

• Programa municipal per a la gent gran 2006-2010

• Pla municipal per a les persones grans 2013-2016

• Programa municipal per a les famílies 2006-2010

• Pla municipal de família 2013-2016

• Pacte del Temps 2014

• Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010

• Pla municipal per a la infància 2013-2016

Així mateix, s’han presentat altres plans i documents:

• Pla de millora i nou model dels casals i espais de gent gran municipals (2007)

• Mesura de govern “Enfortiment de l’atenció socioeducativa a la infància i l’adolescència en

risc”, que recull diverses accions que s’estan impulsant des de l’Àrea d’Acció Social i

Ciutadania, i Programa marc de serveis socials d’atenció domiciliària (2008)

• Mesura de govern per a la contractació responsable: nou impuls de la contractació social i

ambiental (2009)

• Pla director municipal de participació ciutadana 2010-2015

• Nou Reglament de participació ciutadana (2014)

• Pla de treball d’immigració 2008-2011 de l’Ajuntament de Barcelona

• Programa municipal d’acció contra la pobresa de Barcelona 2009-2012

• Nou projecte Reglament de participació ciutadana 2017

Noves lleis socials

Com a temes més específics, al llarg d’aquest període s’ha informat i debatut sobre la imple-

mentació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació

de dependència (LAPAD) 39/2006, de 14 de desembre, i de la Llei de serveis socials

12/2007, d’11 d’octubre, i el 2009 es va fer una sessió informativa al conjunt del CMBS amb

el títol “El desplegament de les noves lleis socials a la ciutat de Barcelona”.
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Organismes autònoms

El CMBS va informar i va fer el seguiment de la creació i implementació, el 2006, del Consorci

de Serveis Socials de Barcelona, creat en virtut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de

la Carta Municipal de Barcelona, i integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de

Barcelona. També es va abordar l’aprovació dels Estatuts del Consorci de Serveis Socials de

Barcelona. La Comissió Permanent també va participar en les fases prèvies a la creació de

l’Institut Municipal de Serveis Socials el 2010 i en el seguiment del Model de serveis socials

bàsics 2008-2011, així com en la presentació del Pla director de serveis socials especialitzats

de Barcelona 2008-2013.

A proposta de la Comissió Permanent, el 2010 i 2016 es va fer l’elecció dels dos membres

que van formar part del Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

(IMSS), tal com s’indica en els estatuts de l’IMSS.

Temes a debat

• Presentació de l’informe “Una renda bàsica per a Catalunya”, a càrrec del Sr. Daniel

Raventós, president de l’Associació Xarxa Renda Bàsica, 2006.

• Presentació de l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de la Ciutat de Barcelona, a càrrec

del Sr. Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer Sector i coautor de l’estudi, 2010.

• Presentació del projecte internacional “Ciutats amigues amb les persones grans”, a càrrec

de la Sra. Mercè Pérez Salanova, directora acadèmica del projecte, Fundació Institut Català

de l’Envelliment, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.

• “La resposta a la manca d’habitatge social i desnonaments a la ciutat de Barcelona”, a

càrrec del Sr. Àngel Miret, gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 2012.

• Reptes de la responsabilitat social per part d’empreses, entitats socials i administració local,

a càrrec del Sr. Josep M. Canyelles, 2014.

• Govern Obert, a càrrec del Sr. Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i

Associacionisme, 2014.

• Debat propositiu: l’atenció social i l’acció comunitària, a càrrec dels membres de la

Comissió Permanent, 2015.

• Informació de la Taula sobre l’abordatge de la venda irregular al carrer, 2015.
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• Reforç a les activitats de lleure educatiu a l’estiu, a càrrec de la Sra. Emília Andreu, gerent

de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 2016.

• Infància i garantia de rendes. Aportacions del grup de treball d’Igualtat d’oportunitats en la

infància, 2016.

• Nou Projecte de Reglament de Participació Ciutadana, 2017.

Informes, estudis i projectes innovadors

• Presentació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, juntament amb la

Comissió Permanent del Consell de Ciutat, 2013.

• Presentació de l’Índex de vulnerabilitat social i dels primers resultats de l’Enquesta de con-

dicions de vida de les persones usuàries de serveis socials municipals, elaborats per l’Àrea

de Drets Socials, 2016.
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Funcionament del CMBS

• Presentació de l’esborrany de l’Informe d’avaluació del Consell Municipal de Benestar

Social, amb l’assistència del Sr. Joan Subirats, director de l’Institut de Govern i Polítiques

Públiques, 2006.

• Proposta de revisió de la normativa, normes reguladores i reglament intern del CMBS,

2012.

• Nou Reglament de funcionament intern del CMBS, publicat al DOGC el 31-3-2014.

• Proposta d’incorporació de noves entitats al Plenari, 2014.

• Incorporació de la figura de la Vicepresidència associativa a la Comissió Permanent, 2014.

• Proposta de creació d’una comissió de treball per abordar l’impacte de la situació de crisi

a Barcelona en la infància i treballar per la igualtat d’oportunitats de nens i nenes, 2013.

• Proposta de la creació d’un grup de Sensellarisme, format per persones que han viscut o

viuen situacions de sensellar, 2015.

• Nova composició de la Comissió Permanent elegida pel Plenari, 2016.

• Presentació de l’Informe participatiu dels grups de treball, de la Comissió Permanent i del

Plenari per part de les entitats i de la Vicepresidència associativa a la Comissió de Drets

Socials, Cultura i Esports, 2016 i 2017.

Participació propositiva de la Comissió Permanent

• Aportacions al Projecte Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els centres de serveis

socials, 2016.

• Nou Projecte de Reglament de Participació Ciutadana, 2017.

Grups o comissions pròpies de la Comissió Permanent

• Grup per a la revisió del nou Reglament intern de funcionament del CMBS, 2013.

• Grup de millora del funcionament del CMBS, 2016.

• Grup sobre l’abordatge de l’atenció integrada social i sanitària, 2017.
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Participació del CMBS i l’Ajuntament en altres espais

S’informa sobre les diferents participacions de l’Ajuntament en altres xarxes o espais partici-

patius:

• Consell de Ciutat: representació del CMBS a través de la Vicepresidència Associativa.

• Creació del Consell del Suport Municipal d’Inclusió, amb la participació d’entitats del

Consell, 2017.

• Creació de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, on l’Ajuntament n’és un agent

més, 2006.

• Participació de l’Ajuntament de Barcelona en xarxes internacionals de polítiques i pràcti-

ques d’inclusió social, que comprenen els àmbits d’acció social, drets civils i salut pública.
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REFLEXIONS SOBRE EL CONSELL
MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 
DE 2006 A 2016

En el marc de la valoració de les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les

polítiques socials en el període 2006-2016, s'han dut a terme un seguit d'entrevistes a per-

sones que han format part del Plenari durant aquests darrers anys. 

Amb elles i ells s'ha volgut analitzar l'impacte de les propostes dels diferents grups de treball,

per tal de fer una radiografia dels avenços, mancances i reptes de les polítiques socials a la

ciutat de Barcelona.

Aquest apartat recull, sintetitzades, les reflexions de les nou persones entrevistades.
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Gemma Altell

Grup de treball Dones: col·laboració, coproducció de polítiques 
i participació 

El grup de treball Dones ha contribuït a l’agenda política en tot el que té a veure amb violèn-

cies masclistes. Amb els anys, les polítiques públiques –pel que fa a l’atenció, recuperació,

acollida i prevenció– s'han anat ampliant amb els governs successius. I el grup ha contribuït

a donar força a tot això. Altres propostes del grup han permès avançar i adaptar-se a noves

realitats; la creació del Departament de Transversalitat de Gènere, que va sorgir de diverses

propostes del grup, n'és un exemple.

El servei d’atenció a les dones que patien violència masclista ha tingut un impacte molt posi-

tiu fins al punt que s’ha acabat creant un servei, que es el SARA (Servei d'Atenció,

Recuperació i Acollida), molt més integral, que no només atén les dones que pateixen violèn-

cia i els seus fills i filles, sinó l’entorn familiar o gent propera, que pot acudir a demanar asses-

sorament per abordar la situació. Tot l’esforç que es va fer s’ha traduït en mesures molt con-

cretes. També s’ha creat la xarxa d’escoles per la igualtat a Barcelona, que sorgeix de la insis-

tència en el treball de prevenció en l'àmbit d'igualtat de gènere i violències.

En canvi, una proposta del grup molt rellevant en el seu moment que no va materialitzar-se

va ser el pacte de mínims acords per a les polítiques de dones entre els partits polítics. Tot i

que es va elaborar un document, mai va acabar derivant en un pacte de mínims real entre

les dones polítiques dels partits del ple municipal perquè es blindessin polítiques públiques

en relació amb les dones, al marge dels canvis de govern. Aquesta era una qüestió molt estra-

tègica, però no va acabar prenent forma. 

Un aprenentatge significatiu d'aquests anys és la constatació que els nostres són espais inte-

ressants per demanar rendició de comptes als governs municipals. En els darrers temps, i

amb el nou mandat, hi ha molta més rendició de comptes, però s’hauria de sistematitzar més. 

Quant als reptes, cal tenir en compte que el grup de treball Dona va deixar d’existir, per tant

els reptes pendents queden en mans del Consell Municipal de Dones de Barcelona. Aquest

Consell hauria d’aportar una mirada de gènere en el Consell Municipal de Benestar Social,

però això no es fa de forma sistemàtica; tot i que estem treballant en moltes qüestions que

tenen a veure amb els drets de les dones i amb el treball directe amb les dones i amb la pers-

pectiva de gènere, no hi ha una mirada de gènere transversal en tot l’àmbit de l’acció social. 

El Consell té com a repte de futur integrar diferents col·lectius i plataformes que estan ara en

ebullició, amb l’impuls dels moviments socials. Molts d’ells no tenen forma jurídica ni estan

estructurats. Cal que es puguin integrar encara que no estiguin formalitzats. Cal perdre una

mica de rigidesa i que les entitats disposin d'espais propis que no sempre siguin compartits

amb els professionals municipals. L'objectiu és poder compaginar espais separats, però que

formin part dels consells.
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Oriol Romaní

Grup de treball Drogodependències: participació, debat i ganes 

Subratllaria la importància que ha manifestat el Consell de no perdre la perspectiva integral

en l'abordatge de les drogodependències que tenia la Xarxa de Drogodependències, que de

fa pocs anys s'ha integrat a la Xarxa de Salut Mental. Hem insistit que a Barcelona es man-

tingués aquest abordatge integral, que no es caigués en un excessiu biologisme o «psiquia-

trització». També és de destacar com hem incidit per fer front a l'estigma de les drogodepen-

dències, tema recollit a l'últim Pla de drogues de Barcelona.

D'altra banda, hi ha coses que no hem aconseguit, com la regulació dels clubs de cànnabis, que

encara s'està estudiant i que costa que es pugui tirar endavant. També està pendent que es con-

creti el Centre de Molt Baixa Exigència, és a dir, un centre per ajudar a satisfer les necessitats

bàsiques dels drogodependents de carrer més marginals, cosa que porta molts anys pendent.

Una cosa és poder incidir en el Pla de drogues i una altra, incidir sobre la ciutat de Barcelona.

En aquest sentit, hem de ser realistes i entendre que el nostre impacte sempre és limitat. Hi

ha hagut una influència en la gestió de conflictes com ara el del Raval, on s'ha vist que l'ac-

tuació no es pot limitar a una política de mà dura i on cal destacar el treball fet amb els veïns.

En canvi, amb la presència pública de l'alcohol s'ha aconseguit poca cosa. També és de des-

tacar com un dels assoliments del grup la consolidació de les polítiques de reducció de

danys, per les qual s'ha fet una aposta seriosa.

Amb visió de futur cal pensar que a la ciutat tenim la necessitat de regular totes les drogues

per poder treballar sobre elles. El tema dels anomenats «narcopisos», per exemple, té a veure

amb la il·legalitat i la clandestinitat de determinades drogues (a més d'altres factors que s'hi

conjuguen, però van molt més enllà de les drogues, com els problemes d'habitatge derivats

del procés de gentrificació que està patint Barcelona, com a ciutat global que és).

Com a coordinador, l'aprenentatge més significatiu durant aquests anys és el fet que el grup tre-

balla com un conjunt, i que hi aprens moltes coses; la primera potser, a apreciar el tresor que és

que hi hagi tots els sectors de drogues de la ciutat, des dels diversos professionals d'atenció, pre-

venció i altres, fins als policies, els usuaris, representants polítics, etc., amb una interacció entre

tots molt intensa i amb moltes ganes de debatre el que acabaran sent les propostes del grup a

l'Ajuntament. Des del punt de vista personal em sento afortunat de poder anar seguint més o

menys de prop com està la situació de les drogues a la ciutat des d'aquest observatori privilegiat.

Entre els reptes de futur s'ha de destacar la distància entre el que debatem i decidim al

Consell i el que es transforma en polítiques concretes a l'Ajuntament. L'Ajuntament és un vai-

xell immens amb molts departaments, que els que venim de l'activisme (vaig entrar aquí no

com a expert, sinó des del Grup Igia) sabem com és de difícil de moure. Hauríem de veure

com es podrien establir relacions més àgils entre el Consell i els diferents departaments muni-

cipals. I després, és clar, insistir perquè les polítiques socials municipals puguin ser més

decisives a l'hora d'incidir en els problemes de la ciutat de Barcelona.
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Nuria Fuentes-Peláez

Grup de treball Famílies: oportunitat, reflexió i participació 

Les propostes que el grup eleva al Plenari han tingut un gran recorregut des del 2003 fins

avui. Entre altres, s'ha aconseguit traslladar a l’agenda política l’organització d'una primera

trobada de bones pràctiques sobre competències parentals, o posar en marxa una recerca

per conèixer com es duen a terme les intervencions amb les famílies que estan en situació

de risc des dels serveis socials. Altres propostes que s'han traduït en activitats i serveis que

acaba gaudint la ciutadania han estat accions puntuals de formació per als professionals o

xerrades adreçades a la família.

Com a contribucions concretes, l’any 2015-1016 vam treballar amb un dels eixos que tenia

a veure amb el bullying i les violències familiars. Les propostes que es van fer van contribuir

a l'ampliació del centre de famílies i l’equip del Servei Aquí t’escoltem, de manera que les

famílies i joves puguin accedir a aquests serveis i aquests districtes.

Cal remarcar, com a aprenentatge significatiu, el reconeixement a la importància de la xarxa.

Els nous serveis que es creen necessiten connectar-se entre ells; cal clarificar els circuits, la

feina... i hem pres consciència de les dificultats per generar aquests espais que permetin fer

aquesta connexió realment en xarxa.

Ens plantegem com a reptes la creació de serveis que puguin tenir una mirada més global

respecte de la família, que puguin acompanyar-la com a conjunt i que la puguin atendre al

llarg del seu cicle vital i, de manera més específica, en les situacions de crisi. Des de la pers-

pectiva de prevenció i des d’una perspectiva d’atenció quan es troba en moments més com-

plexos o més crítics. Pensar en la família per generar qualitat de vida i entendre que la família

pot necessitar suport però també en pot donar. Aquests serveis han de comptar amb el treball

interdisciplinari entre professionals i permetre l’articulació amb les xarxes de serveis.

El Consell ens dona l'oportunitat d’oferir un espai per compartir reflexions amb professionals,

voluntaris o persones d’entitats sobre temes relacionats amb les famílies. Aquesta oportunitat

és valuosa perquè, a més, aporta una mirada força polièdrica i ens permet participar en la

construcció d’alguna cosa que pugui ajudar la ciutadania. 

Hi ha molt poc coneixement sobre què és el Consell, com s'hi pot participar i elevar aquelles

propostes, perquè tinguin una transferència que ja s’està fent. De cara al futur haurem de

donar a conèixer el Consell a la ciutadania, als professionals i al Tercer Sector en general.
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Mercè Pérez Salanova 

Grup de treball Envelliment: confiança, respecte i diversitat 

El nostre és un grup plurigeneracional, que integra varietat de perspectives i de sectors. Hi

participen persones grans, professionals –de la intervenció i de la gestió–, voluntaris, investi-

gadors, i també hi són presents diferents col·legis professionals, sindicats i organitzacions

productores de serveis, públiques, privades i del Tercer Sector. 

Les propostes del grup han contribuït a l’agenda política, inicialment endegant i reforçant

posteriorment una visió de les persones grans com a ciutadans amb drets, deures i respon-

sabilitats; aquesta és una contribució que s’ha anat consolidant. En canvi, hi ha camí per

recórrer en relació amb les oportunitats de participació de les persones que viuen la vellesa

avançada i/o que viuen situacions de fragilitat o de dependència. L’augment de l’expectativa

de vida ens demana parar especial atenció a aquest repte. 

Una segona contribució és la de treballar des d'una perspectiva que integri les actuacions dels

diferents departaments i àrees perquè les polítiques donin respostes de forma global en lloc

de respostes segmentades segons el departament o la unitat responsable de l’activitat. És en

aquella perspectiva on situem la importància de la proximitat i de l’enfocament comunitari. 

El grup també ha marcat agenda política promovent una concepció de la qualitat en els ser-

veis que afavoreixi l’empoderament de les persones: hi ha iniciatives com el projecte Sóc

gran, i què?, expressives d’una forma de concebre les persones grans com a actors capaços

de posicionar-se davant de situacions de dificultat. Trobem altres exemples en els treballs

preparatoris o posteriors de les convencions Les veus de les persones grans o en les expe-

riències de treball conjunt amb el Consell Assessor de la Gent Gran. També aquesta concep-

ció de les persones grans és palesa en les iniciatives relatives a la prevenció i detecció del

maltractament, que en els últims períodes han tingut un important avenç. 

Val la pena assenyalar que en les conclusions i propostes del grup predominen les formula-

cions que expressen criteris i principis d’actuació. Hem de buscar més agilitat per avançar

en clau de coproducció; entenc que és un desafiament que tenim des dels òrgans de parti-

cipació en la relació amb l’Ajuntament.

Ens cal avançar en mètodes que facilitin el seguiment de les propostes del grup i de l’evolució

de la iniciativa municipal. Per exemple, la proposta d’aplicar el principi de l'atenció integral

centrada en la persona va ser recollida per l’Ajuntament en clau normativa i incorporada en

els plecs de clàusules per la contractació de serveis externs, però després esdevé difícil

conèixer com són les dinàmiques quotidianes a l’hora d’aplicar aquest paradigma, fer-ne el

seguiment i generar noves aportacions adaptades al context de la nostra ciutat.

També tenim molt camí per fer pel que fa a la participació de les persones grans en el dis-

seny, el seguiment i l’avaluació dels serveis en les diferents etapes de la vellesa.  
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Josep M. Villena

Grup de treball Infància: coneixement, participació i implementació 

Entre les contribucions del grup a l'agenda política destacaríem la incorporació de la preven-

ció, la participació i la protecció en el marc de la convenció dels drets dels infants; el treball

de transversalitat i consens amb altres consells i àmbits en qüestions com els nous riscos

socials i la utilització de les noves tecnologies, i l'aportació als plans d’exclusió social de

l’Ajuntament de Barcelona.

En el grup de treball incorporem la visió de 40 o 50 entitats. L’Ajuntament, en el desplega-

ment dels seus consells, incorpora el coneixement i la perspectiva de totes aquestes entitats.

I, a la vegada, les entitats coneixen de primera fila tots els recursos que l’Ajuntament aporta

per al desenvolupament dels serveis socials.

Les propostes del grup que han tingut més impacte a la ciutat són la creació d’una xarxa de

drets dels infants i la incorporació d'aquesta visió de la infància i de l’adolescència en els

diversos departaments. No obstant, cal tenir present que les més de 100 propostes que fa el

grup de treball no estan pensades per aplicar d’immediat sinó perquè vagin incorporant-se a

tots els estaments de l’Ajuntament.

Barcelona hauria de ser capdavantera en la creació d'un consell d’infants, ja que té la capa-

citat i les condicions per esdevenir referència d'altres ciutats, especialment europees. Un

altre repte de futur important, tenint en compte les noves condicions de la infància, és seguir

de prop els nous hàbits i estils de vida dels infants … I tenir més en compte les intel·ligències

múltiples, sobretot la intel·ligència emocional, que està provocant que hi hagi un nombre crei-

xent d’infants amb problemes de salut mental; en aquest àmbit caldria dedicar un esforç con-

siderable. 

El grup de treball Infància és pràcticament un màster en el qual, tant per l’aportació de les

entitats com per la participació de conferenciants experts o professors universitaris, es crea

un àmbit de coneixement molt important que, a la llarga, influirà en tot allò que es fa a

l’Ajuntament en aquests temes.

I un dels aprenentatge més rellevants d’aquests anys és que cal prendre més consciència

d’incorporar la visió dels nens i nenes a la participació cívica, en tots els afers de la ciutat.

Hem de tenir coneixement de la realitat cívica dels infants; hem de promoure la participació

dels infants i la integració en la vida de l’adult, i hem de treballar per implementar les pro-

postes amb totes les accions que fa l’Ajuntament destinades a infants i adolescents.
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Maria Truñó

Grup de treball Igualtat d’oportunitats en la infància:
corresponsabilitat, empènyer i avançar  

El grup neix el 2015 per la fusió dels grups de treball Infància i Impactes de la crisi en la infància

i amb un tàndem de co-coordinació. Des de llavors, aprofitant la tasca prèvia i amb la intel·ligèn-

cia col·lectiva de treballar plegats professionals d’entitats socials i de serveis públics de la ciutat,

hem seguit posant damunt la taula de l’Ajuntament qüestions vinculades a les vides dels infants

i adolescents amb la mirada específica d’equitat. La voluntat és incorporar temes, enfocaments

i propostes concretes a l’agenda de ciutat que facin avançar la igualtat d’oportunitats i redueixin

les desigualtats socials que també pateix la infància i l’adolescència de Barcelona. 

Cal destacar especialment el conjunt de mesures prioritzades per reduir l’impacte de la crisi en

els infants i, en especial, la proposta que va sorgir arran dels anys més durs de la crisi i les altís-

simes taxes de pobresa infantil arreu d’Espanya i Catalunya: que, atesa la manca de prestacions

suficients de les altres administracions, la ciutat pogués engegar un ajut econòmic per als

infants i adolescents en situació de pobresa. En el seu moment va sorgir com una idea una mica

irrealitzable per les dificultats competencials, però a dia d’avui ja té quatre anys de recorregut i

té nom: és el fons 016, els ajuts extraordinaris a la infància en situació de pobresa a la ciutat.

El grup ha pogut contribuir també a donar visibilitat als infants com a ciutadans actius amb

necessitats i interessos propis i, en aquest sentit, va fer esmenes al nou reglament de parti-

cipació ciutadana de 2017. Així mateix, ha incorporat la dimensió emocional, de benestar

subjectiu dels infants i adolescents, així com la seva salut mental, ja que és un tema de pre-

ocupació important per part de les organitzacions i serveis d’atenció. Un altre repte rellevant

és abordar el lleure des de la perspectiva de les desigualtats en l’accés a les activitats i en les

vivències durant el temps lliure. Cal que la ciutat tingui una estratègia potent per corregir les

disparitats territorials en el camp del lleure i que les infàncies desiguals no es tradueixin en

un temps lliure poc enriquidor que agreuja la bretxa educativa. 

Pel que fa a l’experiència com a grup, és significativa la riquesa de la pluralitat de mirades,

l'esperit de col·laboració i imaginació que ha generat confiança i complicitat, permetent un

espai de reflexió i de mirada oberta però cuidant alhora el procés de treball, perquè sedimen-

tin agendes i resultats. D'altra banda, el grup també s’ha nodrit del coneixement generat per

l’Institut Infància i Adolescència (IIAB) per tal d’emmarcar els debats de manera més infor-

mada, compartint coneixement de la recerca amb coneixements professionals per tal de

nodrir processos que té en marxa la ciutat, no només les polítiques responsabilitat de

l’Ajuntament i els serveis públics, sinó també les entitats i el sector social. 

Totes les persones del grup implicades aporten no només idees sinó també compromís,

coneixement i perspectiva, i fan de caixa de ressonància del que treballa el grup. Cal seguir

compartint coneixement per comprendre millor les realitats canviants de les infàncies,

empenyent canvis i fent avançar els interessos de la infància i l’adolescència en l’agenda

social de la ciutat. Es tracta, finalment, que els ciutadans fins als 18 anys siguin més visibles

socialment, rellevants políticament i més protagonistes de les seves vides i de la ciutat. 

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 338



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Reflexions sobre el Consell Municipal de Benestar Social de 2006 a 2016

339

Rafael Guayta

Grup de treball Salut: ciutadania responsable, voluntat de servei 
i satisfacció 

Els grups de treball copsem les necessitats observades des d'un entorn participatiu i traslla-

dem la proposta d'activitats a l'agenda política, que és qui ho ha de formular des de l'estra-

tègia municipal i l'acció de govern.

Des del nostre grup, vam proposar la reforma de l'Informe de salut de la ciutat, en el sentit

d'estratificar-lo per determinades variables, especialment des de la perspectiva de gènere, els

col·lectius vulnerables i la territorialització dels indicadors. També vam voler que es desta-

quessin els aspectes de salut sexual i reproductiva (amb la Taula de Salut Sexual i

Reproductiva), i els indicadors de violència de gènere i de salut mental.

És de destacar que per primera vegada vam treballar coordinats amb altres grups, com el de

Dona amb el tema de la perspectiva de gènere o amb Salut per un l'envelliment sa i saludable

i actiu, amb els de Drogodependències per un enfocament molt clar cap a les polítiques de

prevenció de les addiccions i de promoció de la salut.

L'Informe de salut va permetre oferir un element de reflexió i de fixació de les necessitats a

la ciutat i conèixer quina és la magnitud dels problemes que poden afectar més els ciutadans.

Aquest coneixement orienta les possibilitats reals d'intervenció i com portar-les a terme. En

aquest sentit, un enfocament més territorial ens permet un aproximació més global.

Els reptes de futur en aquest àmbit són assegurar la suficiència de recursos per poder fer

efectives les polítiques de salut, que es vegin i que el ciutadà les noti. El consens és un altre

d'aquest reptes, que ha de permetre treballar conjuntament entre les formacions polítiques

quan es troba una solució adequada. Hauríem de ser capaços, també, d'aconseguir una ava-

luació real de com incideixen en la salut les mesures polítiques que es porten a terme a la

ciutat.

En aquest temps hem après que el treball intersectorial amb altres grups és important per

aprofitar els coneixements de tots i poder fer unes propostes que siguin molt intersectorials.

Hem pogut comptar amb la participació –amb sessions molt intenses i amb mota implicació–

dels representants d'associacions i de la ciutadania, i això ens ha permès tenir una visió amb

un abordatge molt concret per poder oferir una proposta més global de ciutat.

El principal repte del Consell és poder fer efectiva la translació del que es treballa en els grups

–i tot el que s'investiga i s'analitza– a accions executives de govern municipal.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 339



340 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Reflexions sobre el Consell Municipal de Benestar Social de 2006 a 2016

Teresa Crespo

Plenari: coproducció publicoprivada, transparència i innovació 

La nostra influència no és del tot satisfactòria. Ens escolten i ens valoren el treball; però costa

passar les propostes a l’agenda política, que està condicionada a uns partits, a uns pactes i

a un pressupost. Però malgrat tot crec que hem contribuït a implantar mesures transforma-

dores, com la creació d'un fons per pal·liar la pobresa infantil. Estem treballant també per

aportar respostes en l'àmbit de les rendes garantides, i en els nous models de residència i

l'atenció domiciliària a la gent gran.

Hi ha hagut consens per millorar la dinàmica del Consell, en el sentit de promoure una par-

ticipació més àgil i tractar temes que interessin a la ciutat. Hem de saber escoltar la ciutat i

després poder-hi donar respostes. I hem tingut clar que calia crear un clima de diàleg més

franc i obert amb els partits polítics. El treball del Consell, crec que és seriós i es dona una

clara voluntat de treball que s’evidencia en la seva disposició a col·laborar i a construir ciu-

tat.

El context socioeconòmic marca molt; tenim problemes que no depenen de l’ajuntament o

dels partits, sinó de la situació imposada per una societat de mercat que controla i prioritza

el benefici individual, per exemple, els preus de l'habitatge. L'apujada dels lloguers ha creat

una problemàtica difícil de resoldre. Un altre repte és abordar, juntament amb la lluita per

eradicar l’atur, la pobresa laboral: avui dia hi ha treballadors pobres, i en això la ciutat pot

introduir mesures que obliguin a uns salaris més dignes. Un altre problema no resolt és el

dels narcopisos del Raval; aquí també condicionat per la situació del mercat de l’habitatge i

el negoci d’unes màfies que es mouen al darrere i dificulten tota acció de govern. Les des-

igualtats a la ciutat continuen fent-se evidents; s’ha lluitat per reduir les grans diferències

existents, però de nou les dinàmiques d’un model lliberal fort han determinat que avui els

pobres son més pobres, i els rics, més rics. En aquest sentit, parlem de problemàtiques que

venen de lluny i que tardarem a resoldre, perquè són estructurals.

Un altre repte no assolit és el de ser més presents en la premsa. En aquest sentit, el premi

Montserrat Roig de premsa és una iniciativa molt positiva per afavorir i reconèixer la tasca

dels mitjans de comunicació en qüestions socials. Abans hi havia molts premis més petits i

ara s’ha articulat en premis més importants: uns de periodisme, altres més de recerca… El

que es busca és aplegar tot l’esforç i el treball que s’ha fet en temes de comunicació social.

És fonamental aconseguir que el periodisme d’àmbit social es potenciï i tingui veritablement

un espai en els mitjans de comunicació. Perquè, en definitiva, això ajuda molt les entitats

socials, que no sempre són capaces de comunicar la seva tasca a l'opinió pública; per tant,

el que feu els periodistes és una bona ajuda a la causa comuna per la construcció d’un millor

benestar per a tothom. 

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 340



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Reflexions sobre el Consell Municipal de Benestar Social de 2006 a 2016

341

Rafa López

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya:
col·laboració, compromís i reflexió 

Un dels temes estrella dels últims anys del Consell Municipal de Benestar Social és el projecte

Impulsem, que ha promogut la reflexió i el canvi en els centres de serveis socials, uns centres

tradicionalment orientats a la feina i reactius, és a dir, a respondre les peticions de la gent.

L'objectiu del projecte Impulsem és justament el contrari, que els centres de serveis socials

siguin proactius i estiguin al cas de les necessitats que hi ha a la zona on estan ubicats.

Els centres de serveis socials han fet un procés de permeabilització, no només cap a les per-

sones sinó cap a les entitats del propi barri, i d’alguna manera l’Impulsem ha participat en

aquest canvi. Històricament, només l'Ajuntament i de vegades algun expert extern participava

en els projectes de valoració. Ara s'ha obert també a les entitats i en molts casos a la ciutada-

nia. Això és una gran aportació de cara a l’agenda política. No podem oblidar que la Comissió

Permanent, on hi ha entitats però també grups municipals, és on s’ha fet un debat important

sobre les propostes que hi havia de l’Impulsem; és més, la Comissió Permanent ha fet propos-

tes al projecte Impulsem. Sí que hem vist canvis, per exemple, amb tot el que fa referència a

l’increment dels serveis de l’atenció social comunitària, des dels centres de serveis socials. 

En canvi, hi ha altres qüestions, com és la reducció de la burocràcia, que no hem vist evolu-

cionar. Les entitats, i sobretot les persones, anem demanant any rere any la reducció de la

burocràcia en els serveis socials. Entenem que la normativa és farragosa, i per tant requereix

molta burocràcia, però estem intentant buscar elements de reducció d’aquesta burocràcia,

senzillament perquè els treballadors socials facin de treballadors socials i les educadores

socials facin d’educadores socials, no de tramitadores d’ajuts o d’altres tipus de prestacions.

I això no ho estem aconseguint.

Ara bé, tot i els canvis promoguts des de la Comissió Permanent, el Consell Municipal de

Benestar Social continua sent un espai molt de representació institucional i no tant de reflexió

i de treball. Dit d’una altra manera, el Plenari del Consell, com a espai de representació, no

és un espai productiu. És un espai on es reten comptes del treball dels altres, i hauria de ser

un espai de producció i de reflexió. En aquest sentit, hem centrat la nostra aportació en la

producció de documents de treball, de documents de referència a la ciutat, i la reflexió amb

altres professionals, ja siguin de l’ajuntament o de les entitats.

Ens plantegem com a reptes acabar de desplegar l’atenció social comunitària com a eix ver-

tebrador dels centres de serveis socials; promoure la proximitat amb les persones i les entitats

del barri, i facilitar a la gent els tràmits burocràtics que els fem fer.

El Consell ha de convertir-se en el pal de paller dels serveis socials i del lloc de reflexió i pro-

ducció dels serveis socials de l’Estat. I hem de poder donar un pas més perquè sigui un òrgan

de coproducció publicoprivada a la ciutat.
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CONFERÈNCIA SOBRE 
NOVES POLÍTIQUES CONTRA 
LES DESIGUALTATS

Presentació 
Laia Ortiz, tinenta de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

És un honor que ens acompanyi el Sr. Laparra, vicepresident de Drets Socials de la Comunitat

Foral de Navarra i doctor en sociologia. El Sr. Laparra té una llarga trajectòria acadèmica i en

el camp de la recerca social, de polítiques contra la desigualtat i l’exclusió social. Actualment

protagonitza un dels grans canvis d’àmbit polític en les polítiques públiques i com implemen-

tar el gran repte de les societats globals: l’increment de les desigualtats socials malgrat l’in-

crement de la riquesa. Des del Govern de Navarra i el seu canvi de prioritats també s’estan

articulant noves polítiques. 

Conferència
Miguel Laparra, vicepresident de Drets Socials de la Comunitat Foral de Navarra 

Gracias por la invitación y la oportunidad de contrastar algunas de las cuestiones que esta-

mos trabajando desde el Gobierno de Navarra. Esta visita es una oportunidad, porque desde

la primera sesión previa a esta reunión, estamos intercambiando información y aprendizajes. 

Más allá de las cuestiones concretas, la lucha contra las desigualdades debe plantear una

perspectiva lo más omnipresente posible desde el conjunto de las políticas públicas y, sobre

todo, de las sociales. Un elemento importante de reflexión es la posición especial de las polí-

ticas sociales, y especialmente las que Servicios Sociales, Empleo y Vivienda están teniendo

en el debate y la acción política del Gobierno de Navarra, que han servido como cemento

político y espacio de encuentro y colaboración para una acción de gobierno progresista.

Las políticas orientadas a la cohesión social fueron una gran prioridad del Gobierno desde el

primer momento y es un elemento relativamente relevante que estas políticas sean el núcleo,

el elemento de cohesión y la vertebración entre fuerzas políticas con modelos sociales, cul-

turales y de estado muy distintos. Esto supone un plus de responsabilidad en cuanto al des-

arrollo de las propias políticas en este contexto, que se expresa en la dotación de recursos:

un aumento presupuestario en tres años de un 31% en el conjunto del Departamento, espe-

cialmente en servicios sociales, y prácticamente del 56% en políticas de redistribución de

renta. 
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Estas políticas se complementan además con otras actuaciones en política fiscal (no implican

gasto sino minoración de ingresos) que complementan las pensiones de personas mayores o

en el ámbito de la dependencia (24 millones de euros más). También incluyen mejoras para

las desgravaciones a entidades sociales a través de la promoción del mecenazgo social, en

el que se deduce hasta el 80% de la donación y con una concepción notablemente más

amplia que en la legislación estatal de las entidades que pueden beneficiarse.

Hay que entender las actuaciones concretas (aunque tengan mucho calado, como la renta

garantizada) en un contexto más amplio. En este contexto se incluyen los Servicios Sociales,

de Empleo y Vivienda, pero también los departamentos de Salud y Educación, que se han

implicado en estrategias como el Plan de inclusión. 

Desde nuestra perspectiva, la apuesta por la cohesión social es absolutamente necesaria. La cri-

sis y las políticas de respuesta a esa crisis, que se han prolongado durante años, han provocado

efectos devastadores en el mapa social que perdurarán en el tiempo. Estas políticas deberían

haberse aplicado mucho antes del 2015 en Navarra. El efecto diferido de la crisis y las respuestas

a ella son las tasas de empleo de larga duración (39% del total de desempleo). En Navarra la

tasa de desempleo antes de la crisis era en torno al 5%; ahora es de un 10% y, según valoracio-

nes realizadas, va a ser muy complicado volver al 5%. Va a ser tremendamente complicado rein-

tegrar a un 7-8% de la población al mercado de trabajo por la profunda huella que el mercado

ha dejado en muchas personas desempleadas. 

Actualmente, la creación de empleo en Navarra es algo superior a la media estatal, pero de

cada tres empleos creados solo una persona sale del desempleo. La lectura positiva es que

crece la población activa. Pero la negativa es la dificultad de una parte importante de la

población afectada por desempleo de aprovechar las nuevas oportunidades que se crean en

el mercado de trabajo. Esas dificultades y bloqueos son una apuesta importante y un reto

para los Servicios Sociales y los de Empleo, y el conjunto de políticas sociales. 

En ese contexto, el Plan de inclusión en Navarra plantea un abordaje muy transversal, espe-

cialmente a través de esos tres departamentos (Derechos Sociales, Salud y Educación).

Algunos objetivos estratégicos transmiten la filosofía y la ambición: 

1. Garantizar una oferta de empleo después de dos años para los perceptores de la renta

garantizada. 

2. Lograr previamente, en los doce primeros meses, la inserción laboral del 50% de las per-

sonas que están en condiciones de trabajar. 

3. Reducir la pobreza severa a la mitad. 

4. Garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. 

5. Reducir el abandono escolar temprano hasta el 8%. 
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6. Reducir la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan por debajo del 10% (el obje-

tivo a escala estatal es del 15% para 2020).

7. Reducir un 10% las desigualdades en materia de salud. 

De manera transversal se busca incidir en determinados colectivos especialmente desfavore-

cidos (mujeres, jóvenes, personas mayores, menores de edad, origen extranjero, comunidad

gitana, hogares monoparentales, etc.). En todos los objetivos estratégicos se busca un por-

centaje porcentualmente más positivo en estos colectivos. 

La Ley de derecho a la inclusión social y la renta garantizada se plantea con una concepción

clara de doble derecho: a la inclusión social y a la renta garantizada, y con determinados ele-

mentos de interrelación entre una y otra. La inclusión social se plantea como un derecho uni-

versal, no sujeto a comprobación de rentas; lo que se precisa es estar en situación de exclu-

sión social. Se activa a partir de la demanda de la ciudadanía y el diagnóstico por parte del

equipo profesional y, a partir de ahí, un proceso de codiagnóstico, propuesta de acompaña-

miento y acuerdos en torno al itinerario de inclusión. 

El modelo de inserción que se ha puesto en marcha apuesta claramente por el empleo como

vía y mecanismo de inclusión social, aunque no exclusiva, porque muchas personas no están

en condición de trabajar y otras no lo lograrán. Muchas otras pueden, deben y desean incor-

porarse al mercado de trabajo y esa debe ser una prioridad para las políticas de distribución

de rentas y de activación o de incorporación sociolaboral. 

Desde esa perspectiva, uno de los mecanismos importantes que introduce la ley son los estí-

mulos al empleo. La idea básica es que siempre merezca la pena trabajar por encima de per-

cibir una prestación económica en sentido estricto. Por ejemplo, un hogar unipersonal reci-

biría una renta de 611 euros en 2017. Si se incorporan ingresos por trabajo (por ejemplo, un

trabajo a tiempo parcial con ingresos de 300 euros) se puede mantener la percepción de la

renta completa. A partir de ahí se aplicarían ciertas deducciones, por lo que la renta final

siempre es más positiva. Después de un año se están llevando a cabo las primeras evalua-

ciones y el elemento esencial es la satisfacción de las personas perceptoras. Por precario que

sea el empleo y pocos ingresos que signifique, siempre supone una mejora, así como un ali-

ciente y mantenimiento de un estatus y un tipo de relaciones distintas con el conjunto de la

sociedad. La ley prevé otras fases de puesta en marcha después de esta primera y habrá que

estudiar el paso a la siguiente. 

Un elemento que emerge en el escenario poscrisis es la pobreza laboral, el fenómeno de los

trabajadores pobres. El modelo de rentas mínimas, como el de Navarra, revela que estos dis-

positivos pueden cumplir una función de complemento de rentas del trabajo: de ingresos

para trabajadoras y trabajadores precarios con ingresos insuficientes. 

La ley también se compromete a garantizar una oferta de empleo y/o formación. A través del

decreto y del Plan de inclusión, se ha concretado que después de dos años de percepción
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de la renta garantizada, es una obligación de la Administración ofertar un empleo a las per-

sonas que estén en condiciones de trabajar. Un empleo adecuado a sus capacidades, en el

mercado de trabajo ordinario, en una oferta de empleo protegido o en programas de forma-

ción y empleo desarrollados por los servicios de empleo. La ley también deja claro que es un

derecho de la ciudadanía recibir esta oferta y una obligación aceptarla siempre que se esté

en condiciones de trabajar y la oferta sea adecuada a la situación de la persona. 

La apuesta por la inserción laboral de las personas perceptoras de una renta mínima implica

también la integración de los Servicios Sociales y de Empleo. Desgraciadamente, con carácter

general, los Servicios de Empleo y los Servicios Sociales han trabajado separadamente en el

conjunto del Estado, a veces con la misma población. En la medida en que trabajadores y

trabajadoras con trayectorias normalizadas de empleo caen en situación de exclusión, se da

esta coincidencia de personas usuarias. Es un reto importante a trabajar conjuntamente. 

El proyecto ERSISI es un proyecto de innovación social que tratamos de desarrollar para veri-

ficarlo y ayudar en la estrategia de trabajo conjunto entre Servicios Sociales y Servicios de

Empleo. Se trata de construir un sistema relativamente generoso en términos comparativos

de garantía de rentas y acompañarlo de unos servicios potentes, atractivos para las personas

usuarias y con capacidad de activación y potenciación de la inclusión social. Partiendo de

esa base se ha desarrollado un sistema de derivaciones sistemáticas de los Servicios Sociales

a los de Empleo y unos procesos de seguimiento posterior por ambos (qué pasa después con

las ofertas de programas de orientación, formación o empleos protegidos, qué resultados se

consiguen). La línea es el trabajo continuo, que es otro elemento de coproducción de servi-

cios, en este caso entre Servicios Sociales y Empleo, y orientado a resultados en el ámbito de

la inclusión. 

Los requisitos de la renta garantizada son muy sencillos, cada uno supone algún elemento

de exclusión de determinado colectivo y, por tanto, hay que pensarlos bien. Se ha buscado

que sean estrictos, reducidos y muy básicos: 

• Edad: mayores de 18 años

• Residencia mínima de dos años en Navarra (uno, si hay hijos o hijas a cargo)

• Solicitud previa de otras prestaciones (para asegurar que se hagan efectivas las prestacio-

nes de desempleo u otras)

Las obligaciones también son muy claras, para que no haya discrecionalidad en cuanto a la

objetivación del derecho (acceso y mantenimiento en los programas de garantía de rentas).

Destaca la obligación clara de disponibilidad en cuanto al mercado de trabajo (en caso de

personas en condiciones de trabajar). Esto genera el reto de aprender a medir bien la emple-

abilidad, para ver cómo podemos plantear esto de la forma más objetiva posible. 

Los análisis de empleabilidad van en esta línea: valorar la posición y posibilidades reales de

las personas respecto al mercado de trabajo, a quién dirigir preferentemente las ofertas de

empleo orientadas a la inserción y quién puede ir por otro tipo de vías y alternativas. 
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La participación en actividades orientadas a la inserción laboral también son una obligación,

pero no una imposición. Se consensuan y deben ser aceptadas por los perceptores en el pro-

ceso de diagnóstico y diseño de sus itinerarios. 

Es destacable, en la propia prestación económica de la renta garantizada, el componente de

lucha contra la pobreza infantil. Se trata de un elemento estratégico e ineludible para avanzar

contra la pobreza infantil y la exclusión. Pero hay que entenderlo en conjunción con otros dis-

positivos. Junto con la renta garantizada, se han introducido complementos de las pensiones

más bajas de la Seguridad Social. Se han planteado y empezado a diseñar ayudas para hijos

e hijas, especialmente de los hogares más vulnerables; ayudas para vivienda, una vía de pro-

tección social en materia de vivienda, y ayudas de emergencia. Se plantea una diversidad de

instrumentos en la garantía de rentas.

Esto puede verse en las cuantías que se establecen en la renta garantizada, donde el elemen-

to más destacable es la apuesta por apoyar más a las familias de mayor tamaño. Una apuesta

clara de utilizar las rentas mínimas como mecanismo de lucha contra la pobreza infantil. Para

las familias a partir del tercer miembro la diferencia en las cuantías es significativa respecto

al programa anterior (ha pasado de 1.200 euros para una familia de seis o más miembros a

1.222 euros). Es un paso significativo en cuanto a la mejora de la equidad entre hogares de

distintos tamaños; la reducción de la cuantía para la primera persona generó un cierto debate

al principio, pero es una apuesta decidida por una redistribución de los recursos disponibles

hacia las familias más numerosas y con más niños y niñas en ellas. La prestación real tam-

bién aumentó de estar en torno a los 500 euros a en torno de los 600 euros.

Junto con esta actuación específica en cuanto a la redistribución y la garantía de rentas, es

importante destacar el acompañamiento en materia de infancia del Plan de infancia, adoles-

cencia y familia, recientemente aprobado. Se trata de un plan con una concepción universa-

lista que prevé ayudas, con carácter general, para familias con menores. Habrá medidas fis-

cales –de las que somos partidarios– y otras medidas orientadas a la extensión y facilitación

del acceso a las escuelas infantiles. Los baremos son más progresivos y facilitan el acceso de

los hogares con menos recursos y más problemáticas. Con estas medidas, se ha detectado

cierto aumento de la demanda de plazas en educación infantil por parte de la ciudadanía.

El sistema de protección a la infancia experimenta un cambio de modelo, desde la asistencia

institucional residencial a otro modelo más comunitario y preventivo en materia de atención

a la infancia. 

La población mayor de 65 años se ha incorporado como población objetivo de la redistribu-

ción de recursos. Los dos grandes elementos de debate en torno a las pensiones son el ele-

mento de la garantía de futuro (que las pensiones sigan existiendo y se revaloricen de una

forma suficiente) y qué hacer con las pensiones bajas. La revalorización de las pensiones

tiene que ver con la Seguridad Social y excede nuestras competencias, pero hemos entrado

en la garantía de unas pensiones un poco más dignas para el conjunto de pensionistas.

Partiendo de una experiencia previa con las pensiones de viudedad en Navarra, se ha exten-
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dido un complemento para las pensiones bajas, hasta 720 euros. El año que viene, cuando

se complete la implementación de este programa, no habrá ningún pensionista con una pen-

sión inferior a 720 euros (por 14 pagas) en Navarra, casi 100 euros más que la mínima del

Estado para una persona sin cónyuge a cargo. Esto es posible a través de un mecanismo de

deducción fiscal del IRPF, aprovechando la competencia que en esta materia tiene Navarra.

Tienen previsto complementar las pensiones bajas para aproximadamente 23.000 pensionis-

tas (antes, 10.000) y un coste de unos 19 millones de euros (antes, 3 millones de euros).

Incluye las pensiones contributivas de la Seguridad Social y las no contributivas a través de

su incorporación a la renta garantizada. 

Se ha introducido una desgravación fiscal para las personas con dependencia que ha

supuesto una deducción complementaria para 6.000 personas y un coste de 3 millones de

euros. Es otra parte importante de la estrategia redistributiva, en este caso orientada a las per-

sonas mayores. 

Los resultados obtenidos han sido:

• En cuanto a cobertura, se ha producido un aumento del 36% de la renta garantizada.

Respecto de 2007, antes de la crisis, el número de perceptores de la renta mínima se mul-

tiplica por más de seis. Esto supone un reto para las políticas públicas, y en concreto para

el trabajo de los Servicios Sociales y de Empleo, por el salto cualitativo que supone la

dimensión. 

• El 36% de las personas beneficiarias por la renta garantizada son menores de edad. En tér-

minos porcentuales crece menos en los extranjeros que en el conjunto de población de

nacionalidad española. 

• En 2014 la prestación real era de 504 euros de media en el conjunto de los hogares prote-

gidos. Actualmente la media es de 641 euros, por lo que ha aumentado la capacidad

adquisitiva de los hogares más pobres de Navarra. 

• Las familias más beneficiadas son las de mayor tamaño. Se ha pasado de algo menos de

50 millones de euros de renta garantizada en 2014 a 98 millones de euros en 2017. La pre-

visión para 2018 es de 103 millones de euros. La demanda parece estabilizarse, con una

ligera tendencia a la baja, pero las cuantías medias siguen aumentando y la revalorización

también contribuye al aumento en cada uno de los hogares. 

• Retorno de la inversión social: 1 euro de retorno por cada euro invertido. Es una idea impor-

tante que se ha tratado de analizar y difundir al conjunto de la ciudadanía. Amplios sectores

de la población ha recibido esta información muy positivamente y otros se han sorprendido.

Las familias suelen gastar todas las transferencias que reciben, lo cual también tiene un

impacto en el empleo (1.229 empleos).

El crecimiento y la apuesta por las rentas mínimas y el refuerzo de la función redistributiva

desde las comunidades autónomas se relaciona con el desentendimiento y erosión de la pro-

tección social por desempleo de la Administración central en varios años. 
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Aún es mayor en Navarra el efecto de la reducción de las prestaciones por desempleo, 200

millones de euros en términos de gasto total. El gasto por desempleado ha pasado de 8.600

euros en 2012 a 5.400 euros en 2017, un 37% en gasto por desempleado en materia de pro-

tección social. Esta evolución explica muy directamente por qué ha subido la demanda en un

periodo de creación de empleo.

Actualmente hay un cambio de Gobierno y apertura de agendas. De la legislatura anterior

quedó pendiente la revisión de los programas de protección por desempleo, con el compro-

miso de sustituirlos por uno nuevo, una prestación complementaria por desempleo. Desde

de las comunidades autónomas planteamos: 

1. Aumentar la cobertura. 

2. Garantizar una mejor articulación y complementariedad con las rentas mínimas.

3. Financiación suficiente de políticas activas de empleo por parte de las comunidades autó-

nomas. 

Las líneas de trabajo de provisión y derecho a la vivienda son:

• Construcción. Aumento del parque público de vivienda (55% de lo construido en los últi-

mos 30 años), con una inversión de 80 millones de euros en nueva construcción de vivien-

da de alquiler social del parque público. 

• Incorporación de viviendas al alquiler social a través de la bolsa de alquiler, la ayuda a la

promoción privada y nuevas iniciativas de cesión en uso. 

• Rehabilitación. Aumento del 60% de viviendas en rehabilitación con el aumento de las sub-

venciones. 

En cuanto a los retos de futuro destacan:

• Compromiso de aprobar una ley (ya en el Parlamento) que garantice el derecho subjetivo

a la vivienda, que podrá concretarse en el acceso a una vivienda de alquiler social. De no

ser posible, y sobre todo en el caso de personas jóvenes y familias con bajos ingresos, en

una ayuda a la emancipación. Nuevamente se contemplan dispositivos de carácter fiscal,

como una deducción del IRPF que pueda ser anticipable mensualmente o trimestralmente

para los jóvenes que se emancipen en determinadas condiciones. Es un colectivo esencial. 

• Apoyo a las familias con dificultad de acceso a la vivienda. 

Tanto en este caso como en otros elementos de carácter fiscal, hay que aclarar que las

deducciones también pueden ser negativas; no es necesario haber pagado previamente. En

el caso de personas que no tienen obligación de presentar la declaración de la renta, igual-

mente tienen derecho a recibir una cuota, una especie de impuesto negativo que en algunos

casos se puede solicitar de forma anticipada. 
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Otra medida de especial interés es la posibilidad de contener los precios del alquiler privado.

Se trata de una competencia de carácter estatal, pero se está estudiando la capacidad de

maniobra por la vía fiscal para gravar más los alquileres más elevados o plantear mejoras fis-

cales a las personas que alquilan a precios asequibles. También es necesario reforzar la ges-

tión social de la vivienda en cuanto a intensificación de los procesos de acompañamiento y

la mejora de la convivencia. Una apuesta por la vivienda social no puede ser solo cuantitativa,

sino también cualitativa. Un elemento importante de la calidad es la convivencia con los veci-

nos.

En resumen, se trata de una apuesta importante por la redistribución hacia los sectores más

desfavorecidos, a las víctimas de la crisis y las políticas de austeridad, acompañada por medi-

das en el ámbito del empleo y la vivienda, claves en el proceso de inclusión. 

Conversa-debat 
Laia Ortiz, tinenta de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 

Miguel Laparra, vicepresident de Drets Socials de la Comunitat Foral de Navarra 

Moderador: José Sanclemente, economista i president de la societat editora de
eldiario.es

JOSÉ SANCLEMENTE.– Agradezco a la Sra. Ortiz que me haya invitado a moderar esta mesa

de proximidad. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas son los que viven más de

cerca los problemas reales de las personas. Modero esta mesa porque los medios de comu-

nicación –a lo que me dedico– también tenemos cierta responsabilidad, más allá de generar

ingresos para ser rentables y poder ser independientes, de dar voz a los más débiles, a los

que tienen mayores problemas. Desafortunadamente los poderosos, los que tienen mucho

dinero, los políticos y los corruptos han tenido voz durante muchos años. La corrupción en

España implica 40 mil millones de euros. Imaginen lo que se podría avanzar en políticas

sociales hacia la igualdad con ese importe. 

A través de los medios da la impresión de que la crisis ya ha desaparecido, a pesar de que

la crisis financiera y la bancaria siguen ahí. Propongo a los ponentes que valoren si realmente

la crisis, diez años después, ha generado otros agentes o dificultades que complican actuar

sobre políticas sociales, por ejemplo en el ámbito de la vivienda. Algunas comunidades autó-

nomas han vendido vivienda protegida a fondos buitre. Otras, como la Generalitat, han subas-

tado viviendas de herencias no reclamadas y han solicitado al Ayuntamiento que puje por

ellas si quiere ponerlas a disposición de vivienda social. ¿El escenario de poscrisis, después

de diez años, ha dejado más dificultades para actuar en políticas de vivienda o para intentar

que las personas sin hogar tengan más oportunidades, por ejemplo? 
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LAIA ORTIZ.– La falta de instrumentos para garantizar el derecho a la vivienda es transversal:

emergencia residencial, personas sin hogar, personas mayores, etc. La emergencia habita-

cional crece de manera transversal, pero creo que está más vinculada al propio modelo que

a la crisis. En el caso español, la crisis estalló precisamente por la burbuja inmobiliaria y ahora

que los datos macroeconómicos mejoran nos encontramos la burbuja del alquiler. Es un sín-

toma del sistema; no existen instrumentos reguladores adecuados a una perspectiva de dere-

cho a la vivienda, ni un parque de viviendas, ni políticas públicas, financieras o presupues-

tarias con ese objetivo. 

Efectivamente la crisis ha profundizado en ese déficit. La poca financiación que existía en

política de vivienda a escala estatal se ha reducido unos 70 millones de euros y la regulación

ha empeorado. La Ley de arrendamientos urbanos nunca ha tenido perspectiva del derecho

a la vivienda y empeoró la estabilidad de los alquileres, los desahucios exprés, etc. En

momentos en los que era necesario un fomento del alquiler se crearon instrumentos regula-

torios que facilitaban una situación de desprotección. 

En Barcelona (y en otros lugares) el 80% de la pobreza está relacionada con la vivienda y hay

que solucionar este problema con una política de estado, como en otros países europeos. El

Ayuntamiento de Barcelona está prácticamente en solitario soportando la política de vivienda,

y eso es insostenible. La crisis también ha dejado otras desprotecciones, como la pobreza

laboral, que cambian la perspectiva de las políticas sociales. Si el trabajo no es una herra-

mienta de salida de la pobreza, algo falla de manera sistémica. Los instrumentos actuales se

quedan en atención social y no en la emancipación. 

JOSÉ SANCLEMENTE.– En el caso de Navarra, que tiene capacidades fiscales y regulatorias,

¿existe este problema? ¿Utilizando esas herramientas se puede corregir el tema de la vivienda? 

MIGUEL LAPARRA.– La emergencia habitacional, la problemática de las personas sin hogar,

los asentamientos, etc. son la punta del iceberg del problema de la vivienda. No se puede

atacar esa problemática sin que surja otra mayor. 

Debemos ser conscientes de que la crisis ha hecho desaparecer la política pública de vivien-

da. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria desapareció también un modelo de política de

vivienda basado en la compra-venta, en fuertes deducciones fiscales y en cierto modo espe-

culativo. Después de ese modelo, no quedaba prácticamente nada. 

Actualmente, con un cierto dinamismo de nuevo en el mercado de trabajo, se constata que

hay carencias muy notables para cubrir las demandas habitacionales de una parte significa-

tiva de la población. Debemos construir un nuevo modelo de políticas de vivienda con instru-

mentos diferenciales para distintos sectores sociales. En Navarra se ha priorizado, en una pri-

mera etapa, el alquiler social, donde las necesidades eran más urgentes y graves. También

la rehabilitación de vivienda se ha reforzado, porque tiene un fuerte componente preventivo.

En el medio plazo hay que reconstruir la función de la vivienda de protección oficial en el
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país: qué sectores sociales pueden tener acceso a determinadas fórmulas de vivienda (inclu-

so en propiedad), a precios asequibles y con qué nivel de protección pública. Estamos en la

dirección correcta y se solucionan problemas concretos, pero después de la legislatura en

Navarra seguirá habiendo un problema importante de vivienda que habrá que seguir acome-

tiendo. 

JOSÉ SANCLEMENTE.– Un Ayuntamiento que tiene el problema cotidiano de desigualdad y

no tiene competencias para corregirla, sobre todo con herramientas fiscales u otras que

puede tener una comunidad foral como Navarra, ¿cómo debe actuar ante los problemas de

las personas sin hogar, la desprotección infantil, la escolarización, los problemas en barrios

donde los niños y niñas no llegan a la universidad, etc.? ¿Qué puede hacer un ayuntamiento

además de pedir responsabilidades y negociar con quienes tienen los recursos (la comunidad

autónoma, el Estado)? 

LAIA ORTIZ.– Los municipios no tienen capacidad fiscal, de creación de impuestos o leyes,

que son el marco para las transformaciones de fondo. Una de las convicciones, constatada

después de tres años pese a todas las dificultades, es la capacidad de las ciudades de cam-

biar las prioridades políticas y desafiar más allá de las capacidades de un municipio. El pre-

supuesto es un instrumento a nuestra disposición para cambiar prioridades. El Área de

Derechos Sociales ha pasado de 300 a 415 millones de euros en tres años, priorizando

acción social, educación y vivienda. 

JOSÉ SANCLEMENTE.– Navarra, con una población de 600.000 personas (menor que la de

Barcelona) tiene un presupuesto de 430 millones de euros, frente a los 415 millones de euros

del Ayuntamiento de Barcelona. 

LAIA ORTIZ.– En nuestro caso, no podemos garantizar una renta. Pero se pueden hacer las

cosas de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de las personas sin hogar, que siempre

han existido, se ha llevado a cabo un plan de lucha contra el sinhogarismo conjuntamente

con personas que lo han vivido y saben qué hay que cambiar. En cuatro años no se podrá

acabar con esta situación y menos aún con la situación habitacional y el precio de los alqui-

leres actualmente. Pero se puede trabajar de forma distinta, con una mejor coordinación,

incorporando las demandas, relacionando la Administración con la ciudadanía desde una

perspectiva de empoderamiento y no asistencial, creyendo en las capacidades. Y se debe

hacer desde todas las vertientes, incluso desde los Servicios Sociales: cómo nos relaciona-

mos, cómo se impulsa la acción comunitaria. Además de la cobertura material hay intangi-

bles que son imprescindibles para luchar contra la exclusión social: educación, acceso a la

cultura, ocio, generación de vínculos entre personas, etc. La pobreza también genera aisla-

miento y exclusión, y hay mucho trabajo por hacer en ese campo, políticas que se pueden

llevar a cabo. 

Si los Servicios Sociales trabajan conjuntamente con Educación, se puede combatir la segre-

gación escolar, dedicar recursos a las escuelas y barrios que más lo necesitan para reducir
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desigualdades. Esta perspectiva en todas las políticas desafía las competencias de otras

administraciones. 

JOSÉ SANCLEMENTE.– Una gran preocupación es cómo hablar de futuro, ya que han men-

cionado la evolución en la orientación de la inversión. ¿La pobreza, que siempre ha existido,

siempre lo hará, será más dura? ¿Es diferente ahora por los componentes de la crisis? A diez

años vista, ¿se seguirán desarrollando políticas de ayuda a las clases desfavorecidas (vivien-

da, nutrición, etc.) de manera que sus departamentos aumentarán en tamaño y recursos? ¿El

futuro es seguir invirtiendo en luchar contra la desigualdad o se debería tratar más la preven-

ción? 

En resumen, ¿qué puede pasar en los próximos diez años? ¿Qué pasará si afrontamos una

nueva crisis financiera? 

MIGUEL LAPARRA.– Para mirar hacia el futuro siempre es bueno tener las referencias del

pasado. La crisis puso de relieve las principales y enormes debilidades del modelo de Estado

del bienestar en el conjunto del Estado. No existía una buena red de última protección capaz

de asegurar los derechos sociales de la gente. Estos déficits en gasto social se concretan en

problemas muy concretos para las personas. 

En Navarra se ha alcanzado prácticamente el nivel de producción del PIB y el número de

personas afiliadas a la Seguridad Social es igual al de 2008. Otro tema son los salarios y la

calidad del empleo. Si no queremos que se repita la dinámica de la anterior crisis, debemos

preverla mejor y desarrollar mecanismos de protección social más sólidos que los que existí-

an, por ejemplo en el sistema de garantía de rentas. De esta manera se podrán abordar las

crisis con mayor capacidad de reacción, como ocurrió en otros países europeos con un

impacto económico similar al de España durante la crisis pero menos efectos sociales. 

LAIA ORTIZ.– Las políticas sociales no son un gasto sin retorno ni fondo. Un buen sistema de

protección social nos hace más resilientes y resistentes ante una crisis y ofrece más seguri-

dad al conjunto de la sociedad. 

Sin embargo, el panorama político global no augura un futuro mejor en este sentido. Los gran-

des incrementos de desigualdades se producen porque los ingresos no provienen básica-

mente del trabajo, sino de movimientos especulativos de capitales. No existe una legislación

global, europea o estatal, o un instrumento fiscal de redistribución que permita la dotación

de ingresos para las políticas de protección. 

Se deben potenciar políticas de garantía de rentas para ofrecer a las personas autonomía y

poder sobre sus vidas. Pero sobre todo son necesarios instrumentos de redistribución, como

una fiscalidad a escala europea o estatal, porque el sistema de enriquecimiento es distinto al

de hace veinte años. 
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Sin embargo, hay que llevar a cabo acciones previas, por ejemplo en el área de infancia, que

es la gran invisible y damnificada de la crisis. En el Estado español se invierte en políticas de

infancia un 0,8% del PIB, cuando la media europea es del 2,8%. La infancia es la principal

bolsa de pobreza, y hay mucho camino a recorrer para llegar a niveles mínimamente dignos

y comparables a los de los países europeos. En este sentido, las administraciones de proxi-

midad podemos aportar sobre el modelo y los necesarios cambios inminentes. No solo en

cuanto a nivel de vida, sino en el ámbito democrático. La desigualdad, como se puede com-

probar también en otros contextos como América Latina o Estados Unidos, no solo tiene

impacto en el bienestar, sino en la democracia y el sistema. 

JOSÉ SANCLEMENTE.– Es una lástima que no dispongamos de más tiempo para responder

a más preguntas. Gracias a la Sra. Ortiz y al Sr. Laparra. 
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INFORME DE VALORACIÓ

L’informe Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials
2006-2016 és el resultat d’un procés de reflexió, debat i posada en comú a través d’una

metodologia que ha volgut ser participativa, transparent i inclusiva.

La valoració que es presenta vol aportar dos valors afegits respecte a avaluacions i impactes

que s’han realitzat anteriorment. D’una banda, els grups de treball han posat l’èmfasi en la

valoració dels temes que han estat motiu de treball i entorn els quals han fet les propostes a

l’Ajuntament; d’aquesta manera, la valoració aporta quins són els temes sobre els quals cal

posar la mirada i incidir de nou. D’altra banda, els grups han pogut reflexionar sobre com

aquestes mateixes propostes han impactat a les seves entitats i/o organitzacions.

La Comissió Permanent –com a òrgan d’enllaç entre els grups i el Plenari– ha realitzat una

valoració sobre la naturalesa i el funcionament del Consell.

Aquest informe de presentació de les valoracions és un primer esborrany de resultats que

s’ha configurat amb la participació dels membres dels grups de treball i de la Comissió

Permanent, a través de sessions presencials i de qüestionaris específics per cada grup i per

la Comissió Permanent. El document final incorporarà els resultats de reflexió i debat de la

sessió plenària del 7 de juny de 2018.

El CMBS està format per un total de 164 entitats, organitzacions, col·legis professionals, con-

sells sectorials de ciutat, associacions empresarials i gremials, centrals sindicals i la sindica-

tura de greuges de Barcelona. El nombre de persones participants a les sessions presencials

ha estat de 93, que representa un 56,7% dels membres del Consell.

Dels grups de treball de Drogodependències, Envelliment, Famílies, Igualtat d’oportunitats en

la infància, Salut, Acció comunitària i Sensellarisme hi han participat amb un total 72 perso-

nes, en 7 sessions presencials i i han respost 61 qüestionaris.

Els membres de la Comissió Permanent van contestar 21 qüestionaris i a la sessió presencial

van assistir 23 participants, que representa el 72% dels seus membres.

L’informe de valoració s’estructura en els següents apartats:

• Model de valoració, on s’explica quines han estat les eines i les consideracions per a la valo-

ració tant dels grups com de la Comissió Permanent.

• Resultats de la valoració, amb detall de les diferents eines utilitzades amb resultats quanti-

tatius i qualitatius.

• Conclusions generals, que permetran construir un full de ruta a seguir per a la millora dels

objectius i el funcionament del Consell.
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Model de valoració

La metodologia per portar a terme la valoració dels deu anys de propostes a les polítiques

socials ha girat entorn de dos instruments: un qüestionari i sessions presencials de treball de

reflexió i posada en comú tant als grups de treball com a la Comissió Permanent, amb la qual

cosa s’han aconseguit valoracions quantitatives i qualitatives.

Els qüestionaris recollien les valoracions en una escala amb les opcions “gens (0-25%)”, “poc

(25-50%)”, “suficient (50-75%)”, “molt (75-100%)” i “NS/NC”. Així mateix, recollia un apartat

de consideracions i preguntes obertes que es detallen a la metodologia de cada òrgan.

Metodologia dels grups de treball

En el cas dels grups de treball la realització de sessions de valoració presencials s’ha adreçat

als grups de treball en actiu (Drogodependències, Envelliment, Famílies, Igualtat d’oportuni-

tats en la infància, Salut, Acció comunitària i Sensellarisme) durant els mesos d’abril i maig

de 2018. Prèviament, els membres dels grups havien rebut un document, específic per a

cada grup, que recollia el temes tractats, les propostes elaborades i les respostes de

l’Ajuntament al llarg dels últims deu anys i una enquesta de valoració. Aquest document s’ha

treballat i posat en comú des de la perspectiva d’un document obert de treball, perquè ha

estat amb la lectura conjunta de grup i el consens que ha quedat validat i tancat.

En el cas dels grups Dones i Pobresa, en no ser grups actuals del CMBS, el procés s’ha fet

de forma telemàtica i s’inclourà a l’informe final.

Pel que fa a les dues comissions ad hoc creades des del Consell, la comissió Inserció laboral

de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari, creada el 2013, ha donat peu a la

creació de la Xarxa d’Inclusió Laboral per Barcelona dins del marc de l’Acord Ciutadà per una

Barcelona Inclusiva. La comissió de treball Impacte de la situació de la crisi en la infància i

la igualtat d’oportunitats, creada el 2014, va elaborar les bases per definir estratègies per pre-

venir i pal·liar l’impacte de la crisi en la infància i les seves famílies amb mes de 200 propos-

tes de les quals el grup de treball Igualtat d’oportunitats en la infància en va prioritzar 20 i en

fa el seguiment des del grup.

Les dues eines de valoració de treball han estat, partint de la base informativa del document

obert de treball, les sessions grupals i els qüestionaris que han estat dissenyats específica-

ment per a cada grup però mantenint una estructura genèrica. Agafant com a referència l’a-

partat dels temes abordats i les aportacions als plans i programes municipals, s’han elaborat

els ítems de valoració que han estat el focus del qüestionari i de les sessions grupals. Els

qüestionaris, a més, incloïen un seguit de preguntes obertes com:

• Aquestes polítiques han repercutit a la teva entitat?

• Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

• Aprenentatges i reptes de futur (aquesta també comuna a les sessions presencials).
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El qüestionari es podia emplenar el dia de la sessió o enviar-lo electrònicament. Les persones

que han respost el qüestionari i les participants a les sessions poden haver coincidit però no

són les mateixes, per això a l’informe es recullen totes les aportacions sense diferenciar els

formats.

El nivell de participació quantitativa ha estat desigual segons els grups, uns han estat equili-

brats a l’hora de respondre qüestionaris i en el treball de grup, i uns altres han posat l’accent

a la part qualitativa.

El document “obert” de treball que van rebre els grups com a informació per a la valoració

té la següent estructura genèrica:

• Una línia del temps amb les fites assolides per les polítiques municipals en l’àmbit de treball

del grup: implementació de plans i programes, canvis en l’estructura municipal, participa-

ció en trobades i projectes supramunicipals, etc.

• Una llista dels temes abordats pel grup al llarg del període 2006-2016.

• Les respostes de l’Ajuntament als temes abordats.

• Una enquesta amb dues parts: una de quantitativa sobre els temes abordats i la participa-

ció dels grups en diferents plans i programes municipals, i una part qualitativa de preguntes

obertes sobre la repercussió de les polítiques socials en l’entitat o organització, l’impacte de

les polítiques socials a la ciutat i possibles reptes. Es va posar èmfasi per part de la secre-

taria tècnica que l’enquesta fos contrastada amb les respectives entitats i/o organitzacions.

• Una síntesi de propostes i respostes per curs en el període 2006-2016.

Les sessions presencials de valoració es van estructurar en tres moments. Un primer moment

d’obertura de la reflexió en el qual les persones participants individualment van valorar en

quin grau estaven satisfetes de les respostes de l’Ajuntament a les seves propostes. Amb

aquest exercici es pretenia fer un primer aterratge panoràmic i detectar de manera visual

aquells àmbits o projectes on la valoració era menys o més positiva. Tot seguit, en grups

reduïts, van poder aprofundir en les causes d’aquesta valoració i concretar els aspectes que

no s’han atès per part de l’Ajuntament.

Finalment, i a partir de l’exercici realitzat, es van posar en comú i debatre alguns aprenentat-

ges de l’experiència del grup i es van identificar reptes de futur a tenir en compte per poder

reforçar la capacitat d’impacte del grup de treball.
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Metodologia de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent va treballar sobre la naturalesa i funcions del Consell.

Metodològicament, la sessió es va estructurar en tres parts. Un primer moment en què es van

presentar els resultats provisionals de l’enquesta online de valoració del CMBS adreçada als

membres de la Comissió Permanent. Tot seguit, organitzats en tres grups de treball, els par-

ticipants van reflexionar entorn els aspectes del CMBS que funcionen i aquells que cal millo-

rar amb relació a:

• la capacitat d’incidència del CMBS a l’agenda política

• el funcionament del CMBS

• la visibilitat i projecció del CMBS

Finalment, i a partir de l’exercici realitzat, es van posar en comú les conclusions dels grups.
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Resultats de la valoració dels grups de treball

És important fer unes consideracions abans d’entrar al detall de les valoracions per tal de

poder comprendre les aportacions i consideracions quantitatives i qualitatives que s’han res-

post o formulat a les diferents sessions grupals.

Els participants dels grups de treball han fet notar l’esforç de síntesi del document de respos-

tes sobre el que s’ha treballat la valoració, però una apreciació comuna ha estat que no els

permetia mesurar l’impacte de les propostes. Cal, doncs, matisar que aquesta no ha estat la

finalitat, perquè el CMBS no disposa d’eines objectives per valorar l’impacte però en canvi sí

que ho pot fer sobre com les propostes realitzades s’han incorporat a l’agenda i/o a les polí-

tiques socials.

Un total de 72 persones han participat en les sessions presencials de valoració participativa

amb els grups de treball del Consell. També s’han recollit 61 qüestionaris. Del grup de treball

de Drogodependències s’han recollit 15 qüestionaris i la sessió participativa va comptar amb

18 assistents. La sessió del grup d’Acció comunitària només va tenir 6 participants i s’han

recollit 4 qüestionaris. Tenim recollits 14 qüestionaris del grup de treball d’Envelliment i 10

persones van participar a la sessió. En la sessió del grup de Sensellarisme van participar 7

persones però només s’han recollit 2 qüestionaris; cal tenir en compte les dificultats que

tenen les persones en situació de sensellar per accedir a un ordinador i poder fer l’enquesta

en condicions adients. En la sessió presencial del grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància

van participar 14 persones i s’han recollit 5 qüestionaris. Respecte el grup de treball de Salut

tenim 6 qüestionaris, i 5 persones van participar a la sessió. I finalment, 12 persones van par-

ticipar a la sessió presencial del grup de Famílies i han respost 15 qüestionaris. Tota aquesta

participació ens dona un total de 133 valoracions.

La informació d’aquest apartat té tres blocs: d’una banda, la part del qüestionari amb les valo-

racions quantitatives i qualitatives, i de l’altra, un apartat d’aprenentatges i reptes correspo-

nent a les sessions presencials.

Resultats de la valoració quantitativa dels qüestionaris

Globalment en el conjunt dels set grups de treball, el 35% dels enquestats consideren sufi-

cient el grau en que s’han atès les propostes dels grups de treball; si sumem aquest percen-

tatge al 21% que considera que s’han incorporat molt, ens dona un 56,3%. De totes mane-

res, hi ha una forta dispersió entre els grups de treball.

Pel que fa a com s’han valorat les aportacions i consideracions a plans i programes munici-

pals, els grups han contestat majoritàriament amb un “suficient” i resten pràcticament igua-

lades les respostes de “poc” i “molt”, amb un percentatge important de NS/NC, 35%.
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Resum de la valoració del qüestionari dels grups de treball

                                                                       Gens                Poc         Suficient                 Molt
                                                                     (0-25%)        (25-50%)        (50-75%)      (75-100%)        NS/NC

Resultats globals
Valoració sobre els temes abordats                   2,77%          27,96%          35,14%           21,16%           13%
Aportació a plans i programes municipals         0,66%          17,94%          29,57%           17,28%      34,60%

Valoració del qüestionari dels grups de treball 

                                                                        Gens                Poc         Suficient                 Molt
                                                                     (0-25%)       (25-50%)        (50-75%)      (75-100%)        NS/NC

Acció comunitària
Valoració sobre els temes abordats                    2,44%          51,22%          17,07%             7,32%           22%
Aportació a plans i programes municipals               0%          42,11%          21,05%           10,53%      26,30%

Drogodependències
Valoració sobre els temes abordats                    2,61%          32,68%          29,41%           20,92%           14%
Aportació a plans i programes municipals               0%          17,86%          34,52%           16,67%           31%

Envelliment
Valoració sobre els temes abordats                    2,24%          22,76%          40,30%           22,39%           12%
Aportació a plans i programes municipals               0%            2,90%          31,88%           31,88%           33%

Famílies
Valoració sobre els temes abordats                    4,43%          29,11%          39,24%           13,29%      13,90%
Aportació a plans i programes municipals               0%          23,33%          23,33%             3,33%           50%

Igualtat d’oportunitats en la infància
Valoració sobre els temes abordats                    3,30%          24,18%          38,46%           25,28%        8,80%
Aportació a plans i programes municipals          5,13%          25,64%          23,08%           23,08%           23%

Salut 
Valoració sobre els temes abordats                    1,20%          26,51%          26,51%           34,94%      10,80%
Aportació a plans i programes municipals               0%          16,67%          36,67%                10%      36,70%

A continuació es fa una breu síntesi dels resultats de cada grup: 

El grup Acció comunitària ha valorat els següents temes abordats:

• Informació, anàlisi, avaluació i organització.

• Suport i formació a tots els agents de l’acció comunitària.

• Mirada global i transversal de l’acció comunitària.

Resultats: Comparativament, el grup d’Acció comunitària ha estat el que ha valorat en menor

grau l’assoliment de les seves propostes, com també la seva participació en els diferents

plans i programes. Majoritàriament consideren que s’han incorporat poc les seves propostes

(51,2%). Ha rebut la valoració de “poc” el suport a l’autogestió de les entitats i la correspon-

sabilitat i la formació a tots els agents de l’acció comunitària, i de “suficient” les eines d’ava-

luació que l’Ajuntament ha posat a l’abast de l’acció comunitària.
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El grup Drogodependències ha valorat els següents temes abordats:

• Prevenció.

• Recursos i serveis adequats a les diferents necessitats de les persones drogodependents.

• Coordinació entre professionals i amb usuaris, i formació a tots els agents implicats.

• Regulació dels clubs de cànnabis.

Resultats: En el grup l’opció majoritària ha estat considerar que s’han incorporat poc les pro-

postes a les polítiques socials (el 32%), tot i que la suma dels que valoren que s’ha contem-

plat suficientment o molt és el 49%.

Dels temes abordats, han estat considerades poc assolides les propostes en referència a la

coordinació entre professionals i amb usuaris i la formació a tots els agents implicats, així com

les actuacions per promoure l’oci alternatiu i la regulació dels clubs de cànnabis. En canvi,

han estat molt ben valorats els recursos i serveis adequats a les diferents necessitats de les

persones drogopendents, com per exemple els espais d’atenció sociosanitària de reducció de

danys (REDAN) i el programa d’intercanvi de xeringues. Tot i això, els membres recorden que

està pendent fer realitat el centre residencial per a persones consumidores.

El grup Gent gran / Envelliment ha valorat els següents temes abordats:

• Envelliment, autonomia personal i serveis de proximitat en la vida quotidiana.

• Prevenció de situacions de risc i discriminació.

• Tecnologies al servei de les persones grans, entorn amigable i societat digital.

• Participació de la gent gran i relacions intergeneracionals.

Resultats: De les valoracions del grup destaca que un 40,3% considera que s’ha donat res-

posta de manera suficient a les propostes; aquest percentatge sumat al de les persones que

consideren que s’han incorporat molt, dona un 62%. Pel que fa als temes abordats, és des-

tacable la bona valoració de la resposta al tema del servei de teleassistència, així com el de

la prevenció de situacions de risc i discriminació.

Específicament, a l’apartat referent a l’autonomia personal i els serveis de proximitat en la

vida quotidiana, destaca amb un assoliment baix la implementació i funcionament dels

òrgans de participació en equipaments de gent gran, així com les propostes referents a les

tecnologies al servei de les persones grans, entorn amigable i societat digital. El pla més ben

valorat ha estat el Pla d’actuació municipal 2016-2019.
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El grup Famílies ha valorat els següents temes abordats:

• Família i ciutat.

• Enfortiment de les competències parentals.

• Atenció i suport a les famílies.

Resultats: El grup valora de forma global que s’ha donat resposta de manera suficient

(39,24%), tot i que també un grup important considera que s’han incorporat poc (29,11%).

Pel que fa als temes abordats, destaquen que s’han incorporat de manera suficient les pro-

postes sobre l’enfortiment de les competències parentals i específicament el Centre per

Famílies amb Adolescents i els espais familiars. Per contra, es considera que s’ha incorporat

poc la demanda de visibilitat i promoció de participació de les famílies, o la conciliació fami-

liar, laboral, personal i comunitària.

El grup Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància ha valorat els següents temes abor-

dats:

• Diagnosi i polítiques socials.

• Dret a la participació ciutadana, social i comunitària.

• Dret a un nivell de vida digna.

Resultats: Destaquen les valoracions positives en l’àmbit de les recerques aplicades, als indi-

cadors i baròmetres d’infància i les polítiques de rendes.

L’apartat del dret a la participació ciutadana, social i comunitària té dos extrems. D’una banda

es valora com a insuficient el nombre d’espais de participació infantil a la ciutat i es considera

escàs l’interès de l’Ajuntament per crear un consell d’infants.

Pel que fa al dret a un nivell de vida digna, les respostes de l’Ajuntament es valoren positiva-

ment. Destaquen amb un “molt” les accions de millora de les polítiques de protecció dels

infants i l’accés al servei de menjador per a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Per

contra s’atorga un “poc” a la col·laboració, coordinació i cooperació entre els agents socials

que actuen amb la infància en un mateix territori.

En general el 63% considera que s’han atès de forma suficient o molt les propostes del grup,

i en canvi en relació amb la incorporació als programes d’infància municipals hi ha un petit

descens.
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El grup de Salut ha valorat els següents temes abordats:

• La salut a la ciutat.

• La promoció d’hàbits saludables.

• Reduir les desigualtats socials en salut.

• Determinants en salut i salut comunitària.

• Coproducció de polítiques públiques i participació efectiva en salut.

Resultats: el grup ha valorat majoritàriament com a molt bo l’assoliment de les propostes del

grup, amb un 35%. Cal assenyalar com a molt ben valorada la resposta a les propostes de

coproducció de polítiques públiques i participació efectiva en salut a través del Pla de salut

mental i de la Mesura de govern de salut sexual i reproductiva. La promoció d’hàbits saluda-

bles ha estat l’aspecte menys ben valorat, especialment quant a la salut alimentària.

El grup Sensellarisme es va reunir el 20 d’abril i va fer una valoració més detallada de com

s’han incorporat les seves demandes. Les 7 persones que hi van participar van valorar dins

de cada tema cada proposta i no es va fer tant una valoració quantitativa com una reflexió del

conjunt de propostes, que han estat en la seva majoria incorporades al Pla de lluita contra el

sensellarisme a la ciutat 2016-2020.

Resultats del qüestionaris a les preguntes obertes

En aquest apartat es reflecteixen les aportacions dels participants, que tenen formes i con-

tinguts desiguals; es considera oportú incloure en aquest informe per mostrar-ne l’heteroge-

neïtat.

Aquestes polítiques han repercutit a la teva entitat?

Acció comunitària

- Encara queda molt per fer, però ens ha ajudat a formar-nos i a canviar la manera de treballar.

Drogodependències

- Sí, han canviat la perspectiva de les persones que intervenen en el circuit terapèutic de la interven-
ció en drogodependències; les polítiques de reducció de danys i riscos han facilitat una altra mane-
ra d’entendre la intervenció.
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- Quant a la regulació dels clubs de cànnabis, caldria haver-la fet en positiu, però ha estat tot el contrari
a causa de la manca de regulació de salut. Les associacions només es guien per uns criteris que res-
ponen poc a la realitat de les associacions, convertint un moviment associatiu en un moviment eco-
nòmic i que perjudica les associacions que de veritat treballen com a tals i a la pròpia ciutat.

- De forma parcial, s’ha treballat molt per mantenir una correcta atenció a les addiccions a la ciutat
de Barcelona.

Gent gran / Envelliment

- A través de convenis amb l’Ajuntament s’ha aconseguit fer un canvi d’intervenció.

- S’han millorat els canvis adreçats a les persones grans i cuidadores però caldria potenciar-los i
difondre’ls.

- Sí, especialment en els projectes de caràcter comunitari.

Famílies

- Un coneixement més gran de les polítiques socials municipals vers la família ajuda a l’atenció quo-
tidiana dels usuaris que s’adrecen a la nostra entitat.

- Les polítiques han repercutit a la meva entitat de manera indirecta però positiva.

Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

- Algunes de les polítiques han repercutit a la nostra entitat, com ara el suport a les beques menjador,
o l’impuls d’espais de lleure a barris de la ciutat on no n’hi havien.

- Sí, la gent està més conscienciada, i això ens permet fer una orientació més acurada i efectiva.

- Sí, per exemple l’accés dels infants (i les seves famílies) a les activitats de lleure esportiu que ha
obert l’IBE en els tres darrers anys han complementat de forma clau les accions del projecte de
prevenció de l’obesitat infantil (POIBA). El mateix es podria dir del programa de prevenció de dro-
godependències adreçat a adolescents en el temps lliure “De marxa sense entrebancs”.

Salut

- No és fàcil concretar la resposta, però una d’elles és la divulgació del mapa de desigualtats a la ciu-
tat; una altra, que deriva de la primera, és la compra de serveis d’atenció primària tenint en compte
les àrees més desfavorides.

- El mapa d’actius de Barcelona serà una eina molt valuosa per als equips d’atenció primària.

- Pel que fa a les polítiques de salut sexual i reproductiva, la nostra entitat s’ha vist beneficiada de
les mesures de l’Ajuntament en tant que ens han ajudat en el desenvolupament d’un projecte.

- La que més rellevància ha tingut al nostre entendre és la inclusió del barri on treballem (el Carmel)
dins del Pla de barris de l’Ajuntament, que ha donat un nou impuls al Pla comunitari que ja existia
des de l’any 2001.
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Com han impactat les propostes a la ciutat de Barcelona?

Acció comunitària

- S’ha ordenat l’acció comunitària dins la ciutat, s’ha sistematitzat l’avaluació i s’ha facilitat una caixa
d’eines per apoderar la ciutadania i els professionals.

- Ara per ara, les propostes han de ser totalment desplegades i cal atorgar el temps necessari per al
seu assoliment i avaluació.

Drogodependències

- “Impactat” no seria l’adjectiu més adequat, però sí que han millorat la qualitat de vida i d’accés als
serveis normalitzats per part de la població diana afectada i que més desestructurada està.

- S’han millorat aspectes relatius als serveis relacionats amb els drogodependents.

- S’està intentant fer disponible l’atenció a les addiccions a la major part dels ciutadans i ciutadanes
que ho necessiten, però alguns col·lectius presenten barreres per poder arribar al tractament.

Gent gran / Envelliment

- Ha millorat la qualitat de vida d’un sector vulnerable, però cal conscienciar la ciutadania.

Famílies

- En general s’ha anat configurant una ciutat més atenta a les necessitats de les persones.

- De manera positiva però lenta.

- Ha impactat de manera molt concreta a determinats barris, però no han arribat totes les propostes
a tota la ciutat.

Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

- Positivament, tot i que considerem que resta molt per fer.

- Han permès, per primera vegada, respondre en època de crisi amb mesures rellevants i en un
temps relativament curt. Han desfet el mite també que no era possible actuar en termes de renda
i ajudes econòmicament sensibles.

Salut

- La repercussió es visibilitza més quan es tracta de programes adreçats a les persones
(Teleassistència, Baixem al carrer, etc.), que quan es tracta de fer polítiques en pro de la salut (per
exemple, la prohibició de fumar en llocs públics) o la venda de llaminadures al costat de l’entrada
a escoles.
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- D’altra banda, és molt positiu i rellevant el procés participatiu iniciat per l’Ajuntament. L’elaboració
del full de ruta tenint en compte l’opinió dels ciutadans és clau d’èxit en l’avenç cap a una ciutat
més saludable.

- Han millorat significativament alguns barris amb fortes barreres arquitectòniques (escales mecàni-
ques, elevadors), amb l’adequació dels espais ciutadans comuns.

- S’han fet nombroses activitats als centres cívics que saben captar la identitat de barri.

Reptes de futur

Acció comunitària

- La participació dels col·lectius amb vulnerabilitat social dins les dinàmiques d’acció comunitària.

- Cal continuar amb la formació de la ciutadania amb una mirada comunitària. Cal més formació
sobre l’autogestió de les entitats, facilitar processos burocràtics i visibilitzar l’acció comunitària no
institucional.

Drogodependències

- Des del grup de Drogodependències s’ha reivindicat la creació d’una ordenança municipal de regu-
lació dels clubs de cànnabis, amb el consens dels sectors implicats, que vagi més enllà dels criteris
que ja inclou el Pla especial urbanístic. El curs 2015-2016 es va començar a treballar en aquest
sentit sobre els criteris de salut pública per a la regulació dels clubs socials de cànnabis en l’àmbit
de la ciutat de Barcelona, però l’ordenança encara està en vies d’elaboració. Entre les propostes
del grup hi ha la creació d’un observatori per impulsar un reglament comú a tots els clubs i que els
clubs també actuïn des d’una perspectiva d’informació de riscos i de reducció de danys.

- Recurs residencial per a persones usuàries de drogues en actiu.

- Mesures de tractament, reinserció i prevenció dels “nens de la cola”; no és suficient un centre de
dia.

- Millorar els recursos, sobretot per reciclar i crear activitats de caràcter ocupacional a la població
diana atesa, millorar els serveis dels centres de dia, dotant-los de recursos per conèixer la població
local i treballar amb tutors estabilitzats, formant-los per actuar com a “bola de neu” en els seus
entorns de consum i de recerca de les substàncies a consumir.

- Millorar la coordinació entre departaments municipals.

- Fer més visibles aquestes polítiques.

- Que les propostes del grup en alguns temes (clubs de cànnabis) es tinguin més en consideració.

- Cal ampliar una atenció més específica a les dones, que tenen més dificultats per arribar al tracta-
ment de les addiccions.

- També alguns grup ètnics i immigrants (comunitat filipina sobretot), que tenen més barreres de
tipus cultural per arribar al tractament.

- Ampliar els centres REDAN que reben més usuaris, per poder donar resposta i disminuir el consum
al carrer i als narcopisos.
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Gent gran / Envelliment

- Apoderament de les persones grans.

- Reduir llistes d’espera de residències públiques per a gent gran.

- Evitar els risc d’expulsió o engany de la gent gran en relació amb l’habitatge.

- Afavorir l’accés i el coneixement de les TIC a les persones grans.

Famílies

- Seguir fent una ciutat per a les persones, sobretot per a les més vulnerables.

- Seguir impulsant polítiques en favor de les famílies, en la seva diversitat.

- Generar propostes més concretes que arribin a tota la ciutat.

- Treball transversal i comunitari. I implementar els recursos que funcionen a tots els districtes.

- Milloren els serveis, però la complexitat de la realitat social de les famílies supera la possibilitat dels
serveis de la ciutat. Les propostes en sentit ampli han impactat poc.

Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

- Cal millorar els ajuts a les famílies amb fills a càrrec.

- Cal continuar treballant per garantir l’accés universal al lleure educatiu.

- Cal incorporar el servei de menjador per als joves de secundària.

- Calen més recursos d’acompanyament a la criança, com ara els espais familiars, entre d’altres.

- Desenvolupar projectes d’atenció a la infància, l’adolescència en risc social i llurs famílies imple-
mentant serveis d’intervenció socioeducativa per a l’atenció de les necessitats socioeducatives dels
infants i adolescents en situació de risc i també la intervenció de suport, acompanyament, capaci-
tació i tractament amb les seves famílies.

- Aconseguir que moltes ajudes passin d’estar fragmentades i repartides en programes diversos a
tenir una consideració i abordatge més integral.

Salut

- Estendre Salut als barris a tota la ciutat. No només tenen necessitats els barris prioritaris.

- Seguir treballant els projectes iniciats.

- L’obesitat infantil es un repte que cal abordar des de la perspectiva de la desigualtat (classes més
desfavorides). S’hauria de treballar més l’aspecte de potenciar actius per al lleure a la infància i ado-
lescència, disminuir el nombre d’hores en sedentarisme dels nens i polítiques econòmiques que
gravin menjars i begudes inadequades.

- La salut mental hauria de seguir sent una prioritat, així com també el tema sobre cuidar al cuida-
dor.
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- Complir amb tots els objectius recollits en els diversos plans d’actuació municipal (PAM); establir
nous projectes que permetin aconseguir-los

- Continuar amb les línies de treball del grup de treball Salut i tenir més informació de l’impacte real
de les propostes del grup i de les polítiques implementades.

- Interacció amb altres grups de treball per compartir temes comuns i poder treballar-los conjunta-
ment.

Resultats de les sessions presencials als aprenentatges i reptes

Com ja s’ha indicat, les diferents sessions presencials també van treballar sobre els temes

abordats i van concloure amb un seguit d’aprenentatges i reptes de futur que es van posar

en comú per part dels grups.

Acció comunitària

• És necessari un canvi de plantejament pel que fa al finançament dels plans comunitaris.

• Cal apostar per una transversalitat progressiva a l’hora d’impulsar l’acció comunitària.

Drogodependències

• És necessari millorar els circuits d’informació. Es valora que els membres del grup de tre-

ball no tenen la mateixa informació sobre els projectes i per tant és molt difícil fer-ne un

seguiment efectiu. Cal articular algun sistema que permeti que la informació flueixi d’una

manera més eficient i efectiva.

• Necessitem dotar-nos d’un glossari. Es constata la dificultat d’unificar els conceptes i

entendre el significat de determinades expressions com ara taules de barri, taules de coor-

dinació, etc. Si s’adjunta un glossari amb la documentació tothom podria tenir clar a què

ens estem referint en cada cas.

• Millorar el seguiment de les actuacions. Necessitem millorar el seguiment de les actua-

cions. Tot i que en general les coses funcionen sempre es pot fer més i millor. No hem d’o-

blidar les propostes realitzades i fer-ne seguiment. A l’hora de fer el seguiment aniria bé

que anualment l’Ajuntament pogués fer un retorn dels temes plantejats i els temes pen-

dents. Les necessitats del grup de treball són diverses i per tant no s’ha de limitar el nombre

de propostes o temes que s’aborden.

• Acotar les avaluacions temporals. Una valoració que comprèn tants anys és poc efectiva

ja que els membres del grup de treball van variant i es va renovant i no tenen la informació

ni els criteris necessaris per fer-la. En intentar valorar coses que van passar fa deu anys ens

trobem amb molt desconeixement sobre què es va proposar i quina resposta es va donar

en el seu moment.
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Gent gran / Envelliment

• Poder disposar de més informació dels projectes municipals i comprometre’ns com a grup
a fer-ne difusió entre les entitats. Buscar un sistema per actualitzar i compartir la informa-

ció i poder així fer un millor seguiment dels projectes. Cal ser conscients que som un espai

de treball privilegiat i que treballem el tema de l’envelliment de manera molt heterogènia. En

aquest sentit podem ser més proactius en difondre tota aquesta feina i informació.

• Pensar algun sistema mitjançant el qual aquells membres que vulguin més informació i
dades dels projectes hi puguin accedir fàcilment.

• Prioritzar els projectes sobre els que treballem, centrant-nos en aquells aspectes no

resolts o conflictius per fer-los avançar.

• Abordar com a grup el tema de com es fa la difusió dels projectes entre la gent gran.
Podríem analitzar els canals actuals que s’adrecen a gent gran o cuidadors i formular pro-

postes de millora. Per exemple explorar i potenciar el 010 com a vehicle d’informació atès

que ja és un servei gratuït i actualitzat però en canvi la població té una imatge distorsionada

del servei.

Famílies

• Aprofundir els vincles i el treball amb el grup d’Acció comunitària, atès que el treball
amb famílies és molt transversal.

• Que el grup treballi amb propostes més concretes, de manera que es pugui fer un segui-

ment més acurat. Cal cercar l’equilibri entre treballar temes concrets i dimensionar els pro-

jectes perquè puguin créixer.

• Partir del treball de projectes que ja estan en marxa i que estan funcionant en els barris
i fer-los créixer de baix a dalt. Recollir-los, estudiar-los i fer-ne difusió de manera que el

grup de treball pugui fer d’altaveu de ressò de determinades iniciatives.

• Disposar de dades més concretes sobre l’impacte de les propostes que el grup de treball
formula.

• Habilitar alguna eina o butlletí que permeti tenir informació dels diferents recursos exis-
tents.

Igualtat d’oportunitats en la infància

• És necessari traslladar els treballs del grup a altres espais i taules. Es posa l’accent en

la necessitat de traslladar les propostes del grup de treball a altres taules o espais on es

tracta la mateixa temàtica i on hi ha altres agents, per tal que s’acabin de materialitzar en

accions concretes. Hi ha la necessitat de facilitar la connexió entre el grup de treball i altres

espais per tal que les propostes se segueixin treballant per part d’altres agents, es generin
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espais per treballar-les conjuntament, avançar i possiblement així tenir més possibilitats

d’impacte.

• Manca caracteritzar les propostes. S’apunta que possiblement des del grup de treball

manca definir mesures més concretes i allò que es vol elevar a altres instàncies (espais,

organismes, agents...). Es valora que aquest fet segurament ajudaria a poder tenir més

impacte en les respostes municipals.

En aquest sentit, es troba a faltar disposar de més moments dins del grup per, a més de

trobar objectius comuns, generar i consensuar propostes per poder concretar mesures. Es

valora positivament el fet que en algunes ocasions el grup de treball hagi reprès temes que

ja s’havien abordat en altres moments donant espai per seguir treballant-los i formular pro-

postes. S’agraeix que això succeeixi i s’obrin espais per concretar mesures.

• És necessari disposar de canals clars de traspàs d’informació i facilitar el treball conjunt
amb altres agents. És necessari reforçar la connexió del grup de treball amb altres espais

i agents per aprofitar coneixements mútuament i saber què estan fent altres en relació amb

els temes que s’abordin. Per això, calen mecanismes que facilitin poder fer reflexions con-

juntes amb altres agents, més enllà de traspassar informació, que siguin àgils i eficients.

Per exemple, amb la Xarxa de Centres Oberts, entre altres.

• Reconeixement del temps de les entitats a la participació. Les entitats que formen part

del grup de treball necessiten o demanen que sigui reconegut, dins de la seva dedicació

laboral, la dedicació dins del grup de treball d’Igualtat d’oportunitats en la infància tant pel

que fa a l’assistència a les reunions i temps per llegir documentació i preparar-se la sessió

sobre el tema proposat.

Salut

• Millorar el retorn. Si bé es percep un canvi en positiu pel fet que l’Ajuntament, des de fa

uns anys presenta més informació al grup de treball i ha millorat el retorn amb relació a les

actuacions i iniciatives municipals que es realitzen, es posa l’accent en la necessitat de

seguir treballant en aquesta línia. El retorn permet al grup tenir més feedback per part de

l’Ajuntament i es valora necessari que aquest es vagi reforçant perquè el grup pugui valorar

millor l’impacte de les seves propostes i de les polítiques que s’implementen.

• Necessitat de més interacció i treball conjunt amb els altres grups de treball. Es valora

positivament la reunió conjunta anual que es realitza entre el grup de treball de Salut i el

de Drogodependències en què es presenta l’Informe de salut, però es troba a faltar que es

faciliti per part del Consell la interacció del grup de Salut amb altres grups de treball com

el d’Acció comunitària i el d’Envelliment, per exemple, per poder compartir reflexions i fer

plantejaments conjuntament. Des de la secretaria tècnica es matisa que aquestes trobades

han tingut lloc en diferents moments en els últims anys, i també amb el grup de Dones.

• Aprofundir en temes ja treballats. Finalment, també es planteja la necessitat que el grup

de treball recuperi temes que ha abordat anys anteriors i que caldria tornar a entomar per
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poder fer propostes de millora i plantejar recomanacions a l’Ajuntament, ja que són temes

on queda molta feina per fer. Per exemple:

– Es considera que el tabaquisme hauria de ser una prioritat. Tot i que el CMBS compta

amb un grup de drogodependències es considera necessari entomar el tabaquisme

també per part del grup de Salut ja que hi ha molt a dir i plantejar sobre aquesta qües-

tió.

– El grup podria treballar més temes relacionats amb la salut comunitària tot i que existeixi

el grup d’Acció comunitària del CMBS, ja que és un aspecte molt important vinculat a la

salut.

– També s’apunta que caldria aprofundir més en temes relacionats amb salut i gènere, tal

i com es desprèn de les conclusions de l’estudi sobre salut a la ciutat el qual es va pre-

sentar recentment al grup de treball.

– Caldria aprofundir més, per exemple mitjançant sessions monogràfiques, en la salut

mental.
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VALORACIÓ DE LA 
COMISSIÓ PERMANENT

Pel que fa a la Comissió Permanent, com a òrgan executiu del CMBS, s’ha fet una valoració

de la capacitat d’incidència del CMBS en l’agenda política, el funcionament intern del CMBS

i la seva visibilitat i projecció a través d’un qüestionari online i una reunió presencial celebrada

el dia 17 de maig de 2018.

El 72% dels representants de la Comissió Permanent van participar a la sessió valora-

tiva i el 66% van respondre l’enquesta online.

Atès que les persones participants a la sessió de treball han estat les mateixes que han res-

post el qüestionari, hem valorat donar el pes al resultat de la sessió presencial i al final d’a-

quest apartat fer una pinzellada sobre l’enquesta online.

Resultats de la sessió presencial

Capacitat d’incidència del CMBS a l’agenda política

Aspectes positius

• Es valora positivament la incidència que s’ha fet en alguns projectes de ciutat com per

exemple el Pla de drogues o el Fons d’infància, per citar-ne algun exemple, on s’han recollit

moltes de les aportacions del CMBS.

Aspectes a millorar

• Definir prioritats. Es valora necessari definir quins són els temes prioritaris a treballar per

part del Consell. Un dels aspectes a reforçar és la cultura participativa, un àmbit en el qual

el CMBS ha treballat molt i en el qual caldria aprofundir més. Per exemple, es valora neces-

sari seguir treballant en la millora de la participació infantil a la ciutat, perquè no quedi en

accions simbòliques i s’aprofundeixi en l’accés dels infants a la participació i es promogui

el seu apoderament.

• Per poder prioritzar es considera important que hi hagi un calendari econòmic per poder

estudiar els pressupostos de l’any següent. Es suggereix que abans que l’equip de govern

comenci a preparar els pressupostos de l’any següent pugui haver-hi una revisió de les pro-

postes del Consell realitzades al llarg de l’any i les respostes que s’hi han donat, i analitzar

les que cal seguir treballant i són prioritàries. Alhora, es considera necessari que
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l’Ajuntament manifesti la voluntat de treballar les propostes i suggeriments del Consell.

S’apunta que en ocasions hi ha propostes que no tenen repercussió econòmica, i tot i això

ha costat que entrin en l’agenda política.

• Concreció de propostes. Cal reforçar l’autorresponsabilitat dels grups de treball en l’elabo-

ració de propostes més concretes, que ajudarien a disminuir la dispersió a l’agenda política

i augmentar la seva capacitat d’incidència i facilitarien el seguiment, traçabilitat i avaluació

del seu impacte en les polítiques públiques municipals.

• Visibilitzar les aportacions del CMBS que s’incorporen. Es valora necessari que aparegui el

nom del CMBS quan es faci una actuació municipal com a proposta del Consell.

Funcionament del CMBS

Aspectes positius

• Es destaca positivament la riquesa de producció de propostes del CMBS.

Aspectes a millorar

• Aportar documents per treballar i elevar a l’agenda política. És necessari elevar propostes

concretes i elaborades a l’agenda política. En aquest sentit, es considera que millorar l’o-

perativitat del Consell ajudaria que pogués aportar una visió i estratègia global que completi

la feina que aporta cada grup de treball.

• Repensar el funcionament del Plenari:

− Com a espai decisori dels grans temes estratègics a treballar. S’apunta la necessitat que

el Plenari decideixi quins temes estratègics de ciutat són rellevants i cal començar a tre-

ballar des del CMBS partint de l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats 2017-

2027 i de les 12 fites que aquesta planteja.

− Operativitzar-lo. El fet que el Plenari sigui un espai essencialment protocol·lari planteja la

necessitat de canviar de format i millorar la seva operativitat per poder fer més feina. El

Consell aporta una visió global i estratègica que complementa i completa la perspectiva

i els criteris i mesures que aporta cada grup de treball i permet aportar documents per

treballar i elevar a l’agenda política propostes concretes i elaborades.

− Com a espai de rendició de comptes. Es destaca la importància que el plenari sigui un

espai de rendició de comptes, no només de l’equip de govern sinó també dels grups de

l’oposició.
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Visibilitat i projecció del CMBS

Aspectes positius

• Es valora positivament la comunicació interna del CMBS, tant en els grups de treball com

en els altres espais del Consell.

Aspectes a millorar

• Calen indicadors de millora. El CMBS necessita indicadors de millora i dades comparatives

per poder fer anàlisis més completes, enfocar millor la seva feina i fer-ne difusió.

• Posicionament. Es valora necessari definir quin és el posicionament del Consell, quines són les

seves funcions (qui som, què fem, etc.) i unificar missatges i comunicar-los, tant internament

entre les entitats que en formen part com vers la ciutadania i l’àmbit polític de la ciutat.

• Estructura compartida de la memòria anual. S’apunta la conveniència que la memòria del

CMBS tingui una estructura compartida per visualitzar les propostes concretes i donar-les

a conèixer.

• Millorar la visibilitat en clau interna:

− Trobar elements comunicatius fàcils i ràpids perquè les mateixes entitats membres del

CMBS en facin difusió als seus membres i professionals.

− Incidir en l’agenda de les entitats, és a dir, que els/les representants de les entitats al

CMBS siguin comunicadors que arribin a tots els membres de la seva organització i

incorporin els temes treballats pel Consell en la seva agenda.

− Reconeixement. Posar en valor i reconèixer el paper que desenvolupen els i les repre-

sentants de les entitats al Consell ajudaria a reforçar el seu paper també dins de les prò-

pies entitats.

• Reforçar eines de comunicació amb la ciutadania. Es té la percepció que la vessant comu-

nicativa s’ha centrat molt a estructurar la comunicació interna del Consell i es valora neces-

sari millorar la comunicació amb la ciutadania. Caldria donar valor als èxits del Consell i

reforçar les eines per augmentar la seva projecció a la ciutat, explicant qui és, què fa, com

s’organitza, i visualitzar les propostes concretes així com les actuacions municipals que

s’implementen com a resposta a aquestes. Es proposen diverses mesures:

− Utilitzar un llenguatge entenedor i visual. Per exemple, mitjançant infografies. També cal

trobar eines que permetin donar a conèixer i explicar l’informe anual del CMBS, un docu-

ment potent i ben elaborat però difícil d’explicar. Així mateix, és necessari fer una memò-

ria de lectura fàcil que arribi a la ciutadania.

− Sessió oberta. Es suggereix contemplar la possibilitat que alguna de les sessions del

CMBS sigui oberta a la ciutadania i se’n faci una de rendiment de comptes de la tasca

desenvolupada i el seu impacte.
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− Revisió de la web i presència a les xarxes socials. Cal tenir una web activa i alhora estar

present a Facebook i altres xarxes com a canals de comunicació directa amb la ciutada-

nia, per millorar la projecció del CMBS a la ciutat i arribar a més gent.

− Tècnic/a de comunicació. Caldria un professional que ajudés o s’ocupés de la difusió.

• Millorar l’estratègia de diàleg en l’àmbit polític. Es planteja la necessitat de reflexionar inter-

nament per trobar maneres que permetin establir diàleg amb els diferents partits polítics de

la ciutat i informar de la feina del CMBS (propostes, aportacions; documents elaborats...).

Evitant, per exemple, el que succeeix en la compareixença del CMBS a la Comissió de

Plenari de Drets Socials, Cultura i Esports, en la qual es té la sensació que es funciona pels

minuts d’intervenció però no s’assoleix l’objectiu d’informar i dialogar de la manera espera-

da.

Resultats del qüestionari online de la Comissió Permanent

Pel que fa a la valoració global dels temes consultats (capacitat d’incidència en l’agenda polí-

tica, funcionament i visibilitat i projecció del Consell), la majoria consideren que s’han incor-

porat de manera suficient les propostes efectuades pel Consell (41,39%). Pel que fa als

temes tractats, destaca especialment l’alta satisfacció del funcionament dels grups de treball

i de la Comissió Permanent, així com la representativitat d’entitats socials en la composició

del Consell.

En l’àmbit de la seva capacitat d’incidència, es considera que el Consell ha ajudat a detectar

i millorar els problemes socials de la ciutat i que els seus informes i documents faciliten la

millora de les polítiques socials, però en canvi es valora com a poca la capacitat d’incidència

per introduir temes en l’agenda política.

Quant a la visibilitat i projecció del CMBS, tot i que es valora com a “suficient” el coneixement

que tenen del Consell les entitats i organitzacions que en formen part, gairebé tots els mem-

bres consideren que la visibilitat del Consell a la ciutat és poca o nul·la.
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CONCLUSIONS FINALS 
DE LA VALORACIÓ

El procés portat a terme per valorar com les propostes del CMBS són ateses per l’Ajuntament

cal destacar la maduresa de la cultura participativa de la ciutat de Barcelona. En aquest sen-

tit, les consideracions i comentaris de les persones que han participat en aquesta valoració

són essencials no tan sols per aprofundir en la valoració dels últims deu anys del Consell sinó

per marcar el full de ruta que cal seguir a través de les millores i els reptes identificats.

A nivell general es pot concloure que els grups de treball valoren que les seves propostes

s’incorporen de forma “suficient” a les polítiques socials, si bé hi ha temes concrets que han

rebut valoracions més extremes, com l’alta satisfacció amb el servei de teleassistència o la

baixa valoració pel que fa a la regulació dels clubs de cànnabis.

La percepció dels grups quant a la seva participació en l’elaboració i avaluació dels diferents

projectes i programes municipals (programes d’actuació municipal, plans específics i altres

documents marc) és en general considerada com a “suficient”. Cal destacar els grups

Envelliment, Drogodependències i Salut, les respostes dels quals en aquest sentit se situen

més a prop del “molt”; en canvi, el 42,11% de les valoracions del grup d’Acció comunitària

se situen en el “poc”.

Pel que fa a la Comissió Permanent, destaca especialment la valoració molt positiva que fan

els seus membres del funcionament dels grups de treball i de la Comissió Permanent, però

posa el focus en la millora de l’operativitat i funcionament del Plenari, que ha de passar a ser

un espai mes àgil amb participació activa i propositiva. La incidència per incorporar els temes

a l’agenda política i la visibilitat són dos aspectes que necessiten una revisió a fons.

Els punts de confluència entre els grups i la Comissió són entre d’altres el repte de la comu-

nicació i fer visible la tasca i la incidència del CMBS.

La comunicació ja sigui interna entre els grups de treball, dels grups amb l’Ajuntament, de

l’Ajuntament amb els grups i de les pròpies entitats per visibilitzar el Consell, és un repte que

haurà de treballar el Consell en qualsevol del seus òrgans.

Més enllà de les propostes concretes sobre els reptes de futur i les propostes per millorar tant

el funcionament del Consell com la interrelació d’aquest amb el govern municipal, a conti-

nuació es recullen conclusions i reptes de tipus general.
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Conclusions de caire general

• Reconeixement a la dedicació i implicació dels professionals i dels serveis i les entitats que

prioritzen la participació. Només així son possibles les propostes, informes i tots els treballs

realitzats pel Consell.

• Els informes i documents elaborats pel Consell són elements facilitadors per a la millora de

les polítiques socials, però cal un esforç de concreció i operativitat en la formulació de les

propostes.

• El seguiment i revisió de les propostes ha de ser una part important dels grups de treball

en particular i del Consell en general.

• Les valoracions generals de com les propostes són ateses per l’Ajuntament de Barcelona

s’haurien de realitzar com a molt cada 4 o 5 anys.

• Cal continuar apostant pel treball transversal en temes d’interès dels diferents grups de tre-

ball.

• Els diferents òrgans del Consell són espais on es donen a conèixer experiències i bones

pràctiques tant de serveis municipals com d’entitats i altres agents i on s’aprofundeix en el

coneixement de les polítiques municipals. Aquest fet té un impacte molt positiu en la tasca

dels professionals i també en la relació entre entitats i Administració.

• La perspectiva de gènere, l’atenció a la diversitat, l’atenció centrada en la persona i la lluita

contra l’exclusió social han de ser els eixos dels treballs dels òrgans del Consell.

Temes de preocupació / interès comú

• Atenció a la infància i a l’adolescència en risc.

• Suport a les famílies al llarg del cicle de vida / Suport a les famílies i persones cuidadores.

• Abordatge integral / Atenció centrada en la persona / Millora de la coordinació entre els dife-

rents serveis (tant municipals com d’entitats) que presten atenció a la mateixa família/per-

sona.

• Habitatge.

• Enfortiment de les dinàmiques comunitàries i els serveis de i des de la proximitat.

• Benestar emocional i salut mental.

• Apoderament i participació de les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió

social (infants, persones grans, sensellar).
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Reptes plantejats

• Cal fer un esforç col·lectiu per realitzar propostes més concretes per facilitar-ne la traçabi-

litat, les respostes de l’Ajuntament i l’avaluació del seu impacte en les polítiques públiques

locals.

• Cal que l’Ajuntament doni resposta sobre si pot tenir en consideració les propostes, la prio-

rització i el termini, i que també expliciti aquelles altres que no pot tenir en consideració.

• El treball transversal ha d’anar més enllà dels grups i òrgans interns del Consell i obrir-se a

altres espais de participació i taules existents a la ciutat.

• Cal crear i enfortir connexions amb altres espais i taules de participació social, per compar-

tir el coneixement i aprofundir en les propostes formulades des del Consell i els seus grups

de treball.

• Cal evitar espais de treball duplicats i buscar sinergies amb d’altres òrgans de participació.

• Cal potenciar la coproducció públic-social-comunitari.

• Cal que les entitats incorporin els aprenentatges i coneixements generats en el Consell i que

les incorporin en el sí de les seves organitzacions.

• Els professionals i les entitats han d’augmentar el seu compromís amb les conclusions i pro-

postes elaborades des del Consell fent-ne difusió interna i externa.

• És necessari difondre la tasca del Consell; cal major visibilitat i projecció.

• Cal obrir el CMBS a la participació directa.
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                       Acció                                                             Drogo-                 Gent gran /                                       Habitatge                                                 
                       comunitària    Comunicació    Dona                   dependències       Envelliment*           Famílies              social                    Infància**                    

1988-1989                                                                        Marina Subirats              Francesca Masgoret        Mercè Pèrez Salanova                                                                                                                                           

1989-1990                                                                        Rosa Barenys                 Joan Clos                        Mercè Pèrez Salanova                                                                                        Josefina Massanes                      

1990-1991                                                                        Rosa Barenys                 Joan Clos                        Mercè Pèrez Salanova                                               Joan Gomis i Sanahuja      Josefina Massanes                      

1991-1992                                                                        Marina Subirats              Xavier Casas                   Mercè Pèrez Salanova                                               Francesc Borrell Mas         M. Martínez Vendrell                   

1992-1993                                                                        Marina Subirats              Xavier Casas                   Mercè Pèrez Salanova                                               Frederic Bayer Ros            M. Martínez Vendrell                   

1993-1994                                                                        Rosa Barenys                 Xavier Casas                   Mercè Pèrez Salanova                                               Frederic Bayer Ros                                                               

1994-1995                                                                        Elvira Méndez Méndez   Xavier Casas                   Mercè Pèrez Salanova                                               Frederic Bayer Ros                                                               

1995-1996                                                                        Elvira Méndez Méndez   Xavier Casas                   Mercè Pèrez Salanova                                               Mercè Tatjer Mir                                                                   

1996-1997                                                                        Elvira Méndez Méndez   Xavier Casas                   Mercè Pèrez Salanova                                               Mercè Tatjer Mir                                                                   

1997-1998                                                                        Teresa Torns Martín        Rafael Manzanera           Mercè Pèrez Salanova                                               Mercè Tatjer Mir                                                                   

1998-1999                                                                        Teresa Torns Martín        Rafael Manzanera           Mercè Pèrez Salanova                                               Carme Trilla                                                                          

1999-2000                                                                        Teresa Torns Martín        Rafael Manzanera           Mercè Pèrez Salanova                                               Carme Trilla                                                                          

2000-2001                                       Albert Mussons         Teresa Torns Martín        Joan Guix                        Mercè Pèrez Salanova                                               Carme Trilla                                                                          

2001-2002                                                                        Teresa Torns Martín        Joan Guix                        Mercè Pèrez Salanova                                               Carme Trilla                                                                          

2002-2003                                                                         Teresa Torns Martín        Joan Guix                        Mercè Pèrez Salanova                                               Carme Trilla                                                                          

2003-2004                                                                        Teresa Torns Martín        Jaume Funes                  Mercè Pèrez Salanova                                               Carme Trilla                       Josefina Fernández                     

2004-2005         Ismael Blanco                                         Teresa Torns i                 Gemma Calvet                Mercè Pèrez Salanova         Teresa Montagut             curs plataforma                 Josefina Fernández                     
                                                                                                Neus Roca                                                                                                                                            per constitució

Consell Habitatge                                                                 

2005-2006         Ismael Blanco                                         Neus Roca Cortes          Gemma Calvet                Mercè Pèrez Salanova         Teresa Montagut             curs plataforma                 Josefina Fernández                     
per constitució
Consell Habitatge

2006-2007         Ismael Blanco                                         Neus Roca Cortes          Judith Cobeña                 Mercè Pèrez Salanova         Teresa Montagut i                                                    Josefina Fernández                     
Francina Alsina                                                                                                          

2007-2008         Ismael Blanco                                         Neus Roca Cortes          Judith Cobeña                 Mercè Pèrez Salanova         Teresa Montagut                                                      Josefina Fernández                     

2008-2009         Ismael Blanco                                         Neus Roca i                   Judith Cobeña                 Mercè Pèrez Salanova         Cristina Brullet                                                         Josefina Fernández                     
M. Carmen Olivé                                                                                             

2009-2010         Ismael Blanco                                         Marta Cruells                  Judith Cobeña                 Mercè Pèrez Salanova         Cristina Brullet                                                         Josefina Fernández                     

2010-2011         Ismael Blanco                                         Marta Cruells                  Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Cristina Brullet                                                         Josep M. Villena                          

2011-2012         Ferran Cortés                                          Gemma Cánovas Sau     Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Cristina Brullet                                                         Josep M. Villena                          

2012-2013         Ferran Cortés                                          Gemma Cánovas Sau     Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Cristina Brullet                                                         Josep M. Villena                          

2013-2014         Ferran Cortés                                          Gemma Cánovas Sau     Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Secretaria Tècnica                                                   Josep M. Villena                          

2014-2015         Marta Llobet                                            Gemma Cánovas Sau     Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Secretaria Tècnica                                                   Josep M. Villena                          

2015-2016         Marta Llobet                                            Passat al Consell          Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Núria Fuentes-Peláez                                              Maria Truñó i                               
                                                                                                de Dones                                                                                                                                                                          Anna Novella                               

2016-2017         Marta Llobet                                                                                 Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Núria Fuentes-Peláez                                              Maria Truñó i                               
Anna Novella                               

2017-2018         Secretaria tècnica                                                                         Oriol Romaní                   Mercè Pèrez Salanova         Núria Fuentes-Peláez                                              Maria Truñó i                               
i M. Cruz Molina                                                      Anna Novella                               

* Envelliment des de 2013-2014.   ** Igualtat d’oportunitats en la infància des de 2015-2016.   *** Sensellarisme des de 2015-2016.

Històric dels grups de treball 
i dels coordinadors i coordinadores

Grup de treball de la Comissió Permanent

2016. Recomanacions al projecte Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre
els centres de serveis socials bàsics

Comissions de treball                                                                              

2013. La inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari – Miquel Domènech   

2014. Impacte de la situació de la crisis en la infància i les seves famílies – Ferran Casas                      
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                 Infants i                Pobresa /                                                                      Refugiats i
                 famílies                 Sensellarisme***   Prevenció              Projecte Jove         estrangers             Salut                 Sida                     Voluntariat

                                                                  Pilar Malla                         Joan Torres i Carol             Enric Truñó                       Josep Ribera Pinyol                                                                                      Rosa Alarcón i Albert de
Gregorio Prieto

                                                                  Pilar Malla                         Joan Torres i Carol             Enric Truñó                       Josep Ribera Pinyol                                                                                      Albert de Gregorio

                                                                  Pilar Malla                         Joan Torres i Carol             Enric Truñó                       Josep Ribera Pinyol                                                                                      Albert de Gregorio

                                                                  Pilar Malla                         Joan Torres i Carol             Francesc Trillas                 Josep Ribera Pinyol                                                                                      Josep Miró Gilabert

                                                                  Pilar Mercadé Nubiola       Joan Torres i Carol             Francesc Trillas                 Josep Ribera Pinyol                                                                                      Josep Miró Gilabert

                         M. Martínez Vendrell          Pilar Mercadé Nubiola       Joan Torres i Carol             Francesc Trillas                 Josep Ribera Pinyol                                                                                      Josep Miró Gilabert

                         M. Martínez Vendrell          Pilar Mercadé Nubiola       Esther Giménez-                Francesc Trillas                 Josep Ribera Pinyol                                                                                      Josep Miró Gilabert
Salinas Colomer                 

                         Jaume Trilla Benet             Pilar Mercadé Nubiola       Esther Giménez-                                                         Josep Ribera Pinyol                                              Rafael Manzanera            Josep Miró Gilabert
Salinas Colomer                                                         

                         Josefina Fernández            Pilar Mercadé Nubiola       Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Rafael Manzanera            Josep Miró Gilabert

                         Josefina Fernández            Pilar Mercadé Nubiola       Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Joan Ramon Villalbí          Josep Miró Gilabert

                         Josefina Fernández            Pilar Mercadé Nubiola       Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Joan Ramon Villalbí          any sense grup

                         Josefina Fernández            Pilar Mercadé Nubiola i
Albert Recio Andreu          Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Joan Ramon Villalbí          Josep Miró Gilabert

                         Josefina Fernández            Albert Recio                      Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Joan Ramon Villalbí          Josep Miró Gilabert

                         Josefina Fernández            Albert Recio                      Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol
i Ricard Zapata                                                     Joan Ramon Villalbí          Josep Miró Gilabert

                         Josefina Fernández            Albert Recio                      Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Joan Ramon Villalbí          Josep Miró Gilabert

                                                                  Albert Recio                      Antoni Petrus                                                             Josep Ribera Pinyol                                              Joan Ramon Villalbí          

                                                                  Albert Recio                      Acció comunitària                                                      Josep Ribera Pinyol           Andreu Segura

                                                                  

                                                                  Albert Recio                                                                                                                                                Andreu Segura

                                                                  Albert Recio                                                                                                                                                Andreu Segura
                                                                  

                                                                  Albert Recio                                                                                                                                                Andreu Segura                                                     

                                                                  Albert Recio                                                                                                                                                Andreu Segura

                                                                  Albert Sales                                                                                                                                                 Andreu Segura                                                     

                                                                  Albert Sales                                                                                                                                                 Josep Clusa                                                         

                                                                  Albert Sales                                                                                                                                                 Josep Clusa                                                         

                                                                  Albert Sales                                                                                                                                                 Rafael Guayta                                                      

                                                                  Albert Sales                                                                                                                                                 Rafael Guayta                                                      

                                                                  Albert Sales                                                                                                                                                 Rafael Guayta                                                      

                                                                  Antonio Cortiñas                                                                                                                                          Joan Benach
                                                                  

                                                                  Antonio Cortiñas                                                                                                                                          Joan Benach
                                                                                                           

                                                                  Antonio Cortiñas                                                                                                                                          Carme Nebot
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Acció comunitària

• Accions d’atenció col·lectiva de serveis socials

• Barcelona per l’acció comunitària: Guia de xarxes d’intercanvi solidari. Monografia

municipal. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90429/1/2920.pdf.

• Barcelona per l’acció comunitària: Plans, projectes i accions comunitàries. Pla estratègic.

2010. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85045/1/7292.pdf.

• Cap a una política pública d’acció comunitària: marc conceptual, estratègic i operatiu.

Monografia municipal. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98672/1/PoliticaPublica_A

C-1.pdf.pdf.

• Catalunya: Civisme i Convivència, 2005

• Barcelona per l’acció comunitària: Diversitat cultural i plans de desenvolupament

comunitari a Barcelona. Monografia municipal. 2011.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90954/1/9218.pdf.

• Guia metodològica per a casals de barri com a llançadors de projectes comunitaris (en

elaboració)

• Guia operativa d’acció comunitària. Monografia municipal. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91427/1/2577.pdf.

• Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària. Document tècnic. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90275.

• Marc Municipal per a l’Acció Comunitària. Monografia municipal. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91460/1/607.pdf.

• Orientacions per a la definició d’una estratègia comunitària. Guia metodològica. 2017.

http://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/Guia_Metodologica.pdf.

• Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social). Mesura de govern. 2012.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84712/1/11146.pdf.

• Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010. Pla estratègic. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88820/1/18311.pdf

• Pla per a la inclusió social de Barcelona 2012-2015. Pla estratègic. 2012.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85138/1/13386.pdf

• Plans de desenvolupament comunitari. Monografia municipal. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90373/1/8378.pdf.
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• Projecte Impulsem! Un procés de reflexió i acció sobre l’atenció social bàsica dels Centres

de Serveis Socials. Mesura de govern / pla estratègic. 2016.

http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/noticia/presentat-el-pla-daccio-

impulsem-per-modernitzar-i-agilitar-els-serveis-socials_539688

• Web del projecte Associa’t. https://associat.barcelona/

Drogodependències

• Avaluació del Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016.

http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2017/07/Avaluacio-qualitativa-del-pla-daccio-

sobre-drogues-de-Barcelona-2013-2016.pdf

• La salut a Barcelona 2010 (vegeu dades sobre El consum de drogues). Informe. 2010.

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/La%20salut%20a%20Barcelona%202010%20Informe%20Salut%20Barcelon

a%202010%20complet.pdf.

• Mesura de Govern per a la Contractació Responsable: nou impuls de la contractació

social i ambiental. Mesura de Govern. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84641/1/10903.pdf.

• Nova ordenança de terrasses de Barcelona. Document tècnic. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101974/1/Manual_Operati

u_Terrasses.pdf.pdf.

• Pla d’acció de drogodependències 2006-2008. Pla estratègic. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85170/1/4023.pdf.

• Pla d’acció sobre drogues a Barcelona 1998-1991. Pla estratègic. 1988.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/99141.

• Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2009-2012. Pla estratègic. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85054/1/3444.pdf.

• Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016. Pla estratègic. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85095/1/11703.pdf.

• Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020. Pla estratègic. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108142/1/Pla-Accio-sobre-

Drogues-Barcelona-2017-20.pdf.

• Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 2008-2015. Pla estratègic. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86369/1/PAJB2008_2015.

pdf.

• Pla operatiu d’integració de les addiccions a la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona

2010-2014. Pla estratègic. 2010.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85044/1/6664.pdf.

• Plajovebcn: Pla director de la política de joventut 2006-2010. Pla estratègic. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96361/1/39.pdf.
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• Programa de salut de presons, 2016-2017.

• Projecte La Karpa, 2012-2013 (Dins d’Intervencions de promoció de la salut, 2014, p.

12). https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/07/Informe_programes_2014.pdf.

• Web de Fem salut. http://www.aspb.cat/documents/fem-salut/.

• Web del programa Beveu menys http://www.beveumenys.cat/

• Web del programa De marxa... fent esport. http://esportsalus.org/arees-

dactuacio/programes-de-prevencio-i-formacio/142-programa-qde-marxa-fent-

esportq.html.

• Web del programa de prevenció Classe sense fum.

http://www.aspb.cat/documents/classe-fum/

• Web del programa de prevenció Pase.bcn. http://www.aspb.cat/documents/pase-bcn/

• Web del programa de prevenció Sobre canyes i petes. http://www.aspb.cat/canyes-i-petes/

• Web dels punts per a adolescents Aquí t’escoltem. 2013.

http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem

• Web sortimbcn.cat de propostes d’oci saludable. https://www.sortimbcn.cat/

Gent gran / Envelliment

• Active Ageing: a policy framework. OMS. 2002. Accés online.

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-

Framework.pdf.

• Barcelona ciutat digital 2017-2020. Pla estratègic. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/99397/1/BCN_Digital.pdf.

• Barcelona ciutat digital. A road map towards technological sovereignity. Monografia

municipal. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/99399/1/BCN_Digitaleng.pdf

• Barcelona, ciutat amiga de la gent gran. Construïm entre tots una ciutat per a totes les

edats. Pla estratègic. 2011.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101034/1/Memoria_BCN_

GENT_GRAN.pdf.pdf

• Com a casa: procés de canvi cap al model de residència gerontològica centrat en les

persones. Recerca aplicada. https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2017/02/24114858/Com-a-casa-2016_V2-2.pdf.

• Declaració del CAGG sobre l’impacte de la crisi en les condicions de vida de les persones

grans. Declaració institucional. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/89742/3/17765.pdf.

• Declaració del CAGG sobre la situació econòmica i el risc d’exclusió social de les

persones grans. Declaració institucional. 2011.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/89743/3/17766.pdf
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• Document obert de drets i llibertats de les persones grans. Monografia municipal. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90507/1/3457.pdf.

• Estratègia Ciutat, canvi demogràfic, cicles de vida i envelliment, 2018-2028.

• Web de Xarxa pel suport a les famílies cuidadores.

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa10.html.

• Estudi de les condicions de vida de les persones grans de la ciutat, 2016.

• Estudi Idees per definir escenaris de futur per a la gent gran de Barcelona. 2014. En

col·laboració amb Globalisys, del Parc de Recerca de la UAB.

• Estudi les persones grans davant la crisi. 2013. Institut de Govern i Polítiques Públiques

de la UAB i Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic.

• Estudi Noves oportunitats per a noves formes d’envelliment. 2017.

• Estudi Orientacions per promoure noves oportunitats davant la diversitat d’envelliments a
la ciutat. 2014. Amb col·laboració de l’Institut de l’Envelliment de la UAB.

• Expansió del projecte Radars 2017-2019. Mesura de govern. 2017.

https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-expansi-del-projecte-radars-

20172019.

• Guia de serveis i ajuts a les persones. Monografia municipal. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/91187

• I vostè, com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.

Orientacions per als professionals dels serveis socials i de salut. Monografia municipal.

2015. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90136/1/19046.pdf

• L’actuació davant el maltractament a les persones grans: eixos principals del nou protocol

municipal. Protocol. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91594/1/17713.pdf

• Les condicions de vida de les persones grans a la ciutat de Barcelona i la resposta de la

ciutat. Estudi. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88701/1/13830.pdf

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Llei. 2007.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=473076&act

ion=fitxa

• Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de

dependència (LAPAD) 39/2006. Llei. 2006. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-

2006-21990-consolidado.pdf

• Manifest del CAGG per abordar les situacions de discriminació per raó d’edat. Declaració

institucional. 2016. https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2016/10/manifest-cagg-dia-internaciona-16-1.pdf.
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• Mesura de govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-

2021. Mesura de govern. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106285/3/MG_PersonesGr

ans_2017.pdf.

• Mesura de govern per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció

i l’abordatge de les situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat. Mesura

de govern. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/42961/1/mesugovprb_201

5.pdf

• Pla de creació d’equipaments de serveis socials d’atenció especialitzada a la ciutat de

Barcelona, 2005-2007. Mesura de govern. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84543/1/13472.pdf

• Pla de formació per als professionals dels centres de serveis socials bàsics. 2015.

• Pla de millora dels casals i espais de gent gran municipals. Pla estratègic. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96395/1/1021.pdf

• Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona. Mesura de govern. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84580/1/13612.pdf.

• Pla municipal per a les persones grans 2013-2016. Pla estratègic. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/83470/4/plamunipeg_201

5.pdf.

• Posicionament del CAGG sobre les situacions negatives que afecten les persones grans

residents en centres residencials. 2017.

• Programa d’acompanyament a la gent gran LGTB en situació de soledat

• Programa d’adaptació funcional a la llar per a persones grans amb dependència i/o

discapacitat a la ciutat de Barcelona. Document de l’Associació per la Vida Independent.

http://www.cvi-bcn.org/wp-content/uploads/2016/05/PAFLL.pdf

• Programa de bon tracte a les persones grans.

• Programa marc dels serveis socials d’atenció domiciliària. Mesura de govern. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84579/1/13514.pdf

• Programa municipal per a la gent gran 2006-2010. Monografia municipal. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84948/1/3397.pdf

• Programa territorial de la Generalitat dels serveis socials especialitzats 2015-2018. 2016.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/serv

eis_socials_especialitzats/destacats/programacio_territorial.pdf.

• Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones grans. Protocol. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/99383/1/Maltract-gent-

gran-PART-0.pdf.pdf.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 384



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

385

• Temps i gent gran. Llibre. 2014.

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/temps%20persones%20gra

ns%20cat%20DEF1.pdf.

• Web de la campanya Sóc gran i què? 2017. http://ajuntament.barcelona.cat/socgranique/

• Web del programa Respir Plus.

http://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/canal/programa-respir-plus.

• Web del programa Temps per tu.

http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/tematiques/temps-per-tu.

• Web del projecte soc_blogger! http://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/es/canal/soc-

blogger.

Sensellarisme

• 2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social. Declaració institucional.

2010. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/89747/3/17858.pdf.

• Document marc per a l’estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats de Barcelona

2017-2027. Document marc. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106062/3/16005899%20D

ocument%20marc%20Estrat%C3%A8gia%20Inclusi%C3%B3%20i%20reducci%C3%B3

%20desigualtats%20BCN.pdf

• Estratègia per a l’ocupació de Barcelona 2016-2020. Mesura de govern. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98275/1/mesura%20de%2

0govern.pdf.

• Guia d’estil sobre el sensellarisme. Document tècnic. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/99537/1/SENSELLARISME

_Guia_estil_sensellarisme.pdf.

• Imagina un 2015 sense ningú al carrer. Monografia. 2010.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90018/1/18160.pdf.

• Ley de arrendamientos urbanos 29/1994. BOE. Llei. 1994.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf.

• Mesura de govern de polítiques socials d’habitatge. El desplegament de programes i

recursos per a la inclusió residencial. Mesura de govern. 2010.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84626/1/10864.pdf.

• Mesura de govern per a la contractació responsable. Mesura de govern. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84641/1/10903.pdf.

• Modelo Housing First. Dossier de RAIS Fundació. 2018.

https://raisfundacion.org/pdf/Dossier2018.pdf

• Nou model de serveis socials bàsics de Barcelona. Monografia municipal. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90722.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 385



386 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

• Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011. Pla estratègic. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96381/1/1512.pdf.

• Pacte per a l’ocupació de qualitat: Pla d’acció 2010. // Estratègia anticrisi per a l’impuls

de l’ocupació (...) Pla d’acció 2010

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86274/1/13625.pdf.

• Pla de lluita contra el sensellarisme a Barcelona 2016-2020. Mesura de govern. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/100135.

• Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010. Pla estratègic. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88820/1/18311.pdf

• Pla per a la inclusió social de Barcelona 2012-2015. Pla estratègic. 2012.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85138/1/13386.pdf

• Programa d’acció social contra la pobresa 2009-2014. Pla estratègic. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85065/1/2954.pdf

• Programa municipal d’atenció social a persones sense sostre. Pla estratègic. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96364/4/Plans%20i%20Pr

ogrames%20Municipals%202005-

2010.Programa%20Municipal%20dAtencio%20Persones%20Sense%20Sostre_200-1.pdf

• Proposta del Pla Director de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Pla estratègic.

2010. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84944/1/9069.pdf.

• Recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones sense llar: podries ser tu.

Monografia municipal. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/99538/1/SENSELLARISME

_Recomanacions_tractament_informatiu_persones_sensellar.pdf.

Famílies

• Pla de Creació d’Equipaments de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada a la ciutat de

Barcelona (2005-2007). Mesura de govern. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84543/1/13472.pdf.

• Any Internacional de la Família 2014. Dossier de premsa. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/89909/1/18242.pdf.

• Avaluació del programa Camí escolar, espai amic. Informe. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106066/3/20170914_Cami

EscolarEspaiAmic_Informe.pdf.

• Avaluació del Programa patis escolars oberts al barri: eines per un seguiment i avaluació.

Informe. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106067/3/20171011_Aval

uacioPatisOberts_informe.pdf.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 386



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

387

• Barcelona és Família, 2014: celebració a la ciutat de Barcelona del 20è aniversari de la

proclamació per part de l’ONU de l’Any Internacional de la Família. Mesura de Govern.

2014. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84767/1/12886.pdf.

• Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes: circuit

Barcelona contra la violència vers les dones. Monografia municipal. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90292/1/13354.pdf

• Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats i afrontar les noves

necessitats de cura. Projecte de Recerca (en col·laboració amb la UAB i la URV). 2016.

http://www.antropologia.urv.cat/recerca/projectes/homes-cuidadors/.

• I vostè, com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.

Orientacions per als professionals dels serveis socials i de salut. Monografia municipal.

2015. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90136/1/19046.pdf

• La salut dels qui conviuen amb persones que tenen necessitats especials d’atenció o

dependència a Barcelona. Informe. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88669/1/3114.pdf.

• Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels

Serveis Socials Bàsics. Recerca Aplicada. 2016. https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2017/04/24114515/Resultats-Intevencions-psicosocioeducatives-

fam%C3%ADlies1.pdf.

• Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de

dependència (LAPAD) 39/2006. Llei. 2006. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-

2006-21990-consolidado.pdf

• Llei de Serveis Socials 12/2007. Llei. 2007.

file://nas_usr2/USR2/6/USR/W101236/Downloads/Llei%2012%20del%202007%20del%2

011%20octubre%20dels%20Serveis%20Socials.pdf.

• Noves formes de família. Dossier. 2012.

https://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/novesformesdefamilia11.326.pdf.

• Pacte del temps, per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal,

familiar i laboral a Barcelona. Pla estratègic. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86330.

• Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011. Pla estratègic. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96381/1/1512.pdf.

• Pla d’acció sobre drogues 2017-2020 de Barcelona. Pla estratègic. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108142/1/Pla-Accio-sobre-

Drogues-Barcelona-2017-20.pdf.

• Pla de coeducació. Mesura de Govern. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84818/1/12263.pdf.

• Pla municipal de família 2013-2016. Pla estratègic. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86337/1/13058.pdf.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 387



388 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

• Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010. Pla estratègic. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88820/1/18311.pdf

• Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025. Pla estratègic. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98727/1/pla_habitatge_res

um_executiu.pdf.pdf.

• Programa Barcelona Diàleg Intercultural. Mesura de govern. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84589/1/2881.pdf.

• Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies. Monografia

municipal. 2012. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90313.

• Programa de suport educatiu a les famílies. Informe. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90220/1/10796.pdf.

• Programa municipal per a les famílies 2006-2010. Pla estratègic. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96360/1/38.pdf.

• Projecte ‘’Temps per tu’’. Mesura de govern. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84802/1/12427.pdf.

• Projecte Impulsem! Un procés de reflexió i acció sobre l’atenció social bàsica dels Centres

de Serveis Socials. Mesura de govern / Pla estratègic. 2016.

http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/noticia/presentat-el-pla-daccio-

impulsem-per-modernitzar-i-agilitar-els-serveis-socials_539688

• Reglament revisat per a l’adjudicació d’habitatges i altres recursos residencials per

emergència social per pèrdua d’habitatge. Reglament. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97933/5/reglrevdh_2016.pdf.

• Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH). Monografia

Municipal. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90168/1/13353.pdf.

• Temps de Barri, temps educatiu compartit: Intervenció des de la proximitat. Pla

estratègic. 2011.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85135/1/17872.pdf.

• Temps, cura i ciutadania. Coresponsabilitats privades i públiques. Llibre. 2010.

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/temps%2C%20cura%20i%

20ciudadania%20web.pdf.

• Usos del temps i gestió comunitària. Llibre. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102602/1/Usos_temps_ge

sti%C3%B3_comunitaria.pdf.

• Web de família de l’Ajuntament. http://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/inici.

• Web del Directori d’associacions de salut i grups d’ajuda mútua de Barcelona.

http://www.bcn.cat/tjussana/gam/c1.htm.

• Web dels punts per a adolescents Aquí t’escoltem. 2013.

http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 388



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

389

Infància / Igualtat d’oportunitats en la infància

• Baròmetre d’infància i famílies a Barcelona (BIFAB 2014). Estudi. 2015.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102526/1/2015-BIFAB-

2014-Estudi-cat.pdf.

• Bases d’acollida de Barcelona ciutat. Monografia municipal. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90502/1/3437.pdf.

• Context escolar i els infants en risc de maltractament. Protocol. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91577/1/17831.pdf.

• Decret 129/2006: creació de l’Observatori dels Drets de la infància.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=

418975.

• Decret 200/2013, de 23 de juliol, de creació del Consell Nacional dels Infants i els

Adolescents de Catalunya. Decret. 2013.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1363916.pdf.

• Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament: Protocol tècnic: Estudi,

diagnòstic i valoració. Monografia municipal / Protocol. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91812/1/infancia%20estud

i%20diagnostic%20%281%29.pdf

• Informe sobre Infància i Drets Humans. Informe. 2009.

• L’impacte de la violència masclista i els processos de recuperació en la infància i

l’adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials. Recerca aplicada. 2017.

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/impacte_violencia_masclista_ca.pdf.

• Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels

Serveis Socials Bàsics. Recerca aplicada. 2016. https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2017/04/24114515/Resultats-Intevencions-psicosocioeducatives-

fam%C3%ADlies1.pdf.

• Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de Catalunya 14/2010. Llei.

2010. https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf.

• Mesura de govern creació servei per famílies amb fills adolescents. Mesura de govern.

2013. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84766/1/12503.pdf.

• Mesura de govern sobre l’enfortiment de l’atenció socioeducativa a la infància. Mesura de

govern. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84568/1/3664.pdf.

• Nou model de casals i ludoteques infantils públiques. Mesura de govern. 2010.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96308/1/MG_CASIC_2010.

pdf.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 389



390 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

• Pacte del temps, per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal,

familiar i laboral a Barcelona. Pla estratègic. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86330.

• Pla d’acció sobre drogues 2017-2020 de Barcelona. Pla estratègic. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108142/1/Pla-Accio-sobre-

Drogues-Barcelona-2017-20.pdf.

• Pla de salut mental 2016-2022. Pla estratègic. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97864/3/01_PlaSalutMent

al.pdf.

• Pla de treball d’immigració 2008-2011. Pla estratègic. 2008.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/89297/1/2880.pdf.

• Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010. Pla estratègic. 2005.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84941/1/3112.pdf.

• Pla municipal per a la infància 2013-2016. Pla estratègic. 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85088/1/12731.pdf.

• Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025. Pla estratègic. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98727/1/pla_habitatge_res

um_executiu.pdf.pdf.

• Plajovebcn: Pla director de la política de joventut 2006-2010. Pla estratègic. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96361/1/39.pdf.

• Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Satisfaccions, percepcions i expectatives. Informe. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108123/1/20171111_EBSI

B_primeresdades_informe.pdf.

• Programa Acompanyament al Reagrupament Familiar. Mesura de govern. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84591/1/2597.pdf.

• Programa municipal per a la infància i l’adolescència (2007-2010). Pla estratègic. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96394/1/1023.pdf.

• Protocol d’actuació i prevenció de maltractaments i abusos sexuals infantils: Escoles

Bressol Municipals de Barcelona. Protocol. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/105086/1/183-

15%20protocol_abusos_escoles_bressol_web.pdf.

• Temps de Barri, temps educatiu compartit: Intervenció des de la proximitat. Pla

estratègic. 2011.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85135/1/17872.pdf.

• Temps de créixer, temps per créixer. Llibre. 2015.

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/Temps%20de%20creixer%

20cat%20web.pdf.

• Web d’infància, gestionat per l’Àrea d’Acció Social i Ciutadana.

http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 390



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

391

• Web dels punts per a adolescents Aquí t’escoltem. 2013.

http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem

Salut

• Avenç de resultats de la fase 2 del projecte de recerca ‘’Avaluació de l’impacte de l’acció

comunitària en la salut de la població’’. Estudi de l’IGOP, l’ASPB i l’ICS.

http://salutcomunitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/Informe-aven%C3%A7-

resultats-fase-2.pdf.

• Barcelona, una organització que promou la salut dels seus treballadors i treballadores.

• Bases per un envelliment actiu i saludable a Barcelona. Monografia municipal. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90593/1/3781.pdf.

• Consells per ser una família saludable. Document de l’ASPB – monografia municipal.

2015. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90043/1/18755.pdf.

• Constitució de la Taula contra la contaminació de l’aire. Nota de premsa. 2015.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84309/1/20151124_conta

minacio.pdf.

• Diferències i desigualtats de gènere en Salut. 2006.

• Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials 2017-2027. Pla estratègic.

2017.

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2017/12/DocumentEstrategiaInclusioDesembre2

017.pdf.

• Expansió del projecte Radars 2017-2019. Mesura de govern. 2017.

https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-expansi-del-projecte-radars-

20172019.

• Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona: reforç de Barcelona Salut als Barris en un

marc compartit d’acció transversal al territori. Mesura de govern. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100133/1/mesura-impuls-

salut-comunitaria-2016.pdf.

• Intervencions de promoció de la salut. Document de l’ASPB. Monografia municipal. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90139/1/18003.pdf.

• L’avortament: una opció, i també un dret. 2014. Campanya informativa.

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/campanya_informativa_avortament.pdf.

• La població vulnerable a Barcelona. Monografia municipal. 2006.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/90597/1/3807.pdf.

• La salut de la gent gran de Barcelona 2006.

• Mesura de govern Convivim esportivament. Mesura de govern. 2012.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84752/1/10268.pdf.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 391



392 Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

• Mesura de govern d’acció conjunta per la reducció de les desigualtats socials en salut.

Mesura de govern. 2015.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84169/1/mesugovacc_201

5.pdf.

• Mesura de govern per promoure la salut sexual i reproductiva a Barcelona. Mesura de

govern. 2014.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84773/1/13932.pdf.

• Omplim de vida els carrers: la implantació de les superilles a Barcelona. Mesura de

govern / pla estratègic. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97356/1/mesuradegoverno

mplimdevidaelscarrerslaimplantacidelessuperi-160518111846.pdf.

• Pla Barcelona activitat física i salut. Mesura de govern. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84615/1/13617.pdf.

• Pla contra la contaminació de l’aire 2017-2020.

• Pla d’acció sobre drogues 2017-2020 de Barcelona. Pla estratègic. 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108142/1/Pla-Accio-sobre-

Drogues-Barcelona-2017-20.pdf.

• Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2009-2012. Pla estratègic. 2009.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85054/1/3444.pdf.

• Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària. Document de la Generalitat de

Catalunya. 2010.

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_ass

istencial/ordenacio_cartera_i_serveis_sanitaris/pla_dinnovacio_datencio_primaria_i_salut_

comunitaria/que_es/documents/piapisc11febrer2010.pdf.

• Pla de millora de la qualitat de l’aire a Barcelona 2015-2018. Pla estratègic. 2015.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/83944.

• Pla de retorn a domicili.

• Pla de salut comunitària i promoció de la salut de Barcelona. Pla estratègic. 2012.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85073/1/10739.pdf.

• Pla de Salut Mental 2016-2022. Pla estratègic. 2016.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97864/3/01_PlaSalutMent

al.pdf.

• Programa d’abordatge integral de l’envelliment actiu saludable. 2013.

• Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010. Pla estratègic. 2007.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96394/1/1023.pdf.

• Projecte Salut en Xarxa. Presentació. 2017.

http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/50_jornades/2018/jornadasalutcomunitaria

districtedegracia/A_Jornada-Gracia_-Salut-en-xarxa.pdf.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 392



Les propostes del Consell Municipal de Benestar Social a les polítiques socials 2006-2016
Bibliografia

393

• Projecte sobre atenció integrada social i sanitària. 2016.

• Web de Fem salut. http://www.aspb.cat/documents/fem-salut/.

• Web del “mapa d’actius’’. http://mapadactiusensalut.barcelona/.

• Web del programa De marxa... fent esport. http://esportsalus.org/arees-

dactuacio/programes-de-prevencio-i-formacio/142-programa-qde-marxa-fent-

esportq.html.

• Web del programa La salut als barris. http://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/la-salut-

als-barris/.

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 393



bcn.cat/
consellbenestarsocial
twitter.com/Barcelona_cat
facebook.com/Bcn.cat

CMBS avaluació 2006-2016 11MAR.qxp_Maquetación 1  14/3/19  11:47  Página 394




