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Presentació

Ens plau presentar el número 19 de la 

revista Barcelona Societat, un número 

que considerem especial per dos mo-

tius principals. El primer, que es tracta 

del número que tanca el mandat muni-

cipal 2007-2011, un mandat en el marc 

del qual la revista ha experimentat un 

fort impuls. En els inicis d’aquest man-

dat ens vam proposar alguns objectius 

fonamentals, com la recuperació de la 

periodicitat semestral de la publicació 

(que no sempre s’havia aconseguit 

mantenir), la diversifi cació de les con-

tribucions a la revista (obrint-la a les 

entitats i al conjunt d’actors implicats 

en les polítiques socials a la ciutat) i 

l’ampliació de la difusió (aprofi tant les 

tecnologies de la comunicació). Tot això 

sense renunciar al rigor que creiem que 

sempre ha distingit aquesta publicació. 

Fent balanç d’aquests últims anys, 

creiem que aquests objectius s’han 

acomplert en bona part: des del 2008, 

han sortit publicats sis números mono-

gràfi cs (sobre universalització de drets 

socials, sobre famílies, sobre intercul-

turalitat, sobre polítiques d’igualtat de 

gènere, sobre drets civils i, el número 

que aquí presentem, sobre urbanisme i 

qualitat de vida); en aquests sis núme-

ros s’han ampliat les contribucions de 

persones representatives del teixit asso-

ciatiu i dels diferents espais de partici-

pació en les polítiques socials (com els 

grups de treball del Consell Municipal 

de Benestar Social) i, a més, s’ha actua-

litzat la base de dades per a la difusió 

de la revista en paper i s’ha obert l’ac-

cés a la revista a través del web.

El segon motiu que ens porta a 

remarcar el caràcter especial d’aquest 

número és la voluntat que expressa 

d’establir ponts de diàleg entre camps 

temàtics que acostumen a anar per 

separat: el del benestar social i el de 

l’urbanisme. L’acadèmia ha tendit a 

establir rígides línies divisòries entre 

diferents camps de coneixement, sovint 

artifi cioses, ja que les preocupacions 

fonamentals de les diferents disciplines 

acostumen a ser compartides. El mateix 

passa amb l’administració pública, 

que tendeix a segmentar fortament els 

camps d’actuació, a partir de lògiques 

d’especialització sectorial que desincen-

tiven el treball transversal. La mateixa 

línia de publicacions periòdiques de 

l’Ajuntament de Barcelona refl ecteix 

aquesta tendència a separar, amb una 

revista especialitzada en temes econò-

mics (Barcelona Economia), una d’especi-

alitzada en temes urbanístics (Barcelona 

Metròpolis) i una altra en temes socials 

(Barcelona Societat). 

Necessitem separar, perquè la sepa-

ració permet ordenar i racionalitzar 

el pensament i l’acció. Però, cada cop 

més, la complexitat de les nostres so-

cietats reclama mirades i actuacions 

integrals, que promoguin el diàleg i la 

coordinació entre camps diversos. Es-

tablir ponts d’actuació entre camps de 

pensament i d’actuació diferents acos-

tuma a ser una experiència altament 

enriquidora, i un factor importantíssim 

de millora de les polítiques públiques, 

particularment de les polítiques urba-

nes, de les polítiques que tracten els 

problemes de la ciutat. 

Fruit d’aquesta voluntat d’establir 

ponts de connexió, neix aquest núme-

ro, que aborda la relació entre l’urba-

nisme (el planejament i el disseny dels 

espais públics, els equipaments,  les 

infraestructures, l’habitatge...) i les 

dinàmiques socials (la participació en 

la vida pública, la quotidianitat de les 

persones  i la cohesió social). La riquesa 

i complexitat de cadascun dels articles 

fa difícil sintetitzar-los a partir d’unes 

idees comunes, però n’hi ha dues que 

sí que es repeteixen més o menys ex-

plícitament i que ens semblen d’una 

importància fonamental. La primera, 

la necessitat de pensar la ciutat d’una 

manera integral, reconeixent i apro-

fundint en les interrelacions que hi 

ha, per exemple, entre l’urbanisme, la 

salut, l’educació, l’habitatge accessible, 

la cohesió social, la millora dels barris, 

la convivència en l’espai públic i la par-

ticipació ciutadana. La segona, precisa-

ment, és la necessitat de reforçar noves 

maneres de prendre decisions públi-

ques relatives al disseny de la ciutat, 

a partir d’equips pluridisciplinaris i 

de mecanismes de participació ciuta-

dana. 

Barcelona Societat culmina aquí una 

etapa, però, alhora, apunta cap a possi-

bles línies de treball futures: la revista 

vol continuar sent un referent en el 

camp de coneixement específi c del «be-

nestar social», però també vol explorar 

ponts d’interrelació entre aquest camp 

i altres disciplines que comparteixen 

una mateixa preocupació: la contribu-

ció a la millora de la qualitat de vida de 

les persones, sobre la base d’un model 

de ciutat afavoridor de la cohesió soci-

al, el respecte a la diferència i l’autono-

mia personal.  




