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Barcelona Societat va néixer l’any

1993 com una plataforma per difondre

de manera sistemàtica i posar a l’abast

dels professionals, les entitats i els inves-

tigadors, el resultat dels molts estudis,

explotacions estadístiques i treballs

sobre la realitat de Barcelona. D’alesho-

res ençà hi han anat apareixent informa-

cions, comentaris, crítiques i anàlisis que

han aportat coneixement al desenvolu-

pament de la política social a la ciutat i

que han permès compartir i copsar una

realitat global complexa.

Barcelona és una ciutat densa, tant

en la seva superfície com en el seu fons, i

és precisament aquesta densitat el que li

aporta la riquesa i els matisos de què

gaudeixen els ciutadans i ciutadanes de

Barcelona i tots aquells que la visiten.

Tanmateix, aquests elements tan carac-

terístics fan que calgui intensificar la

mirada que es fa sobre Barcelona, fan

que sigui necessari observar la ciutat

amb prou deteniment per arribar a cop-

sar allò que la determina. Barcelona

Societat ha fet un bon camí en aquest

sentit i el vol continuar fent de manera

igualment decidida perquè la mirada

acurada sobre allò que ens envolta és un

compromís del govern municipal i una

manera de fer que caracteritza la política

municipal i, més en concret, la política

social.

És per això que el número 11 de

Barcelona Societat es configura com un

dels principals elements de difusió del

coneixement de l’Observatori Barcelona,

una nova eina de treball que ha d’ajudar

al desenvolupament i a la presa de deci-

sions de la política social local. En una

societat cada cop més globalitzada

l’entorn local necessita desenvolupar

instruments de coneixement que l’apro-

pin realment als seus problemes i a les

seves potencialitats, necessita eines que

mirin transversalment allò que passa i

allò que és possible per fer de la governa-

bilitat local i de la participació dels ciuta-

dans dues estratègies de futur.

Avui presentem l’onzè número de

Barcelona Societat amb un monogràfic

dedicat a la gent gran. El primer “Dos-

sier” ja es va dedicar a aquest sector de

població que és, sens dubte, un dels

més estratègics de la ciutat, tant per tot

allò que l’afecta com per les seves

potencialitats. Han passat anys des

d’aquell primer número i la realitat de la

gent gran ha anat evolucionant. Coinci-

dint amb l’Assemblea Mundial de

l’Envelliment que se celebra enguany a

Madrid, és un bon moment per replan-

tejar-nos quin és l’estat de la qüestió i

fer-ho des d’una mirada de futur que

parteix de la situació actual però que va

més enllà en els seus plantejaments.

Volem aprofundir en l’anàlisi de la reali-

tat de les persones i els diferents sectors

de població de la ciutat, i fer-ho amb la

participació de tots aquells experts

l’aportació del coneixement dels quals

ens permet gestionar i  transferir  a

l’organització i a les polítiques públi-

ques locals els millors instruments de

reflexió i planificació. 

Les futures polítiques públiques

depenen, en gran mesura, de la mirada

atenta que podem fer avui de la realitat i

de com projectem el demà. Barcelona

Societat vol, des d’una visió municipal,

ser un nova aportació a aquesta perspec-

tiva i un compromís de futur per al

desenvolupament de les polítiques públi-

ques socials a la ciutat de Barcelona.
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