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GRUP DE TREBALL: DESIGUALTATS I VULNERABILITATS A BARCELONA 

 
 
DATA: 19 de març 2018 
HORA: de 18:00 a 20:00h 
LLOC: Sala 3 (pl. Sant Miquel, entresol) 
 
Persones assistents: 
 

- Albert Riera  FAPAC 
- Delfí Cosialls  Registre Ciutadà 
- Maria Penella  Registre Ciutadà 
- Aitor Urquiola  Consell Municipal de Cooperació Internacional 
- Enric Canet  Casal dels Infants 
- Antoni Reig  Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 
- Sonia Fuertes  Taula del Tercer Sector Social 
- Rosa Maria Lunas  FOCAGG 

 
Ajuntament de Barcelona: 
 

- Míriam Esteve Suport Consell de Ciutat - Consultoria MIT 
 
S’excusa:  
 

- Andreu Parera Secretari Tècnic del Consell de Ciutat 
- Francesc Barrera Consell Municipal de Benestar Social 
- Sensi Arquillo Consell de Benestar Social 

 
 
SINOPSIS DE LA REUNIÓ 

 
Miriam Esteve: inicia la reunió i informa que avui es tracta de definir els objectius, les 
accions i el calendari d’aquest grup de treball. 
 
Delfí Cosialls: indica que aquest grup de treball ja va presentar les recomanacions del 
dictamen a l’Acord i que ara toca definir la feina específica de forma que no es solapi la 
que dur a terme l’Acord Ciutadà. En resum, exposa que s’ha de veure si el grup 
col·labora o complementa la tasca de l’Acord Ciutadà o si s’incorpora en aquest. 
 
Maria Rosa Lunas: esmenta que cal visibilitzar l’informe de la Síndica de Greuges sobre 
la vulneració de drets humans. 
 
Delfí Cosialls: respon que potser seria útil realitzar una lectura d’aquest informe com 
s’ha fet amb altres declaracions i insta a treballar temes més concrets.  
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Enric Francès: recorda que era important la reunió d’avui amb el Consell Municipal de 
Benestar Social i l’Acord Ciutadà per evitar solapaments i detectar mancances.  
Antoni Reig: s’haurien de veure les diferències de les desigualtats per barris tenint en 
compte que les desigualtats creixen amb fenòmens com el de la gentrificació o la 
cronificació de la pobresa als barris. Proposa revisar els índexs dels que disposa 
l’Ajuntament i que permeten fer una comparativa de la desigualtat per barris i veure 
com s’està actuant en aquest sentit.  
 
Delfí Cosialls: explica que una de les recomanacions que va realitzar aquest grup de 
treball era la de millorar les relacions entre administracions pel que fa al traspàs de 
dades. Informa de la prova pilot que s’està duent a terme en aquests moments per la 
compartició de dades entre Salut i Serveis Socials a fi d’evitar duplicitats i facilitar les 
gestions.  
 
Enric Canet: proposa incorporar Educació en aquest model de gestió i facilitació de 
dades ja que no hi ha manera d’esbrinar els resultats estadístics globals i per barris en 
aquest àmbit.  
 
Albert Riera: confirma que no hi ha dades i informa dels resultats de l’Informe de 
Preinscripció que conté informació respecte l’assignació de places per nens i nenes 
amb necessitats especials. Afegeix demanar al Consorci d’Educació les dades de fracàs 
escolar per barris.  
 
Sonia Fuertes: troba que seria interessant esbrinar que està passant en l’àmbit de 
l’educació per barris. 
 
Albert Riera: recorda que aquest any s’ha iniciat el Pla de Barris amb l’objectiu de 
cobrir les mancances dels barris més afectats per les desigualtats. D’altra banda, 
exposa el tema de la tarificació social a les escoles bressol on les famílies amb menys 
recursos que es troben al tram zero ara han de destinar una part de l’ajut que reben 
d’altres fonts per cobrir la matrícula de l’escola bressol. També fa referència a la 
manca de places d’instituts de secundària i a l’obertura de barracons per donar 
cobertura a l’alumnat. Afegeix que la manca de menjadors a la secundària també és un 
problema pels nens i nenes que disposen de beca menjador a la primària.  
 
Enric Francès: exposa que ara l’Ajuntament ha començat a realitzar informes de Salut 
per barris.  
 
Delfí Cosialls: proposa un altre tema que té a veure amb la reformulació dels significats 
i la metodologia dels informes de salut o educació de manera que incorporin altres 
elements ambientals, amb perspectiva de gènere i intergeneracionals. Afegeix que 
l’intercanvi de dades entre administracions podria donar peu a un cert anàlisi en 
aquest sentit i indica que estaria bé conèixer si aquesta visió més instrumental la 
incorpora també l’Acord Ciutadà. A continuació, destaca que en el marc d’aquest 



 
 

3 
 

Acord Ciutadà hi ha la Xarxa Barcelona Resilient que tracta de donar cobertura a 
persones víctimes d’incidents crítics, en relació a això, proposa que s’ampliï la 
resiliència per cobrir situacions col·lectives o massives relacionades amb les 
desigualtats.  
 
 
Enric Canet: demana que l’Acord Ciutadà en la propera sessió presenti al grup el 
document estratègic de reducció de les desigualtats.  
 
Antoni Reig: indica que potser s’hauria de pensar en calendaritzar les pròximes 
sessions per assegurar l’assistència de l’Acord i del Consell Municipal de Benestar 
Social en aquest grup.   
 
Albert Riera: exposa que seria interessant incorporar el tema de la tarificació social 
dins el concepte de resiliència.  
 
Enric Canet: insta a detectar els factors que provoquen l’expulsió i el moviment de 
persones d’un territori a un altre.  
 
Aitor Urquiola: informa que li preocupen els contractes de Serveis Socials ja que en el 
cas de la empresa proveïdora del Teleassistència s’ha detectat la venda d’altres serveis 
relacionats per la gent gran. 
 
Sonia Fuertes: indica que la responsabilitat és municipal i recorda que ja hi ha un grup 
que treballa amb temes de contractació i concertació. Opina que no es pot generalitzar 
sense disposar dels plecs al davant però que si és el cas s’han d’adoptar mesures 
d’inspecció en casos d’irregularitats en el contracte.  
 
Delfí Cosialls: comenta que per evitar la opacitat en la cartera de serveis s’ha de 
redefinir el plec i les clàusules. Afegeix que la definició de la cartera de serveis, que és 
competència pròpia de l’Ajuntament, podria ser un element de debat.  
 
Sonia Fuertes: afegeix que també es podria parlar de la desprotecció de les persones 
grans a l’hora de tramitar, per exemple, la llei de dependència perquè no és gens clar 
ni didàctic.  
 
Delfí Cosialls: proposa fer l’anàlisi del Pla de Barris que encaixa amb la compartició de 
dades per millorar la relació entre administracions que abans es plantejava. 
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ACORDS I CONCLUSIONS FINALS: 
 

- Es proposa que la pròxima sessió del grup de Desigualtats amb l’Acord Ciutadà i 
el Consell Municipal de Benestar Social sigui el 10 d’abril a les 18:30h. 
 

- Des de la Secretaria Tècnica, enviar un correu electrònic a l’Acord Ciutadà i al 
Consell Municipal de Benestar Social amb la proposta de data per la reunió 
conjunta.  

 
- Juntament amb la proposta de data es farà arribar a l’Acord Ciutadà i al Consell 

Municipal de Benestar Social l’acta de la sessió d’avui conforme s’han plantejat 
els temes concrets següents:  

 

 Proposar un model instrumental per la facilitació la compartició de dades 
entre administracions a fi d’incorporar als informes de Salut o Educació 
altres elements ambientals, de gènere i intergeneracionals per enriquir 
l’anàlisi entre barris i en paral·lel amb l’anàlisi del Pla de Barris. 

 Adaptar la Xarxa Barcelona Resilient de l’Acord Ciutadà a situacions 
col·lectives relacionades amb les desigualtats actuals. 

 Obrir un debat per la redefinició de la cartera de Serveis Socials en 
aspectes concrets relacionats amb la cobertura, la transparència i la 
comprensió en la contractació, la gestió i la tramitació d’aquests serveis.  
 

- S’acabaran de definir els objectius del grup de Desigualtats en la pròxima 
reunió del 10 d’abril amb l’Acord Ciutadà i el Consell Municipal de Benestar 
Social per evitar solapaments i detectar mancances. 
 

- S’establirà un calendari de les pròximes sessions del grup de treball de 
Desigualtats un cop aquest s’hagi reunit amb l’Acord Ciutadà i el Consell 
Municipal de Benestar Social i establerts els objectius del grup de treball.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


