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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT 
 
 

En el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, a les 19.05 hores del dia 10 

de gener del 2011, sota la presidència de l’alcalde, l’Excm. Sr. Jordi Hereu i 
Boher, es reuneix en sessió extraordinària el ple del Consell de Ciutat sobre 
«L’Estat de la Ciutat». 

 
Hi concorren 

 
Vicepresidència primera: Sr. Pau Gómez, delegat per la Sra. Marta Cots, 

presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).  
Vicepresidència segona: Sr. Alejandro Goñi Febrer, president de PIMEC-
Comerç. 

 
 

En representació dels grups municipals 
 
Ilma. Sra. Inmaculada Moraleda, representant del Grup Municipal Socialista; 

Ilm. Sr. Ricard Goma i Carmona, representant del Grup Municipal d’Iniciativa 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa; Ilm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, 

representant del Grup Municipal de Convergència i Unió; Ilma. Sra. Ester 
Capella i Farré, representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.  

 
 

En representació dels consells ciutadans de districte 
 
Sr. Enric Sánchez Arias, representant del Consell Ciutadà del Districte de Ciutat 

Vella; Sr. Antonio Guillen Martínez, representant del Consell Ciutadà del 
Districte de Sants-Montjuïc; Sr. Salvador Barrau Viñas, representant del 

Consell Ciutadà del Districte de Gràcia; Sra. Roser Vallhonesta Molins, 
representant del Consell Ciutadà del Districte d’Horta-Guinardó;  Sr. Jordi Gras 
Mateu, representant del Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí.  
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En representació dels consells sectorials de la ciutat 

 
Sra. Montse Benito, en representació del Consell Municipal de Cooperació; 
Sra. Maria Pilar Díaz López, en representació del Consell Rector de l'Institut de 

Persones amb Discapacitat; Sr. Enric Francès Gaspar, representant del Consell 
Municipal d’Associacions de Barcelona; Sr. Vicenç Gasca i Grau, en 

representació del Consell de Ciutat i Comerç; Sr. Antoni Lucena i Cruz, 
representant del Consell de Cultura de Barcelona; Sra. Maria Dolors Martí Solà, 
en representació del Consell Escolar Municipal de Barcelona; Sr. Antoni 

Navarro Monteys, en representació del Consell Assessor de la Gent Gran; 
Sr. Enric Piquet Miquel, representant de Consell de l’Esport; Sr. Ricard Riol, 

representant del Pacte per la Mobilitat; Sra. Anna González Batlle, 
representant del Consell de les Dones de Barcelona. 
 

En representació de les institucions rellevants de la ciutat 
 

Sr. Carles Carreras i Verdaguer, representant de la Universitat de Barcelona 
(UB); Sr. Àngel Crespo Sánchez, secretari general de Comissions Obreres del 

Barcelonès (CC.OO.); Sr. José Maria Martí i Martí, degà del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya; Sra. Àngels Guiteres Mestres, representant de la 
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya; Sra. Montserrat Balaguer, 

representant del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB); Sr. Julio Ríos 
Gavira, representant de la Federación de Casas Regionales y Entidades 

Culturales en Cataluña (FECARECAT); Sr. Antoni Cabré Segarra, representant 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (FECONGD).  
 

 
En representació de les entitats del Fitxer General d’Entitats 

Ciutadanes 
 
Sr. Enric Canet, representant del Casal dels Infants per a l’Acció Social als 

Barris; Sra. Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme; Sr. Ramon Tornero 
Massip, representant de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès; 

Sr. Miquel Àngel Essomba, director del Centre UNESCO de Catalunya; 
Sr. Javier García Bonomi, president de la Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA); Sra. Maria Rosa Lunas 

Masnou, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, 
Dones i Família (FOCAGG); Sr. Fabià Mohedano, representant del Moviment 

Laic i Progressista; Sra. Eulàlia Perarnau Clarasó, representant del Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta; Sra. Felisa Pérez Antón, 
representant de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD); 

Sra. Concepció Pujolar Contijoch, presidenta de l’Associació de Familiars 
Alzheimer de Barcelona; Sr. Amadeu Quintana Jolonch, representant de la 

Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec; Sr. Daniel Celma, representant de la 
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa; Sra. Maria José Vázquez Arias, 
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representant de la Federació ECOM de Barcelona; Sr. Jordi Puig i Martín, 

representant de la Xarxa Comunitària de Sant Antoni. 
 

 
Persones d’especial rellevància ciutadana 
 

Sr. Joaquim Calvo Jaques; Sr. Carles Duarte Montserrat; Sr. Enric Estrenjer 
Mortes; Sr. Miguel Àngel Fraile; Sra. Elisenda Rius Berga; Sra. Rosa Romeu 

Tarragona; Sra. Adela Subirana Cantarell. 
  
Persones del Registre Ciutadà 

 
Sr. Carlos Aledo Torres; Sra. Carmen Fisse Segarra; Sr. Jacint Ribàs Deix; 

Sr. Emilio Ruiz Pérez. 
 
 

Assistits per la secretària delegada, Sra. Maria Jose Calvo.  
 

 
Han excusat la seva assistència en aquesta sessió 

 
Sra. Àngels Estaller; Sr. Joan Bordetas i Castell; Sr. Joan Solé i Pujol; 
Sr. Albert Palazuié; Sr. Josep Ortiz Sacristan; Sr. Antonio Fortes Gutiérrez; 

Sra. Teresa Lloret; Sr. Joan Cuyas; Sr. Manuel Casas i Puig; Sra. Humà 
Jamshed; Sr. Josep Molina Ayala; Sr. Jordi Roglà de Leuw; Sr. Juan José 

Casado; Sr. Buenaventura Bassegoda; Sr. Oriol Bohigas Guardiola; Sr. Daniel 
Serra de la Figuera; Sra. Marisol Marques; Sr. Sebastià Salvadó; Sr. Lluís 
Sans; Sra. Muntsa Villanueva; Sra. Francina Alzina; Sra. Núria Galán Orriols; 

Sr. Josep Güell Ramon; Sra. Lluïsa Bertran Martí; Sra. Mercedes Cerdà Ramós; 
Sra. Cristina Dacruz Rovira; Sra. Marta Galceran Bercher; Sra. Marta Gallego 

Gregorio; Sr. Lluís Martín Garcia; Sra. Estel Muñoz Díaz; Sra. Maite Regodón 
Muñoz; Sr. Enric Tomàs de Castro.  
 

 

 
L’alcalde inicia la sessió donant la benvinguda a la totalitat dels membres del 
Consell de Ciutat i agraint-los que hagin assistit a aquesta segona sessió sobre 

l’estat de la ciutat. L’únic punt de l’ordre del dia és un torn obert de paraules 
per expressar la visió sobre l’estat de la ciutat en termes generals; el paper de 

l’alcalde consisteix, sobretot, a escoltar i prendre nota dels comentaris. 

Explica que, personalment, aquesta sessió sempre li és molt útil, en especial 
una setmana abans de celebrar un acte que també ha esdevingut una tradició: 

la conferència de l’alcalde sobre el balanç −en aquest cas− del 2010 i les 
perspectives de futur. Per tant, li és molt útil, i vol que tothom la consideri com 

una sessió, l’únic límit de la qual és el temps.  
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Informa que s’han estipulat uns quatre minuts per intervenció, i demana que 
s’intenti respectar aquest marge de temps perquè tothom tingui l’oportunitat 

de parlar. Obre un primer torn d’intervencions, tot confiant que la sessió 
serà útil per a la ciutat i per al seu alcalde. 

El Sr. Pau González excusa la presència de la Sra. Marta Cots, vicepresidenta 

primera i presidenta del Consell de Joventut. Explica que el Consell de Joventut 
de Barcelona considera que el 2010 s’ha caracteritzat per ser l’any de la crisi; 

una crisi que s’ha acarnissat especialment en alguns col·lectius, com ara el 
juvenil. Diu que l’atur juvenil és d’ aproximadament el 40 per cent, i que li 
agradaria −malgrat que és conscient de la dificultat que suposa− que els grups 

municipals, l’equip de govern i les associacions treballessin plegats per veure 
què es pot fer per solucionar aquesta qüestió.  

Quant al tema de la participació, fa referència a la consulta sobre la reforma de 
la Diagonal. Explica que no parlarà dels resultats, perquè ja hi ha hagut ocasió 
de fer-ho, però sí que vol remarcar alguns detalls del procés. Recorda que va 

ser una consulta en què els joves de setze a divuit anys van poder votar per 
primera vegada, cosa que va agradar a la seva entitat, ja que va representar 

una via per apropar les decisions a la gent jove, i perquè també van poder 
votar tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Barcelona que ho van voler 

fer. Creuen que la consulta és una altra via per apropar a tots els ciutadans i 
ciutadanes les decisions que afecten la ciutat, i que aquesta consulta sobre la 
Diagonal, concretament, ha de significar un punt de partida per anar molt més 

enllà. 

Agreix que el Consell de Joventut tingui la vicepresidència del Consell de 

Ciutat. Considera que és una aposta valenta que permet donar un lloc de pes a 
la gent jove. Alhora, convida les entitats i els òrgans de l’Ajuntament a 
reflexionar sobre la participació dels joves i la manera com poden acostar-los a 

les entitats. Creuen que això està lligat amb les dificultats de compatibilitzar 
els temps en el tema dels horaris, situació en què es troba tothom, i molt 

especialment la joventut. Assenyala que aquest any han estat parlant de com 
fer una ciutat humanament més sostenible: consideren que cal racionalitzar els 
horaris per facilitar aquesta participació i fer-la de millor qualitat. Saben que 

no és fàcil, i tampoc no tenen una solució concreta, però demanen a les 
associacions, a les entitats i als organismes que reflexionin sobre com es pot 

avançar en aquesta direcció.  

Explica que aquest any 2011 se celebrarà el Segon Congrés de les 
Associacions, amb diferents ponències i molts espais de debat. Convida a 

tothom a participar en les diferents ponències i debats que s’estan duent a 
terme, perquè és un bon espai per reflexionar sobre aquests temes i sobre el 

paper que hi poden tenir les associacions.   
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Acaba dient que un dels eixos del debat que afecta especialment el jovent és 

l’ús de l’espai públic. Assenyala que, últimament, les associacions tenen més 
traves per fer servir l’espai públic: un espai que és de tots i que el nostre clima 

fa que sigui molt agradable. Es queixa del fet que per als grans esdeveniments 
−com quan el Barça guanya un títol o, darrerament, per a la visita del Papa− 
es faci un ús desmesurat de l’espai públic, mentre que per a les entitats que 

treballen el dia a dia tot són traves. Són conscients que l’ús de l’espai públic 
pot generar conflictes, però volen que es faci un debat en què es tinguin en 

compte totes les posicions −les dels veïns, les del jovent, les de les diferents 
associacions− per tal de buscar fórmules que permetin gestionar i canalitzar 
aquest possible conflicte. 

Finalitza donant les gràcies i dient que confia que d’aquí a un any es tornin a 
trobar i puguin comentar les solucions a la crisi, i que tothom, cadascú des del 

seu àmbit, hagi fet molta feina i hagi fet Barcelona una mica millor. 

El Sr. Alejandro Goñi, vicepresident segon i president de PIMEC-Comerç, 
saluda l’alcalde, els regidors i regidores i les persones membres del Consell de 

Ciutat. Diu que al llarg de les últimes setmanes han escoltat diferents veus que 
defensen la necessitat de reformar l’avinguda de la Diagonal, i que aquestes 

declaracions tenen lloc vuit mesos després de la consulta ciutadana, quan 
semblava que la Diagonal havia estat condemnada a romandre tal com ara la 

podem trobar, i és que, encara que alguns intentin mirar cap a una altra 
banda, la urgència d’una reforma continua present. 

Recorda que, com és sabut, el Consell va donar suport a la iniciativa i va 

participar activament en el seu disseny i implementació, i que, d’acord amb les 
funcions que li atorga la Carta Municipal, va emetre un dictamen valoratiu 

sobre la consulta ciutadana en què es pronunciava principalment sobre els 
errors comesos durant la seva gestió. Diu que els empresaris continuen creient 
que la Diagonal està malalta, que és una avinguda sorollosa, amb un trànsit 

lent, insolidària amb els veïns de la zona i poc respectuosa amb el medi 
ambient; en definitiva, una avinguda hostil per al vianant. Comenta que els 

que hi entenen asseguren que és l’artèria més important de Barcelona, i creu 
que si fos així estaria a punt de patir un atac de cor. Diu que els empresaris 
volen que la Diagonal esdevingui una via amable, tranquil·la, que convidi a 

passejar i a anar de compres; volen que sigui una zona harmoniosa que faci 
compatible el trànsit i l’activitat econòmica amb el descans i el benestar dels 

que hi viuen; volen que sigui una veritable artèria sana per a la ciutat. 
Considera que s’ha de retornar la Diagonal als barcelonins i barcelonines. 

Explica que Barcelona és una de les ciutats europees amb més associacions de 

participació ciutadana. Diu que el moviment associatiu ha estat clau per al 
desenvolupament de la societat civil barcelonina al llarg de tot el segle XX; tots 

els districtes i barris de la ciutat compten amb associacions de veïns i veïnes, 
de comerciants, consells ciutadans, associacions esportives, culturals, 
municipals, de joves i de gent gran... Creu que l’Ajuntament és conscient 

d’aquest tret tan característic de la societat barcelonina, i s’hi ha compromès, 
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segons demostra l’aprovació, el passat 1 d’octubre, del Pla director de 

participació ciutadana 2010-2015. Diu que els empresaris creuen fermament 
que la participació ciutadana millora la qualitat de les decisions polítiques, i 

que, si bé això s’ha de potenciar, també és cert que, ara com ara, la 
democràcia directa no resol tots els problemes. Considera que la complexa 
societat actual es troba en un punt d’inflexió i que el pas d’una democràcia 

representativa a un sistema de partits ha posat en dubte alguns dels 
fonaments bàsics del model polític. Hi ha qui considera que la democràcia 

directa és la solució, però si tenim en compte els índexs d’abstenció política a 
Occident, probablement aquesta solució no sigui gaire encertada. 

Per això pensa que des de la dimensió municipal s’ha de pair què signifiquen 

els processos de democràcia directa, què són, per a què serveixen, quan es 
poden fer servir i quan no. Creu que el teixit associatiu es pot pronunciar sobre 

qualsevol afer municipal; en canvi, no és possible sotmetre totes les decisions 
polítiques a una consulta ciutadana. Diu que allò que no ens podem permetre 
−perquè ens hi juguem el futur de la ciutat− és que un procés participatiu 

malmeti o qüestioni un projecte polític que és necessari per a la ciutat. 
Repeteix que l’avinguda de la Diagonal necessita una reforma urgent, i que per 

poder-la dur a terme l’Ajuntament haurà d’escoltar el teixit associatiu 
barceloní. Ara bé, al marge d’aquesta col·laboració, l’obligació del sector públic 

consisteix a donar resposta als problemes actuals i a avançar-se als petits 
problemes d’ara, els quals, si ningú no hi intervé, sens dubte augmentaran.  

És conscient que algunes persones opinen que no cal tocar la Diagonal, però 

els empresaris saben que quan no s’actua a temps els problemes s’agreugen, i 
això també ho sap l’Ajuntament. Acaba dient que els empresaris donaran 

suport a tots els projectes i reformes que l’Ajuntament estimi necessaris per a 
la ciutat, sempre i quan els gestioni racionalment, amb valentia i convicció 
política.  

El Sr. Joan Bordetas, representant del Consell Ciutadà del Districte de 
l’Eixample, assenyala que en aquests temps que estem vivint, la proximitat, el 

suport i l’escalf són una eina imprescindible per avançar. Pensa que els barris 
normalment estan en equilibri quan tres de les potes que els sustenten − 
l’Administració, el comerç i la societat civil organitzada en entitats o en 

associacions− són fortes i resistents, però ara aquestes potes estan tocades. 
Creu que és en aquests moments quan les persones que tenen certes 

dificultats han de notar l’escalf i quan s’ha d’evitar que tinguin una sensació de 
desànim i de desemparament. 

Explica que a vegades passa que la voluntat hi és, però que sembla que faltin 

els mitjans econòmics i les tècniques o el coneixement del territori. Diu que en 
aquests casos tothom ha de saber que les entitats tenen el coneixement del 

dia a dia; el comerç és una font d’informació, i la fa circular amb rapidesa, i 
l’Administració disposa de mitjans i de tècnics que saben com tractar aquest 
territori. Per tant, creu que s’han d’esmerçar recursos a aconseguir que el 
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treball conjunt de les tres potes sigui eficaç i que la gent a la qual li van 

malament les coses i que se sent abandonada pugui rebre una resposta.  

Per finalitzar, li diu a l’alcalde que han de treballar conjuntament i −aquesta és 

la gran dificultat− posar els mitjans necessaris perquè aquest desig sigui 
tècnicament viable, a més de trobar entre tots un sistema de comunicació i 
d’atenció que constitueixi una xarxa capaç d’humanitzar les petites coses de 

cada dia.  

El Sr. Enric Sánchez Arias, representant del Consell Ciutadà de Ciutat Vella, 

diu que l’alcalde ja coneix els problemes de Ciutat Vella, perquè mantenen un 
contacte sovint, i que també sap que en aquests moments els problemes s’han 
disparat, per la qual cosa li demana que no abaixi la guàrdia. 

La Sra. M. Pilar Díaz, representant del Consell Rector de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat, saluda els presents i comenta que aprofita la 

intervenció per acomiadar-se com a representant del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i de totes les persones amb 
discapacitat de la nostra ciutat, perquè s’acosta el final del mandat, i el proper 

dia 2 d’abril se celebraran les eleccions per escollir els nous representants de l’ 
IMD. 

Explica que malgrat la greu crisi que estem patint, vol aprofitar per fer un 
recull ràpid d’alguns dels avenços que s’han fet des del Consell de Ciutat i les 

seves comissions de treball al llarg del 2010: en el procés de la Diagonal s’ha 
aconseguit la inclusió de la sensibilitat comunicativa amb relació a les persones 
amb discapacitat i l’eliminació de les barreres físiques en tots els espais; en la 

redacció del Pla de participació ciutadana, la incorporació de les esmenes i el 
reconeixement explícit de l’ IMD.  

Recorda que, a vegades, les millores que reivindiquen no són de caire 
econòmic, sinó més aviat informatiu, educatiu i solidari, i presten especial 
atenció a la plena integració social de les persones amb discapacitat. Posa com 

a exemple la plaça de Sant Miquel, on fins fa pocs dies hi havia quatre reserves 
d’aparcament per a vehicles amb mobilitat reduïda i avui només en queda una.  

Afirma que per al 2011 encara queden molts reptes que s’han d’assolir: una 
flota de taxis −ara deficient− adaptada a les persones usuàries de cadires de 
rodes; la ubicació dels contenidors accessibles a l’Eixample de Barcelona; la 

revisió dels encaminadors de les parades d’autobús; el dèficit pressupostari del 
servei porta a porta. Explica que són conscients de la situació de crisi que 

s’està vivint a la ciutat, i que no han oblidat que cal negociar i trobar un punt 
intermedi d’acord entre les parts, però que també cal tenir present que quan la 
crisi és més profunda, cal vetllar pels més vulnerables.  

Comenta que, sovint, les persones amb discapacitat de la nostra ciutat se 
senten marginades i excloses, i que de vegades les accions que cal fer no són 

de caire econòmic. Posa com a exemple el tema de la Carta de Ciutadania, que 



8 

 

el Consell ha debatut i ha treballat durant moltes sessions. Explica que s’ha 

demanat que la Carta no parli de «persones amb circumstàncies de 
discapacitat» perquè les persones «no tenen una circumstància, tenen una 

discapacitat». Aquesta demanda no costa diners, però cal negociar-la.  

Per acabar, fa un reconeixement explícit al regidor Sr. Ricard Goma per les 
millores dutes a terme a la residència Amílcar. Els familiars n’estan molt 

satisfets i li han demanat que ho manifesti en aquest plenari; i també al 
regidor de l’Eixample i excomissionat de Participació Ciutadana, Sr. Ramon 

Nicolau, perquè d’alguna forma és el que els ha inclòs en les comissions de 
treball de la Diagonal i del Pla director de participació ciutadana. 

El Sr. Vicenç Gasca, representant del Consell Municipal de Ciutat i Comerç, 

saluda els assistents i fa unes reflexions sobre el moment i les necessitats que 
tenen els comerciants de la ciutat. Explica que el comerç és el reflex de la 

societat i que està patint les conseqüències d’una forta recessió. Assenyala que 
no tota la societat està ofegada per la crisi, com tampoc no ho està tot el 
comerç, però pensa que els representants dels col·lectius han de lluitar per les 

persones a les quals representen i que ho estan passant més malament, 
perquè, desgraciadament, per motius diferents, molts comerciants es veuen 

superats pels esdeveniments i no poden fer front a aquests reptes.  

És per això que li diu a l’alcalde que hi ha una bossa de comerç en situació 

crítica, i li demana que entre tots siguin capaços de transmetre-li la confiança 
necessària per avançar en la reactivació del consum, ja que en aquests 
moments la incertesa fa que no gasti ni el que pot gastar. Els comerciants 

volen que es continuï donant suport, tant al sector del comerç com al de la 
restauració, i que s’assoleixi una ocupació propera al 25 per cent del total de 

l’ocupació de la ciutat, amb uns 220.000 llocs de treball, alguns dels quals, 
atesa la situació, corren un veritable perill.  

També volen que es preservi l’estil comercial de la nostra ciutat, per exemple 

en l’aspecte dels horaris comercials,  perquè en aquestes circumstàncies ningú 
no vulgui sota la capa del liberalisme econòmic fer saltar el nostre model 

comercial. Volen que els nostres carrers continuïn sent atractius i segurs, que 
es reforci la neteja i es continuï treballant conjuntament amb la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra per la seguretat als nostres carrers i als 

nostres establiments. 

Diu que creuen en la complicitat entre els àmbits públic i privat per trobar un 

recolzament a l’hora d’organitzar esdeveniments que promocionin i dinamitzin 
la nostra ciutat i el nostre sector, com el reguitzell d’activitats que s’han dut a 
terme aquest Nadal, o com els actes solidaris promoguts per associacions 

comercials, a fi i efecte que es puguin estendre per tots els eixos i barris, i 
perquè a tota la ciutat el teixit comercial també sigui una peça important en la 

cohesió social. 
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Acaba dient que volen que en aquests moments tan delicats es doni suport a 

les iniciatives que sorgeixen dels diferents col·lectius i empresaris del sector, i 
que es continuï treballant en estreta col·laboració amb l’Ajuntament i amb 

l’Àrea de Comerç, així com amb els diferents representants gremials, sectorials 
i territorials per tal que entre tots enfortim les accions que duran a reanimar 
l’activitat comercial i el consum. Creu que l’esforç de tots donarà els seus 

fruits, i, si més no, de ben segur que seran més solidaris i el camí serà menys 
feixuc. 

El Sr. Enric Piquet, representant del Pla estratègic de l’esport, explica que 
insistirà en el tema que va exposar en el plenari de l’Estat de la Ciutat de l’any 
passat. 

Pensa que el món de l’esport agraeix i aprova la venda que fa Barcelona de la 
seva marca, derivada dels esdeveniments de transcendència realment 

internacional que se celebren a la nostra ciutat i que fa que siguin reconeguts 
arreu del món; uns esdeveniments que projecten de manera positiva la marca 
Barcelona a l’exterior. D’altra banda, però, aquesta actuació contrasta amb la 

precària situació de moltes entitats esportives que s’estan empobrint i que en 
alguns casos fins i tot estan desapareixent; unes entitats modestes però que, 

per problemes que tots coneixen, cada dia tenen més dificultats per tirar 
endavant. 

Explica que no parla de les entitats difícils de reconduir, perquè això voldria dir 
un canvi d’hàbits, sinó de la manca d’instal·lacions esportives que hi ha a la 
nostra ciutat. Segons un estudi que se’ls va encarregar fa un parell d’anys, a 

Barcelona feien falta, com a mínim, entre tretze i quinze instal·lacions; és a 
dir, sales esportives per poder-hi practicar l’esport col·lectiu. Diu que la 

situació persisteix, però que no hi ha cap pla per resoldre-la, i el que és pitjor 
és que el cost de manteniment de les instal·lacions existents és tan alt, que el 
cost del lloguer de les pistes, encara que sigui inferior al cost real, és molt 

elevat per a les possibilitats d’aquestes entitats modestes. Diu que aquesta 
situació també representa un greuge comparatiu amb relació als pavellons 

municipals de fora de la ciutat de Barcelona, perquè no cobren res als clubs ni 
a les entitats que els utilitzen, ja que estan subvencionats.   

Explica que aquest tema de les subvencions ja és vell, i que ja seria hora de 

posar-lo sobre la taula. Caldria que aquestes instal·lacions esportives es fessin 
de manera coordinada entre Ensenyament i Esports per tal d’abaratir costós i 

facilitar a tothom la practica de l’esport a la ciutat de Barcelona. Diu que si bé 
les escoles compten amb un gimnàs per als seus alumnes, persisteix el 
problema dels pavellons per a les escoles i per als clubs. Resumint: hi ha 

poques instal·lacions i són cares per a les entitats, i se’ls exigeix que 
mantinguin els valors de la salut, de la formació i de la integració, propis del 

model de l’esport català a la nostra ciutat.  

Finalitza dient que aquesta manca d’instal·lacions a la nostra ciutat és evident, 
ja que no es tracta solament de la pràctica de l’esport, sinó també de l’impuls 
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d’aquests altres valors que avui són tan importants en el món de la joventut, i 

aquestes entitats, a través del voluntariat i de l’associacionisme, fan possible 
que l’esport català gaudeixi del prestigi que avui dia té. 

El Sr. Ricard Riol, com a representant del Pacte per la Mobilitat, diu que ens 
hem de felicitar, perquè és una bona noticia que un any més els principals 
indicadors de la mobilitat evolucionin favorablement, i malgrat que no ens 

trobem en una bona situació, no s’ha anat a pitjor: augmenta l’ús del transport 
públic, i es redueix, lleugerament, l’ús del transport privat. Aquest és el camí 

que prenen totes les ciutats europees, i la ciutat de Barcelona, que ha estat 
líder en mobilitat sostenible, també.  

Explica que les xifres són positives, però que estan preocupats, perquè els 

números cada vegada són menys significatius en el camp de la mobilitat. 
Tenim un bon share de transport públic, de mobilitat no motoritzada, en canvi, 

però, es percep un increment de la violència al carrer, que no es tradueix 
necessàriament en més accidents, però sí en una violència creixent, en un 
augment del soroll i en una ocupació indiscriminada de l’espai públic per part 

d’alguns mitjans de transport −un espai públic que ha costat molts anys de 
democràcia aconseguir recuperar− i uns incompliments flagrants de la 

normativa sobre la qualitat de l’aire, raó per la qual la Unió Europea ben aviat 
ens tocarà el crostó. 

Assenyala que el Pacte està preocupat, perquè les condicions de la mobilitat 
estan afectant massa la població de la ciutat. Pensen que l’alcalde d’una ciutat 
ha de vetllar pel compliment dels drets dels ciutadans i ciutadanes. Diu que 

poder-se moure per la ciutat és un dret inalienable, però que no hem de 
confondre dret amb oportunitat. Que totes les persones es puguin moure en 

condicions segures és un dret; no ho és, en canvi, aparcar un vehicle per cada 
habitant de Barcelona a qualsevol hora i en qualsevol lloc, perquè si això fos 
un dret, tothom en sortiria perjudicat, sobretot les persones més dèbils, les 

que van a peu o en transport públic. I diu això perquè de mica en mica anem 
perdent drets en el tema de la mobilitat i dels drets de la majoria, en forma 

d’ocupació de vorera, en forma d’ocupació del carril bus, i aquesta violència al 
carrer no és un problema de mitjans de transport, sinó d’actituds personals, de 
no considerar les persones iguals davant la via pública i d’imposar el temor al 

vehicle gran a la ciutat. Comenta que això és palpable quan cada dia certs 
vehicles passen a un metre dels vianants, injectant-los fum cancerigen 

directament als pulmons, o quan veiem tres vehicles que se salten els 
semàfors en groc o un o dos que se’ls salten en vermell. 

Diu que els preocupa que això no sigui el debat fonamental entre oposició i 

govern, perquè aquest és el problema principal de la mobilitat: el problema de 
la violència. En canvi, hi ha altres problemes més superflus, com determinar si 

la moto ha d’ocupar l’escàs espai reservat per al transport públic. També els 
preocupa que es generin consultes ciutadanes; no com a tals, ja que 
constitueixen una millora de la democràcia, però sí per a uns projectes que 

tenen un interès clar per a tothom. La reforma de la Diagonal no perjudicava 
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ningú; en canvi, no se li pregunta al ciutadà què opina sobre el fet que 

s’estigui construint una autopista −vial segregat sense interseccions− entre el 
nus de la Trinitat i l’estació de la Sagrera, o sobre les superilles i molts 

projectes que, a causa de la crisi o per una manca d’acord a l’Ajuntament, 
estan quedant aparcats: per exemple, el destacat projecte del Retbús, més 
important que la línia més llarga d’Europa, la línia 9, perquè amb un 2 o 3 per 

cent del seu cost −el mateix que el de la Diagonal− pot portar més persones. 
Diu que si a la nostra ciutat es donés prioritat a l’autobús, amb el 30 per cent 

dels autobusos actuals es podria dur la meitat dels passatgers que actualment 
duu TMB. Considera que és un projecte d’equitat social que assegura drets i 
redueix privilegis, i creu que Barcelona ha de ser capaç de trobar espai per al 

transport de tothom.  

Explica que és urgent que l’alcalde presenti un pla de transport públic del segle 

XXI; un pla d’autobusos eficients, perquè necessitem xarxes directes capaces 
de competir amb el vehicle privat. Considera que si s’han de treure places 
d’aparcament, doncs que es treguin, perquè al final duran molts milers de 

persones addicionals i garantirem aquest dret de la mobilitat, d’interès per a 
tothom, per al teixit econòmic, per al comercial, per a les persones que es 

preocupen per la salut pública, per a la recuperació de l’espai públic o per a la 
millora de la qualitat de vida i per a l’equitat dels ciutadans i ciutadanes.  

Assegura que és un projecte comú, i que tothom ha de caminar en el mateix 
sentit, i anima l’alcalde, que en la seva opinió és una de les persones de 
l’Ajuntament que més sap de mobilitat, a no defallir en aquest intent 

d’assegurar els drets dels més indefensos, que són els que mantenen aquesta 
ciutat en moviment. 

La Sra. Montse Balaguer, presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona, 
explica que sens dubte l’any 2010 ha estat un any complicat; un any que 
probablement no recordarem com un gran any en el qual s’han aconseguit 

grans fites, però sí com l’any de la crisi i com l’any en què ens hem adonat que 
cal canviar les formes de fer i que cal que aprenguem a gestionar plegats i 

d’una manera més eficient i eficaç. 

Comenta que durant l’any 2010 ha continuat la posada en marxa de la mesura 
dels barris. Els espais de participació creats a aquest efecte han anat 

treballant, i també s’han anat definint uns plans estratègics d’actuació 
específics per a cadascun dels barris. Malgrat tot, des del sector associatiu ja 

van avisar que la proposta metodològica per a la posada en marxa d’aquesta 
mesura era fluixa, i la pràctica així ho ha demostrat. Sovint, els consells de 
barri no han aconseguit ser, ni de bon tros, uns espais de referència; la 

ciutadania no associada continua i, per a les associacions, el fet d’haver-hi de 
participar ha suposat una sobrecàrrega de treball, la utilitat de la qual és 

clarament dubtosa.  

Assenyala que en aquests espais de participació s’hi estan treballant uns plans 
estratègics d’actuació concrets per a cadascun dels barris, però no es compta 
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amb una mostra prou representativa del teixit associatiu ni de la ciutadania a 

títol individual. A més, atès que els tècnics de barri no s’han dotat de suficients 
recursos per poder donar informació de qualitat i dinamitzar aquests espais 

amb garanties d’èxit, creuen que aquests plans estratègics simplement no 
seran realistes i que, per tant, no seran fiables.  

Pel que fa al procés de participació per a la reforma de la Diagonal, no poden 

entendre com és que un procés participatiu en què el protagonisme havia de 
ser per a la ciutadania, s’acabés convertint en un simple debat partidista. 

Pensa que ara no toca discutir els possibles errors tècnics del procés, ni si en el 
context de crisi socioeconòmica d’aleshores era adient o no dur a terme un 
procés participatiu d’aquelles característiques, però creu que va ser un 

gravíssim error acceptar la famosa opció «C» un cop ja s’havien consensuat les 
regles del procés participatiu entre totes les parts implicades. Aquest fet sens 

dubte va provocar que la ciutadania perdés l’oportunitat d’intervenir en un 
procés participatiu per definir un projecte de ciutat i es veiés forçada a prendre 
part en un plebiscit.  

Recorda que un elevat percentatge de les associacions de la ciutat van donar 
suport a la proposta del procés participatiu des del primer moment, perquè 

entenien que qualsevol projecte encaminat a fomentar la participació ciutadana 
era beneficiós per a la ciutat i contribuïa clarament a la millora de la qualitat 

democràtica en la seva gestió. Tanmateix, les associacions se senten molt 
decebudes amb l’actitud de tots els partits polítics, tant del govern com de 
l’oposició, perquè no van saber estar a l’altura de les seves expectatives.  

Respecte a la definició del Pla director de participació ciutadana, aprovat el 
passat mes de desembre, estan contents amb la manera com es va dur a 

terme el procés, si bé creuen que és un pla director poc agosarat, de tendència 
continuista. Tanmateix, pensen que ara cal creure-hi i vetllar perquè es 
compleixi. 

Respecte als pressupostos municipals per al 2011, recorda que a finals d’any el 
govern municipal va informar el Consell que moltes de les partides 

econòmiques destinades a subvencions i convenis amb les associacions de la 
ciutat es veurien minvades de forma significativa com a conseqüència de la 
crisi actual. Tenint en compte que les associacions duen a terme una tasca 

molt important en l’àmbit de la cohesió, la convivència, la prevenció, la 
construcció de la ciutadania activa i compromesa, expressen una gran 

preocupació per la repercussió que aquest fet tindrà en el desenvolupament 
dels seus projectes, així com en l’òptim desenvolupament de les polítiques 
socials a la nostra ciutat. A més, recorda un dels problemes endèmics de les 

associacions de Barcelona: la manca d’equipaments per dur a terme les seves 
activitats, així com el fet que cada cop sigui més difícil utilitzar l’espai públic. 

Malgrat tot, comenta que des del sector associatiu tenen motius per sentir-se 
satisfets amb la feina feta. Des del Consell d’Associacions de Barcelona 
continuen amb la cogestió de Torre Jussana, i han demostrat amb escreix que 
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la implicació de les associacions de la ciutat en la gestió d’un equipament i d’un 

servei municipal millora notablement els seus resultats i, per tant, la seva 
incidència en benefici del desenvolupament del teixit associatiu. En aquest 

sentit, agraeixen a l’equip de govern i al servei tècnic de Participació Ciutadana 
la seva implicació en la gestió d’aquest equipament. 

Finalment, informa que des del Consell d’Associacions de Barcelona també han 

impulsat el Segon Congrés de les Associacions, que va arrencar el passat mes 
d’octubre amb la finalitat de definir els reptes i estratègies d’actuació del teixit 

associatiu de la ciutat de cara als propers anys. Es tracta d’unes estratègies 
que sens dubte contribuiran a evitar que es repeteixi el que no els ha agradat 
d’aquest any 2010, i que també ajudaran a posar en valor tota la feina que 

han fet fins ara i tota la feina que seran capaços de fer per a la millora de la 
ciutat. 

El Sr. Carles Carreras Verdaguer, vicerector de la Universitat de Barcelona, 
diu que vol portar la veu de la Universitat de Barcelona a aquest Consell de 
Ciutat. 

Explica que, tal com tothom ha pogut llegir a la premsa, durant aquests últims 
temps la Universitat de Barcelona ha estat envoltada d’una certa polèmica, 

perquè és una universitat molt gran i perquè és una universitat molt viva. Diu 
que sempre han tingut polèmiques, però que abans no sortien als mitjans de 

comunicació. 

Pensa que normalment s’oblida que la universitat treballa de forma pràctica 
contra la marginació dels joves, que en aquest cas integren un col·lectiu de 

noranta mil persones, considerades com els malalts d’un hospital, i que quan 
es parla de la gestió eficaç de la universitat, es parla d’ells com si fossin els 

gerents d’un hospital, que no cal que necessàriament siguin metges. Ara bé, 
els estudiants no són malalts; els malalts no participen democràticament en el 
procés de la seva cura, i els estudiants sí. La participació directa dels 

estudiants en el seu procés de formació és fonamental. I pensa que en el seu 
àmbit segurament s’ha fet més per construir la democràcia que avui tenim que 

no pas en els àmbits sobre els quals els han donat consells, i recorda com es 
podria fer història de la tancada al Paranimf el 1956. Diu que fins i tot amb els 
disbarats que han fet −perquè també tenen dret a equivocar-se−, han lluitat 

per mantenir el debat i perquè no es margini de cap manera els joves, ja que 
la funció bàsica de la Universitat és formar els gestors de la societat futura. 

En aquest sentit, recorda que la seva obligació consisteix a defensar el debat i 
la democràcia. Explica que han de lluitar contra les simplificacions i les 
generalitzacions, com la del descrèdit de la classe política, de què tant es 

parla. Diu que el que ha passat a Arizona és un exemple terrible de fins a on 
pot portar aquest «caïnisme» interessat i dels extrems als quals ens pot 

portar, i que han de lluitar contra això. Reconeix que poden tenir polèmiques, 
potser poc raonables, però que no només parlen i voten, sinó que també 
prenen decisions, potser equivocades, i en aquest cas a la ciutat han de lluitar 
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contra el cofoisme, que és una malaltia bastant inveterada a la nostra ciutat, i 

contra el catastrofisme.  

Explica que a la universitat, enmig de la manca de recursos i enmig de tota 

aquesta desmoralització amb què ens volen fer tancar la boca, realment són 
molt optimistes pel que fa al futur. Informa que l’any 1985, el doctor Bricall, 
aleshores rector de la Universitat de Barcelona, va crear una xarxa 

d’universitats internacionals, el Grup Coïmbra, que aplega les universitats 
europees més antigues radicades a ciutats no capitals: Coïmbra, Salamanca, 

Lovaina, Bolonya, Istanbul. Paral·lelament, a Barcelona es va crear la Xarxa 
Institucional de les Universitats de les Capitals d’Europa, també coneguda com 
a «ÚNICA». Avui els han demanat que organitzin una reunió d’Única a 

Barcelona, que no és cap capital d’Estat, i pensa que és perquè Barcelona té 
un altre potencial. 

Recorda que la ciutat és una frontissa entre l’àmbit] local i l’àmbit] global; que 
la ciutat no pot ser una illa, i que tot el que passa aquí està relacionat amb el 
que passa arreu. Això de la globalització no és pas un eslògan; pot agradar o 

no, però és una realitat pragmàtica que ens obliga a defensar sempre la nostra 
identitat, però sense lluitar contra l’alteritat, perquè, tal com diu una frase 

cèlebre, Barcelona serà cosmopolita o no serà, com, d’altra banda, qualsevol 
altra ciutat. 

La Sra. Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, agraeix la possibilitat d’exposar, com a membre 
del Consell de Ciutat, una valoració del govern de la ciutat. Destaca tres 

aspectes positius que té la nostra ciutat respecte d’altres, i que no es poden 
perdre, i tres desafiaments de cara al futur. 

Pel que fa als aspectes positius, destaca, en primer lloc, l’Acord Ciutadà per a 
una Barcelona Inclusiva. Creu que el model de compromís del teixit associatiu, 
i d’altres agents socials de la ciutat, gràcies a les polítiques socials impulsades 

per mitjà de l’Acord Ciutadà, constitueix un model pioner i un actiu de la ciutat 
que cada vegada la fa més forta. En segon lloc, ressalta el manteniment del 

pressupost en polítiques socials, perquè en aquest moment de crisi 
l’Ajuntament ha sabut mantenir i incrementar lleugerament el pressupost en 
polítiques socials; i, en tercer lloc, subratlla la gestió pressupostària, que fa 

que, en comparació amb altres ciutats espanyoles, les entitats puguin mantenir 
la qualitat de l’oferta de serveis. 

Quant als desafiaments de cara al futur, en primer lloc creu que Barcelona 
necessita posar més en valor l’aportació a la cohesió i al benestar que duen a 
terme les més de 2.650 entitats socials que hi ha a la ciutat, i fer-ho 

especialment en l’àmbit de la contractació pública per mitjà de les clàusules 
socials, que haurien de recollir i de tenir en compte aquests valors afegits 

específics que aportem les entitats no lucratives en el servei d’atenció a les 
persones. Considera que Barcelona s’ha de proposar liderar la implementació 
d’aquestes clàusules socials en la contractació pública, perquè no pot ser que 
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s’estiguin fent passos enrere, com en el servei d’atenció a les persones, on 

encara no s’hi inclouen clàusules socials significatives i on l’oferta econòmica té 
un valor del 80 per cent, mentre que el dels aspectes tècnics és del 20 per 

cent, la qual cosa es tradueix en una situació que no afavoreix l’eficiència 
social ni la qualitat dels serveis, a més de significar una degradació dels serveis 
d’atenció a les persones. 

En segon lloc, s’ha de continuar mantenint la inversió social i incrementar els 
pressupostos en polítiques socials; és a dir, inversió en capital humà i en 

convivència. 

I, en tercer lloc, cal renovar i enfortir les polítiques de proximitat. Pensa que 
malgrat l’error d’enfocament i el mètode de la consulta de la Diagonal, s’ha de 

valorar la intenció, ja que pretenia ser un pas endavant en matèria de 
polítiques de proximitat. Creu que cal avaluar a fons aquest esdeveniment i el 

conjunt de la política de proximitat de l’Ajuntament per tal de poder-la renovar 
i enfortir, i que no quedi arraconada per culpa d’haver-se viscut com una mala 
experiència. 

El Sr. Enric Canet, representant del Casal dels Infants del Raval, explica que 
El Periódico del dia 31 de desembre parlava d’un increment d’un milió d’euros 

en la partida de beques de menjador per cobrir totes les sol·licituds de beques 
de menjador escolar, de manera que cap infant que ho necessiti no es quedi 

sense aquesta ajuda. Ara bé, a principis d’aquest curs, 2.565 famílies, que tot i 
que complien els requisits exigits estaven en llista d’espera, es van trobar que 
el consistori ja havia esgotat la partida assignada a aquesta finalitat.  

Explica que és cert que s’ha produït un increment de beques de menjador, i 
agraeix aquest esforç, però demana a l’alcalde poder confiar que tots els nens i 

nenes tinguin garantit, almenys, un àpat de qualitat al dia, encara que la 
partida del pressupost s’hagi d’incrementar més. Considera que, quan es parla 
d’aquests volums d’euros i es tracta d’un tema tan important com aquest −que 

els nostres infants mengin com cal− potser no cal ajustar tant −no ve d’un, ni 
de dos, ni de tres milions d’euros−, i s’ha de pensar en la quantitat que 

representa per al pressupost municipal, que és bastant més elevat. 

Això ho diu perquè encara s’aplica el sistema de mitges beques: les famílies 
l’aprofiten la primera part del curs i, en teoria, durant la segona part, l’infant 

menja a casa. Aquest sistema s’està fent servir des de fa més de quinze anys, 
però se sap que, en molts casos, no garanteix un àpat de qualitat, ja que molts 

nens i nenes mengen entrepans freds a casa seva o al carrer. És cert que 
sempre es pateix perquè el sistema no generi picaresca, i que moltes vegades 
l’assistencialisme porta a una cronificació que bloqueja el futur de l’autonomia 

de les persones, i que la col·laboració conjunta dels serveis socials i de les 
entitats segur que pot garantir la cobertura a la gent que ho necessita de 

veritat −dissortadament, n’ha augmentat el volum−, però creuen que amb 
l’alimentació dels més petits, siguin d’on siguin, i independentment de la seva 
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situació familiar, ningú no hi vol jugar, i no es poden transformar en una arma 

política. 

El Sr. Miquel Àngel Essomba, en nom del Centre UNESCO Catalunya, desitja 

a tothom un molt bon any, ple d’esperança i de projectes que es puguin 
complir, no només des de l’Ajuntament, sinó des de cadascuna de les entitats 
que representen. 

Explica que vol comentar una qüestió que des del Centre UNESCO de 
Catalunya consideren una tendència: el fet que Barcelona cada vegada sigui 

més global i formi part d’engranatges de caràcter més ampli que la depassen. 
Creuen que les conseqüències d’aquests engranatges i mecanismes s’han de 
resoldre des de la ciutat. Diu que l’any 2010 hem tingut ocasió de veure 

diverses manifestacions d’aquestes característiques, en tots els àmbits 
−educació, diversitat..., temes que treballen des de la seva organització–, i de 

cara al 2011, el que els agradaria és que, encara que moltes vegades la ciutat 
de Barcelona es vegi empesa a donar una resposta a situacions que ella 
mateixa no ha creat, aquesta resposta des de la ciutat es faci des d’una 

personalitat pròpia que comporti més democràcia, més justícia, més capacitat 
de catalanitzar la ciutat, de ser una Barcelona més universal.  

Per exemple, l’any 2011 tenim una oportunitat extraordinària per fer de 
Barcelona una ciutat més democràtica: les eleccions municipals, en què moltes 

persones de nacionalitat estrangera podran exercir, de vegades per primer 
cop, el seu dret de vot. Voldria que des de l’Ajuntament de Barcelona es fessin 
tots els possibles perquè, no només els ciutadans i ciutadanes de Barcelona de 

nacionalitat espanyola s’animin a votar −ja que la festa de la democràcia és 
per a tothom− sinó que, particularment els ciutadans i ciutadanes de 

Barcelona que no tinguin la nacionalitat espanyola disposin d’informació que 
els faciliti l’accés al vot i que, per tant, es fomenti d’una manera molt particular 
la seva participació en la festa de la democràcia.  

Perquè Barcelona sigui més catalana, i això implica necessàriament que també 
sigui més universal, tenim una ocasió excel·lent aquest 2011: refermar la 

catalanitat de l’escola de Barcelona; que sigui quina sigui la seva titularitat o 
orientació −pública, privada o concertada−, l’escola de Barcelona entén que la 
llengua vehicular de l’ensenyament és la llengua catalana, i que això la fa més 

justa i, a la vegada, més universal.  

Pel que fa a les polítiques socials, també hauríem de tenir la capacitat de no 

posar-hi pals, de no posar-hi frens. Això és importantíssim perquè Barcelona 
sigui més justa, i malgrat que visqui les conseqüències d’una crisi no volguda 
ni promoguda des de la ciutat, en àmbits com ara la salut, el treball i d’altres 

que ja s’han comentat, tinguem la capacitat que des dels pressupostos −però 
també des de les iniciatives del Consistori− aquestes qüestions siguin 

prioritàries i, d’alguna manera, no siguin susceptibles de retallades de cap 
mena.  
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Finalment anima que es treballi precisament en aquestes qüestions i posa a 

disposició de l’Ajuntament i del conjunt del seu teixit social, les persones aquí 
representades, el saber limitat i humil que des del Centre UNESCO de 

Catalunya puguin aportar perquè això sigui una realitat. 

El Sr. Jordi Puig, representant de la Xarxa Comunitària de Sant Antoni, valora 
positivament l’interès que ha tingut i que encara té l’Ajuntament a l’hora 

d’impulsar la participació i de promoure l’associacionisme i de donar-li suport. 
Pensa que això és molt important, perquè fa ciutat. Comenta que les 

associacions treballen per lluitar contra la crisi, però que també la pateixen i, 
per tant, aquest suport el valoren molt. 

Assenyala tres elements que els preocupen i que volen compartir amb tothom; 

temes concrets com a entitat de barri. En primer lloc, ja fa temps que s’han 
adonat que hi ha un desequilibri territorial molt significatiu en la distribució 

dels centres de barri. Els centres de barri són uns equipaments molt útils i, allà 
on n’hi ha, es nota que funcionen bé, perquè acaben tenint una implicació molt 
positiva en el dia a dia i són un recurs important per a la participació i per a 

l’associacionisme, mentre que on no n’hi ha, en especial amb la crisi, es troben 
a faltar. 

En segon lloc, quant al tema de la gestió i la cogestió d’equipaments per part 
d’entitats i d’associacions que s’està duent a terme en alguns territoris, veuen 

que no sempre hi ha un criteri clar, i consideren que això s’ha de resoldre de 
manera urgent, a fi i efecte que no hi hagi problemes de transparència ni 
d’arbitrarietat com els que s’estan produint en alguns casos i que generen 

malestar.  

En tercer lloc comenta que les entitats de barri són fràgils, i amb la crisi encara 

més, i això fa que, per exemple, encara es trobin massa indefenses davant 
l’Administració. Considera que els districtes encara tenen massa marge per 
enfortir o per debilitar associacions −subvencions, convocatòries, oferiment de 

col·laboracions amb l’Ajuntament, tipus d’informació rebuda− i que cal 
treballar en aquesta qüestió, perquè és la salut democràtica de model 

associatiu de Barcelona el que hi ha en joc. 

Finalitza agraint l’oportunitat d’haver pogut compartir aquestes reflexions amb 
l’alcalde.  

La Sra. M. José Vázquez, presidenta de la Federació ECOM Barcelona, diu 
que des d’ ECOM volen que sigui la ciutat referent de la discapacitat. Explica 

que Barcelona té polítiques importants adreçades a les persones amb 
discapacitat física; l’Ajuntament ha aprovat el Pla d’habitatge; un pla important 
que, a més a més, contempla i dóna solució a les necessitats de les persones 

amb discapacitat física; hi ha un Pla d’equipaments que s’està executant; un 
model d’accessibilitat universal i transport públic accessible; l’Ajuntament ha 

apostat pel suport a les activitats lúdiques de les persones amb discapacitat 
física impulsant un servei auxiliar de vestidor en els poliesportius municipals; i, 
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per descomptat, hi ha un òrgan de participació, l’IMD, que és l’òrgan de 

participació de les persones amb discapacitat. 

Creu que no s’ha d’abaixar la guàrdia, perquè hi ha el perill que Barcelona deixi 

de ser un referent en les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat i 
plantejar reptes de futur. Explica que cal executar el Pla d’habitatge, en 
especial pel que fa als habitatges per afavorir la vida independent; cal 

demanar i exigir a la Generalitat que s’acordin de manera concertada les 
places del Pla d’equipaments, perquè a Barcelona hi ha equipaments totalment 

equipats i amb llista d’espera sense adjudicar. 

Considera important i un repte de futur el control de l’accessibilitat a la via 
pública, a l’edificació pública i privada, i al transport públic, perquè encara es 

construeix incomplint la Llei d’accessibilitat i amb barreres arquitectòniques. 

Cal donar un impuls a la partició, i és un repte de futur valorar el model de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per enfortir la participació. Un 
altre repte de futur és l’autonomia personal. Creu que l’Ajuntament ha de fer 
un gran esforç perquè totes les persones amb discapacitat puguin exercir els 

seus drets com a ciutadans i ciutadanes; perquè aconsegueixin el màxim 
d’autonomia personal, i també cal que ampliï el projecte de l’assistent 

personal, que de moment és un projecte pilot. 

Comenta que cal donar un suport ferm al Tercer Sector Social de la 

Discapacitat, que en aquests moments està gestionant el 92 per cent dels 
serveis adreçats a les persones amb discapacitat. Demana que l’Ajuntament 
promogui un nou model de finançament que permeti l’estabilitat dels serveis i 

programes, i que no ofegui la gestió amb la burocràcia diària, obligant-los a 
demanar pòlisses de crèdit. 

Acaba dient que l’Ajuntament de Barcelona ha de continuar sent un referent en 
polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, i que ECOM treballarà 
amb les diferents àrees i departaments municipals i amb l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat, per tal que es facin projectes l’objectiu dels quals 
sigui que les persones més vulnerables puguin exercir els seus drets; i això vol 

dir treballar per la cohesió social.  

El Sr. Miquel Àngel Fraile felicita a tothom per aquest debat, ja que permet 
fer aportacions que ajuden a conèixer les inquietuds dels altres. Sap que 

aquesta carta als Reis no sempre es compleix, però situa les seves il·lusions i 
expectatives.  

Explica que per fer les coses es necessiten diners, però que els diners 
s’aconsegueixen a través de les taxes i els impostos que bàsicament fan els 
empresaris. Afegeix que també poden haver-hi subvencions de l’Estat i d’altres 

administracions, però que sense activitat econòmica no funcionarem. Diu que 
la situació de crisi econòmica que s’està patint arreu, en el sector comercial es 

pateix d’una manera molt dramàtica, i que, per tant, una actitud favorable a la 
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sostenibilitat del comerç, especialment del petit comerç, és una actitud que ens 

convé a tots plegats.  

Comenta que des del segon trimestre del 2008 fins al segon trimestre del 2010 

Catalunya ha perdut 50.000 llocs de treball en el món del comerç, i més de la 
meitat són a la ciutat de Barcelona, i que ara, més que mai, el petit comerç 
necessita que s’eviti la proliferació de la venda il·legal, tant en locals 

comercials com a la via pública. 

Considera que l’Ajuntament, encara que no sigui competència seva, pot 

afavorir la incorporació de nous professionals a l’activitat comercial a la ciutat, 
i demana que es posin al dia les ordenances, i que tirin endavant els comerços 
d’alimentació que s’estan discutint i el Pla d’equipaments comercials. Creu que 

l’Ajuntament ha de fer un esforç pel que fa als temes relacionats amb la 
integració de la immigració, comercial i no comercial, a fi i efecte que 

Barcelona tingui un únic model de comerç. 

Un altre tema que el preocupa són les obres que hi ha a la ciutat, perquè les 
afectacions sempre són brutals. És conscient que han de fer molts sacrificis 

perquè al final l’obra sigui un èxit, però, pel camí, l’activitat comercial es veu 
absolutament pertorbada i demana una solució que pugui compensar els anys 

de penúria que pateix l’activitat comercial durant l’execució de les obres, 
perquè quan s’acaben tot està molt bé, però pel camí ha desaparegut molta 

gent.  

Parla del tema de la seguretat, que per als comerciants és un tema 
importantíssim. Diu que no està satisfet quan veu que a les enquestes l’índex 

de victimització dels ciutadans i ciutadanes sempre es manté en el 20 per cent. 
Per acabar, diu que és veritat que demanen, però que també actuen, i informa 

que es van personar per coadjuvar en tots els procediments sobre els aldarulls 
del 29 de setembre i que els van demanar 30.000 euros per poder-ho fer, i diu 
que si no es troba un altre sistema difícilment podran col·laborar.  

La Sra. Adela Subirana comenta que li agrada molt veure la força que té la 
ciutat entre tots el membres del Consell de Ciutat. Assenyala que en un any 

com el que comença li sobta que ningú no hagi parlat d’austeritat. Creu que és 
just que tothom demani més ajut, però vol que es facin el càrrec que els 
empresaris estan vivint uns moments molt durs. Diu que cada dia estan 

desapareixent empreses, i li sembla que la ciutat −tothom− hauria de saber 
què és el que s’ha de fer perquè aquesta crisi la puguin resistir entre tots, 

ajudant-se mútuament. Creu que des de l’Ajuntament, des de les polítiques, 
des del pressupost general del nou any, s’hauria de fer pedagogia amb la 
cultura de l’esforç. Comenta que quan es viatja fora, es veu que la gent ha fet 

uns esforços molt grans i demana que tots plegats pensin que és un any 
d’austeritat per després poder recuperar l’equilibri. 

El Sr. Jordi Gras Mateu, representant del Consell Ciutadà del Districte de 
Sant Martí, demana proximitat de l’Ajuntament cap a la ciutadania. No demana 
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que estigui a prop −tot sovint se’ls veu propers−, sinó un altre tipus de 

proximitat. Posa com a exemple les obres de l’AVE. Diu que quan s’estan 
acabant es van arreglant els carrers per on passa, però no pas els carrers del 

costat, on hi ha desperfectes que fa molt de temps que ningú no arregla, i això 
que preocupa un veí i un altre en el dia a dia els fa pensar que l’Ajuntament no 
es preocupa per ells, i es va reproduint aquest sentiment entre la majoria 

silenciosa de la ciutadania. Creu que resoldre aquestes petites coses que no 
necessiten una gran inversió fa que la ciutadania senti l’Ajuntament molt més 

proper.  

Explica que també hi ha una minoria de ciutadans i ciutadanes més actius, i 
també amb més neguit; que quan conversen amb els funcionaris i els tècnics 

municipals tenen la sensació que hi ha una barrera que dificulta molt la 
participació, i per això també els demana proximitat i que facilitin la 

participació, perquè l’Ajuntament no només està integrat per la classe política, 
sinó també pels tècnics i els funcionaris, que són els que porten la ciutat dia a 
dia i els que donen una imatge molt real de l’Ajuntament envers la ciutadania. 

El Sr. Antonio Guillen Martínez, representant del Consell Ciutadà del 
Districte de Sants-Montjuïc, diu que és veritat que a Barcelona li calen moltes 

coses, que hi ha molts processos oberts i que s’ha de continuar treballant per 
mantenir els estàndards que hem aconseguit, però creu que si es compara 

amb moltes altres ciutats i moltes capitals europees, Barcelona se situa en un 
nivell molt alt quant a la qualitat del seu espai públic i de molts dels serveis 
que ofereix als seus ciutadans i ciutadanes, i que s’han aconseguit molts 

objectius, malgrat que encara quedin moltes coses a fer.  

Dóna suport a la intervenció de la representant del Consell d’Associacions de 

Barcelona en tot el que ha dit amb relació al referèndum de la Diagonal i, en 
definitiva, amb relació al tema de la participació ciutadana; un tema del qual 
es parla molt, però que també genera moltes incoherències i moltes anades i 

vingudes. 

Explica que una qüestió és real, i és que estem vivint una crisi profunda, una 

crisi que posa de manifest una incògnita: saber qui governa realment el món, i 
si es governa a través de la democràcia −i aleshores la població és la que té la 
possibilitat de decidir−, o si realment hi ha uns elements amagats que són els 

que provoquen unes crisis cícliques, sempre amb els mateixos beneficiats i 
també amb els mateixos perdedors.  

Diu que la ciutat és tan diversa com la realitat mateixa. Explica que al districte 
de Sants-Montjuïc hi ha tres barris diferents, amb característiques diferents: 
Sants i Poble-Sec, tots dos amb una força associativa molt important, i la 

Marina, on viuen moltes d’aquestes persones que tenen com a força la seva 
capacitat de continuar lluitant, la seva força de treball, i que també han 

aconseguit que la ciutat arribi a ser el que ara és. Per tant, demana que es 
continuïn tenint en compte el que s’anomenen «barris perifèrics», i que es 
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continuï amb les polítiques socials de suport, perquè sense aquestes polítiques 

segurament ara estaríem en unes condicions de convivència diferents.  

Acaba dient que, des d’aquest punt de vista, l’associacionisme és un element 

importantíssim als barris, i demana que es continuï donant suport a la xarxa 
associativa de la ciutat, molt especialment als barris que tenen més dificultats.  

La Sra. Anna González Batlle, representant del Consell de les Dones de 

Barcelona, diu que és cert que sovint es tendeix a pensar que Barcelona és 
com el Titànic, que s’enfonsa, però que encara no s’ha enfonsat. I pensant en 

la ciutat de Detroit i en la situació tan catastròfica en què es troba, en com hi 
ha arribat i en quines mesures s’estan prenent, pensa en la diferència tan 
important de models de ciutat i en com el model de ciutat de Barcelona està en 

millors condicions per fer front a la crisi actual i al futur.  

Com a membre del Consell de les Dones explica que l’any 2010 el plenari de 

l’Ajuntament va aprovar les 560 propostes de dones per transformar Barcelona 
que es van formular durant el II Congrés de Dones, i que constituiran la base 
per al nou Pla municipal per a les dones del 2011-2014; un Pla amb diferents 

eixos, com ara el tema de la ciutadania (la Carta de la Ciutadania), o el Pla 
dels usos del temps, que alguns, com ara el mateix Consell de Ciutat, han 

estat treballant.   

Com a veïna de Ciutat Vella, diu que és cert que Barcelona té barris molt 

diferents, que també s’ha avançat molt en la qüestió d’intentar que tots els 
districtes i barris tinguin un mínim comú denominador de qualitat de vida, de 
benestar, però que encara no s’ha aconseguit del tot. Considera que un dels 

forats és Ciutat Vella, i mentre els veïns i veïnes no siguin els protagonistes 
principals del territori, no anirem bé. Comenta que s’ha parlat del comerç de 

proximitat com una base de la cultura comercial de Barcelona que la diferencia 
de moltes altres ciutats, però que a Ciutat Vella han d’anar a fora, a les grans 
superfícies, perquè el comerç de proximitat ha desaparegut.  

Pel que fa a la recollida selectiva, en concret al desplegament de la fracció 
orgànica −que forma part de la seva feina−, pensa que l’Ajuntament ho ha fet 

bé, que els resultats que s’estan aconseguint són bons, però que cal treballar 
més, perquè, una vegada més, en alguns llocs de Ciutat Vella no tenen la 
possibilitat de fer-ho, ja que en teoria hi ha un porta a porta, però en la 

pràctica no és ni un porta a porta ni és res.  

El Sr. Josep Maria Martí, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

primer de tot comenta la seva experiència com a persona que des de fa més 
de vint anys convoca els premis ONDA de ràdio i televisió que se celebren a 
Barcelona i que compta amb l’assistència de directius d’empreses de ràdio i 

televisió de tot Europa i d’Amèrica. Explica que quan aquestes persones −la 
majoria de les quals són periodistes− fan el relat de la ciutat que veuen i que 

viuen, ell té la sensació que s’han equivocat de ciutat, perquè un cop que 
marxen, sembla que han vist una altra ciutat. Pensa que tenim una ciutat amb 
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prou nivell de qualitat per tenir l’autoestima una mica més alta de la que 

tenim, i que per a ell és una percepció que es consolida, no solament pel que 
expliquen els de fora, sinó també per altres experiències, com la de participar 

durant molts anys en uns premis de Benestar Social, on, com a ciutadà, veu 
amb orgull que hi ha, d’una banda, moltes associacions i molta gent que es 
dediquen a les altres persones d’una manera absolutament altruista, i, de 

l’altra, professionals que hi posen alguna cosa més que la professió, i això li 
sembla que és un valor de ciutat. 

Creu que si aquesta autoestima no sorgeix, de vegades és per culpa dels 
mitjans de comunicació, i d’altres per culpa dels ciutadans, que pensen que és 
més positiu tenir l’autoestima baixa i ser molt autocrítics. Diu que hem de ser 

autocrítics, però que tampoc ens hem de passar, i que és important saber que 
hi ha notícies que són positives, que fan referència a la ciutat i que expliquen, 

no les qüestions conjunturals de governs i de partits, sinó el valor de les 
persones de la ciutat. Explica que quan se sent més orgullós de ser barceloní 
és quan surt a fora i la gent li diu: «Ah! Barcelona. Ah! Quina ciutat, quina 

gent, quin nivell de cultura que teniu». Aquest comentari li alegra les orelles, 
però creu que ho diuen de veritat; que és així com ens perceben.  

Li sembla que la democràcia, les associacions, la gent que ha estat treballant 
per la ciutat durant tots aquests anys, han construït una ciutat forta, que té el 

valor fonamental en els seus ciutadans i ciutadanes. El problema per a ell és 
que en una situació de crisi el que prima són els relats negatius de la crisi, 
malgrat que també hi ha relats positius. Creu que en una situació de crisi 

−com les moltes que ha viscut aquesta ciutat durant la seva llarga història− el 
que s’hauria de fer és incrementar els relats positius de la gent que se’n surt; 

de la gent que penca; de la gent que, malgrat les dificultats, tira endavant; 
dels ciutadans i ciutadanes que, com els botiguers, parlen de la ciutat i ajuden 
a fer convivència, a fer barri, a fer carrer; que fan que la ciutat sigui menys 

anònima i més personalitzada. Creu que tenim un patrimoni comú valuós que 
s’ha generat gràcies a l’esforç de moltes persones, i creu que aquest és un 

valor que hauríem de posar en evidència, perquè és una de les coses que fa 
pensar que aquesta ciutat sortirà de la crisi. Creu que aquest és un aspecte 
que s’hauria de transmetre als ciutadans i ciutadanes, perquè de discursos 

negatius i confosos sobre la crisi ja se n’han fet prou.  

Acaba dient que les informacions han de ser clares i que cal posar en evidència 

els valors; tot allò que té de bo la ciutat, i també tot allò que té dolent, perquè 
el que és demostrable és que aquesta ciutat ha estat capaç de resoldre molts 
dels problemes endèmics que tenia. 

La Sra. Alba Cuevas, representant de SOS Racisme, comença dient que la 
crisi econòmica i social ha fet augmentar la conflictivitat i el risc de fractura 

social a la nostra ciutat. Explica que el 2010 ha estat un any polèmic pel que fa 
a la gestió de la diversitat i dels processos d’acolliment i d’integració de 
persones estrangeres als municipis; per exemple, negar el padró a les 

persones estrangeres que es troben en una situació administrativa irregular, o 
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delatar-les a la policia; mocions i decrets per negar l’ús del vel integral; 

declaracions incendiàries de partits polítics vers el poble gitano i, evidentment, 
també una campanya d’eleccions autonòmiques molt propera, tot i que s’ha 

centrat, en part, en un debat irresponsable amb relació a la població 
immigrada.  

Explica que és prioritari treballar per construir aquesta ciutat justa i inclusiva 

que molts com ells reclamen i que treballen per ella; una ciutat que garanteixi 
la mobilitat social de les persones i que eviti la creació de guetos; una ciutat en 

què l’educació i l’accés als drets i serveis bàsics tinguin un paper fonamental, i 
que avanci en polítiques que garanteixin la igualtat de drets i d’oportunitats. 
Diu que coneixem ciutats que no se’n surten −recorda els fets que es van 

produir a París fa cinc anys−, però creu que a Catalunya, i en concret a 
Barcelona, tenim les eines per construir un camí diferent, com ara el valor 

afegit de moltes associacions, entitats i iniciatives que estan treballant en 
aquesta línia i que volen continuar així.   

Diu que tenen clar que el camí no és el de les mocions que les darreres 

setmanes han aprovat alguns ajuntaments catalans i que demanen al govern 
de l’Estat espanyol negar o dificultar les sol·licituds d’arrelament o 

d’agrupament familiar a les persones immigrades que hagin infringit 
normatives de civisme, una mesura injusta i discriminatòria i una aplicació 

desigual segons la nacionalitat dels ciutadans i ciutadanes: per la mateixa 
falta, una persona de nacionalitat espanyola és sancionada amb una multa, 
mentre que a una persona immigrada se li pot negar la possibilitat de regular 

la seva situació; o com la moció de condicionar determinats drets 
constitucionals internacionals −com ara el de viure en família− amb 

normatives no estàndards que, a més a més, varien d’un municipi a l’altre.  

Creuen que tot plegat perjudica la cohesió i la convivència; que són iniciatives 
que diuen molt del model de societat, del model de ciutat que s’està 

construint, i que queda molt lluny d’un model que creu en la igualtat. Esperen i 
desitgen que l’Ajuntament de Barcelona, no només no se sumi a aquest tipus 

de mocions, sinó que hi mostri el seu rebuig i continuï fent polítiques inclusives 
i de promoció de la convivència en la diversitat.  

De cara a les properes eleccions municipals del mes de maig, esperen i 

demanen −creu que l’espai del Consell de Ciutat és un espai important per 
poder-ho fer− que tant els agents polítics com les administracions municipals 

no permetin que avanci el discurs pervers a escala electoral del «tot s’hi val», 
fent que realment sigui una festa de la democràcia.  

Per acabar, diu que creuen que Barcelona necessita un debat polític 

responsable que parli de les propostes sobre el model de ciutat que volem ser. 

El Sr. Javier García Bonomi, president de la Federación de Entidades 

Latinoamericanas de Barcelona (FEDELATINA), parlant en la línia de la 
Sra. Cuevas, assenyala que la crisi actual s’ha acarnissat especialment en el 
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col·lectiu immigrant. Diu que una taxa d’atur del 40 per cent fa que realment 

sigui molt complicat poder-se integrar econòmicament, amb el risc consegüent 
de perdre els papers, perquè l’Administració demana la necessitat d’aportació. 

Lamenta que una part de la societat, i també una part de les forces polítiques, 
culpin la immigració de la conjuntura actual. Pensa que les entitats de 
Barcelona tenen molt clar el paper que han de tenir i també demana a les 

forces polítiques la mateixa responsabilitat. 

Quant als drets polítics, destaca la valentia de l’Ajuntament de Barcelona, 

perquè per primera vegada ha donat la possibilitat de participar als veïns i 
veïnes d’origen immigrant, empadronats a la nostra ciutat, en la consulta sobre 
la Diagonal. Pensa que això representa «un abans i un després» pel que fa a la 

participació del seu col·lectiu.  

Amb relació a la protecció dels drets fonamentals, demana a l’Ajuntament de 

Barcelona que adopti una posició ferma i decidida en la defensa dels drets de 
les persones; per exemple, el dret de poder viure en família, i la possibilitat 
que una falta administrativa  no se sancioni amb una multa administrativa  si 

es té la nacionalitat espanyola i aquesta mateixa persona una setmana abans 
d’aconseguir-la, no pugui reagrupar la seva família.  

Per acabar, diu que pensen que és absolutament fonamental que els col·lectius 
que tenen firmats els convenis de reciprocitat participin en les properes 

eleccions municipals, i lamenta les traves administratives que s’estan posant a 
l’hora d’empadronar-se en el padró electoral: tots els immigrants han d’anar a 
la policia per obtenir un certificat de cinc anys de residència, pagar la taxa 

corresponent i superar una sèrie de traves que fan més complicat l’exercici 
d’un dret tan fonamental com és el dret de vot. Per això demana a 

l’Ajuntament que adopti totes les mesures possibles per facilitar exercici 
d’aquest dret. 

El Sr. Fabià Mohedano, president del Moviment Laic i Progressista, explica 

que fa uns quants anys que es mou en espais de participació ciutadana, però 
que mai n’havia trobat cap com el Consell de Ciutat, i que li sorprèn moltíssim 

el diàleg que s’està mantenint. Només troba a faltar la repercussió mediàtica 
que podia haver tingut: no veu cap càmera de BTV ni de COM Ràdio, i espera 
que en el futur se li doni la solemnitat i la força que es mereix. 

Diu que la seva organització es pregunta −i li estan donant moltes voltes a 
aquesta qüestió− com proposar idees creatives en matèria de reconeixement 

social, d’equipaments i de finançament públic, sense sortir-se del guió que 
proposa el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i sense que costin diners. 
Pensen que no només fan falta diners, sinó que també fa falta temps, i el 

temps és un recurs escàs que l’Ajuntament de Barcelona ha de liderar. Creu 
que l’associacionisme necessita un punt de trobada amb el sector privat, amb 

el sector públic, i amb el conjunt de la ciutat, per tal de poder tenir temps per 
pensar, de poder tenir temps per participar, i creu que les polítiques del temps 
han de ser una punta de llança de les polítiques en els propers anys, amb un 
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acord cívic entre les empreses i el sector associatiu, de manera que 

esdevinguin una mena d’impost del temps que permeti a les entitats rebre 
temps  i l’empresa privada tingui la capacitat de cessió del recurs del temps. 

En segon lloc es pregunten com fer propostes en matèria d’equipaments sense 
pensar a fer grans infraestructures. Només voldria saber quantes de les 
entitats que hi ha en aquesta sessió estan de lloguer, o quantes entitats estan 

en situació precària. Creu que en cada barri es podrien ajuntar en un espai 
compartit i dur a terme la seva activitat d’una manera més racional, 

compartint espais i compartint recursos, de manera que les subvencions que 
dóna l’Ajuntament fins i tot es puguin reduir.   

Explica que no és lògic que les entitats estiguin demanant pòlisses de crèdit 

perquè encara no s’hagin signat els convenis plurianuals. Pensa que la firma de 
convenis, a part de ser una garantia per als bancs i caixes, també és un 

reconeixement social, i que estaria molt bé que l’alcalde fes la signatura per als 
propers tres o quatre anys en aquest Saló de Cent, amb tota la solemnitat que 
es mereix. 

La Sra. Eulàlia Perarnau Clarasó, presidenta del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, diu que durant l’any 2010 s’han tirat endavant 

els consells de barri, els quals han posat de manifest la diagnosi sobre l’estat 
dels barris, a més de dur a terme una anàlisi sobre les actuacions de futur. 

Assenyala que els consells han hagut de compaginar aquesta activitat amb 
unes sessions que es podrien anomenar audiències públiques de barri, i que cal 
fer molta pedagogia sobre les característiques d’aquest òrgan de participació. 

Explica que Sants-Badal té una de les densitats de població més elevades de la 
ciutat, i que pateix una insuficiència d’equipaments molt significativa; creu que 

hauria de ser objecte d’un pla que li permetés una millora important per tal 
que no es degradi. Les obres de cobertura de les vies de l’AVE continuen 
avançant molt lentament; cal un impuls ferm i decidit de la ciutat per tal 

d’evitar la sensació de fragmentació de la comunicació entre els barris de la 
Bordeta i Sants. L’estació de Sants pateix una situació de provisionalitat, amb 

diverses tanques que impedeixen la circulació d’una banda a l’altra de 
l’estació; les previsions de creixement sembla que ja no són prioritàries. A Can 
Batlló, tot i que s’acaba d’inaugurar un centenar de places d’aparcament, 

sembla que la solució definitiva trigarà a arribar. Comenta que seria urgent 
avançar com més aviat millor en la línia de creació d’equipaments. 

Finalitza dient que les associacions estan compromeses amb la vertebració de 
la ciutat i dels barris que la conformen, i que la seva presència és del tot 
necessària, perquè ofereixen un important ventall de serveis a la ciutadania i a 

les entitats associades. Diu que sempre han viscut amb notables estretors 
econòmiques i que han mantingut els serveis, però que en el context de crisi 

general actual el seu paper és més cabdal i l’Ajuntament ha de mantenir 
l’aportació de recursos a les entitats per tal que puguin continuar fent barri i 
fent ciutat. 
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La Sra. Felisa Pérez, representant de l’Associació Benestar i 

Desenvolupament, felicita l’Ajuntament per la seva gestió de l’endeutament, 
que es troba en molt millors condicions que el de qualsevol altra ciutat 

d’Espanya i fins i tot d’Europa, però alhora el critica perquè no informa prou els 
ciutadans de Barcelona de la situació comparativa. També explica que continua 
havent-hi una situació de conflicte en la ubicació de serveis i equipaments als 

barris, en especial pel que fa al tema de les drogodependències, i demana un 
lideratge polític per resoldre els problemes i les febleses que hi ha a la ciutat, i 

recomana que aquest tema no s’utilitzi de forma partidista i electoralista. 

El Sr. Carles Duarte assenyala que, en època de crisi, les institucions es 
veuen obligades a prendre decisions internes incòmodes, com ara la reducció 

de les seves plantilles de personal o de la retribució dels seus funcionaris, i 
pensa que si això és així escau que es plantegin evitar grans inversions que no 

susciten un consens majoritari, i a la vegada evitar el risc de caure en el pilot 
automàtic que pot dur a mantenir actuacions que potser no són tan prioritàries 
com altres que ha calgut limitar. Opina que en una situació de crisi necessitem 

més societat civil, ja que el seu paper sempre és crucial, i ara encara més, i 
considera que la crisi té una dimensió que reclama la implicació de tothom; 

que és època de sumar i d’estimular la gent perquè tothom hi posi el seu gra 
de sorra.  

Pensa que només ens en sortirem amb més dinamisme econòmic, amb més 
compromís solidari, apostant més per la innovació i la creativitat, enfortint −i 
posa l’accent en això, perquè li sap una mica de greu que en les intervencions 

anteriors no se n’hagi parlat prou− la nostra vida cultural. Parla de les 
associacions, dels ateneus, del paper que tenen, i dels creadors, i diu que no 

només hem de fer bandera de la cultura, sinó que cal fer-la una realitat viva, i 
que això passa per enfortir les entitats, per dinamitzar la creació, per 
permeabilitzar l’activitat a les biblioteques, perquè des de l’Ajuntament 

s’impulsi el consum cultural, que al capdavall és el que ha de nodrir la vida 
cultural de la ciutat. Creu que s’han de fer programes per acostar la gent, la 

vida de la ciutat, als museus, als teatres, als auditoris... Per tant, necessitem 
sortir de la crisi, i per fer-ho hem de ser millors, hem de ser més solidaris, i 
també hem de ser més cultes. 

La Sra. Maria Rosa Lunas, presidenta de la Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG), parla de l’aplicació urgent 

i seriosa de la Carta de Ciutadania, la qual mereix una felicitació per part de 
tothom. Diu que cal aplicar-la en la prevenció i el control de la violència 
domèstica i ciutadana, perquè cada dia arriben noticies de maltractament de 

les persones més fràgils, sobretot dels infants, de la gent gran i de les dones. 
Explica que també cal donar suport urgent a les famílies afectades per la 

malaltia mental d’algun dels seus membres, o per les addiccions, perquè les 
famílies estan totalment desestructurades i desfetes. I, finalment, creu que és 
molt important potenciar els plans d’acció comunitària que s’estan duent a 

terme en molts districtes com a eines eficaces de proximitat, en especial a 
escala local.  
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El Sr. Antoni Navarro, representant del Consell Assessor de la Gent Gran, 

explica que el Consell és conscient que, malgrat la formulació del pressupost 
restrictiu per a l’any 2011, una part de l’esforç inversor en serveis socials, que 

compta amb una previsió d’inversió del 24 per cent del pressupost, es destina 
a les persones grans, però que, tot i que es reconeix l’esforç assistencial que 
s’està fent, temen que les necessitats cada dia creixents desbordin les 

previsions d’inversió, atès que l’atenció a les persones grans requerirà un 
esforç pressupostari cada vegada més significatiu. A més, cal recordar que la 

major expectativa de vida té una relació directa amb l’augment de les 
necessitats. 

Diu que, a hores d’ara, entre les persones grans hi ha el temor gairebé 

generalitzat, i si més no segur, que encara que les previsions creixin, també 
augmenta la demanda de serveis, de manera que som en una cursa de 

persecució que potser manté la distància entre les necessitats i les prestacions, 
però que no l’escurça. Davant d’altres amenaces −com la retallada de les 
pensions− demanen que l’Ajuntament de la ciutat sigui l’avalador i el portaveu 

de les necessitats de la població, i esperen que, quan calgui, assumeixi la 
defensa dels drets de tota la ciutadania. 

Explica que el Consell Assessor de la Gent Gran, en el marc del seu Programa 
d’actuació 2004-2007, va decidir mantenir el text original del document obert 

de drets i llibertats a les persones grans amb dependència, alhora que va 
endegar noves iniciatives d’informació i sensibilització. Al cap d’uns anys, però, 
la situació ha variat substancialment, raó per la qual, l’any 2010, el grup de 

treball encarregat del tema va elaborar un nou text que actualitza les 
previsions i circumstàncies que poden conculcar els drets de les persones 

dependents i, a la vegada, les responsabilitats que han d’assumir.  

Diu que no es pot perdre de vista que la majoria de persones dependents 
viuen en un entorn familiar, cosa que fa que el nombre de persones afectades 

es multipliqui, i que per a elles, ara com ara, l’estat de la ciutat no és el més 
desitjable. Consideren que l’estat, en última instància, l’hauran de determinar 

els ciutadans i ciutadanes, i segur que el valoraran en funció de la seva 
situació personal i familiar, i que, en aquest sentit, l’estat actual de la societat 
es mou entre el temor de mals majors i la crua realitat en què una part ja es 

troba.  

Explica que és per aquesta raó que el Consell de la Gent Gran de Barcelona 

−ciutat integrada en la Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran, promoguda 
per l’Organització Mundial de la Salut−, durant la III Convenció que tindrà lloc 
els dies 2 i 3 de març propers, abordarà els objectius que persegueix la xarxa, 

els reptes d’inclusió i, a la vegada, la prevenció dels riscos d’exclusió. 
Paral·lelament, diversos espais de treball debatran temes tan importants com 

la mobilitat i el transport, l’accessibilitat i l’espai públic, l’habitatge i l’entorn, i 
la participació social i cívica. Diu que les conclusions que se’n derivin hauran de 
reforçar els reptes d’inclusió, base ineludible perquè l’estat de la ciutat 

reflecteixi una comunitat de persones ben atesa. Altres temes que també es 



28 

 

debatran seran el suport i l’ajuda mútua, el respecte i la inclusió, els serveis de 

salut i els serveis socials, i la comunicació i la informació. Les conclusions que 
se’n derivin hauran de prevenir el risc d’exclusió d’una part de la població i, en 

especial, de les persones grans que necessiten urgentment uns serveis eficaços 
i una qualitat afectiva notable. 

El Consell Assessor considera que els vuit temes conformen un conjunt de 

necessitats i serveis que no es poden eludir, si s’entén l’estat de la ciutat des 
del seu vessant humà. La nova versió del document obert de drets i llibertats i 

responsabilitats de la gent gran i els objectius que es debatran en la III 
Convenció han de ser igualment garants d’una ciutat amiga de la gent gran, 
que al seu torn ha de participar en els reptes de futur amb què tota la població 

està compromesa. El Consell de la Gent Gran entén que, com més ben resoltes 
estiguin les qüestions plantejades, amb més convenciment es podrà parlar 

d’un estat de la ciutat saludable.  

Finalitza dient que l’exposició que farà el senyor alcalde sobre l’estat actual la 
consideren un punt de partida de cara a assolir els objectius a què aspiren com 

a ciutadans i ciutadanes, particularment, com a persones grans. 

Cloenda de la sessió 

No havent-hi més intervencions, l’alcalde comenta el desenvolupament de la 
sessió. Diu que s’ha apuntat tots i cadascun dels comentaris de les persones 

que hi han intervingut, i agraeix totes i cadascuna de les visions. Creu que el 
conjunt dóna una descripció prou acurada dels reptes, de la realitat, i també 
de les solucions de la nostra ciutat, i destaca la riquesa del Consell de Ciutat, 

amb tots els òrgans que hi estan representats. Creu que, en això, aquesta 
ciutat té un dels seus punts forts, una de les seves grans característiques: una 

xarxa de ciutadans i ciutadanes o d’entitats que, de manera associada, activa i 
participant, permet afrontar qualsevol repte. 

Diu que és en xarxa que es fa cultura d’excel·lència, cultura de proximitat; és 

en xarxa que s’afronten els reptes de la cohesió, que es gestiona el que només 
pot ser un pacte entorn de la mobilitat; és en xarxa que s’afronta la vitalització 

i la defensa del comerç; és en xarxa que es treballa la integració, la salut, etc. 
I, per tant, creu que en això la ciutat de Barcelona no està en crisi. Pensa que 
alguna entitat pot tenir algunes dificultats en algun moment concret, o haver 

d’afrontar els reptes del rejoveniment, del relleu generacional, dels espais, 
però el teixit és prou potent. Creu que aquest és un dels fets que certament 

ens qualifiquen com a model de ciutat, i recorda que ja fa segles que aquesta 
és una ciutat societària, originàriament de gremis, amb una capacitat i un 
entramat molt importants. 

Manifesta que totes les polítiques que duguin a generar condicions per a la 
prosperitat han de ser una gran prioritat i, per tant, també és en xarxa que 

haurem de sortir de la crisi, tenint cura de la ciutadania en general i dels 
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col·lectius més desafavorits. Diu que aquest és el model de Barcelona per 

sortir de la crisi: una ciutat amb solvència, que s’expressa en la solvència de 
les seves institucions i en la seva capacitat per afrontar els reptes. Creu que 

els models solvents de ciutat es noten més quan són davant d’una crisi 
profunda; una crisi de caràcter global com l’actual, que afecta de manera 
profunda a escala local, i que Barcelona està encarant millor que altres ciutats 

perquè té més capacitat i més teixit social, i espera que el 2011 es pugui 
iniciar el procés d’establir les bases per sortir d’aquesta crisi. 

Explica que generar condicions per sortir de la crisi vol dir generar, des del 
22@ a la nova Zona Franca, un reforçament del comerç, donant suport als 
nous emprenedors i una formació que ajudi els nous sectors a incorporar-se al 

treball, alhora que es manté el teixit social bàsic i s’impulsen prioritàriament 
polítiques d’inversió social. Pensa que és possible que calgui sacrificar altres 

coses, però no pas allò que és fonamental, i afirma que la seva preocupació 
bàsica és assegurar que els efectes de la crisi, permanents en els temps, no 
acabin trencant el teixit social.  

Assegura que aquest és un dels grans debats d’Europa, en un context en què 
es van generant pors cap a tot allò que és diferent i posicions populistes 

perilloses que ho simplifiquen tot i que acaben negant el futur i fent pagar tots 
els costós als que són diferents o se surten dels patrons. Creu que Barcelona, 

en contra de tot això, ha d’anar expressant polítiques solvents i serioses. 

Acaba agraint una més tots i cadascun dels comentaris, la millor expressió del 
que és aquesta ciutat, i dient que, justament perquè Barcelona disposa 

d’òrgans com aquest, és una de les ciutats més capacitades per sortir abans i 
millor de la crisi econòmica.  

Un cop acabada la seva intervenció, l’alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 
21.30 hores. 
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