
   

 
1 

 

Dia: 21/ octubre / 2020 

Hora: 17 – 18:30 hores 

Lloc: https://meet.jit.si/GTemergènciaalimentària 

 

Assistents 

 

 

Ponents 

Montserrat Calvo  Centres de Proximitat del Servei d'Acció Comunitària, 

Ajuntament de Barcelona 

Sergi Marti  Cap del Departament de Participació Social Àrea de Drets 

Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Ajuntament de 

Barcelona 

 

Fitxer general d’entitats    

Enric Canet   Casal dels Infants per l’acció social als barris 

Elisa Gutiérrez Rubio  ABD 

 

Consells Sectorials de la ciutat 

Aitor Urkiola  Consell Municipal de Cooperació Internacional pel 

Desenvolupament 

 

Institucions més significatives de la ciutat 

Álvaro Clapés-Saganyoles  PIMEC 

Núria Font Revilla  Federació d'Ateneus de Catalunya 

 

Registre ciutadà  

Maria del Carmen Penella 

 

Secretaria del Consell de Ciutat 

Andreu Parera  Secretaria del Consell de Ciutat 

Yolanda Jiménez  Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

Pilar Blancafort  Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

 

S’excusa:  Rodrigo Araneda de ACATHI, Joan Martínez Leon de CAGG, Albert Recio de 

Federació d'Associacions De Veïns i Veïnes De Barcelona, Juan José Casado de UGT, Javier 

Garcia Bonomi de FEDELATINA, Enrique Delgado de la Taula d’entitats de Sarrià, Joan Vidal 

ACTA GRUP DE TREBALL ACCIÓ COUNITÀRIA, L'EMERGÈNCIA 

ALIMENTARIA I DESIGUALTATS I VULNERABILITATS 
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de l’Associació Music Cultural Mas Guinardó, Núria Esterri i Lluïsa Erill del Secretariat d'Entitats 

de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, Maria Rosa Lunas de FOCAGG i Sam Daff Amadou de 

CASC. 

 

Ordre del dia 

 

 Definició d’objectius del grup. 

 Revisar què s’ha fet i s’està fent en l’àmbit municipal pel que fa a l’acció comunitària, 

l’emergència alimentària i les desigualtats i vulnerabilitats. 

 

Principals idees 

 

Inicia la sessió Sergi Martí, realitzant una presentació del Consell Municipal de Benestar Social 

i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.  

 

Ens recorda com el Consell Municipal de Benestar és un òrgan de participació en l’àmbit del 

benestar social i la qualitat de vida, des del qual cada any s’elabora un document propositiu que 

s’eleva al govern municipal amb la intenció d’incidir en les polítiques socials. El Consell disposa 

de set grups de treball, i un d’ells és el d’Acció Comunitària. Des d’aquest grup s’està treballant 

en un document, que ens farà arribar, que és una síntesi de les aportacions que aquest grup 

ha fet al Pacte per Barcelona. 

 

Destaca la diferència entre el Consell i l’Acord, que és el caràcter reflexiu i propositiu del consell. 

En canvi, l’acord organitza i passa a l’acció. 

 

Sobre l’Acord Ciutadà per a una Barcelona 

Inclusiva, ens explica que és un espai de govern i 

participació amb igualtat entre entitats i ajuntament 

amb una estratègia de reducció i inclusió de 

desigualtats. Dins dels objectius del Pla d’Actuació 

de l’Acord ciutadà, trobem el de generar vincles i 

cultura de col·laboració social i comunitària, que 

s’articula a través Xarxa per una ciutadania activa i 

compromesa. Respecte a emergència alimentària, també es disposa d’una xarxa per a una 

alimentació adequada que treballa per reduir l’emergència alimentària, a través de la qual s’ha 

pogut crear el programa Alimenta. 
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A tall de síntesi, podem veure com tant les desigualtats, l’acció comunitària i l’emergència 

alimentària són temes que ja s’estan treballant, tant des del Consell de Benestar Social com 

des de l’Acord Ciutadà. 

 

Montserrat Calvo intervé per donar-nos un marc per a la situació actual. Acció comunitària 

existia com a departament des de l’anterior mandat, però en aquest ha adquirit una voluntat 

més global. Es basa en l’enfortiment associatiu treballant amb entitats i associacions.  

 

Al juny es posa en marxa un pla de xoc d’intervenció municipal per l’emergència i es dissenya 

un projecte de Casals comunitaris. L’objectiu d’aquest pla de xoc és el reconeixement de les  

diferents xarxes que s’han creat als barris durant el confinament per ajudar a les persones i 

famílies que més estan patint les conseqüències d'aquesta crisi sanitària i donar suport a 

aquestes perquè puguin seguir treballant. Aquest pla s’estén des del juliol 2020 fins al 31 de 

desembre 2020 (finals de febrer en alguns casos). 

 

Aquest projecte parteix dels equipaments de proximitat existents, mínim 1 per districte 

(actualment hi ha 20 funcionant i 5 que es posaran en marxa). 

 

Amb la col·laboració d’Acció Comunitària i els serveis socials territorials de cada districte es 

dóna suport i reconeixement a les xarxes ja existents, organitzant uns espais de confluència i 

governança conjunta. Hi ha un pressupost adjudicat a cada casal comunitari q depèn de cada 

casal i infraestructura existent. 

 

Des de Drets socials s’han fet altres intervencions a més d’aquest projecte, com el programa 

Concilia, de suport a entitats i persones per a la tramitació d’ajuts Covid i suport emocional.  

 

Inici intervencions  

 

S’inicia el torn d’intervencions amb un intent de concretar els objectius d’aquest grup de treball, 

confirmar si el volem constituir i definir-ne la direcció. 

 

Sorgeix la idea que en les crisis, i en els espais de treball que ens han presentat, s'intervé 

principalment en les seves conseqüències, i no en les causes que generen les desigualtats que 

ens debiliten enfront de les crisis. Han d'existir les dues línies de treball, i el Consell de Ciutat 

es pot centrar en la reflexió i la proposta des d'aquest segon punt de vista. En concret, en les 

causes que es puguin solucionar en l'àmbit de la ciutat. A més, estem en un moment de grans 

fets i contradiccions que pot ser interessant reflexionar-hi: d’una banda estem parlant 
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d’emergència alimentària i de cues de la fam, i de l’altra, Barcelona serà l’any 2021Capital 

Mundial de l’Alimentació Sostenible, parlem d’smart city però obviem la bretxa digital en aquest 

moment de pandèmia i demanem a tothom que es connecti; estem en una situació 

d’emergència climàtica; estem veient que cada cop hi haurà menys treball, però sense aquest 

no es pot viure (menjar...), etc. 

 

Es proposa i s'està d'acord en el fet què s'ha de fer un treball més transversal entre entitats i 

ajuntament, i entre grups de treball de l’Ajuntament. Les opinions del grup conflueixen en aquest 

debat es centri en les causes de la problemàtica, i en què el nostre paper com a Consell de 

Ciutat és reflexionar des d’un nivell global i pressionar per transformar la situació. 

 

Tenim una bona base que s’ha de treballar, es proposa recuperar el següents documents: 

- Enric Canet proposa recuperar el document de 2013 anomenat “Dictamen Teixit 

associatiu i abordatge de la crisi; Acció comunitària i alimentació”. 

- Dictamen del grup de treball de desigualtats i vulnerabilitats de 2019 del Consell de 

Ciutat.  

 

En Sergi Martí ens proposa fer-nos arribar el Pla d’Actuació de l’Acord ciutadà que ens ha 

presentat, així com l’avaluació que se n’ha fet d’aquest primer any.  En aquesta avaluació consta 

quin organisme té les competències per a cada àrea d’impacte de la ciutat. Així ens podrem 

enfocar en aquelles causes que siguin competència municipal.  

 

A la reunió següent, podrem revisar aquests documents de forma conjunta i valorar què en 

volem recuperar. A la vegada, respecte del Dictamen de desigualtats i vulnerabilitats, es 

reclamarà un retorn per part de l’Ajuntament per saber en què s’ha avançat, concretament en 

els àmbits de treball que es marcaran en aquest grup.  

 

Respecte el nom del grup, s’acorda que es manté, i que ja el canviarem si s’escau més 

endavant, una vegada els objectius i temàtica del grup estiguin del tot definits.  

 

Tanquem la reunió establint una data per la següent reunió i recordant que s’enviaran els 

documents esmentats per a llegir-los i així, en la pròxima reunió, poder treballar-los i poder 

definir millor els objectius del grup, així com proposar ponents.  
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Acords 

 

 S’acorda que els objectius del grup aniran dirigits a treballar, des d’una visió àmplia i 

global, les causes de les desigualtats econòmiques i socials a la ciutat de Barcelona. 

D’aquestes causes, es posarà focus en aquelles que siguin competència municipal de 

la ciutat de Barcelona.   

 El nom del grup es manté, però segons el que s’ha parlat a la reunió “Causes de les 

desigualtats a Barcelona i propostes per minimitzar-les” podria ser una proposta. 

 Enviar al grup de treball l’enllaç del Dictamen Teixit associatiu i abordatge de la crisi; 

Acció comunitària i alimentació, de 2013, que es troba al web del Consell de Ciutat. A 

la següent reunió es revisaran conjuntament les conclusions per identificar els 

elements que poden ser vàlids en la situació actual. 

 Enviar al grup de treball el Dictamen de desembre 2019 del grup de treball 

Desigualtats i Vulnerabilitats. Durant la següent reunió es revisarà aquest document 

per valorar en què s’ha avançat i què és el que volem recuperar. Es reclamarà la 

devolució i el retorn per part de l’ajuntament. 

 Sergi Martí ens farà arribar una síntesi de les aportacions del grup Acció Comunitària 

del Consell de Benestar Social al Pacte per Barcelona, així com l’avaluació d’impacte 

d’aquest primer any. El pla de treball 20-22.  Aquests documents s’enviaran al grup 

de treball.  

 Enviar al grup de treball document on apareixen els Casals comunitaris.  

 Pensar per part dels membres del grup, persones que poden presentar ponència en 

les següents reunions.   

 La següent reunió queda convocada pel dia 12 de novembre a les 16h.  

http://hdl.handle.net/11703/87370
http://hdl.handle.net/11703/87370
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117754/1/2019-12%20Dictamen%20Desigualtats%20i%20Vulnerabilitats.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117754/1/2019-12%20Dictamen%20Desigualtats%20i%20Vulnerabilitats.pdf

