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Dia: 12/ novembre / 2020 

Hora: 17 – 18:30 hores 

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

 

Assistents 

 

 

Fitxer general d’entitats    

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

Elisa Gutiérrez Rubio  ABD 

Enrique Delgado  Taula d’Entitats de Sarrià 

Joan Vidal   Associació Músic Cultural Mas Guinardó 

 

Institucions més significatives de la ciutat 

Alejandro Goñi  PIMEC 

Álvaro Clapés-Saganyoles  PIMEC 

Javier García Bonomi  Federació d’Entitats Llatinoamericanes  

 

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:  Joan Martínez Leon de CAGG, Aitor Urquiola del Consell Municipal de Cooperació 

Internacional pel Desenvolupament, Lluïsa Erill del Secretariat d'Entitats de Sants. 

 

 

Ordre del dia 

 

 Definició d’objectius del grup. 

 Proposta ponents. 

 

 

ACTA GRUP DE TREBALL ACCIÓ COUNITÀRIA, L'EMERGÈNCIA 

ALIMENTARIA I DESIGUALTATS I VULNERABILITATS 

https://meet.jit.si/GTemergènciaalimentària
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Principals idees 

 

S’inicia la segona reunió del Grup de Treball preguntant si hi ha alguna esmena sobre l’acta de 

la reunió anterior. No hi ha esmenes.  

 

Entre aquesta i la primera reunió d’aquest Grup de Treball del 21 d’octubre de 2020, hi ha hagut 

una reunió de la Comissió Permanent en la qual hem pogut contrastar l’objectiu amb què es va 

crear aquest grup.  

 

Alex Goñi ens explica que la creació d’aquest grup va sorgir d’una reflexió del que es podia fer 

des del Consell de Ciutat relacionat amb la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible que ostentarà 

Barcelona l’any vinent. Tenint en compte a més la situació actual d’emergència alimentària que 

tenim actualment a Barcelona, que ha empitjorat a causa de la Covid, i els aspectes socials, 

sanitaris i econòmics d’aquesta realitat.  

 

En definitiva, la intenció era plantejar la possibilitat de treballar conjuntament amb l’Ajuntament, 

en concret amb el comissionat d’aquesta capitalitat, aportant com a Consell de Ciutat el que 

nosaltres veiem que pot ser interessant envers la problemàtica que hi ha ara a la ciutat. 

 

Una vegada retrobat l’objectiu inicial del grup, reprenem el punt on ens havíem quedat en 

l’anterior reunió, on s’havia estat pensant a treballar en les causes de les desigualtats on 

l’alimentació era només un dels punts a tractar.  

 

Enric Canet mostra el seu acord en tractar l’alimentació, tema que ja es va detectar el 2013. Es 

planteja que no té sentit ser la capital de l’alimentació sostenible mentre hi ha persones fent 

cues al carrer per poder menjar. Per ell, podria ser un gran objectiu com a Consell de Ciutat, 

que l’1 de gener de 2021 no haguessin més cues de menjar.  

 

Alex Goñi intervé per remarcar que per ell hi ha dos aspectes principals: d’una banda 

l’emergència d’atendre la necessitat actual, i de l’altra la necessitat de treballar perquè aquesta 

realitat canviï. Tot i que hem d’atendre la necessitat immediata, hem de començar a pensar en 

com possibilitar que aquesta situació canviï, per exemple creant llocs de treball. També 

expressa que encara que aquesta fos la idea inicial, el grup serà qui decidirà si vol seguir 

aquesta línia o una altra.  

 

Des de la Secretaria es recull que des del punt de vista que es planteja ara, podríem tornar a 

connectar l’alimentació com a un pilar. També explica com a l’última reunió de la permanent, 

l’Àngels Guiteras va exposar com havia anat la primera reunió d’aquest Grup de Treball (a 
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través de la informació que li havia traslladat l’Elisa Gutiérrez). Va comentar que respecte als 

objectius plantejats durant la reunió del Grup de Treball, havien sortit aspectes interessants 

sobre com treballar en les causes de les desigualtats, però que aquesta idea s’hauria de 

madurar més.  

 

Es demana al grup si estan d’acord en el fet que ens centrem en l’alimentació lligada amb la 

capitalitat.   

 

Tant l’Enric Canet com l’Alex Goñi, mostren el seu acord en centrar-nos en aquest punt, posant 

en relleu que és la tercera vegada que es tracta aquesta problemàtica al Consell de Ciutat, i la 

importància de treballar-la buscant-ne uns resultats. Tot i que és bàsic buscar noves situacions 

econòmiques pels que fan la cua per a buscar menjar, aprofitant la capitalitat tenim una 

oportunitat per millorar una situació.  

 

Enric recorda la importància de posar èmfasis en una alimentació de qualitat, no de 

subsistència. Elisa Gutiérrez s’hi suma i també parla de dignificar l’entrega d’aliments i fugir de 

lògiques assistencialistes, fet en què Javier Garcia està d’acord i suma la necessitat d’utilitzar 

agents involucrats i generar eines i discursos que recolzin a les persones més necessitades.   

 

Es planteja, per seguir aquesta línia, seria fonamental saber què significa ser la capital europea 

de l’alimentació sostenible, pel que el primer ponent hauria de ser algú que ens expliqui què és. 

I a partir d’aquí definir com volem incidir en aquesta capitalitat des del Consell de Ciutat. Surt la 

idea “Què volem que Barcelona faci per la capitalitat de l’alimentació”.  

 

Es  proposa que el primer ponent sigui el comissionat d’aquesta capitalitat, Álvaro Porro, i el 

grup mostra el seu acord.  

 

Javier García recalca que podríem aprofitar la capitalitat centrant-nos en les necessitats dels 

col·lectius que defensen la seva entitat (Fedelatina) i les altres entitats presents al Grup de 

Treball. També reprèn la idea que si ens centrem en les causes, ens perdrem. Hem de tenir en 

compte la urgència actual, però hem de treballar per no mantenir la urgència i la precarietat.  

 

Es mostra al grup el web de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible i revisem junts el 

seu contingut. Les tres grans línies en les quals es basa són: Fomentar dietes saludables, 

Fomentar economies locals i sostenibles, i Combatre l’emergència climàtica. Es planteja si ens 

podríem centrar en una d’elles.  
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Javier García apunta que en aquest moment hi ha una emergència alimentària que si no queda 

recollida en la capitalitat de l’alimentació sostenible, aquesta capitalitat pot quedar en evidència. 

Sembla doncs, que hi podem jugar com a Consell de Ciutat un paper interessant, fent notar al 

comissionat que no es pot parlar d’alimentació sostenible davant de persones que no tenen 

accés a una alimentació adequada.  

 

De les últimes intervencions, recollim un primer acord o recomanació a la capitalitat, el fet de 

treballar perquè no hi hagi aquests pics d’emergència que es van repetint (2013, 2020). S’hi 

està d’acord i Enric Canet ho sintetitza com que el primer punt podria ser: l’alimentació de 

qualitat és un dret fonamental de tota persona de la ciutat de Barcelona.  

 

Maria del Carmen Penella intervé explicant-nos que ha estat pensant en com combatre la 

pobresa des del punt de vista econòmic, per a no quedar-nos només en donar menjar. Si cada 

ciutadà fes una contribució mensual per a la pobresa, els diners recollits es podrien repartir 

entre ciutadans per a convertir-los en empresaris que s’ocupin de problemes tecnològics, 

ambientals... i així generar ocupació, clau per a erradicar la pobresa.  

 

Secretaria intervé per explicar que al principi d’aquesta sessió comentàvem com a l’anterior 

reunió ens vam quedar en buscar les causes, però hem recollit la demanda inicial de generar 

aquest grup que era tractar aquests punts a través de l’alimentació. Tot i això, hem de tenir en 

compte que tal com deia la Carmen, per parlar d’alimentació hem de parlar de pobresa.  

 

Elisa Gutiérrez reprèn la idea que ens ha presentat l’Enric Canet, l’alimentació és un dret.  

 

Javier Garcia, recollint la intervenció de la Carmen, opina que tot i que no podem erradicar la 

pobresa d’un dia per l’altre des del Consell de Ciutat, podem fer visibles les necessitats actuals, 

amb eines com per exemple el lema que havia introduït en l’anterior reunió “Hambre 0 

Alimentación de Calidad”. Seria interessant aprofitar la capitalitat per buscar aliances amb els 

diferents productors que hi intervindran, per buscar la forma d’anar revertint la situació en la 

qual ens trobem actualment.   

 

L’Andreu Parera, explica que la pobresa és un fenomen global, multicausal i difícilment 

abordable en tota la seva magnitud des del grup de treball. D’altra banda recorda la proposta 

rebuda de la Comissió Permanent, en relació a centrar l’objecte del grup en un tema concret, 

com podria ser l’alimentació. En aquest sentit, es podria centrar el grup en l’alimentació 

aprofitant també l’oportunitat que ofereix la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible. El 

Consell de Ciutat ha de poder analitzar la realitat, deliberar i aportar recomanacions que puguin 

ajudar a millorar la realitat dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
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Els membres del grup de treball manifestant la seva conformitat en centrar l’objecte el treball 

en l’Estratègia alimentària. La proposta seria convidar al Sr. Alvaro Porro (Comissionat 

d'Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària)  per a que vingui a explicar 

què està fent l’Ajuntament en aquest tema.  

 

També explica les prioritats actuals del Consell de Ciutat amb relació al grup de treball de 

Pressupostos i Ordenances Fiscals i el de seguiment del PAM. Informa que els dictàmens 

d’aquests grups són preceptius, pel que se’ls hi ha de donar resposta seguint uns terminis, i 

això pot alterar la freqüència de les reunions de la resta de grups. 

 

S’obre una conversa pel que fa als temps disponibles i a seguir en pròximes reunions. 

 

Enric Canet és partidari de què aquest sigui un grup estable en el temps. És favorable a fer un 

petit dictamen amb 2 o 3 propostes que es puguin tenir en compte per l’emergència alimentària 

abans de final d’any. I després de Nadal que el debat tingui relació amb la capitalitat de 

l’alimentació sostenible. 

 

Javier García introdueix que seria interessant, tenint en compte les necessitats de la seva 

entitat, parlar de les migracions forçades, tant pel canvi climàtic o altres motius. Considera que 

encara que sigui un tema marginal, s’ha de tenir en compte perquè Barcelona es nodreix de 

persones vingudes d’arreu del món provinents d’aquestes migracions.  

 

Es proposa fer un debat avui mateix sobre l’emergència alimentària i per l’any 2021 establir un 

debat més ampli incloent per exemple, el tema de les migracions, tenint en compte que aquesta 

és una temàtica recurrent donat que el Consell de Ciutat té una sensibilitat especial per aquests 

temes.  

 

Joan Vidal ens diu que tot i estar interessat a conèixer el projecte que ens pugui presentar 

l’Álvaro Porro, segons el seu parer és correcte donar més importància i agendar prioritàriament 

els grups de treball de pressupostos i de PAM. 

 

Alex Goñi considera que és essencial tractar ara l’emergència alimentària, però no ha de ser 

únic en la nostra guia, ja que hem de buscar vies per revertir aquesta situació, amb ajuda 

legislativa, econòmica o de formació. 

 

Es proposa que el grup es centri en les competències de l’ajuntament de Barcelona, perquè és 

on hi pot fer les recomanacions, i que hem d’aprofitar els Grups de Treball de Pressupostos i 
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PAM per fer les aportacions. També es proposa passar les reunions al gener per no 

sobrecarregar-nos de reunions.  

 

L’Enrique Delgado destaca que és important acostar-nos a la realitat, on una important part de 

la població no té accés a una alimentació adequada, així com la importància de conèixer quines 

són les necessitats, i quins recursos tenim per a donar-hi resposta. Joan Vidal respon que les 

associacions veïnals tenen dades sobre les persones amb necessitats a les quals han donat 

suport aquest temps d’una forma solidària, sense pressupost.  

 

Es proposa convidar a l’Alvaro Porro a la següent reunió amb un doble objectiu: El primer seria 

conèixer-nos i veure com ens podem ajudar mútuament.  

 

L’Andreu Parera recull que durant la reunió, s’ha consensuat de centrar-nos en general amb les 

Desigualtats i més concretament amb l’Emergència alimentària. Proposa als membres del grup 

anar pensant propostes, per poder-les treballar conjuntament en la propera reunió.  

 

Alex Goñi destaca que seria interessant incloure aquestes projeccions/eslògans dins de la 

capitalitat, si és possible. Institucionalment podríem aprofitar aquesta capitalitat, escriure-ho 

perquè així les coses tenen un seguiment. 

 

Acords 

 

 El nom del Grup de Treball passa a dir-se “Desigualtats i Vulnerabilitats”. 

Actualment es centrarà en “l’Emergència Alimentària” i més endavant es valorarà  

tractar altres temes relacionats amb les desigualtats.  

 Posar en relleu la importància de l’alimentació sostenible i de qualitat, que hauria de 

ser un dret fonamental de tota persona de la ciutat de Barcelona.  

 Fer notar al comissionat de la Capitalitat Mundial per l’Alimentació Sostenible, que 

també es tinguin en compte els aspectes de l’emergència alimentària actual, i que 

s’actuï per evitar que aquesta es repeteixi en cada crisi.  

 Convidar al Sr. Álvaro Porro (Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament local 

i Política Alimentària), a la següent reunió, per a que ens presenti el projecte de la 

Capitalitat d’Alimentació Sostenible. 

 Pensar en possibles aportacions a la crisi alimentària per a debatre-les, i recollir-les 

en un futur dictamen. 

 La reunió amb l’Álvaro Porro tindrà com a objectiu conèixer-nos i identificar com ens 

podem ajudar mútuament. (Consell de Ciutat-Comissionat Capitalitat Mundial 

Alimentació Sostenible). 
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 Aquest Grup de Treball pot tenir una continuïtat al Consell de Ciutat, amb la intenció 

de centrar-se a treballar Desigualtats i Emergència Alimentària en aquests moments, 

i més endavant valorar tractar altres temes relacionats amb les desigualtats.  


