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Dia: 16/ novembre/ 2021 

Hora: 17:00 a 18:00 hores 

Lloc:https://us06web.zoom.us/j/87896593300?pwd=aVNFQXMwRFdqeDhXVmF0MEJLbTFoQ

T09 

 

 

Assistents 

 

Institucions més significatives de la ciutat 

Albert Pijuan     Cambra de Comerç 

Alex Goñi    PIMEC 

Juanjo Casado   UGT 

Albert Recio    FAVB 

Mª Emilia Gil     Foment de Treball 

 

Consells sectorials de la ciutat 

Joan Martínez    CAGG 

 

Fitxer General d’Entitats 

Pilar Rodríguez   ABD 

 

Ciutadans de Renom 

Àngels Guiteras 

Delfí Cosialls 

Margarita Arboix 

 

Ciutadans del padró 

Elisenda Roca 

 

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: Emilia Macias de CCOO i Mercedes Gonzàlez 

 

ACTA GRUP DE TREBALL BARCELONA 
POSTPANDÈMIA 

https://us06web.zoom.us/j/87896593300?pwd=aVNFQXMwRFdqeDhXVmF0MEJLbTFoQT09
https://us06web.zoom.us/j/87896593300?pwd=aVNFQXMwRFdqeDhXVmF0MEJLbTFoQT09
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Ordre del dia 

 

 Revisió del treball realitzat fins al moment i debat sobre metodologia a seguir per 

a l’elaboració del dictamen 

 

Desenvolupament de la reunió 

 

 

S’inicia la reunió recordant que aquesta és la primera reunió de treball intern del grup, i es passa 

a mostrar una presentació, que es compartirà amb les persones que formen el grup de treball, 

on es veuen les recomanacions que ja han estat prioritzades pel grup a través de qüestionaris. 

També es presenten dues propostes de metodologia i calendari. El calendari és el mateix en les 

dues propostes, i la principal diferència recau en el fet que en l’opció B cadascú treballa alguna 

temàtica en concret, que es presenta després a la resta del grup. S’inicia un debat sobre la 

metodologia a seguir.  

 

Delfí Cosialls. Opina que l’opció que implica que tothom treballi  totes les temàtiques és la més 

adequada. Els ponents que hem convidat, en general no han discriminat els aspectes que ja 

venien del passat de què ha aparegut de nou en la pandèmia. Proposa treballar en una matriu 

on dividim les recomanacions i reflexions relacionades amb les problemàtiques que ja existien 

abans de la pandèmia, les lliçons apreses i les situacions que estan apareixent probablement 

conseqüència a la pandèmia. També creu que s’han de prioritzar aquelles recomanacions que 

tinguin més relació directa amb la pandèmia i que siguin d’àmbit municipal. Destaca que farà 

falta un treball previ per poder agilitzar la decisió sobre el detall que volem donar a les 

recomanacions: més globals, o més detallades. També diu que moltes de les propostes que 

s’han fet ja són coses que ja estan en marxa.  

 

Albert Recio. En la línia del Delfí, creu que la tasca del Consell de Ciutat no és fer una llista de 

recomanacions, sinó orientar als polítics sobre quins són els aspectes que han de treballar i 

posar-hi atenció. Pe tant, s’haurà d’identificar el que teníem abans, que hem après, i sobre 

quines qüestions hi hem de posar focus i recursos. En definitiva, el grup ha de fer una reflexió 

sobre la pandèmia, quins problemes teníem i s’han agreujat, quins són nous i cap a on hem 

d’orientar futures accions.  

 

Joan Martínez. Durant les sessions hem recollit moltes dades, pel que potser hauríem de 

prioritzar els aspectes que ja han sortit i que estan relacionats amb la pandèmia, sense incloure’n 

de nous. Centrar-nos sobretot en el treball que ja s’ha fet, com la priorització de recomanacions, 

reorganitzar idees i prioritzar les accions que són més necessàries.   



   

 
3 

 

 

Àngels Guiteras. No es pot obviar que el document que  presentem ha de reflectir tota la feina 

que s’ha fet i les intervencions de les persones que han intervingut. La feina de priorització de 

les enquestes ha estat adequada però no aporta una transversalitat de totes les sessions. 

Costarà trobar aquesta transversalitat, però es important.  Tot i que moltes de les recomanacions 

s’escapin de la competència municipal, no vol dir que no les puguem debatre. Potser el grup 

podríem treballar marcar els reptes que tindrem després de la pandèmia, i fer un document que 

reculli per una banda tot el que s’ha recollit amb els qüestionaris així com també el que nosaltres 

pensem.   

 

Margarita Arboix. Considera que és complicat fer una selecció, però s’hauria de tenir en compte 

la diferenciació entre les recomanacions que són d’àmbit municipal, d’altres que haurien de 

transferir-se a altres administracions, com poden ser aspectes relacionats amb la salut o 

l’educació. Creu que les que són responsabilitat de l’Ajuntament haurien de tenir més pes en el 

dictamen.  

 

Juanjo Casado. Creu que s’ha de ser respectuós amb els que han contestat els qüestionaris, 

pel que la priorització que ja s’ha fet s’ha de tenir en compte, i també s’ha de fer també amb les 

altres 4 sessions. El text final ha de prioritzar una sèrie de recomanacions, independentment de 

qui tingui la responsabilitat política, així com identificar les potencialitats o oportunitats que tenim 

per superar determinats aspectes que es poden haver aguditzat amb la pròpia pandèmia, com 

ho són els relacionats amb el treball i formació.  

 

Joan Martínez. La nostra tasca és la redacció del document, en el que hem de tenir en compte 

el que han aportat totes les persones. Cada sessió va tractar un tema en concret, però el 

document ha de ser un conjunt, no es pot limitar a un seguit de temàtiques.  

 

Una vegada s’han exposat les diferents perspectives, es comença a tancar una proposta per 

seguir treballant. Des de la secretaria, se suggereix que es pot enviar una fitxa on s’indiquin els 

aspectes que s’han anat comentant i que es focalitzi en el que volem distingir. A part, també es 

pot incloure la possibilitat de fer una valoració més qualitativa o persona de cadascuna de les 

recomanacions. A la fitxa, s’hi podria incloure la priorització ja feta, la relació que té amb la Covid 

i indicar de quina administració és competència.  

 

Si se segueix el calendari de l’opció A, implicarà que pel plenari del desembre no es tindrà el 

dictamen, fet que ja s’havia exposat a la Comissió Permanent i en el qual estaven d’acord. 

S’explorarà si es pot fer la presentació de la feina feta i de la metodologia que segueix el grup 

per a l’elaboració del dictamen al plenari de desembre.  
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S’acorda mantenir el calendari, de manera aproximada, que s’inclou a l’opció A de proposta de 

metodologia. El dia de la propera reunió, el grup es tornarà a trobar per veure la informació que 

es té i per valorar com se seguirà treballant en l’elaboració del dictamen.  

 

 

 

 

 

Possibles recomanacions 

 

 Crear una cèl·lula de crisi que pugui fer front a crisis com ha estat la Covid o bé 

altres emergències, que sigui responsable de prevenir les primeres accions i 

decisions en cas que hi hagi una nova crisi, del tipus que sigui.  

Acords 

 S’utilitzarà la metodologia identificada com a opció A i que s’inclou en aquesta acta.  

 S’enviarà el document que s’ha presentat.  

 Es tindrà en compte la priorització ja realitzada de les recomanacions de les 4 

primeres sessions. La secretaria enviarà els qüestionaris amb les recomanacions 

de les últimes 4 sessions per a prioritzar-les. 

 La secretaria enviarà una proposta de fitxa per a omplir focalitzada en els aspectes 

que volem distingir de les recomanacions ja prioritzades.  

 El dia 2 de desembre a les 17:00 hores es realitzarà una segona reunió de treball 

intern del grup on es presentarà els nous resultats de la feina individual del grup i 

es valorarà les següents passes.  

 


