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Al llarg dels seus 30 anys d’història, el Consell Municipal de Benestar Social,
s’ha consolidat com a òrgan de participació en l’àmbit del benestar social i la
qualitat de vida, persistint en la voluntat d’implicar la societat civil – a través de
les entitats i les organitzacions cíviques i ciutadanes, i també recollint la veu de
les persones expertes - en el debat i la construcció de benestar social a la
ciutat.
Partint d’un treball transversal, s’ha buscat sempre l’aproximació integral a la
realitat per nodrir al govern municipal de diferents propostes nascudes de les
inquietuds socials, implementant polítiques que han de garantir els drets de la
ciutadania, portant- nos a una Barcelona més justa i equitativa. En aquesta
línia defensem prioritàriament l’equitat a la ciutat, i creiem que l’Estratègia
d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona,( 201727) va ser un acord unànime dels partits i d’un alt grau de participació, que
ens obliga a tots i totes en els propers anys.
El Consell Municipal de Benestar Social treballa per aconseguir una ciutat
inclusiva, intercultural, participativa, equitativa, cívica, lliure, preocupada per la
salut pública, respectuosa, oberta, amb equitat de gènere i amable per a
tothom. Tenint sempre en compte l’abordatge de les desigualtats territorials.
Des d’una perspectiva global i transversal, tots els òrgans i grups de treball
incorporen una visió que posa la persona ciutadana com a subjecte de drets i
deures. En conseqüència defensem que les polítiques socials i l’acció de
govern de tots els representants municipals han de centrar-se en la persona,
ser respectuoses amb la seva llibertat, la seva autonomia i treballar per la seva
capacitació, defensant els seus drets. Cal una acció integral permanent i
coordinada que doni resposta a les demandes i necessitats de tota la
ciutadania.
En aquest document s’expliciten aquelles polítiques que han de garantir els
drets de la ciutadania, portant-nos a una Barcelona més justa i equitativa. Els
informes participatius que s’elaboren anualment des del Consell Municipal de
Benestar Social, son un marc de treball imprescindible per influir en el rumb cap
a les polítiques públiques de la ciutat, documents facilitadors de consens per la
millora de les polítiques socials.
A continuació, s’exposen les línies mestres que el Consell Municipal de
Benestar Social creu rellevants per garantir el principis i valors que el regeixen.
Les nostres aportacions són fruit de la reflexió i l’expertesa de les persones que
conformem els diferents grups de treball que al llarg de l’any analitzen la
realitat i proposen accions que ajuden a millorar la qualitat de vida dels i les
barcelonines, des de diferents perspectives de l’àmbit social:
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– Acció Comunitària: La comunitat és un element fonamental per la cohesió i la

participació, que necessiten un enfocament territorial, però, alhora és un
procés que necessita temps, s’ha de respectar la seva idiosincràsia i el seu
propi procés constitutiu segons el territori. Aquesta línia d’actuació poc a poc es
va consolidant, és necessari acordar un pacte de manteniment i/o increment
dels recursos i instruments que avui es dediquen per afavorir aquesta vessant.
Cal doncs, potenciar els programes de barris, impulsar l’economia de proximitat
i els espais que permeten la participació activa dels veïns i veïnes dels
diferents territoris que conformen la ciutat.
– Drogodependències: L’abordatge de les drogodependències des de la

prevenció és clau per la reducció de la incidència i els problemes de salut i
socials associats a certs consums. La lluita contra un aspecte que pot provenir
de la ciutadania o fins i tot de les pròpies institucions, com és l'estigmatització
de les persones que pateixen una addicció, és fonamental de cara a abordar
les situacions complexes i plenes de dificultats per superar la seva
dependència. És necessari que es garanteixi un sistema de protecció que
respecti l’autonomia personal, oferint els serveis necessaris per la seva
atenció i prevenció. Aquest haurà de tenir sempre en compte la importància de
la perspectiva de gènere (recordem la major estigmatització de les dones
consumidores), així com els aspectes interculturals, per poder arribar a tota la
població que ho necessiti. Cal garantir com a dos elements bàsics per l'eficàcia
de la intervenció en drogues:
– un abordatge integral, des de la promoció de la salut, la prevenció de riscos,

i l’atenció.
– el model d’atenció que es desenvolupa a Barcelona: una atenció amb

abordatge sòcio-sanitari que ha caracteritzat la xarxa de drogues de
Barcelona des dels seus inicis, així com integral en la cartera de serveis
d’atenció: amb programes de tractament i programes de reducció de
danys, donant per tant cobertura d’atenció a totes les persones que
presenten trastorns per ús de substàncies, sigui quin sigui el seu moment
respecte al consum A més, l’atenció a les dependències haurà de
contemplar l’abordatge de les addiccions comportamentals, que el Pla
d’Acció de Drogues de Barcelona 2017-2020 ha incorporat.
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– Envelliment: Afrontar el canvi demogràfic de la ciutat de Barcelona, és un gran

repte, l’any 2030 gairebé un/a de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60
anys o més, una transformació social que te impacte en totes les esferes de la
vida i els cicles vitals de les persones, exigint un enfocament transversal on e s
reconegui la diversitat existent entre les persones grans. Diversitat que es fa
palesa en les aportacions, les necessitats i les aspiracions de les persones en
les diferents etapes i condicions del seu envellir i que cal projectar en les vies
de participació. En conseqüència els projectes urbans han d’incorporar aquells
recursos indispensables per mantenir la qualitat de vida, fomentant el respecte
cap a la dignitat i l’autonomia de la persona, aplicant una perspectiva de
proximitat de suport al treball de cura i de vinculació entre les generacions.
– Famílies: els diversos models familiars són la cèl·lula social que articula la

nostre comunitat i per la seva importància no es poden oblidar les polítiques
socials per la seva protecció. Han aparegut noves problemàtiques que fan
prioritari el seu abordatge: la violència, com un contravalor que condiciona les
relacions filioparentals en la infància i sobre tot en l’adolescència, o les
relacions de parella en el si de la família que condicionen la convivència
necessària pel desenvolupament equilibrat de tots els seus membres. És
fonamental el suport i la formació a les famílies per superar les possibles
dificultats i conflictes en les relacions interfamiliars.
– Igualtats d’oportunitats en la infància: Barcelona presenta una greu crisi

de desigualtats socials i la desigualtat territorial és notable i preocupant. Els
infants són les primeres víctimes d’aquesta desigualtat i gràcies a una iniciativa
del Consell Municipal de Benestar Social es va crear el Fons de protecció a la
infància (0- 16 anys), aquest fons garanteix una ajuda econòmica a les famílies
amb risc d’exclusió social amb infants a càrrec. Mentre la renda garantida no
estigui desplegada i arribi a cobrir les necessitats d’aquestes famílies més
vulnerables, l’Ajuntament de Barcelona ha de mantenir el programa pel seu
caràcter protector.
Cal no oblidar, l’enfortiment de les polítiques socials que reconeguin l’infant
com a ciutadà de ple dret, protagonista de la seva vida. És prioritari
desenvolupar polítiques municipals que permetin reforçar la capacitació dels
infants i la seva autonomia.
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– Salut: la salut és un valor primordial que el govern municipal te l’obligació de

protegir, i que depèn dels altres drets socials. Els principals reptes que es
plantegen s’han d’abordar des d’una mirada transversal, amb metodologia
comunitària, i sota una perspectiva de gènere, incidint en la prevenció i en
l’atenció als col·lectius més desafavorits. Programes com el de Barcelona Salut
als Barris son una clara aposta per fer que la ciutadania es senti involucrada i
participi activament en la promoció i defensa de la salut. Així mateix, cal
continuar avançant en el control de la contaminació atmosfèrica, els programes
per promoure la salut mental i la salut sexual i reproductiva, la cura de les
persones grans o dependents i l’acompanyament de les persones que tenen
cura de persones amb malaltia o discapacitat.
– Sensellarisme : un dels drets fonamentals, inherent a la persona, és el de

disposar d’un habitatge digne per viure. El govern municipal ha de continuar en
la línia iniciada i actuar davant d’una problemàtica creixent, coartant l’acció
especulativa, obrint habitatge social i recuperant els pisos buits de la ciutat.
Promovent polítiques que facin possible el compliment dels drets humans de
tots els ciutadans i ciutadanes a l’habitatge, incidint mitjançant accions
concretes a recuperar les persones que pateixen exclusió social, afavorint que
siguin els/les protagonistes de la seva reinserció social complerta i reconeguda,
i dignificant especialment els Centres de Primera Acollida.
– Habitatge: Una de les problemàtiques greus que patim avui dia a la ciutat és la

crisis habitacional que afecta a molts ciutadans i ciutadanes, no és únicament
un problema de les persones més vulnerables sinó que es generalitza a un
gran sector de la població. Quan parlem del problema habitacional, parlem d’un
problema de caràcter estructural i global que afecta a la persona des de
diferents àmbits (salut, pobresa, treball, família, infància, relacional...), i que ha
de respondre a diferents reptes vinculats a la dificultat per fer front al pagament
del lloguer, a la necessitat d’incrementar el parc públic de lloguer o a impedir
usos anòmals dels habitatges. Per això cal construir una mirada integral a fi de
dibuixar propostes transversals per protegit el dret a accedir a un habitatge
digne, tal i com s’emmarca al Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025.
– Ocupació: La ciutat s’enfronta a una precarització i fractura del mercat laboral,

s’ha de posar fi al model de mercat de treball que deteriora els drets de les
persones treballadores i les condicions laborals, i per això cal enfortir les
relacions laborals i derogar la reforma laboral per tal de permetre crear
ocupació de qualitat, estable i amb un salari digne, i en general, promoure una
distribució més equitatives dels beneficis econòmics, i fomentar una millora del
benestar de la població. Iniciatives com el projecte LABORA, han d’esdevenir
referents per avançar en aquesta línia.
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Aquest és un document de mínims, un esbós del que el Consell Municipal de
Benestar Social demana a la futura composició del ple de la ciutat, malgrat la
complexitat de les seves responsabilitats ha d’escoltar i respondre amb
l’aplicació de polítiques públiques socials que garanteixin que el lideratge social
sigui un fet i on es prioritzi la defensa de la drets bàsics de la ciutadania, com
són el d’un habitatge i un treball dignes, amb la lluita contra les desigualtats i la
pobresa que pateix Barcelona.

