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Dia: 8 / juliol / 2021 

Hora: 18:00 – 20:00 hores 

Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 

Assistents: 75 assistents, dels quals 68 membres del Consell de Ciutat (61,26% de les 

persones que en formen part). Compleix el quòrum requerit per realitzar la reunió (un terç del 

nombre legal de membres) 

 
 

Assistents 
 

Presidència 

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 

    

Vicepresidència   Grups municipals 

Montserrat Morera  Marc Serra BeC 

Alejandro Goñi  Laia Bonet PSC 

  Óscar Ramírez PP 

Consells Ciutadans de Districte Elisenda Alamany ERC 

Eduard Català Les Corts Ferran Mascarell Junts per Catalunya 

Joan Bordetas L’Eixample   

Jordi Gras Sant Martí   

Josep Ortiz Nou Barris   

    

Institucions més significatives de la ciutat Consells sectorials de ciutat 

Antonio Guillén COCARMI Gemma Altell                                   Consell de les Dones 

Jordi Ros UPC Aitor Urquiola CM Cooperació Internacional per 

al Desenvolupament  

Emilia Macias CCOO Barcelonès Rodrigo Araneda CM Lesbianes, Gais i Homes i 

Dones Transexuals i 

Intersexuals 

Adela Subirana           Grup 7                                          Anna Mulà                        CM Defensa dels Animals                             

Raquel Morera             Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de 

Barcelona 

 Emeka Okpala Pacte per la Mobilitat 

Eugeni Forradellas Associació Consell de 

Cent 

Josep Maria 

Carrera 

CM Medi Ambient i Sostenibilitat 

Francina Alsina Taula d’Entitats del 

Tercer Sector Social de 

Catalunya 

Teresa Crespo CM Benestar Social 

Enric Arquès Fòrum Salut Mental Enric Francès CM d’Associacions de Barcelona 

Juanjo Casado UGT Juan Martínez Consell Assessor de la Gent 

Gran 

Núria Font Federació d’Ateneus de 

Catalunya 

Coral Regí Consell Escolar Municipal de 

Barcelona 

Javier Garcia FEDELATINA Clara Romero CM d'Immigració de Barcelona 

ACTA PLENARI 
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Albert Recio Federació 

d'Associacions Veïnals 

De Barcelona 

  

Marc Usart CJB   

    

Registre ciutadà Persones de renom 

Alexandra Ramon  Anna Balletbò  

Alfred Lorman  Margarita Arboix  

Elisenda Roca  Àngels Guiteras  

Ana Belén Jiménez  Jose Maria 

Parcerisa 

 

Irene Agudo  Delfí Cosialls  

Mercedes González  Montserrat Garcia  

Daniel Martín  Rosa Garcia  

Sandra Pèlach  Jesús Collado  

Luis Pich  Ramon Nicolau  

Maria Isabel Ruiz  Miriam Planas  

Josep Lluis Sanfeliu  Laura Rojas  

Pablo Remy Subieta    

    

Fitxer General d’Entitats: Persones convidades: 

Josep Rovira ABD Laura Pérez Regidora Grup Municipal 

Barcelona en comú 

Maria Rosa Lunas FOCAGG Pau González                 Assessor Grup Municipal 

Barcelona en comú 

Glòria Canals DINCAT Guillem Espriu Assessor Grup Municipal PSC 

Lluïsa Erill Secretariat d'Entitats 

Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta 

Xavier Bech                    Assessor Grup Municipal Junts 

per Catalunya 

Jordi Gonzàlez Fundació Esclat Marina Albert Guivernau Assessor Grup Municipal 

Barcelona pel Canvi 

Joan Puente Associació de Veïns i 

Comerciants "El Racó 

de Les Corts" 

Anna Martínez  Assessora Grup Municipal 

Ciutadans 

Joan Vidal Associació Músico 

Cultural Mas Guinardó 

Lluís Sala                          Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat              

  Sònia Fuertes  Comissionada d’Acció Social 

  Mª del Carmen 

Penella                                               

Àntic membre CdC, Registre 

ciutadà 

  Andreu Parera Secretaria del CdC 

  Natàlia Amoròs Secretaria Jurídica 

  Yolanda Jiménez Suport tècnic a la secretaria del 

CdC 

  Pilar Blancafort Suport tècnic a la secretaria del 

CdC 

  Miguel Àngel 

Gasch 

Suport tècnic a la secretaria del 

CdC 
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Excusen assistència:  Fàtima Ahmed, Gerardo Víctor Burgos, Luca Gervasoni (Federació 

d’Organitzacions per a la Justícia Global), Olga Lanau (Universitat de Barcelona), Carmen 

Miralles (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep Molina (Consell de l’Habitatge Social de 

Barcelona), Ramon Noguera (Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi), Eva Parera 

(Barcelona pel Canvi), Mercè Rey, Roser Vallhonesta (Consell Ciutadà del Districte Horta-

Guinardó), Josep Sánchez Llibre (Foment del Treball Nacional), Salvador Vendrell (Consell 

Municipal de Ciutat i Comerç).  

 

Ordre del dia 
 

0. Benvinguda de l’alcaldessa 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior  
 

2. Presentació dels nous membres del Plenari i comiat dels antics membres dels sectors 
renovats i de l’actual Síndica de Greuges de Barcelona 
 

3. Presentació de l’activitat del Consell de Ciutat durant el confinament 
 

4. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball 
 

4.1 Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del dictamen de Desigualtats i     
Vulnerabilitats: Emergència Alimentària 

4.2 Presentació del grup de treball Barcelona Postpandèmia 
 

5. Debat sobre la Barcelona Postpandèmia 
 

6. Presentació de la declaració “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i 
econòmica justa” del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

7. Torn obert de paraules 
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Principals idees 
 

Benvinguda 

 

S’inicia la sessió amb la salutació de la presidenta del Consell de Ciutat, senyora Ada Colau, 

alcaldessa de Barcelona. Agraeix l’assistència de totes les persones assistents, tant 

presencialment com per via telemàtica, i destaca la importància de reprendre les sessions 

plenàries d’un Consell que és imprescindible per a la ciutat i que per la pandèmia no s’havia 

pogut encara celebrar.  

 

Des del Consell de Ciutat s’ha seguit treballant durant un any 2020 molt difícil per a tothom. 

S’han perdut éssers estimats i la crisi sanitària ha derivat en una crisi social i econòmica força 

greu. El primer que haurem de fer un cop ens puguem retrobar tots, serà donar un espai per a 

recordar a totes les persones que han perdut la vida durant la pandèmia i donar una forta i 

sincera abraçada a totes les famílies.  

 

Aquesta pandèmia ens ha fet de mirall per a constatar algunes coses que segurament sabíem 

i sobre les que començàvem a actuar, tot i que no amb prou contundència i celeritat. Hem de 

diversificar el nostre sistema econòmic, no podem fiar-ho tot a una única activitat com podria 

ser el turisme. Quant a la crisi ecològica, cada cop és més evident que fem tard per actuar 

contra el canvi climàtic, per revertir els seus efectes a escala de ciutat. La pandèmia també ha 

deixat evidències en el tema de les cures i en la necessitat de reforçar els serveis públics. Tot 

això és necessari per a la sostenibilitat de la vida i per a posar a les persones en el centre no 

només de paraula. També hem pogut veure com tot el conjunt de la ciutat, davant de les 

adversitats i els moments més difícils, s’ha crescut donant una resposta col·lectiva i solidària, 

preocupant-se per no deixar a ningú a darrere. La capacitat de la gent de la nostra ciutat és 

extraordinària. 

 

Agraeix als Grups Municipals, perquè en els mesos més durs de la crisi van anar tots a una, 

per acordar les principals intervencions, per modificar el pressupost i destinar-ho a crear un fons 

extraordinari de noranta milions d’Euros per ajudar els sectors més afectats tant en l’àmbit social 

com en l’econòmic. 

 

Entre les reflexions de la crisi és majoritari el sentiment de què ara no es tracta de parlar de 

recuperació, sinó que es tracta de transformar, d’innovar, de fer les coses diferents i de no 

repetir els errors del passat. Es tracta de recuperar la ciutat per la gent, de posar a les persones 

al centre i de seguir treballant per fer una economia realment justa, verda i que aprofiti la ciència, 

l’educació, la innovació, la tecnologia per fer canvis en aquest sistema econòmic perquè no 
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generi tantes desigualtats com hem vist fins ara. Barcelona està molt ben situada per liderar 

aquesta transformació, per l’enorme talent que té i per les capacitats de la seva ciutadania, dels 

barris i dels diferents sectors que estan representats al Consell. 

 

Les idees de la col·laboració, de la coproducció de les polítiques públiques i de participació han 

d’anar a més i resultar claus. Ha d’haver molta més feina regular entre administracions i 

ciutadania. Necessitem les idees, la creativitat i la força de tothom, com el Pacte per Barcelona 

i els recents primers Pressupostos Participatius de la ciutat, amb una quantitat de trenta milions 

d’Euros i una participació ciutadana molt important que ha decidit la destinació d’aquests diners. 

 

Dóna la benvinguda als nous membres que s’incorporen per primera vegada al Consell i agraeix 

la tasca de totes les persones que s’acomiaden. Es procedeix a tractar el primer punt de l’ordre 

del dia. 

 

1.   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

 

Es dóna per aprovada, davant la inexistència d’esmenes al respecte. 

 

2.   Presentació dels nous membres del Plenari i comiat dels antics membres 

      dels sectors renovats i de l’actual Síndica de Greuges de Barcelona 

 

Pren la paraula el senyor Marc Serra, Regidor de Participació i Drets de Ciutadania. El Consell 

de Ciutat té la vocació de ser un espai plural i transversal que vol representar la diversitat de la 

ciutat de Barcelona. Per recollir de la millor manera possible aquesta diversitat, el Consell té 

una composició molt reglada i variada. Hi ha participació de tots els grups municipals amb 

representació al plenari, representants dels consells sectorials de la ciutat i consells ciutadans 

del districte, de les institucions mes significatives, de les associacions del fitxer general 

d’entitats i també de la ciutadania no associada.  

 

Cada sector del Consell ha passat per un procés de renovació que s’ha dut a terme a través de 

la Secretaria i també amb el suport dels Grups Municipals. Avui està ja enllestida la renovació 

de tres sectors. Aquest any, per primera vegada, s’han escollit 25 membres per sorteig directe 

de padró que conformen el sector de la ciutadania. El de les institucions més significatives de 

la ciutat, del qual s’ha fet una proposta continuista, a causa de la situació de pandèmia, i la 

majoria d’entitats continuaran formant-ne part. S’han unit dues noves entitats: el Fòrum de Salut 

Mental i COCARMI, que representa al sector de les persones amb discapacitat. També s’ha 

renovat el sector de les persones de renom ciutadà. Avui en comencen a formar part quinze 
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noves persones, de les quals vuit les va proposar el mateix Consell de Ciutat i la resta, una a 

proposta de cada Grup Municipal.   

 

A la tardor es faran les eleccions dins del sector associatiu, per a acabar de finalitzar aquest 

procés de renovació. Només quedarà pendent el nomenament del nou Síndic o Síndica de 

Greuges. Dóna les gràcies a l’actual Síndica, que deixa el mandat després de deu anys de 

tasca i d’entrega a la ciutat. 

 

3.   Presentació de l’activitat del Consell de Ciutat durant el període de 

      Confinament 

 

Des de la Secretaria, s’ha preparat un vídeo amb imatges que recullen diferents moments de la 

tasca que ha desenvolupat el Consell de Ciutat des del darrer plenari (17/12/2019). El vídeo es 

pot veure a través del següent enllaç: https://vimeo.com/571856992  

 

4.   Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball 

 

4.1.   Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del dictamen sobre Desigualtats  

         i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària 

 

L’Àngels Guiteras, persona de renom ciutadà, presenta el dictamen. Aquest sorgeix del grup de 

Desigualtats i Vulnerabilitats, que ja fa un temps que treballa i que aquest any s’ha focalitzat en 

el tema de l’emergència alimentària, en un any en què Barcelona és capital mundial per 

l’alimentació sostenible. Una de les recomanacions del dictamen, assenyala que cal tenir en 

compte tots els aspectes de l’emergència alimentària actual. No es pot parlar d’alimentació 

sostenible, saludable i a KM.0 obviant la situació d’emergència. 

 

El dictamen, que s’ha fet arribar per correu electrònic a tots els membres del Plenari, hi ha disset 

recomanacions, algunes de les quals ens comentarà. La primera parla sobre l’alimentació de 

qualitat, que és un dret fonamental de tota persona de la ciutat de Barcelona. No tothom té 

accés i està lligada a les desigualtats socials i a problemes de salut i mentals. 

 

Una altra recomanació seria evitar mantenir i potenciar lògiques assistencials en les polítiques 

d’emergència alimentària. Les propostes han de ser pràctiques, efectives, democràtiques, 

igualitàries i han de basar-se en l’apoderament de la persona, que passa també per la 

participació i la col·laboració.  

 

https://vimeo.com/571856992
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La següent a destacar seria la de desestigmatitzar la pobresa de la precarietat alimentària, que 

els receptors d’aliments no siguin passius, sinó que participin activament en espais de 

participació, en l’organització. També, que es fa necessari un treball més transversal entre 

entitats i Ajuntament. 

 

És igualment important generar circuits per evitar el malbaratament alimentari, mantenir uns 

criteris de qualitat. Aquesta recomanació va molt lligada a la de què cal protegir els espais 

territorials de l’àrea metropolitana on es produeixen els aliments. 

 

S’han de revisar els preus que estan oferint els mercats municipals, per evitar fomentar una 

alimentació un cert elitista. Revisar també els tipus impositius de l’alimentació. Tot i no ser una 

competència pròpia de l’Ajuntament, podríem mirar d’organitzar com es pot fer pressió al 

Govern de l’estat per influir sobre això. 

 

També s’apunta a plantejar l’aigua com aliment i la seva importància en una alimentació 

saludable i a impulsar des de l’Ajuntament de Barcelona polítiques públiques que conjuguin la 

protecció de la natura, la preservació de la biodiversitat i la defensa dels animals. 

 

S’obre un espai de debat sobre el dictamen. Com que no hi ha intervencions, es passa a la 

votació perquè sigui formalment aprovat pel Consell. 

 

Amb el 100% dels vots a favor (46) es dóna per aprovat el dictamen sobre Desigualtats i 

Vulnerabilitats: Emergència Alimentària.  

 

 

4.2.   Presentació del grup de treball Barcelona Postpandèmia 

 

Delfí Cosialls, persona de renom ciutadà, pren la paraula. El grup neix de la inquietud del consell 

anterior de veure quina seria la situació que ens trobaríem un cop la pandèmia hagi remès o 

desaparegut. L’objectiu del grup és bàsicament identificar aquelles situacions amb les que es 

trobarà la ciutadania de Barcelona, per afrontar-les i per, amb la visió compartida per part de 

tothom, buscar idees mestre que puguin ser posteriorment transmeses al Govern Municipal 

perquè les tingui en consideració, i perquè aquelles que siguin possibles tirin endavant. 

 

És un grup de treball obert. Es fa una crida perquè s’incorporin nous membres per enriquir i per 

fer que el resultat final sigui el més pràctic i interessant possible. La pandèmia ens ha ensenyat 

que algunes de les coses que ja existien en els diferents sectors poden ser utilitzades, a la 
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vegada que hi ha altres aspectes que han posat de manifest les mancances que tant la ciutat 

com els seus sectors tenien, tant a escala productiva, com social i ciutadana. 

 

Descriu la dinàmica de les sessions. Dues persones expertes en l’àmbit que es correspongui, 

exposen durant la seva intervenció tot allò que pot ser d’utilitat per al grup. Aquest aporta i debat 

les recomanacions amb la idea de poder-les fer arribar al Govern Municipal. 

 

Tot seguit, l’Alejandro Goñi, Vicepresident del Consell, explica que el grup es crea perquè les 

persones que formen el Consell de Ciutat estimen Barcelona i les mou el sentit de 

responsabilitat per actuar. El Consell es tracta d’un espai d’acció. Un cop finalitzades les 

diverses sessions, hauran ajudat al Consistori a tenir unes idees que serveixin de guia o ajuda 

en les decisions que hauran de prendre. Necessiten saber que en pensen els membres del 

Plenari, les seves opinions, què es el que veuen. Els convida a participar en el grup de treball 

Barcelona Postpandèmia. 

 

5.   Debat sobre la Barcelona Postpandèmia 

 

Montserrat Morera, Vicepresidenta del Consell, presenta i modera el debat. Recorda la 

importància que té per al grup de treball la participació de tothom, per conèixer de primera mà 

el que passa. Aquest debat és un nou format que s’adapta per poder aconseguir el màxim de 

diversitat en les intervencions.  

 

Joan Bordetas (Consell Ciutadà del districte de l’Eixample). A la majoria de barris, durant 

el confinament, molts ciutadans es van oferir a ajudar per anar a comprar i ajudar a les persones 

amb dificultats. Aquestes necessitats es van anar ampliant i aquesta gent, que no formava part 

de cap entitat i que volia col·laborar en coses concretes, va anar mantenint la seva activitat 

donant un cert caliu. Més tard, Acció Comunitària va dotar a diferents centres cívics amb 

recursos per poder actuar sobre el territori amb demandes concretes, aquest fet va ser un èxit. 

S’ha originat un sistema de solidaritat interessant. Demana que s’estudiï com aquest sistema 

pot ajudar a fer una Barcelona més humana. Les entitats s’interrelacionen, l’afectat se sent 

acollit i la persona que ajuda veu el rendiment del seu treball. 

 

Anna Mulà (Consell Municipal de Defensa dels Animals). Tots i totes volem una Barcelona 

postpandèmia recuperada i forta a on els animals no es poden deixar fora. Cal seguir promovent 

una política pública municipal que avanci i millori la convivència entre persones i animals a la 

ciutat. Aquest fet afavoreix l’apropament a l’entorn natural i fomenta el respecte per la natura, 

també té uns efectes beneficiosos des del punt de vista de la salut de les persones. El seu 

objectiu seria sensibilitzar en el respecte per l’animal i la creació d’una relació harmoniosa entre 
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l’ésser humà i els animals amb la finalitat de millorar les relacions entre les persones i el foment 

de la sensibilitat de la societat vers els animals. Demana la reforma de l’ordenança sobre la 

protecció, la tinença i la venda d’animals, posar en marxa protocols i eines administratives per 

intervenir en situacions d’emergència on els animals quedin desemparats, entre d’altres. 

 

Teresa Crespo (Consell Municipal de Benestar Social). Destaca l’impacte de la pandèmia 

en les persones vulnerables. Ha augmentat la pobresa, l’atur i les desigualtats a la nostra ciutat. 

Davant de l’emergència de les necessitats, s’ha actuat d’una manera urgent, reactiva i 

pal·liativa, intentant resoldre els problemes urgents. Preocupa que aquesta exigència del 

moment faci oblidar el model d’uns serveis socials que defensen la persona com a centre 

d’actuació, que defensen la prevenció, que apodera a la comunitat, que és proactiva i defensa 

la transversalitat de l’acció. Demanen que la pandèmia serveixi per assumir els errors, per 

prendre noves iniciatives i per recuperar el que ja funcionava. Preocupen les recents accions 

violentes contra els centres de serveis socials i contra els treballadors socials. Volen noves 

polítiques que portin més recursos econòmics i humans, per a poder aconseguir la qualitat 

necessària. 

 

Anna Balletbò (Persona de renom ciutadà). Defensa les necessitats i qüestions desitjables 

perquè la ciutat pugui rellançar la seva economia amb nous paràmetres tecnològics i de 

sostenibilitat. En resum, un creixement econòmic i creació de llocs de treball que cal defensar i 

incorporar el dictamen del grup de treball. Fa referència al pensador Amartya Sen, qui va 

incorporar nous paràmetres a les anàlisis econòmics i que ha influenciat en la formulació de 

l’Índex de desenvolupament Humà del PNUD. Sen argumentava que l’increment de les llibertats 

reals han de ser tant un fi com un mitjà de desenvolupament, ja que les 5 principals llibertats 

estan interconnectades, i l’expansió d’una condueix a l’expansió de les altres. Aquestes són: 

llibertats polítiques, serveis econòmics, oportunitats socials, garanties de transparència i 

seguretat protectora.  

 

Recomana no conformar-nos amb les llibertats polítiques i econòmiques, cal que la gent estigui 

més informada i que disposi d’un major criteri per prendre les decisions. Contra l’onada de 

populisme i xenofòbia, hem de fer un esforç per pensar i actuar amb respecte empoderant als 

nostres ciutadans, i introduir el concepte de llibertats positives. Barcelona ha de treballar per 

ser la Ciutat del Respecte. Per això cal tenir un comportament democràtic i no dogmàtic.  

 

Montserrat Garcia (Persona de renom ciutadà). Des del seu punt de vista, s’han de fer 

millores a l’entorn urbà, i aquestes han de ser equitatives a tots els barris. És clau el treball 

coordinat entre l’Ajuntament, els districtes i els barris. Cal apostar per una reactivació 

econòmica que fomenti la diversificació i protegeixi la proximitat, el petit i mitjà comerç i les 
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iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat. La contractació pública ha de garantir criteris 

socials i ambientals. S’han d’esprémer al màxim les competències municipals per fer front a la 

crisi social, donar suport a les iniciatives que han sortit dels ciutadans i de les entitats. Cal 

apostar per un canvi de model de les cures on totes les dones tinguin veu. Tot ha de ser 

accessible, inclosa l’educació, per als infants. Insta a tots els partits polítics valentia quant a les 

polítiques a fer. 

 

Elisenda Roca (Registre ciutadà). Tot i que el turisme és una font d’ingressos molt important, 

és imprescindible regular-ho. Abans de la pandèmia, s’havia arribat a un punt completament 

insostenible. No té cap sentit que un barceloní se senti com estranger quan visita certes zones 

de la ciutat. És el moment de pensar en quin model de ciutat volem. És necessari posar fre al 

turisme de borratxera que va associat al soroll i a la falta de civisme. Els pisos turístics no 

haurien d’estar permesos en finques de veïns. Hi ha barris com el de Gràcia i Ciutat Vella molt 

degradats quant a la seva imatge. Proposa trobar maneres d’implicar a la ciutadania en la 

millora de l’aspecte de la ciutat, incentivant-los per fer-los sentir part d’aquesta millora. També, 

augmentar el nombre d’agents cívics que facin tasques informatives a peu de carrer per 

fomentar el civisme i la bona convivència. 

 

Josep Rovira (ABD). La Covid ha posat a moltes persones en situació de vulnerabilitat. Les 

polítiques públiques municipals que s’han fet, han atenuat la situació, igual que les iniciatives 

socials i de les entitats. Aquest treball s’ha de mantenir. La pandèmia ha afectat molts col·lectius 

i esmenta que el de la població drogodependent té tot l’estigma de culpabilitat de la seva 

condició de consum, i sovint no són atesos a nivells de salut i social. És molt important que es 

mantingui el servei residencial per a persones amb consum de drogues i en situació de 

sensellarisme, perquè ha donat un bon rendiment. Aquestes poblacions necessiten un procés 

d’autonomia. 

 

Adela Subirana (Grup 7). Des del món empresarial es va considerar des del primer moment 

que la investigació era el més important. Per la investigació es necessiten recursos econòmics 

i humans. Ha quedat demostrat que la ciència avança a velocitats supersòniques, coses que 

es feien en set o vuit anys s’han fet en sis mesos gràcies a l’alta competència de la nostra 

classe científica. 

 

En negatiu vol dir que una gran part de la societat s’ha donat compte que s’ha de repensar el 

sistema de la vellesa, perquè la soledat que ha viscut la gent gran no ens la podem permetre. 

A la propera pandèmia, la gent no morirà sola perquè entre tots crearem uns nous protocols 

que els comitès d’ètica de tot el món estan ja estudiant.  
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Antonio Guillén (COCARMI). Creiem que la pandèmia ha evidenciat la vulnerabilitat dels drets 

de les persones amb discapacitat. Hem de considerar que hi ha hagut algunes decisions que 

han estat contradictòries en la seva execució. Decidir que la discapacitat era un grup de risc i 

després no tenir cap acció concreta per tractar la discapacitat en el temps de pandèmia, des 

del punt de vista sanitari, ni tenir la capacitat per fer una vacunació específica pel grup de 

discapacitats, no es considera coherent. Cal donar una empenta als temes que han quedat 

aturats respecte a les necessitats del col·lectiu,  perquè l’accessibilitat torni a estar present en 

totes les actuacions públiques. El que ha estat un gran error ha estat la comunicació i la 

informació, no es pot mantenir a un grup de població amb necessitats concretes al marge de la 

informació en un temps de crisi com el que hem tingut.  

 

Emilia Macias (CCOO). La recuperació de la ciutat postpandèmia s’ha de dur a terme amb 

criteris de sostenibilitat, d’equitat, de justícia social i tenint en compte els impactes ecològics i 

socials del model productiu vigent. Les mesures per reactivar l’economia han de contemplar 

necessàriament un canvi de paradigma que posi la vida i el benestar de les persones en el 

centre. Les solucions passen per una transformació profunda del nostre model de produir, de 

consumir i de viure, de manera que no superi els límits del planeta i que promogui la transició 

ecològica. Aquest canvi profund del model, ha d’anar acompanyat d’una transició digna i justa 

que abordi la reconversió d’aquelles activitats econòmiques que ho requereixin i que minimitzi 

l’impacte que es pugui donar en el món del treball, evitant l’augment de les desigualtats. Molts 

treballs són precaris i s’ha de combatre aquesta precarietat si volem tenir una Barcelona 

pròspera, sostenible, moderna i cosmopolita, com ho ha estat sempre. 

 

Montserrat Morera (Consell d’Associacions de Barcelona). Des de les entitats i des del món  

associatiu, hem vist com la pandèmia ha posat de manifest la capacitat de les persones per fer 

front a la situació i, sobretot, la mobilització del voluntariat durant el confinament per anar allà 

on fes falta. Volen valorar la feina feta per moltes organitzacions i milers de persones durant els 

moments més durs d’aquesta crisi. Cal incidir en la Barcelona postpandèmica a partir de dos 

eixos imprescindibles. El primer és veure quin model de ciutat volem tenir i canviar el que estem 

tenint fins ara, moltes de les problemàtiques són estructurals. El segon eix, és tenir a les 

persones com a centre, perquè són les que habiten la ciutat, són les que han ajudat a sostenir 

la crisi i som les que construirem el futur. És necessari fomentar l’associacionisme i l’acció 

col·lectiva. Consideren que la feina de voluntariat social és essencial i s’hauria de considerar 

com a tal. 

 

D’aquests dos eixos es desprenen a una sèrie de propostes que es faran arribar al grup de 

treball perquè les incorporin. 
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Després de les intervencions previstes, s’obre un torn de paraules obert.  

 

José Maria Parcerisa (Persona de renom ciutadà). Comenta que a la votació ha sortit el 

100% que Sí, quan ell ha votat que no. Argumenta que ha votat que no perquè considera que 

per l’alcaldessa, l’estudi l’hauria d’ajudar a prendre decisions, però quan ha sentit el resum no 

ha vist aquesta qualitat en les propostes, les considera divagants. Pensa que les propostes 

haurien d’haver sigut més concretes per a poder escollir quines sí i quines no.  

 

Resposta. S’han revisat els resultats de la votació que s’extreuen de la plataforma informàtica 

i sembla que ha iniciat la votació (apareix el seu nom) però no l’ha validat i per aquest motiu no 

ha sortit en el recompte.  

 

Emeka Okpala (Pacte per la Mobilitat). Vol posar el tema de la mobilitat sobre la taula. La 

pandèmia també ens ha ajudat a veure un altre model de ciutat i de desplaçar-nos, amb molta 

més proximitat, més desplaçaments a peu i posant valor a aquest canvi de velocitats que hem 

assolit gràcies a aquesta situació crítica. S’ha produït un canvi de mentalitat que hem de 

mantenir, per obtenir així una ciutat més propera. És moment de repensar i de fer més 

accessibles espais que històricament potser no han estat treballats per la seva dificultat tècnica. 

 

Joan Martínez (Consell Assessor de la Gent Gran). Des del grup s’està treballant a tenir 

molta cura en el tema de la digitalització, sobretot d’aquelles persones que no ho podran fer 

mai  per la seva edat o per la seva vulnerabilitat. Igualment, cal recuperar Barcelona no només 

econòmicament, sinó també socialment. Les polítiques i les accions que s’estan duent a terme 

s’estan oblidant d’aquesta part social de la gent gran i de la gent vulnerable. S’està treballant 

en l’agenda del 2030. Es suposa que al 2030 la gent gran serà un 25% de la població, i aquestes 

persones no estan participant, no hi ha cap entitat de gent gran que participi dins de les 

discussions. 

 

María del Carmen Penella. Estem passant una pandèmia terrible i per la postpandèmia hem 

de canviar d’actitud. Tenim una franja de nens joves i adolescents que estan sense vacunar i 

s’han d’ajuntar esforços perquè es vacunin com més aviat millor.  Aquesta població jove que 

serà el futur no ha de quedar marginada com ha passat amb la gent gran. Considera que no 

hem afrontat el problema i que no ha sigut per decisió nostra, sinó per decisió política externa 

que ens ha portat fins a aquesta situació. Ara estem a la pandèmia de la pobresa i tant de bo 

que es trobi el camí per sortir de la misèria i de la fam. 

 

Montserrat Garcia. Diu que s’ha parlat molt de participació ciutadana i hem de fer que sigui de 

qualitat operativa. S’ha de tenir en compte l’ètica de les cures, l’edat, el gènere i d’altres.  
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Considera que encara no estem en postpandèmia i que això també afecta els tempos i a la 

manera que tenen les entitats i la ciutadania de participar. 

 

Alejandro Goñi. Comenta que està molt joiós pel debat que hi ha hagut. És molt important que 

es pugui tenir el màxim de tota la informació, de totes les necessitats, de tota Barcelona. 

 

Montserrat Morera. Sobre una de les aportacions que s’han fet, vol comentar que els grups de 

treball no fan estudis, fan una diagnosi de com està el tema a partir de l’aportació personal de 

les persones que en formen part,  i es fan recomanacions fruit de la coneixença directa. 

 

6.   Presentació de la declaració “Alcem-nos per una reactivació ecològica,  

      social i econòmica justa” del Consell Ciutadà per la sostenibilitat 

 

Pren la paraula el Lluís Sala, Vicepresident del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, que 

explicarà el contingut del manifest. El Consell el formen membres de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible, que està formada per 1.755 entitats ciutadanes, organitzacions empresarials, 

comercials, centres educatius... compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i 

econòmica i que intenten construir una ciutat que sigui responsable amb les persones i amb 

l’entorn, desenvolupant projectes i intentant fer xarxa. 

 

Durant les seves sessions van voler posar en alerta el risc que pot suposar aquesta sortida de 

la pandèmia en el fre de les polítiques socioambientals, i de la contradicció que aquest fre 

suposa en termes de vulnerabilitat de la societat davant d’aquesta crisi i de les futures. Aquest 

manifest es divideix en diferents parts. La primera és la detecció dels riscos on s’ha coincidit en 

la majoria de coses que s’han parlat durant el Plenari d’aquesta tarda. També s’han identificat 

oportunitats, a la ciutat hem anat provant coses noves, de les quals creuen que hi ha moltes 

solucions que no s’haurien d’abandonar. Des de totes les entitats que en formen part de la 

xarxa, s’han compromès a integrar com a prioritat la sortida de la crisi i a parlar en clau de 

sostenibilitat, a detectar les necessitats i els reptes i a compartir aquestes solucions, entre 

d’altres. Dins d’aquest manifest també fan una petició a l’Ajuntament, que actuï amb 

determinació sobre els compromisos de sostenibilitat i, sobretot, sobre els compromisos en la 

Declaració d’Emergència Climàtica de fa dos cursos, que reforci la salut pública en temes com 

la qualitat de l’aire, el verd urbà, els espais públics..., que garanteixi els drets laborals i socials 

i d’altres.  

 

A les diverses organitzacions s’ha proposat potenciar l’economia local i de proximitat, el dret al 

teletreball i la mobilitat activa, la conciliació familiar, la minimització dels residus en la mesura 

del possible, el foment de productes i serveis innovadors i donar aquest valor ambiental que és 
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tan necessari i fomentar la participació i la implicació en la vida comunitària. No volen que es 

quedi només en un manifest, sinó que ja s’han posat a treballar compartint totes aquestes bones 

pràctiques fent servir la plataforma Decidim Barcelona. Moltes de les organitzacions han 

començat a fer-hi propostes per aprofitar el que han après durant aquest temps de pandèmia o 

preveient com en sortirem, unes pràctiques que estan a l’abast de la coneixença de tothom que 

les vulgui consultar, posar-se en contacte o replicar. D’altra banda, estan fent servir aquest 

manifest com a indicador i com a full de ruta de tots els projectes que començaran a partir d’ara. 

El manifest ha estat aprovat pel Consell de Ciutat i demanen als presents que s’afegeixin al 

mateix. 

 

Des de la Secretaria s’afegeix que aquest manifest es va presentar en el marc de la Comissió 

Permanent, que es reuneix mensualment, i que va ser aprovat. El text complet del manifest 

“Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa” es pot trobar en el següent 

enllaç: 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny

2020_2.pdf 

 

7.   Torn obert de paraules 

 

Aitor Urquiola (Consell Municipal de Cooperació Internacional i Justícia Global). 

Aprofitant la presència del Regidor Marc Serra, vol comentar que es troben en un punt de 

bloqueig perquè van aprovar el reglament de funcionament en funció del reglament de 

participació, que es va anul·lar per decisió judicial. Vol saber si la direcció de Democràcia Activa 

emprendrà la redacció i la tramitació d’un nou reglament, almenys en la part comuna, per les 

eleccions d’entitats en els consells de participació. 

 

Marc Serra. Hi va haver una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 

declarava nul el reglament de participació. Això va afectar a tot el procés de renovació dels 

reglaments de cadascun dels consells sectorials com el de Cooperació i Justícia Global. S’està 

redactant un nou reglament que es treballa amb els grups municipals, i que s’espera poder 

procedir a l’aprovació inicial tornant de l’estiu. Només es modificaran les qüestions que han 

estat esmenades pels tribunals. La previsió és que a finals d’aquest any o inicis del proper, es 

pugui tenir ja el reglament de participació en funcionament. 

 

Ada Colau. Afegeix que el punt concret pel qual no es va acceptar el reglament va ser que 

l’Ajuntament no podia fer consultes a la ciutadania. Seguiran treballant per aconseguir-ho. 

 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny2020_2.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny2020_2.pdf
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Jordi Ros (UPC). Trasllada la pregunta de Com està la universitat. Per un costat estan inquiets, 

perquè tenen un curs que els agradaria que no fos telemàtic. Hi ha una tasca molt important 

que té a veure amb la formació i és la relació que s’estableix entre els estudiants. També vol 

donar un missatge tranquil·litzador, perquè la responsabilitat que tenen com a universitat no és 

només formar metges, mestres, advocats..., és formar individus, i això és tant o més important 

que les especificitats de la formació. Després de tot el viscut, creu que tindrem una generació 

particularment madura i solidària. Creu que seria una llàstima, que es malmetés perquè no 

tinguessin recursos per demostrar tota la vàlua d’aquesta maduresa que a aquesta generació 

li ha tocat històricament viure. Demanen a l’Ajuntament la creació d’uns mecanismes perquè 

arribin els ajuts a on han d’arribar, que és als joves. 

 

Montserrat Morera. En el Consell de Ciutat es va fer un protocol de benvinguda de nous 

membres. Si les persones que avui s’incorporen volen que els hi expliquin més coses sobre 

què és el Consell, com funciona, com treballa..., la possibilitat està oberta. 

 

María del Carmen Penella. Comenta que el Grup Tersa té una empresa a Sant Adrià de Besòs 

que crema residus industrials. Necessitaven un filtre d’aire per depurar-lo, perquè el que surt a 

fora és completament nociu. Es pot fabricar a Espanya o a Barcelona?, el cost seria menor i el 

problema se solucionaria amb major brevetat. 

 

Maria Rosa Lunas (FOCAGG). Parla com a fundadora de l’Associació de familiars d’afectats 

per trastorns de conducta derivats de malaltia mental i addiccions. Creu que en aquests 

moments és una prioritat essencial el tema dels trastorns de conducta, que pateixen moltes 

famílies i que provoquen una desfeta a escala global. Demana que les diferents administracions 

posin el màxim esforç dins del Consell de Ciutat perquè aquest tema estigui present. 

 

Rosa Garcia (Persona de renom ciutadà). Quant al tema de la incineradora, vol comentar 

que quan parlem de la ciutat de futur que volem, un aspecte important són aquestes noves 

polítiques i accions que a escala de ciutadania, administracions i empreses hem de fer per 

mitigar el canvi climàtic. Hi ha la necessitat de pensar en aquest nou model de ciutat que volem 

també des del punt de vista de l’ús dels recursos i la generació de residus. S’ha d’avançar en 

la prevenció de residus, en la reutilització i en nous models de gestió de la recollida a la ciutat. 

També diu que el que vol és no haver de portar residus a la incineradora. 

 

Emilia Macias. Vol fer valdre els serveis públics i els seus treballadors per la feina feta durant 

la pandèmia. Ara toca traslladar-ho a l’àmbit de la política, dotar-los dels recursos necessaris, 

enfortir-los, tenir cura d’ells i protegir-los. No és l’administració local la que més pot fer, però 
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que totes les entitats i la ciutadania es posin de la seva part servirà per lluitar i reivindicar 

aquests serveis que ens han fet sobreviure a la pandèmia. 

 

No hi ha més intervencions. L’alcaldessa recorda que és impossible aprofundir durant la sessió 

en temes tan importants com els que s’han plantejat. També que la intenció d’aquest Consell 

és la de generar un espai on es posen en comú algunes línies generals, però després es treballa 

d’una manera més aprofundida en els grups de treball. 

 

Agraeix a tothom la feina, la implicació i l’estima per la ciutat i comenta que se segueix treballant 

en totes les línies que s’han plantejat. Tot seguit tanca la sessió i comenta que es tornaran a 

trobar després de les vacances. 

 

 

 

 

Acords 

 

 Aprovar l’acta de la reunió anterior. 

 Aprovar el dictamen sobre Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària. 

 Sobre el grup de treball Barcelona Postpandèmia: Les aportacions realitzades durant 

el debat, es faran arribar als membres del grup de treball per a tenir-les en 

consideració de cara a l’elaboració del seu dictamen.  

 


