PROPOSTES PER LA TAULA DE DRETS SOCIALS FETES PER JOAN ALBERT DALMAU
BALAGUÉ (PSC)
El retràs en la meva incorporació a aquesta taula fa que potser algún dels temes que
plantejo ja hagin estat abordats i veient les actes de les reunions que s’han fet, veig
que hi ha molts comentaris i propostes relacionats amb la immediatesa de
l’emergència social en la que estem entrant i que hi estic d’acord.
És per això, que els plantejaments que faré serán a curt, mitjà a llarg termini i que
aquest darrer no vagi més enllà dels tres anys amb excepcions puntuals.
Només, una reflexió sobre el títol de la taula: crec que era més adient el concepte de
Cohesió Social, doncs aquest terme ja engloba els drets socials i una societat
cohesionada té drets i deures. La Cohesió Social pretén evitar o minimitzar el
trancament del contracte social i la desigualtat econòmica.
En aquests moments i davant aquesta segona etapa econòmica i social en què
entrem, és necessàri aplegar les forces de totes les administracions i també del
sector privat per aconseguir un rellançament i un impuls i que tota la ciutadania
estigui incorporada. Mantenint i millorant els drets socials, el benestar social i les
oportunitats.
És important que les propostes europees que aquests dies ens sonen d’un NewDeal i
d’un Green Deal, que anirà acompanyat sembla ser d’unes importants quantitats
econòmiques, s’incorporin al discurs i les accions de la nostra ciutat realitzant
polítiques transversals i que afectin a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Insisteixo, és necessàri implicar tota l’Àrea Metropolitana.
Proposta d’Habitatge:
1. Augmentar decidiament el parc d’habitatge públic de lloguer a un ritme
mínim de 4000 habitatges per mandat durant dos mandats. En aquest paquet
s’inclourien els habitatges dotacionals i adaptats i sumant en total 8000. És
convenient que una xifra semblant sorgeixi a l’àrea metropolitana.
Bàsicament seran de nova construcció però també cal contemplar la compra
de finques (de segona mà)i posterior rehabilitació. Especialment, en els
centres dels nostres barris, tal i com ja es va fer en el seu moment a Ciutat
Vella. Aquesta política incideix, a més a més, en el mercat d’habitatge de
lloguer de la ciutat.
2. Rehabilitació: engegar una gran campanya de rehabilitació, centrada
especialment, en l’estalvi energètic, adeqüació d’habitatges i elements
comuns inclosos ascensors i pisos adaptats per gent gran i persones amb
discapacitat.
3. L’objectiu seria abordar de forma decidida l’emergència habitacional i donar
oportunitats pels joves que s’emancipen i afavorir clarament les rendes
baixes. També serviria per generar llocs de treball en el momento de la

construcció i diferents oficis a la vegada que es col.laboraria en disminuir
l’emergència emergètica.
Mobilitat:
Cal considerar la mobilitat com el cinquè braç de l’estat de benestar social i com un
dret. Cal fer una clara aposta pel transport públic que és la base de la mobilitat
ciutadana i a més a més és poc contaminant.
És el moment d’exigir el compliment de tots els compromisos de les administracions
com és: acabar la L9, Prolongar la L2, fer els Bus VAO i una xarxa metropolitana de
busos ràpids (BRT), Rodalies, a nivell metropolità doncs els fluxos de persones és un
continuat. També cal millorar les conexions amb la segona i tercera corona amb
sistemes ferroviaris i/o BRT. D’aquesta manera disminuirà el transport en vehicle
privat així com els transports de contaminació. Cal oferir un transport públic de
qualitat que convenci a deixar el vehicle privat.
I sempre contemplant el tema de l'accesibilitat.
Llocs de Treball:
El treball és una necessitat de les persones per refrendar la seva autonomia. Cal fer
un gran pacte amb els diferents agents econòmics-socials i en un momento que es
produeixen canvis signifactius. Amb l’acompanyament de l’Àrea Metropolitana i el
Consorci de la Zona Franca, cal oferir oportunitats per la relocalització d’indústries
amb tots els nostres polígons que ja tenim i que alguns encara arrastren tancaments
de la darrera recessió i si és precís, crear-ne de nous.
Cal apostar per la implantació d’empreses basades en tecnologia, poc contaminants,
amb llocs de teball dignes i que apostin per la innovació (I+D+i).
Els llocs de treball han d’afavorir la ocupació de la nostra gent jove i els aturats i
aturades de llarga duració.
I per tant, és convenient capacitar-los amb la formació adient.
És evident que també ha de ser una oportunitat per potenciar llocs de treball dirigits
al mercat reservat i ampliar la capacitat de programes com el Labora.
Cal fer un gran esforç inversor a Barcelona i tota l’àrea metropolitana per part de
totes les administracions, si és necessàri endeutant-se per realizar tots els projectes
compromisos i executar-los en aquests tres anys vinents generant d’aquesta manera
feina pels Barcelonins a més de cumplir les pròpies millores per la ciutat contingudes
en els projectes. No crec que sigui el moment d’apaplaçar projectes i si és necessàri
augmentar l’endeutament.
Hem d’aconseguir que els ERTOS no es converteixin en EROS.
Bretxa Digital:
El tema digital ha fet una explosió en aquesta crisi i segurament augmentarà d’una
forma ràpida com serà el tema del 5G i les tecnologies que l’acompanyen.
Hi ha diferents segments de població que es poden quedar despenjats:

1. Infància i joventut: cal millorar les habilitats dels nostres joves i formar-los en
sentit crític davant de tota la informació que ens arribi. La formació digital ha
d’entrar decididament a les escoles i s’ha de potenciar a les families en pocs recursos
facilitant-lis les eines perquè no s’accentuï per aquets motiu les diferències per
renda i cultura.Cal fer una estratègia de Promoció de l'Infància
2. Treballadors: cal millorar o introduir en aquest món digital a les persones adultes
doncs s’ho trobaran en la feina , en els seus domicilis i a la vida diària.
3.Gent Gran: Cal fer un esforç perquè entrin amb un domini bàsic de la tecnologia i
adaptar aquestes. Doncs temes com teleassistència, tele consulta, telemedicina,
etcèrtera ja s’estan implantant des del món de la sanitat i dels serveis socials però
també per la conectivitat amb familiars i amics (en aquesta crisi ha sigut molt útil
perquè es poguéssin veure i parlar amb familiars i amics).També ha de ser un
facilitador per generar vincles i combatre la soletat
Salut:
1. Cal reforçar el paper de l’atenció primària, inclosa la de l’atenció a domicili.
Doncs tenim xifres superiors al 20% de majors de 65 anys i abundancia de
malalties cròniques
2. S’han d’abaixar significativament les llistes d’espera per intervencions i
especialitats.
3. S’han d’augmentar el nombre de places sociosanitaries i convertir part d’elles
com una continuitat quan una persona està deteriorada a la residència. Per
fer això caldrà adaptar part dels establiments i amb dependència de sanitat.
4. Hospitals: cal finalitzar les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar. Trasllat de
l’Hospital Clínic a l’Escola Industrial.
5. Augmentar el personal que es dedica a la salut mental dins la sanitat pública i
apropar-la als barris així com crear equips per les persones sense sostre que
es troben en el nostre carrer i que un percentatge tenen problemas de salut
mental i toxicomanies.
6. Cal aproximar i coordinar-se molt més la Salut Pública, el Sistema Assistencial
de la Sanitat tant de la Primària com dels Hospitals i cal plantejar-se si la salut
pública de Barcelona no hauria d’estar més lligada tipus Consorci a la que
existeix al Barcelonès nord i al Baix Llobregat donat que en aquest espai la
ciutat és un contingu.
Gent Gran:
1. Augmentar i millorar l’atenció a domicili i adequar si és necessàri les llars
especialment amb cura als qui estan sols i també amb la finalitat d’aliviar a
les families. Especialment a les dones que es dediquen a les cures.
2. Revisar el Decret pel qual es regulen les residències i que afavoreix que hi
hagi poc personal, poc qualificat i mal pagat però sovint amb bons marges de
benefici.

3. Tal i com vaig poder veure a Holanda en un parell d’ocasions, l’assistència a la
gent gran estava organitzada amb 4 nivells perfectament coordinants i
compartint part dels serveis comuns:
-Atenció domicili
-Apartaments tutel.lats
-Residències
-Equipaments sociosanitaris
Els tres primers depenien de benestar social però el quart depenia de Sanitat
i sovint estava al mateix edifici o amb blocs continuos i dins del mateix barri.
4. Augmentar els centres de dia que afavoreixen els tractaments i les teràpies
de la persona malalta i alleugereixen a les families.
Administració:
1. Facilitar i simplificar els tramits per la ciutadania.
2. Cal fer un esforç més descentralitzador basat en els barris però mantenint
protocols i procediments i que al ciutadà li arribi l’administraió també per via
telemática i lia rribi a casa seva. O el que es ve a dir ara: “la ciutat dels 15
minuts”.
Seguretat:
1. Per garantir els nostres drets i llibertats ens cal potenciar al màxim la policía
de barri/ proximitats i orientar-la també a fer de policía asistencial.
2. Cal potenciar la política de penes substitutories
3. S’haurien d’implentar decidiament les figures de mediadors i justicia
d’aproximitat (jutges de pau?),a tots els districtes/ barris, per atendre els
conflictes menors.
Equipaments
1. Cal augmentar el nombre de places de llars d’infants que a part del tema
formatiu afavoreixen l’incorporació de la dona al treball.
2. Caldria plantejar-se fer equipaments híbrids entre el que ara són les actuals
biblioteques i els centres cívics com existeix en altres països sota el nom de
Mediateca i que serveixen per dinamitzar els barris de forma
intergeneracional i transversal.
Tenir una mirada amb perspectiva de gènere a tots els punts.

