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És fàcil, en un Consell com el nostre,
perdre’ns en l’actualitat del mateix. Som
un Consell actiu que abraça molts àmbits
del benestar social i amb diferents espais
de participació. Avui neix L’avió de paper
com una oportunitat de presentar-nos i
comunicar-nos, amb el desig de generar
xarxa i compartir el coneixement per
millorar l’activa participació que ens
caracteritza. Ens ha d’ajudar a
conèixer-nos com a membres que
compartim espai i apropar-nos. El
Consell té 33 anys d’història i amb
iniciatives com aquesta té encara molt
recorregut al davant!

Benvingudes i benvinguts a un
nou canal informatiu del Consell
Municipal de Benestar Social,
L’avió de paper, nascut amb la
voluntat
de
millorar
la
comunicació entre l’acció del
Consell i els seus membres. El
nostre objectiu és informar de
tota
l’activitat
que
fem
conjuntament,
de
manera
sintètica, clara i facilitadora per
tenir una mirada àmplia del
Consell en menys de cinc minuts.

Sra. Laura Pérez Castaño Tinenta d’alcaldia de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Sra. Teresa Crespo Vicepresidenta Associativa del
CMBS

·PLENARI·

· P E R M A N E N T·

El Plenari va celebrar la seva
sessió el passat 10 de desembre
de 2020, on la nostra presidenta
i tinenta d’alcalde, la Sra. Laura
Pérez Castaño, ens va actualitzar
la situació del Pla de Xoc que
l’Ajuntament està portant a
terme a la ciutat.

La Comissió Permanent es va reunir el
15 d’octubre de 2020, amb una dinàmica de
treball molt interessant que ens emplaçava
a revisar el funcionament del Consell. Vam
escoltar les opinions, neguits i propostes de
les persones membres, i vam confeccionar
un document que serà el full de ruta a
seguir per millorar l’operativitat i el
funcionament del Consell.

ENLLAÇ AL DOCUMENT DE: MESURA
DE GOVERN PLA DE XOC

El 25 de febrer de 2021, la Comissió
Permanent es va tornar a reunir i a través
d’una dinàmica de treball per grups va
debatre i reflexionar sobre la possible
creació d’un grup de treball destinat a
serveis socials pel proper curs 2021-2022; la
conveniència de reorientar el grup de
treball de Sensellarisme amb l’ampliació
temàtica al voltant de persones que
pateixen situacions de vulnerabilitat. També
es va informar de la col·laboració que
encetarem amb el Consell d’Habitatge
Social i que serà presentat al proper Plenari
del mes de març.

El proper 11 de març de 2021
celebrem la sessió Plenària, on
es presentarà la Mesura de
Govern: Innovació de Serveis
Socials.

DOCUMENT MESURA DE GOVERN:
INNOVACIÓ SERVES SOCIALS

La propera Comissió Permanent està
prevista per al 3 de juny de 2021.

·GRUPS DE TREBALL·

Enguany i degut a diferents circumstàncies, els grups han iniciat la seva activitat a partir del
mes de gener de 2021. Actualment sis dels set grups estan portant a terme la seva activitat,
alguns d’ells amb canvis de coordinació i noves incorporacions.
ACCIÓ COMUNITÀRIA

IGUALTAT D’OPORTUNITAT EN LA INFÀNCIA

El grup té un nou coordinador, Òscar
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Cortiñas

coordinació del grup. El tema que
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FAMÍLIES

nova fita. A la passada permanent del

El grup inicia activitat aquest mes,

25 de febrer de 2021 es va reflexionar

donat el canvi en la coordinació. Núria

sobre la conveniència d’ampliar el

Fuentes deixa la coordinació del grup

grup i d’incorporar nous objectius a

i l’entoma l’Anna Avellaneda. El grup

treballar.

ha de fer la seva primera trobada per
definir el pla de treball del curs.

· P R E M I S M O N T S E R R AT R O I G ·

Amb aquests premis volem destacar el
bon periodisme que es fa a la nostra
ciutat i celebrar el llegat de la
Montserrat Roig. Reivindiquem així el
periodisme allunyat de les fake news,
de

la

desinformació

contaminació

i

de

informativa.

la
Un

periodisme molt necessari per a la salut
democràtica de la nostra societat,
especialment en un moment tan difícil
com el que vivim per l’emergència
sanitària i social provocada per la
COVID-19.
Els Premis Montserrat Roig volen
reconèixer aquells treballs que han
destacat per la seva mirada diferent,
sensible i responsable en el tractament

la COVID-19.
En moments d’incertesa, cal reivindicar
el periodisme compromès, honest i
rigorós. El periodisme que sap que és
imprescindible conèixer la realitat per
poder transformar-la. En definitiva, un
periodisme al servei de la ciutadania.
El període de candidatures ha estat
obert des del dia 25 de gener fins al dia
19 de febrer, amb el següent resultat:
· Periodisme Social: 52 candidatures
· Comunicació Social: 16 candidatures
· Projectes d’Investigació: 10 projectes
en alguna de les següents temàtiques:
- La soledat en la infància, en joves, en

de la informació de temes socials, amb

persones adultes i en persones grans: 2
projectes

especial èmfasi en aquells treballs que

- La Bretxa digital i l’accés als serveis i

aborden temàtiques com el benestar

prestacions de l’Administració: 3 projectes

social, i la investigació periodística de la

- L’impacte de la COVID-19 en col·lectius
específics: 5 projectes

soledat, la bretxa digital o l’impacte de

ENLLAÇ A LA WEB: PREMIS MONTSERRAT ROIG

Agenda del mes
de Març
1

Grup de Treball de Drogodependències Avaluació
del Pla de Drogodependències 2017-2020 i
presentació de les línies estratègiques del Pla de
Drogodependències 2020-2024.

9

Grup de Treball d’Envelliment Servei d’Atenció a
Domicili (SAD): Cobertures en les situacions actuals
en pandèmia i nou contracte.

9

Grup de Treball de Famílies Inici de curs i Pla de
treball.

10

DE MARÇ

Grup de Treball de Salut Inici de curs i Informe de
Salut 2019. Anàlisi desigualtats COVID-19 Barcelona
2020.

11

Plenari Presentació Mesura de Govern: Innovació
Social.

17

Grup de Treball d’Igualtats d’Oportunitats en la
Infància Desigualtats educatives i lleure educatiu.

29

Webinar amb temàtica: Impulsem.

DE MARÇ

DE MARÇ

DE MARÇ

DE MARÇ

DE MARÇ

DE MARÇ

·MISCEL·LÀNIA·

· Recomanem llegir:
- Coproducción de saberes ante el covid-19. Una metodología de trabajo en
tiempos de pandemia. Escrit pel nostre Company Oriol Romaní. P.25-36
- Informe del Consell de ciutat sobre el PAM 21-24

VEURE ENLLAÇ

VEURE ENLLAÇ

· Dates rellevants del mes:
· 1 de març: Dia per la Zero Discriminació
· 3 de març: Dia Internacional de l’audició
· 8 de març: Dia de la Dona
· 14 de març: Dia del número Pi, dia Internacional de les matemàtiques
· 16 de març: Dia mundial del Treball Social
· 21 de març: Dia internacional de l’eliminació de la discriminació racial
· Recordatori Important: el dia 28 de març s’ha de canviar l’hora, a les
2.00h seran les 3.00h

