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1. Introducció: la complexitat de la sostenibilitat
com a marc de referència
Malgrat que el terme “sostenibilitat” s’utilitza amb molta freqüència,
sobretot en els últims 10 anys, les ciutats s’allunyen cada cop més
dels paràmetres d’aquest ideal, tan pel que fa a les condicions
ecològiques, - que expressen greus nivells de deteriorament dels
sistemes i esgotament dels recursos- com per les tendències socials,
que apunten cap a una creixent polarització de la societat entre els
sectors més benestants i amplis col·lectius que tendeixen a empobrir
i a incrementar en nombre. Aquesta contradicció s’explica pel fet de
que en el model de societat que mantenim es continuen prioritzant
els criteris monetaris, com a paràmetre determinant, per mesurar si
les coses van bé o malament, sense tenir en compte els danys socials
i físics (és a dir, en els sistemes naturals i els recursos) que s’estan
produint. Aquests, però, sovint no es poden ni convé mesurar-los
només en termes monetaris.
A Catalunya s’han multiplicat les anomenades “bones pràctiques” com
a experiències de tota mena en moltes ciutats, sens dubte quelcom
de positiu1. No obstant, el model econòmic –de creixement constant i
basat en el consum- i associat al model d’expansió urbana difosa, no
s’ha modificat substancialment. I ni tan sols està essent qüestionat,
de manera que la incidència de les bones pràctiques és molt baixa i
tendeix a diluir-se a causa d’aquestes inconsistències i contradiccions
entre el que es diu i el que es fa realment.
Els contextos
institucionals i mentals de la societat comporten unes inèrcies molt
dures de modificar.
Modificar aquestes inèrcies és un dels reptes de la sostenibilitat.

1

A Girona aquestes experiències tenen relació amb el Pla Ciutat del que ja es parla a d’altres Informes
d’Avaluació.
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Com ja sabem, els aspectes socials són part vertebradora d’aquests
processos continguts en el nou paradigma, cosa reconeguda ara ja fa
dècades.
L’equitat social entesa com l’accés a la igualtat
d’oportunitats, la participació ciutadana, la preservació dels bens
culturals... són en el seu conjunt una condició sine qua non d’un
procés de sostenibilitat2. Per tant, l’idea comporta un plantejament
substancial: la superació de la concepció dels aspectes socials com a
accessoris o com a part de les accions de “beneficència” d’una
comunitat, per passar a atendre-les més aviat com a part essencial
del procés. Altrament dit, implica també modificar el model segons el
qual la societat i les persones estan al servei de l’economia, per
passar a un model en el qual l’economia ha d’estar al servei de les
persones.
D’una altra banda, en el context del paradigma de la sostenibilitat, els
aspectes socials es troben íntimament lligats als aspectes territorials:
l’accés a l’habitatge, la distribució dels serveis, el transport públic,
l’accés a una feina digna, l’equitat en l’educació...
Per tant, l’Objectiu N. 11 de l’Agenda 21 de Girona es troba
estretament i particularment relacionat amb els Objectius 2 i 3 pel
que fa als aspectes territorials, i aquest és el context en el que
situarem el nostre anàlisis. És a dir, des d’aquest punt de vista, el
model d’ordenació territorial no només determinaria el futur “físic” de
la ciutat que volem sinó també el futur social de la mateixa.
En relació a l’aspecte fonamental de la participació ciutadana com a
eix transversal de tot el procés, considerem vital l’aplicació de les
recomanacions ja aportades per l’Informe d’Avaluació de l’Objectiu 1.
Encara que es poden revisar alguns elements del model que finalment
s’acabi adoptant (i que el model es vagi modificant al llarg del temps,
perquè aquests són temes dinàmics...), l’important és el concepte
mateix i la convicció de que aquesta és l’estratègia adequada. Només
una població informada sobre la realitat física i socio-econòmica que
viu, conscient de les conseqüències dels seus estils de vida pel
present i pel futur de les generacions que han de venir al darrera
nostre i dels límits físics i econòmics que imposa la realitat, pot ser
una població implicada, co-responsable i ajustada a un projecte viable
i sostenible.

2

Des de la publicació de l’Informe Bruntlant és un tema que ja ningú nega malgrat l’ambigüitat amb la
que és viscut a la pràctica
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Per tant, la participació ciutadana passa a ésser igualment, a més
d’una qüestió d’estil i de voluntat, un requisit imprescindible per tal
de portar a terme les fites de la sostenibilitat a curt, mig i llarg
termini.
Això és més evident en una societat que basa moltes de les solucions
al respecte dels aspectes socials en les aportacions de l’ampli ventall
d’actuacions voluntàries que es canalitzen a través d’iniciatives del
teixit social de Girona, la qual cosa és molt positiva i s’ha de
continuar fomentant, encara que no amb la intencionalitat de
substituir el que haurien de ser polítiques formals de l’administració.
Per altra banda, en analitzar les avaluacions aportades als capítols
corresponents als objectius 2 i 3, observem que hi apareixen molts
dubtes que apunten cap a aquesta preocupació: la (in)sostenibilitat
del model de ciutat que tenim a Girona, i que tindrem en el futur
proper, tal com és actualment i tal com evoluciona, malgrat
l’increment d’algunes bones pràctiques que s’esmenten en els
diferents documents aportats per l’Ajuntament, de no donar-se un gir
important en les tendències actuals, de no revisar-se el model de
ciutat que tenim en el present.
La qüestió és: serem capaços tots plegats, ciutadans i administració,
de fer un gran salt, modificar les tendències i les inèrcies i projectarnos cap a un model realment de sostenibilitat?
La resposta és complexa, com ho és la realitat que ens envolta.
Un dels aspectes que més es subratllen en els informes d’avaluació
esmentats és la constatació de que els temes i problemes superen el
context municipal, per ubicar-se a un àmbit supramunicipal, amb la
qual cosa estem totalment d’acord.
Tanmateix, creiem que hi ha un seguit d’elements i criteris que cal
tenir en compte: una mena de “programa de mínims”, per tal
d’orientar les polítiques d’ordenació territorial i de política social que
ineludiblement repercuteixen en les condicions d’equitat per a tots
els sectors de la població, envers els propòsits de la cohesió social,
com a eix d’una etapa de “transició” cap a la ciutat sostenible. En
comptes de proposar, doncs, el pas immediat a un model perfecte de
sostenibilitat, proposem un programa que permeti reduir la
insostenibilitat del model actual i tractar de que les tendències no s’hi
aguditzin.
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Bona part dels elements que podrien comportar aquest “Programa de
Mínims” pel que fa a l’ordenació urbana, es troben apuntats pels
Informes d’Avaluació ja esmentats, i, en part, per la Memòria
Descriptiva de l’Objectiu 3, particularment pel que fa a la necessitat
de repensar la ciutat en la seva condició actual d’ordenació difosa.
Aquest eix de la reflexió considerem que és el marc adient per pensar
l’eix social des d’altres perspectives, ja que comporta tot un seguit
d’importants conseqüències en termes de polítiques d’ordenació
urbana i territorial, el qual afecte automàticament a temes tan
transcendents com ara: l’habitatge, l’accés a la feina, l’accés equitatiu
a l’ensenyament i a la sanitat, l’atenció a la gent gran, infància i
jovent, entre d’altres aspectes, tal com ja s’apunten als Informes
esmentats.
Per un altre costat, pel que fa a un dels eixos de l’Objectiu 11, també
és molt rellevant la informació que ha estat lliurada fa pocs dies al
Consell de Sostenibilitat a la Memòria Descriptiva de l’Objectiu N 10,
CREIXEMENT I PROMOCIÓ ECONÓMICA. Revisat aquest document,
trobem que les dades aportades en particular sobre els temes de
treball tenen molta significació a l’hora de fer l’anàlisi sobre aquest
element decisiu de la sostenibilitat social. Així, farem referència a
aquesta informació en el ben entès de que si, d’una banda, serveix
per a la reflexió que del present document, de l’altra, considerem
oportú esperar al debat que endegarà la discussió de l’Avaluació de
l’Objectiu 10 per donar per completades aquestes consideracions.
Considerat aquest ampli context, formularem algunes reflexions a
partir de les quals podríem definir un escenari de transició cap a un
futur sostenible, i ens podem concentrar en els més importants
aspectes socials derivats i que corresponen a l’Objectiu 11. Cal
subratllar que ens detindrem prioritàriament sobre els aspectes
d’habitatge i de treball, perquè creiem que aquests són el factors
més determinants en la perspectiva de la cohesió social i de la
sostenibilitat.
Altres aspectes, com la salut i l’educació, no són menys importants,
però són factors que depenen d’altres nivells de competències –
autonòmiques i estatals- malgrat que alguns elements que depenen
de l’acció municipal sí seran abordats de manera breu. Hem de
destacar que les accions municipals de serveis socials en molts
sentits ens semblen positives. Ens referirem, així, a les carències més
que als aspectes positius, que han de ser rescatats a l’hora de les
futures planificacions.
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El tema de l’educació ha estat tractat per l’Objectiu N. 13 de l’Agenda
21. Per tant, en principi, aquest no pertoca abordar-lo en el present
treball. No obstant, considerem que dos aspectes, l’educació no
formal i l’eix transversal de la pedagogia intercultural, no han estat
suficientment desenvolupats dins el marc del document esmentat 3.
A l’espera de la tasca que s’hauria de completar al llarg del disseny
del Pla d’Acció Local Sostenible, de moment, només deixarem
enunciat que considerem que tan l’equitat com el tractament de la
diversitat i de les necessitats diverses són condicions ineludibles de la
cohesió social i, per tant, de la sostenibilitat.
En aquest cas,
considerem d’interès prioritari l’educació no formal com a requisit que
garanteix la democratització i les oportunitats de coneixement per a
tots els sectors, en particular els més desafavorits i les poblacions en
risc social.
Els apartats destinats als temes d’infància, joventut i gent gran seran
abordats de manera més breu.
La nostra intenció amb la present aportació no és exhaurir els temes
ni donar-los per tancats. Pretenem apuntar un conjunt d’idees,
elements de reflexió i suggeriments pràctics, com a part del material
que hauria de ser considerat pel debat ciutadà de cares a planificar la
ciutat que volem.
Intentem avançar en aquest debat per un camí que permeti fer
visibles els problemes i carències, però també plantejar-se fites
assolibles i assumibles, per tal de superar experiències del passat que
han quedat a l’oblit i que no han arribat a fer-se realitat, malgrat que
varen ser oportunitats interessants4.

2. Objectiu 11: Benestar Social i Integració: Cohesió
social
La distribució desigual de la riquesa disminueix la cohesió social , que és un actiu
important per a qualsevol col·lectiu humà i una garantia de la sostenibilitat social.
El desenvolupament econòmic tendeix , si no s’estableixen mesures correctores i
equilibradores, a augmentar les desigualtats socials i econòmiques. Aconseguir que
el creixement econòmic permeti millorar el benestar de tots els ciutadans ha
d’ésser un objectiu bàsic per garantir la cohesió social i , per tant, la sostenibilitat.
El benestar col·lectiu passa per garantir l’accés de tots els ciutadans als serveis
3

Desconeixem si dins el marc del debat d’aquest Objectiu el Consell de Sostenibilitat va ampliar els
punts de vista i va completar els temes assenyalats.
4
Ens referim al Pla Ciutat.
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bàsics: salut , educació, ocupació , accés a l’habitatge… així com per la millora i el
reequilibri de tot l’espai urbà.
Elements clau:
*Promoure la consolidació d’un sistema de benestar social sostenible que
garanteixi uns drets bàsics per a tots els ciutadans. Col·laborar a la clarificació de
les competències dels diferents nivells de l’administració pública en relació amb
aquest sistema , identificant els buits i corregint-los , i també eliminant
solapaments. Col·laborar en la definició d’un model de finançament d’aquest
sistema que sigui sostenible a curt, mitjà i llarg termini.
*Orientar el sistema de prestacions socials al foment de l’autonomia de les
persones que les empren i dur a terme una actuació integral sobre les persones
que, d’una banda , optimitzi els recursos que s’hi destinen i , de l’altra, garanteixi
la coherència de les accions empreses.
*Lluitar contra els mecanismes de reproducció de l’exclusió social. Mantenir i
augmentar , si és possible, l’actuació adreçada als infants i adolescents en situació
de risc i a les seves famílies per treballar pal.liativament quan cal , però , sobretot,
preventivament amb relació als elements de risc identificats.
*Vetllar perquè el creixement econòmic produeixi impactes positius en el conjunt
de la població, permeti el desenvolupament social i fomenti la cohesió de la societat
promovent la inserció social a través de l’econòmica , com a element clau per a la
seva consolidació.
* Fer de la concertació i la territorialització elements clau del sistema de benestar
social local. Això es traduirà en la promoció de projectes integrals de
desenvolupament als barris més desafavorits mitjançant un concert amb altres
institucions i agents socials. Així mateix, caldrà continuar articulant territorialment
i socialment la ciutat , equipant els barris perifèrics de serveis i activitats de ciutat.

Dins aquest conjunt de premisses i reflexions, trobem alguns
aspectes que cal destacar i que són els que anirem resseguint com a
referència.
No esgotarem, com ja hem dit abans, tots els temes socials en els
seus detalls, la qual cosa considerem que supera el marc d’aquesta
aportació. Ens ocuparem dels que considerem més urgents i
determinants:
Ø La qüestió pressupostària com a requisit de coherència vers
les polítiques socials.
Ø El tractament de la diversitat i la interculturalitat
Ø Dues condicions bàsiques de la integració i la cohesió
social: l’habitatge i la feina
Ø Altres recomanacions específiques sobre polítiques socials
en diferents àmbits.
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A mesura que anem desenvolupant les reflexions i propostes, també
anirem observant les mancances que hem trobat a la informació
proporcionada en la Memòria Descriptiva corresponent.
2.1 Consistència i coherència pressupostària en les polítiques
socials: algunes eines vàlides de gestió i fonts de finançament
A la Memòria Descriptiva no hem trobat una informació fonamental:
el pressupost destinat als aspectes socials i la proporció que aquestes
accions representen en el conjunt de la despesa municipal.
És ben cert que els recursos mai no arriben per a satisfer totes les
necessitats de les persones: habitatge, salut, educació, formació,
accés a la feina, gent gran, infantesa, joventut... No obstant,
considerem molt important que es faci una anàlisi rigorós per tal
d’establir el veritable pes que representen les polítiques socials a
l’Ajuntament de Girona, i ser conscients de l’ordre de les prioritats
que la ciutat està afrontant, quines i com.
No es pot pretendre una orientació cap a la sostenibilitat d’una ciutat
si les prioritats humanes no estan dimensionades i prioritzades de
manera consistent. Sovint, els problemes de carències econòmiques
respecte dels temes socials no són només un tema de recursos,
també és un tema d’optimització d’aquests recursos, de planificació i
de treball en xarxa. I, normalment, tot això implica l’esforç de
motivar la co-responsabilitat dels ciutadans envers la comprensió
d’aquests temes i de la seva gestió.
Per tant, tenint en compte que un dels punts que ha de resoldre
l’Objectiu N 11 -des del nostre punt de vista, un dels aspectes claués un model de finançament que garanteixi unes polítiques socials
sostenibles, considerem de gran transcendència pensar en la
implantació gradual d’un model de Pressupost Participatiu a
l’Ajuntament de Girona.
En els darrers anys, les experiències a diferents bandes del món i a
Espanya 5 fan pensar que aquest model funciona, és viable, és

5

Enguany, la més coneguda, per pionera, és l’experiència de Porto Alegre, però el model participatiu s’ha
estès per tot arreu amb diferents modalitats. A Espanya, una de les experiències pioneres és la de
Córdoba, a on hi ha un ampli consens entre els partits
http://www.faleurope-saintdenis.com/documents/contribution_cordoba_ate3_es1.pdf S’han iniciat
aplicacions a d’altres ciutats com Albacete:
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innovador i permet realment abordar de manera pràctica i realista, i
alhora amb coherència , els compromisos d’una ciutat amb les
persones. A més, promou d’altres aspectes molt relacionats amb
l’essència democràtica de la sostenibilitat.
Aquesta eina de participació ciutadana no només permet passar a un
moment més elevat de la democràcia, que comporta superar alguns
dels límits de la democràcia representativa convencional. També
permet assolir algunes de les fites plantejades i/o derivades de
l’Objectiu N-11:
ü Garantir un model de finançament coherent, perquè
permet consensuar prioritats realistes i assolibles.
ü Optimitzar recursos: perquè permet la planificació
estratègica, comptant amb altres recursos existents
al territori, el treball en xarxa i la visibilitat de les
voluntats ciutadanes individuals i col·lectives, de tal
manera que no es dupliquin feines i que es
coordinin esforços.
ü Co-responsabilitat de la ciutadania sobre temes que
no han de ser només responsabilitat de
l’administració sinó de tots i totes com a ciutadans,
pares, mares, mestres, tècnics, polítics, educadors,
comunicadors socials, joves...L’excés de delegació
de responsabilitats per carregar-les a uns altres és
–des del nostre punt de vista- una de les
explicacions de que mai hi hagi prou recursos per
atendre les necessitats de les persones.
ü Transparència per a les decisions i la gestió i, per
tant, confiança i recolzament
ü Major complicitat entre l’administració i els
ciutadans. Quan els ciutadans estan ben informats i
són conscients de les limitacions dels recursos,
estan en la capacitat de trepitjar de peus a terra i
de plantejar-se fites realistes, la qual cosa facilita
les relacions entre tothom i converteixen les

http://www2.amialbacete.com/pparticipativo/modules/Documentos/noticias/Foro%20AB%20Presupuesto
%202004.doc
Las Cabezas de San Juan, Sevilla, a on ja es treballa amb aquesta eina des de 1995:
http://perso.wanadoo.es/agusromero/nc41/prespart.htm Molts altres ajuntaments ho estant analitzant arreu
d’Espanya.
Una recerca per internet ha donat com a resultat 38.000 planes web sobre experiències i reflexions de
pressupost participatiu en el món.
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persones en “ciutadans actius”.
sinèrgies molt profitoses

Això provoca

Tal com ha plantejat l’Ajuntament de Donostia:
La originalidad de este modelo participativo estriba en su
incidencia sobre las inversiones públicas, y por eso supone un
ejercicio realmente sustancial de democracia local por parte de la
ciudadanía en los temas que le afectan de forma más directa y
cotidiana. La idea es sencilla: buscar fórmulas de participación
directa de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos de
la ciudad y, por tanto, en la elección de las prioridades en
inversiones.
La idea de convertir los presupuestos en participativos, es una
aspiración de la Alcaldía de San Sebastián. Se trata de impulsar un
modelo que desde nuestras específicas condiciones de la red
asociativa, dinámica participativa y desde la viabilidad de un
procedimiento que suponga un avance y que sea posible, articule
las prioridades del gasto alrededor de la definición de las
opiniones de la ciudadanía6.

Òbviament, aquesta és una aposta que comporta voluntat política i la
convicció de que la política és cosa de tots i, per tant, que es pot
exercir d’una altra manera. Dit això, una planificació estratègica i
anual basada en la priorització consensuada de les necessitats per
atendre, assolida mitjançant els procediments del Pressupost
Participatiu, no ha de significar més feina per a l’administració ni ha
de ser una mètode més complicat que el tradicional i, en canvi,
ofereix l’avantatge de fer viable i també de dotar de coherència al
seguit de requisits plantejats en l’Objectiu N. 11.
Altres elements per a enfortir el pressupost.- Tanmateix, és
necessari consolidar el pressupost destinat a polítiques socials a
través d’altres vies, que suggerim a continuació:
•

Solucionar la important “cartera” d’impagats d’impostos
municipals. Això es podria fer mitjançant una campanya que
combini mesures de sensibilització, incentius (rebaixes i
condonació segons els casos) i penalitzacions.

6

Aquest procés es va iniciar al Juliol de 2003. Actualment, s’ha aprovat el pressupost del 2004 a partir
del consens de les propostes presentades pels ciutadans. Per a més consultes:
http://www.donostia.org/info/ciudadano/ss_participacion.nsf/fwCategoria?OpenForm&idioma=cas&cat=
Presupuesto%20participativo
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•

Al introduir mesures d’estalvi energètic en tot el sistema
municipal
d’equipaments,
instal·lacions,
xarxes
d’il·luminació, etc., es produirà un estalvi molt important en
les factures.
Aquest estalvi podria anar a nodrir els
pressupostos de polítiques socials.

2.2 L’articulació del binomi equitat/diversitat com a premissa
per a tractar la diversitat i la interculturalitat en les polítiques
socials.
Observem que en el tractament de les necessitats de les persones és
“políticament correcte” plantejar el tema de la igualtat com una de les
claus més importants de les actuacions municipals. No obstant,
considerem que s’està incorrent en un error comú en la nostre cultura
de la homogenització: el de tractar, efectivament, a tothom per igual,
quan en realitat, la diversitat no només humanitza les persones,
també defineix la seva vida
i les seves necessitats concretes.
Detectem una mena de por a ser explícits i a admetre la diferència
com a criteri d’atenció a les persones i, per tant, hi ha la tendència a
aplicar barems, patrons i regles iguals per a tothom, sense comptar
que, potser justament així és com deixem de banda a col·lectius més
desafavorits: gent gran, jovent, persones immigrades, dones... La
igualtat d’oportunitats no ha de ser entès com la negació de la
diversitat.
En aquest sentit, trobem que un dels col·lectius més afectats per
aquesta carència és el de les persones immigrades. Per començar,
l’Ajuntament de Girona encara no compta amb un pla d’integració,
malgrat que la ciutat ha passat a ser una de les més representatives
en índex de població immigrada a Catalunya en els darrers anys7. En
conseqüència, els aspectes derivats de la interculturalitat que han de
ser atesos per una ciutat multicultural encara no estan ben descrits ni
gestionats. Això no vol dir que d’una manera o una altra a la ciutat
no s’estiguin aplicant iniciatives de interculturalitat, tan des de
diferents òrgans de l’administració, ensenyament, sanitat, inserció
laboral...com des de la banda d’entitats privades. Vol dir que no
s’està fent d’una manera sistemàtica, explícita i coordinada.
D’una altra banda, tot i que des de diferents serveis i òrgans, com
ara, inserció laboral, ensenyament o salut es treballa amb població
7

A la Memòria Descriptiva la informació no està actualitzada. A l’abril de 2004 l’índex de la immigració
a Girona es troba al voltat del 10% , amb una tendència a la seva concentració en determinades zones de
la ciutat a on actualment ja arriba al 18% (Sta. Eugènia p.e.), mentre que a d’altres és molt baixa o gairebé
nul·la ( Montjuic, Montilivi, o Palau, p.ex).
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immigrada8, la tendència a l’Ajuntament és
especificitats com a problemes de serveis socials.

de

tractar

les

Considerem de molta importància la comprensió i el plantejament de
la complexitat a les polítiques socials. Per tant, és necessari introduir
de manera transversal en els programes i accions eines per a
detectar i tractar la diferència i la interculturalitat. Això potser
impliqui l’esforç d’implantar noves aptituds i actituds, i de dissenyar
nous models, patrons, barems i formats, però considerem que s’ha de
fer de manera urgent, abans que les distàncies socials i les
desigualtats, creades pels procediments convencionals, no comportin
una crisi de cohesió social.
Així, es veu com una necessitat peremptòria el disseny i l’aplicació
d’un Pla d’Integració que ha de ser concebut com un procés dirigit a
crear ciutadania i convivència i, per tant, d’una manera transversal a
tots els components de polítiques socials. Des d’aquesta perspectiva,
ha de ser particularment rellevant per a temes d’acollida, d’habitatge,
de treball, d’ensenyament i de salut.
Complementàriament, és necessari redimensionar les assignacions
pressupostàries ja que el nombre de persones ateses als diferents
àmbits a on s’apliquen polítiques socials ha incrementat, segons es
pot deduir, i els recursos, però, s’han mantingut en els mateixos
nivells. Segons ha quedat plantejat abans, considerem que la manera
més adient d’assignar recursos per a polítiques socials seria
mitjançant les eines del Pressupost Participatiu, considerant, a més a
més, que en la nova etapa tan del nou govern de la Generalitat com
del govern estatal es donen millors condicions per a abordar les
polítiques socials amb més coherència i coordinació.
Encara que es considera que, com ja hem dit, per a polítiques socials
mai no hi ha prou recursos, sovint hi ha problemes que es poden
gestionar millor gràcies al treball en xarxa i a la promoció de
sinèrgies, que permeten optimitzar recursos.
L’altra estratègia
imprescindible és la prevenció.
Estem convençuts de que la
prevenció no és una despesa, sinó una inversió de futur i, per tant, és
una estratègia estalviadora de recursos.

8

Per exemple, als dispositius d’inserció laboral, enguany el 50% de les persones ateses són persones
immigrades.
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2.3 L’habitatge i la feina com a eixos de la integració i la
cohesió social
Juntament amb l’accés a la feina, que tractarem més endavant,
l’habitatge és un dels requisits més significatius per a garantir una
vida digna. Ambdues condicions actuen de manera directa envers
algunes de les necessitats humanes més bàsiques: la protecció, la
seguretat, la identitat, el sentit de pertinença. Una llar i una feina,
més enllà de la seva lectura material, com a condicions de
supervivència,
s’han d’entendre com a factors de realització
personal, de desenvolupament i d’estructuració cultural i emocional.
Per tot això, la ONU els ha caracteritzat com a part dels Drets
Humans i, en conseqüència, s’han de considerar com un dels
aspectes claus del desenvolupament sostenible.
Aquests, però, són dels temes més fràgils en la nostra societat.

2.3. 1 Comencem per l’habitatge.
Girona és una ciutat amb seriosos problemes d’accés a l’habitatge,
tan de lloguer com de compra. Com està passant a la resta de l’Estat
i a Catalunya, a Girona també de manera especulativa el preu de
l’habitatge s’ha duplicat en els darrers 6 anys, tot i que les rendes
salarials només han pujat en un 20% en el mateix període. Així, en
el present, les famílies han de dedicar entre el 45% i el 60% dels
ingressos a satisfer els compromisos. Les hipoteques han reduït els
costos però, en canvi, la pujada dels preus dels habitatges han
erosionat greument l’economia familiar de les classes mitjanes,
mentre que fan pràcticament inassolible l’accés als sectors més
desafavorits.
Les previsions pels propers anys per part de diferents analistes
plantegen que l’horitzó en aquest context es complicarà, si no es
prenen mesures estructurals que combinin l’habitatge social amb
eines fiscals adequades i altres solucions creatives.
Per una altra banda, l’habitatge de lloguer ha incrementat els preus
de manera també alarmant, passant en pocs anys a tarifes que
igualment dupliquen els preus de fa escassament 4 anys.
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Avui en dia es gairebé impossible trobar un pis de 100 m2 a Girona
per menys de 500 €, la qual cosa hagués estat sorprenen fa només
tres anys. Això provoca diverses conseqüències:
•

•
•

•
•
•

Segregació i guetització, tant per concentració de sectors
més benestants com pel que fa a població de rendes baixes
(això és visible a partir de les dades proporcionades per la
Memòria, encara que aquestes dades s’han d’actualitzar).
Amb freqüència, apilament de sectors desafavorits, com en
el cas de població immigrada que ha de compartir pis per tal
de disposar d’un habitatge prop de la feina o per disposar de
qualsevol habitatge assumible.
Marginació dels sectors desafavorits que s’han d’abocar a
viure lluny de l’àrea urbana de Girona a on treballen.
Increment dels problemes de circulació pel fet d’haver
d’utilitzar transport privat, donades les mancances de
transport públic. Per tant, hàbits insostenibles envers la
despesa d’energia, congestió, soroll, accidents, etc.
Problemes de convivència entre veïns que viuen amb
desconfiança l’arribada d’estrangers, entre d’altres raons,
per aquests problemes d’apilament.
Problemes amb els propietaris que no estan disposats a
llogar a estrangers pels mateixos inconvenients
Abús de propietaris que lloguen habitatges degradats a
preus elevats i, per tant, condicions de vida indignes per a
sectors desafavorits

A la informació que proporciona la Memòria Descriptiva de l’Objectiu
N 3, hi ha discrepàncies entre les dades aportades per la recerca de
l’UMAT, el cens d’habitatges buits existents a Girona és solament de
poc més de l’1% (492 habitatges) del total de 43.000 (any 2003). Al
cens de l’INE, en canvi, hi hauria més del 16% dels habitatges de
Girona (6.687 habitatges) en situació d’ús no definit amb claredat,
encara que
a la Memòria s’infereix que podrien ser segones
residències. Per tant, aquestes dades s’haurien de confirmar i afinar
per tal de definir accions adequadament..
A banda del creixement de la construcció privada, d’aquesta Memòria
crida també l’atenció la gran davallada que presenta la construcció
d’habitatge social, a partir de 1992, un fenomen, per cert,
comparable al que ha passat a la resta de l’Estat.
Aquí trobem també mancances en la informació proporcionada per la
Memòria Descriptiva de l’Objectiu N 11, doncs, d’una banda, no es
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compte amb un registre específic de les necessitats d’habitatges de
lloguer, tot i que sabem que aquesta necessitat existeix i que va en
augment, segons es pot deduir de les dades proporcionades sobre la
diferència entre nova població i nous habitatges; d’una altra banda,
tampoc disposem de projeccions que permetin visualitzar aquestes
necessitats d’habitatge en un horitzó de 10-15 anys, tot i que podem
intuir que continuarà la tendència a l’increment. A més a més, tal
com es ratifica a la Memòria de l’Objectiu N 3, el PGOU contempla un
creixement al voltant dels 100.000 habitants, xifra que es podria
assolir en només 5 anys.
Els temes de l’habitatge, però, no són de solució immediata, cal
plantejar-se alternatives a curt, mig i llarg termini i, per tant, cal una
planificació estratègica de més abast. Així, és imprescindible articular
una informació curosa per tal de no equivocar els camins. A banda
d’això, es tracta de plantejar-se solucions en clau de sostenibilitat,
per tant, pensar igualment de manera transversal els criteris, tot
articulant les necessitats socials amb els criteris ambientals i de
creixement econòmic, tal com correctament es planteja a la Memòria
de l’Objectiu 3 i posteriorment a l’Informe d’Avaluació del mateix
Objectiu.
Per un altre costat, cal insistir en la necessitat de tenir en compte el
perill de mantenir inèrcies que propiciïn una tendència de dues
direccions: una direcció, que promogui qualitat de vida només per a
un sector de la població, el benestant, que gaudeix dels recursos per
a integrar i aprofita les condicions d’un projecte de ciutat compacte
(la qual cosa ja ha començat a succeir, per exemple, amb els
resultats de la rehabilitació del Barri Vell), i una segona direcció, que
deixi de banda un ventall important de col·lectius que per raons de
recursos no poden assumir viure al centre. Així, “l’elitització” de la
ciutat compacte entraria en contradicció amb les aspiracions de la
sostenibilitat i desvirtuarien aquesta perspectiva des del punt de vista
social.
No cal reiterar els elements d’ordre tècnic sobre sostenibilitat i
territori que ja estan prou argumentats en l’Informe d’Avaluació de
l’Objectiu N 3; quedaria pendent el debat sobre la concepció del
creixement econòmic amb criteris de sostenibilitat per acabar de
completar la reflexió i, per tant, per comptar amb una matriu de
criteris integral. Tot i així, pel que fa al present Informe, el que
pertoca és insistir en la gran importància d’assegurar en el termini
més curt possible el dret a l’accés a un habitatge digne per part dels
col·lectius desafavorits: joves, immigrants, famílies monoparentals,

14

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, SER.GI
Agenda 21 Local de Girona
Avaluació de la Memòria Descriptiva de l’Objectiu N 11- BENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓ: COHESIÓ SOCIAL

dones que han patit situacions de violència domèstica, persones amb
feina precària...
Acollim plenament les recomanacions d’ordre tècnic plantejades tan
per la Memòria com per l’Avaluació de l’Objectiu N. 3 i, per tant,
considerem que, essent aquest el marc de referència, passem a
proposar les accions següents, amb l’objectiu d’assegurar unes
polítiques d’habitatge socialment i ambientalment sostenibles:
•

•

•

•

•

Promoure un pacte d’Estat entre l’administració central, la
Generalitat i les administracions locals, fonamentat en la
despesa pública i el sol públic com a eix central d’aquestes
accions de polítiques d’habitatge social, que permeti reduir el
pes de l’especulació immobiliària.
Desenvolupar un estudi sobre necessitats d’habitatge social pels
propers 15 anys, que doni com a resultat diferents escenaris
prospectius, depenent de les dinàmiques demogràfiques
previsibles9. Això permetria
planificar adequadament els
requeriments d’habitatge social.
Portar conseqüentment a terme un pacte supramunicipal que
permeti aprofitar totes les oportunitats incloent-hi les
plantejades per la Generalitat en el Pla d’Habitatge i les
iniciatives d’entitats privades, i que possibiliti planificar
conjuntament per tal de potenciar solucions d’habitatge social.
Això s’hauria de combinar amb un seguit de mesures per tal
d’afavorir la mobilitat sostenible:
la millora del transport
públic, la potenciació dels carrils bici i l’educació per a la
promoció de l’ús freqüent de la bici, la creació en un futur
proper d’un parc de bicis municipal, l’establiment de taxes per
circular amb cotxe privat a Girona; la construcció de pàrkings a
les entrades de Girona, entre d’altres mesures.
Dins aquest context, calen instruments de participació
ciutadana que impliquin els diferents agents socials i que
permetin una gestió transparent i responsable de tots els
temes, des de la planificació, l’adjudicació, la mediació i d’altres
relacionats.
També dins aquest marc, foment de la rehabilitació pactada
dels habitatges degradats mitjançant la implicació dels
beneficiaris, a través de mecanismes establerts de la mena de
subvencions i crèdits adients.

9

Alguns ajuntaments de ciutats de mitjana escala ja han fet aquest estudi, com ara l’estudi encarregat per
l’Ajuntament de Rubí l’any 2001 que resulta molt útil com a eina de planificació.
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•
•

•
•

•

Suport a iniciatives de cooperativisme a través de sindicats,
associacions de veïns i entitats socials sense ànim de lucre.
Mesures i instruments fiscals adients que permetin reduir les
càrregues sobre els habitatges de lloguer, gravar els habitatges
buits. Complementàriament, cal obrir opcions de finançament
del pressupost municipal diferents de les derivades de llicències
d’obres, el que implica pensar en el desenvolupament econòmic
a partir d’altres paràmetres diferents
Reserva de sol per a habitatge social en tot nou
desenvolupament urbanístic, per tal d’evitar la guetització dels
programes d’habitatge social.
Ampliació de les accions i programes de “lloguer privat protegit”
i de mediació: a partir d’un cens rigorós d’habitatges buits
mitjançant acords entre propietaris i llogaters, tot garantint el
compliment de les obligacions dels llogaters i la conservació
dels immobles a canvi de lloguers moderats, pactats amb
l’administració. Aquesta solució pot ser fins i tot més viable
econòmicament, i per tant, més sostenible, que la construcció
d’habitatge social10.
Promoure aquests compromisos mitjançant mesures d’incentius
més que per mesures de coacció.

Per concloure amb aquest punt, cal subratllar que aquestes
actuacions han de ser complementades amb d’altres orientades a
propiciar la construcció de l’autonomia de les persones i de les
famílies; a partir de la feina, en primer lloc, però també a partir de
l’enfortiment de la xarxa associativa, que consolidi les possibilitats
d’opinar, de involucrar-se i de co-responsabilitzar-se de les decisions i
de la gestió de la seva pròpia vida, com a individus i com a ciutadans.
2.3.2 L’accés a la feina
L’Ajuntament ha assumit que aquest és un factor vital i condició sine
qua non de la cohesió social i per tant ha endegat un seguit d’accions
i programes orientats a donar suport a diferents col·lectius per tal de
promoure l’accés a la feina, en particular, de sectors amb dificultats.
10

Aquesta solució ja està essent practicada pel govern basc que enguany ha assolit gestionar més de
1.000 habitatges mitjançant un acord amb una entitat privada sense ànim de lucre, que fa la feina de
mediació entre propietaris i llogaters i el corresponent seguiment. El model implica cinc anys de
compromís del propietari que deixa el pis llogat i a canvi se li garanteix el cobrament puntual i la bona
conservació del pis, i la possibilitat de rebre subvencions per a obres de rehabilitació. L’Ajuntament de
Barcelona està analitzant la possibilitat d’implantar el sistema a la ciutat, a partir de la constatació de que
hi ha més de 20.000 habitatges buits. LA VANGUARDIA,, 23-03-2004
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Tot i així, caldria perfilar millor alguns elements que abordem a
continuació.
Segons la Memòria de l’Objectiu N 10 (dades de 2001), el 58.9% de
la població de les comarques gironines és Població Econòmicament
Activa, PEA, és a dir, població que està treballant o en el seu defecte,
potencialment està buscant feina. Des de l’any 2001 fins a
l’actualitat, però, s’ha produït un dels fenòmens demogràfics
probablement més importants de les últimes dècades, amb un
augment molt significatiu de la població total, degut a l’arribada de
nouvinguts extracomunitaris. El mercat de treball, doncs, s’ha de
veure necessàriament influït per aquesta situació.
Entre els treballadors immigrants, un dels col·lectius més febles és el
de les persones sense regularització. Les lleis i les polítiques
migratòries incoherents portades pel govern central els darrers anys,
han creat situacions tan absurdes que fins i tot donen lloc a ser molt
irònics amb la crítica, doncs han creat veritables paradoxes, com les
de les persones sense documentació, empadronats, sense permís de
treball, però treballant, sense contracte (per tant sense cap dret),
amb fills a escola, atesos pels serveis de salut i, de vegades, amb
ordre d’expulsió immediata! Tot plegat és un quadre esperpèntic però
sobretot dramàtic per a les milers de persones que ho han estat
patint tots aquests anys. En les noves condicions dels nous governs
català i central, s’ha d’esperar que el context es modifiqui per
racionalitzar aquesta situació contradictòria i denigrant.
Mentre això no canviï, els serveis de suport a la inserció laboral, tan
de l’administració, com de les entitats ciutadanes es troben amb
greus dificultats per tal de fer la seva feina, doncs una porció molt
important d’usuaris i de la demanda de feina precisament són
persones immigrades sense regularització.
Això ha provocat molts desajustos:
Ø la precarització d’aquests col·lectius, que han de treballar en
condicions de desigualtat;
Ø que aquestes persones hagin de ser ateses per serveis de
voluntaris i no per òrgans de l’administració, com cal.
Ø que aquestes persones no puguin ser ateses per ofertes de
formació de l’administració, amb la qual cosa, perden
oportunitats de trobar feines millor qualificades.
Ø que es carreguin els serveis socials degut a les necessitats de
les
persones que no poden trobar feina per manca de
documentació en regla.
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Una altra conseqüència d’aquesta situació anormal que propicia la
sobreexplotació de ma d’obra barata, és que aboca a les
administracions locals a tolerar i a passar de puntetes sobre
conductes a-legals i il·legals que no poden controlar, al davant del
risc d’increment de la conflictivitat social.
És obvi, per tant, que l’Ajuntament ha d’insistir en fer gestions
polítiques vers la modificació de la Llei d’Estrangeria i l’ampliació de
les competències municipals, fet que permetria tractar de manera
local alguns elements importants relacionats amb la immigració,
particularment les referides a la formació, l’educació no formal i
d’altres accions que afavoreixen els processos d’inserció laboral i en
general la integració i la bona convivència.
És interessant observar l’experiència del nou Dispositiu d’Inserció
Econòmica de l’Ajuntament, el qual en el seu disseny i
característiques intenta acostar-se a un model integrador dels
processos.
Segons s’informa a la Memòria a l’any 2002 aquest
servei va realitzar 815 entrevistes individuals de selecció i de
diagnòstic professional, amb una cartera de 344 empreses que van
facilitar 131 ofertes de treball en diferents sectors. D’aquestes, 121
persones van ser col·locades, és a dir, el 14% dels entrevistats. Per
tant, hi ha una diferència important entre l’oferta de feina i la
col·locació efectiva, que seria necessari establir a què es deu. Caldria
esbrinar si potser s’estan replicant errors ja viscuts en el Servei
Català de Col·locació, eliminat fa poc per la constatació de la seva
manca d’efectivitat.
A la Memòria Descriptiva no es faciliten dades quantitatives sobre
treball, atur, treball precari i d’altres aspectes, respecte als col·lectius
en situació irregular i d’altres perfils amb dificultats per a trobar
feina, els quals podem agrupar en els següents grups11:
a) immigrats regularitzats amb autorització per treballar que estan
acreditats / documentats per incorporar-se al mercat de treball de
forma immediata en les mateixes condicions que un nacional. Es dona
la paradoxa que aquest perfil d’immigrat/da oscil·la entre dues
posicions prou distants:

11

La font per a l’elaboració d’aquests perfils és el Serveis d’Inserció Laboral com ara l’Associació
GRAMC, qui ens ha proporcionat aquestes dades empíriques.
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a.1 els / les immigrats/des que han fet molta circulació
sociolaboral i acumulen un número significatiu d’experiències de
treball amb contracte, probablement perquè el projecte migratori
pivota en primer lloc sobre la seva directa responsabilitat i gràcies
al temps de permanència a Espanya, a la data d’arribada, al
procés de regularització que han seguit i/o a altres factors, ja fa
temps que van superar la barrera d’una primera inserció en el
mercat de treball i, en tot cas, comparteixen les oscil·lacions
comunes a qualsevol persona comptant les característiques del
mercat laboral actual (a partir dels efectes propis de la
globalització i/o internacionalització de l’economia) i, en concret,
del mercat local. Tot i el seu grau d’inserció, en alguns casos,
continuen vivint alguns efectes discriminatoris en l’accés i/o
permanència en el lloc de treball relacionats directament amb la
seva pertinença, inclusió o participació d’una minoria cultural que
no es la “dominant” (també es podria analitzar o debatre si
aquests factors entren en la categoria d’actituds racistes,
xenòfobes... )
a.2) immigrats, fonamentalment dones de procedència africana,
que han arribat a Girona, Catalunya i Espanya per un procés de
reagrupament familiar, fa uns quants anys, i que per l’itinerari
administratiu de regularització han accedit a un permís permanent
que les autoritza a treballar, però que no disposen d’experiència
pel que fa a la circulació sociolaboral i la recerca activa de treball.
Necessiten suport a la inserció sociolaboral ja que, per les seves
característiques (doble dimensió gènere i minoria cultural ) poden
incloure’s entre els col·lectius amb especials dificultats. Algunes de
les seves necessitats són: reforçar habilitats i competències,
millorar la llengua –ja que l’escassa circulació sociolaboral els ha
limitat en aquest sentit- conèixer els recursos per l’accés al treball,
conèixer els hàbits laborals, els drets i deures com a treballadores,
repensar i activar els seus propis recursos personals i familiars,
etc.
b) immigrats/des amb autorització de residència però sense les
corresponents autoritzacions per treballar (segons la llei 14/2003 la
terminologia que cal emprar no és la de “permisos” que ha quedat
derogada sinó la d’autoritzacions ) la qual cosa els impedeix la
incorporació immediata en el mercat de treball formal (no en el
mercat informal o en activitats de les anomenades “economia
submergida”) ja que per poder ser contractats precisen aquesta
autorització. Per aconseguir la corresponent autorització de treball
cal aconseguir una oferta de treball o bé un precontracte (una o altre
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en funció del tipus de residència de que es disposa, el tipus de tràmit
i/o tipus d’autorització de treball a la qual es vol accedir –autorització,
autorització administrativa, autorització de residència i treball- ). En
aquest cas, a més d’altres factors estructurals que poden operar-hi a
nivell d’ocupabilitat (discriminació per l’accés al treball degut a la
procedència, dificultats per raó d’edat, de gènere...) hi trobem les
dificultats de tipus legal per raó d’estrangeria. Aquest tipus
d’obstacles es poden superar, per exemple, per mitjà de polítiques
públiques (municipals, en aquest cas) destinades a sensibilitzar el
teixit social i empresarial i a informar-los sobre les possibilitats
“reals” (en termes de procediments o tràmits, de terminis etc...) per
fer efectiva la contractació d’aquestes persones.
c) Immigrats/des en situació irregular, amb diferències quan al temps
de permanència a Girona, Catalunya i Espanya, amb dificultats molt
severes per regularitzar llur situació laboral i, en conseqüència, amb
una circulació sociolaboral molt limitada, degut tan als obstacles que
la seva situació legal els hi suposa per accedir a recursos bàsics que
millorin aquesta circulació (inscriure’s com a demandant d’ocupació,
accedir a recursos de formació i treball...) com a les dificultats
d’inserir-se “legalment” en el mercat de treball ja que no poden ser
contractats i, per tant, la seva inclusió en el mercat laboral s’ha de
limitar a l’economia submergida amb el consegüent risc d’exclusió
social i amb la vulnerabilitat dels seus drets fonamentals com a
persones i com a treballadors.
Tanmateix, hem trobat informació complementària a la Memòria
Descriptiva de l’Objectiu N 10. Ens referirem a aquestes dades i
també a la que disposem proporcionada per la Unitat de Promoció i
Desenvolupament de les Comarques Gironines, UPD.
A partir de dades de la UPE, de la PEA de la demarcació, el 33%
correspon a les dones.12
Segons les dades proporcionades per la Memòria N 10, “el nombre de
persones aturades a Girona va anar disminuint entre els anys 1994 i
el 2000 i s’ha mantingut estable des de llavors”. D’un altre costat, a
partir de dades elaborades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, la
tendència entre el 2000 i el 2003, és lleugerament a l’alça, tal i com
es pot observar al quadre més a baix. Així, s’informa que a l’OTG
12

Unitat de Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (2003): Propostes per a la
inserció laboral de les dones de les comarques gironines. Aj de Girona- Associació per l’Orientació
Laboral i Empresarial de les Comarques Gironines
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l’any 2002 es van registrar 2.063 persones, 1.210 dones i 853
homes.
Font: Memòria Descriptiva de l’Objectiu 10 de la Agenda 21 de Girona, a partir de dades de l’IEC
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A partir de la Memòria Descriptiva, però, ens informem que l’atur de
les dones és significativament més elevat (60% del aturats).

Any
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Homes
Núm
%
903
42,9
885
42,7
786
39,1
733
39,0
773
38,2
949
41,2

Dones
Núm
%
1.200
57,1
1.189
57,3
1.222
60,9
1.145
61,0
1.249
61,8
1.357
58,8

Total
Núm.
2.103
2.074
2.008
1.878
2.022
2.306

Font: Memòria Descriptiva de l’Objectiu 10 de l’Agenda
21 de Girona a partir de web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

A més a més, aquestes dades no expressen de manera clara la
realitat d’un dels sectors més desafavorits: el de les dones
immigrades sense qualificació, amb baix coneixement de la llengua i
sense regularizació.
Tot i que l’Ajuntament està desenvolupant bones estratègies per tal
d’atendre a les dones en atur, considerem que calen iniciatives més
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adients per tal de fomentar una major igualtat de gènere, en el sentit
de:
•
•
•
•
•
•

Informació sobre oportunitats i alternatives
Formació
Compatibilitat de la feina amb la vida familiar
Mobilitat
Motivació
Solucions per a la població immigrada, en particular, dones,
sense regularització i en condicions precàries (manca de
coneixement de llengua, manca d’hàbits laborals...)

Caldria per tant disposar d’informació com aquesta,
igualment
objectiva i actualitzada, sobre els altres sectors de població amb
dificultats de trobar feina, en particular, com ja s’ha dit, persones
immigrades, majors de 40-50 anys, per origen, etc.
Considerant aquests col·lectius, moltes de les recomanacions que
està plantejant la UPD13 en relació a les dones en general, són
qualitativament extrapolables per a tots els i les treballadores que
buscant feina.
Així, considerem que les estratègies d’inserció laboral haurien de tenir
en compte els següents criteris:
•
•
•
•
•

•

13

Treball en xarxa entre les diferents entitats que desenvolupen
activitats d’inserció laboral en l’administració, les entitats del
Tercer Sector i les entitats privades.
Definició i homologació de formats per a orientació laboral i
atenció personalitzada, que articuli eines per a tractar la
diversitat, en particular, en relació a la població immigrada.
Definició de mecanismes de seguiment i acompanyament per
tal de facilitar un servei integral i més eficaç de cares a la
col·locació real de les persones ateses.
Foment del concepte de l’aprenentatge permanent dins i fora
del lloc de treball.
Sensibilització de les empreses sobre aspectes com: horaris
compatibles amb la vida familiar, teletreball i eines de
planificació com estratègies de reducció del presencialisme i de
foment de l’eficiència.
Assessorament als àmbits empresarials pel que fa a les
característiques i possibilitats de determinats col·lectius en el

Ibidem
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•

•
•
•

•
•

•

tema de contractació, tot intentant desmitificar el discurs de
les dificultats de contractació i ,en canvi, posant l’accent en les
possibilitats i les avantatges de treballar amb determinats
col·lectius (competències que té la gent, bonificacions per la
contractació...)
Promoure serveis d’atenció educativa a la primera infància (0-3
anys), tractant aquest repte d’una manera creativa i a la
vegada responent molt funcionalment a la situació de necessitat
de les mares treballadores (projectes de mainaderes,
ludoteques públiques, serveis educatius a les empreses...)
alhora que es dóna suport a l’ampliació de places públiques
d’educació pre-escolar.
Promoure
l’adquisició
d’habilitats
d’informàtica
i,
en
conseqüència, difondre el seu ús implantant facilitats en centres
cívics, escoles, biblioteques...
Difondre informació sobre nous filons i oportunitats d’ocupació,
en particular per a col·lectius més joves.
Analitzar alternatives de formació i d’inserció laboral per a
col·lectius desafavorits, en particular, persones immigrades
sense regularització i dones majors de 50 anys sense
qualificació. En aquest sentit, insistir en accions de pressió
política des de l’Ajuntament, per tal de solucionar la situació de
les persones sense regularització.
Ampliació de les accions de formació i d’inserció fora de l’àrea
urbana de Girona
Millorar les accions i la coordinació d’accions entre
administracions i centres col·laboradors i entitats, per tal de
donar suport i seguiment a les iniciatives d’auto-ocupació i
microcrèdits per a emprenedors.
Millor ús dels recursos disponibles al territori per estudis de
mercat i, en general, requeriments de les empreses, per tal de
coordinar millor els programes de formació a curt i mig termini.
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2.4 Altres recomanacions
diferents àmbits.

sobre

estratègies

socials

en

A continuació deixem enunciats alguns elements que han de ser
considerats com a part del “Programa de Mínims” abans esmentat, de
cares a projectar el futur sostenible, des del seu eix social:
2.4.1 Educació formal i no formal14
ü Desenvolupar accions d’atenció preventiva dirigides a infants i
joves, respecte als espais de lleure i a l’educació en valors a les
escoles i promoció de les activitats extra escolars, en particular,
l’esport com a estratègia de prevenció i de integració,
considerant especialment la població de famílies immigrades.
ü Assegurar una escolarització adequada als nens i joves que
arriben fora de termini, destacant l’atenció als alumnes amb
necessitats educatives especials.
ü Extensió de programes d’atenció a la diversitat i implantació de
protocols d’acollida i eines d’interculturalitat als centres
escolars.
ü Quant a altres aspectes de l’educació no formal, considerem de
gran interès desenvolupar estratègies que permetin que els
centres escolars estiguin molt més relacionats amb diferents
iniciatives educatives de la comunitat, com ara, educació
d’adults, activitats associatives, culturals i lúdiques... de tal
manera que la comunitat mantingui amb l’escola una relació
d’espai molt més viu i involucrat.
2.4.2 Serveis Socials: infància i adolescència en risc
Considerem que la xarxa de serveis primaris que ofereix l’Ajuntament
de Girona és de molt bona qualitat a nivell de la detecció dels
problemes. No obstant, els problemes es plantegen a l’hora d’establir
solucions d’intervenció que depenen de recursos de la Generalitat, els
quals no solen ser suficients i, en general, cal molta més coordinació
per tal d’arribar a temps a problemàtiques que, per manca
d’intervencions oportunes, es converteixen en conflictes. A l’edat
dels infants i dels adolescents, les intervencions requereixen una gran
agilitat abans que no passin de ser situacions en risc. Constatem que
la xarxa de EBASP tot i la seva qualitat i bon disseny s’han anat

14

Aquestes són només unes pinzellades tot i que importants, donat que als Objectius Ns 12 i 13 s’hauran
de tractar aquests temes de manera específica i amb l’amplitud necessària
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quedant petits i desbordats davant del fort creixement de les
necessitats.
2.4.3 Salut i interculturalitat
L’increment de la població immigrada ha evidenciat les carències que
venia arrossegant fa temps l’estructura del Servei Català de Salut,
particularment pel que fa referència a la dotació de recursos per
l’atenció oportuna en alguns àmbits, en especial ginecologia, pediatria
i algunes especialitats de cirurgia. Així, recentment s’ha fet explícit
que les llistes d’espera és un problema més greu del que es pensava.
Això s’ha revelat arran del canvi de Govern a la Generalitat, segons
va fer palès a principis de març el Conseller de Relacions
Internacionals 15.
Aquest és un tema complicat que rabassa òbviament les
competències municipals. No obstant, un dels aspectes en els que
l’administració local pot incidir té a veure amb la possibilitat de
millorar les aptituds i actituds del personal sanitari envers el
tractament de la interculturalitat dins el marc del treball de salut en
general i de salut mental en particular.
Considerem de gran importància donar suport a totes les iniciatives
destinades a generar eines de caràcter intercultural: formació de
mediadors, formació de personal sanitari i auxiliar, divulgació
d’informació i formats d’educació en salut per a població immigrada,
en particular, dones i joves, entre d’altres iniciatives.
2.4.4 Atenció a la gent gran
Segons informa la Memòria, a Girona hi ha aproximadament 760
places per a l’atenció residencial de gent gran:
Places en residències per a gent gran a Girona segons naturalesa jurídica.
Any
2002
2001
2000

Iniciativa Iniciativa Iniciativa
pública
social
mercantil
411
175
174
411
174
22
411
174
22

TOTAL
760
607
607

15

En un acte públic, el 9 de març el Conseller Joan Saura va fer palès que el nombre de persones en les
llistes d’espera és coma mínim el doble del que s’havia acceptat per part del Govern anterior.
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1999
Font: IDESCAT

411

162

22

595

Aquesta xifra implica una ratio (aproximadament de 11 places per
cada 1.000 habitants) que està per sobre la mitjana espanyola (poc
més de 4 per mil habitants) i apareix fins i tot per sobre de la mitjana
europea (9 per mil habitants a Alemanya i França). No obstant, s’ha
de comptar que en aquesta xifra de Girona hi estan incloses les
places proporcionades per la iniciativa privada de caire social (175) i
de caire mercantil (174), la qual cosa implica que les places públiques
són aproximadament de la meitat. Amb això, Girona es torna a posar
a la mitjana espanyola.
Considerant que la piràmide de població de Girona, com la de
Catalunya, és ampla pel mig, això vol dir que les necessitats de
serveis destinats a la gent gran aniran creixent als pròxims 10-15,
tant per la tendència com pel volum absolut. Això suposa la
necessitat de preveure una estructura molt més consistent pel que fa
a:
ü Places de residència
ü Mitjans per a l’atenció domèstica
ü Enfortiment de les iniciatives de lleure i salut preventiva
Una iniciativa molt interessant, que ja es practica a França,
Anglaterra i altres països, i que podria ser una alternativa tot i que
marginal, amb molt de sentit, és la de promoure que joves i famílies
immigrades curtes o monoparentals (en particular, dones) puguin
compartir pis amb persones grans, un servei que hauria de comptar
també amb la mediació de serveis tan sigui d’habitatge com d’atenció
a la gent gran.
3. Consideracions finals
Considerem que un “Programa de Mínims” cap a la sostenibilitat de
Girona, quin és el propòsit de l’Agenda 21,
s’ha d’entendre d’una
manera molt més complexa que el que seria un llistat d’accions, de
bones practiques. Les estratègies finalment consensuades per la
ciutadania s’han de traduir en polítiques clares, dotades d’ un
consistent suport pressupostari.
Així, per a pensar i dissenyar aquest “Programa de Mínims”, contingut
en un Pla d’Acció Local Sostenible, PALS, que hauria de marcar la
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vida de la ciutat en els pròxims 10 o 15 anys, és necessari preparar
algunes condicions adients. D’aquestes, una de les més importants
és, òbviament, la voluntat política de fer-ho, de prendre el risc per
emprendre nous camins i reptes i de crear complicitats amb la
ciutadania per caminar tots plegats.
Tan els mecanismes d’informació a la ciutadania, com els d’educació
en els nous valors emergents, associats als estils de vida més
sostenibles i responsables, són imprescindibles per fomentar aquests
processos.
En aquest context, la participació ciutadana es converteix no només
en un instrument apropiat per a la planificació i la pressa de
decisions, sinó també per a l’educació i per a l’evolució cap a un
estadi superior de consciència social i de compromís amb el futur.
Calen també les eines tècniques adequades i, en aquest sentit, és
imprescindible que l’Ajuntament de Girona desenvolupi un pensament
col·lectiu capaç de concebre transversalment la sostenibilitat des dels
diferents àmbits. Això no implica crear un nou òrgan específic. Més
aviat vol dir promoure que els diferents responsables dels òrgans
existents adquireixin les eines conceptuals i metodològiques que els
capacitin per a compartir llenguatges, comprendre aquesta
complexitat i encarar la planificació del futur i el disseny d’accions
amb aquestes claus de sostenibilitat.
En la mesura en que els aspectes substancials de la sostenibilitat
social siguin atesos adequadament, i que això permeti millorar les
condicions per a l’autonomia de les persones i de les famílies, la
lògica apunta a que la tendència serà que es redueixin les necessitats
d’atenció per part de serveis socials i s’incrementi la capacitat de la
societat a solucionar els problemes en termes d’autonomia,
d’integració i de cohesió social.
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