La Barcelona social fa front
a la crisi i a l’exclusió

La lluita contra la pobresa i l’exclusió social és
garantia per a un desenvolupament humà just i sostenible
Les organitzacions que integrem
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva estem compromeses a coordinar els nostres esforços en favor d’una
ciutat cohesionada. Som conscients
que la Barcelona social que volem és
una construcció col·lectiva que implica
el conjunt de la ciutadania, el teixit
social i el govern municipal.
El juny del 2008 ens vam dotar d’un
marc estratègic compartit, a partir del
qual definim les nostres línies d’acció
per tal de sumar esforços i continuar
treballant per una Barcelona inclusiva
i solidària. Una de les bases del marc
estratègic és entendre la cohesió social
com a factor constituent d’un model
de desenvolupament socialment just
i sostenible.
Coincidint, un any més, amb el
Dia Internacional de Lluita contra
la Pobresa, en aquests moments de
crisi econòmica ratifiquem aquesta
perspectiva, i considerem que les
polítiques públiques d’inclusió i el
treball en xarxa amb els actors socials
són pilars fonamentals per seguir
construint una Barcelona compromesa
amb el benestar de tothom, per tres
raons principals:
Les polítiques de cohesió s’orienten a
prevenir dinàmiques de fractura social
i a actuar contra les desigualtats per tal
de contribuir a l’objectiu d’una ciutat

on totes les persones puguin desenvolupar amb autonomia i en igualtat de
condicions els seus projectes de vida.
Les polítiques d’inclusió s’orienten
a crear vincles de solidaritat, convivència i enfortiment comunitari, valors
que són cabdals per a les estratègies
de participació, treball cooperatiu i
corresponsabilitat del teixit social i la
ciutadania en la construcció col·lectiva
de la ciutat.
La creació i millora permanent dels
equipaments, serveis i prestacions socials genera confiança i seguretat en les
persones davant la vulnerabilitat i els
riscos. Alhora, el conjunt d’estratègies
socials han d’incidir en l’activació i
l’enfortiment de les capacitats humanes, elements claus per a una ciutat
creativa i dinàmica.
En conseqüència, volem expressar el
nostre desacord amb aquelles posicions que sostenen que la cohesió social només és possible si deriva, més o
menys directament, de la simple lògica
del creixement econòmic. Aquesta
idea ha estat clarament qüestionada
pels fets, atès que el cicle expansiu
dels darrers anys no s’ha traduït en
una reducció de les desigualtats ni
de les taxes de pobresa. Però també
és moralment inacceptable, perquè
subordina la igualtat i el benestar de
les persones al benefici econòmic, i

admet que els sectors més vulnerables
puguin pagar les conseqüències en
una conjuntura de crisi.
Barcelona té un altre model de resposta a la crisi, i volem demostrar que és
possible i que es tradueix en fets. Un
model que aposta per enfortir les polítiques d’inclusió social, per mantenir
les inversions públiques en equipaments, i per impulsar una economia
diversificada, creativa i sostenible.
Reconeixem que la crisi té bases
estructurals i que les seves dinàmiques
són de caràcter global. Creiem, per tant,
que calen respostes estructurals i globals: una economia internacional públicament regulada i un estat de benestar
clarament enfortit. En aquest context,
però, no renunciem a l’aspiració que
Barcelona esdevingui un referent de
ciutat que fa de la cohesió social el
motor del seu desenvolupament, i de la
participació i el treball en xarxa amb la
ciutadania les claus de volta per afrontar els reptes de la inclusió i el benestar.
Al llarg dels últims cinc anys, Barcelona
ha fet un esforç important en matèria
de polítiques actives d’inclusió social.
Alguns indicadors clau sintetitzen les
dimensions d’aquest esforç:
A Barcelona, la despesa pública en
serveis i programes vinculats a la inclusió social ha experimentat, entre 2004

i 2008, una dinàmica d’expansió sostinguda, i ha acumulat al llarg d’aquest
període un augment global del 88,13%.
Entre 2007 i 2008, l’increment de
l’esforç municipal en matèria d’inclusió
ha estat del 24,7%.
Alhora, l’enfortiment de les polítiques
públiques ha anat acompanyat d’una
aposta clara pel suport a les entitats,
el treball cooperatiu i l’acció comunitària: 397 entitats adherides a l’Acord
Ciutadà; 6 xarxes d’acció en funcionament; 16 plans comunitaris; 39 bancs
d’intercanvi solidari, i el 86% més de
recursos en convenis d’inclusió.
Les organitzacions socials han protagonitzat també un creixement important
en termes d’activitat i impacte sobre la
realitat. Al llarg dels últims dos anys,
el volum d’atenció de les entitats a
col·lectius en risc d’exclusió ha experiment un augment del 29%.
L’increment dels recursos econòmics
vinculats a polítiques de cohesió social i
l’enfortiment del treball amb les entitats
no són finalitats en si mateixes. Són
estratègies orientades a satisfer les
necessitats bàsiques dels col·lectius
més vulnerables de la ciutat, a prevenir fractures socials, a atendre les
situacions d’exclusió i a possibilitar
itineraris d’inclusió per a tothom.

El recull de dades annex mostra la
capacitat creixent d’oferir respostes
i cobertura, en clau de proximitat, a
persones i col·lectius vulnerables a
processos d’exclusió social que es
manifesten a la ciutat.
Avui podem afirmar que les polítiques
públiques d’inclusió social i el treball
en xarxa amb les entitats han estat
a Barcelona un factor de cohesió i
solidaritat indubtable. En conjunt,
una despesa global de 112,5 milions
d’euros el 2008 ha fet possible que
més de 110.000 persones vulnerables no estiguin avui en situació
d’exclusió social, es trobin ateses i
vinculades a trajectòries d’inclusió.
I que, per tant, es trobin en millors
condicions per afrontar les dificultats
del període de crisi.
Però més enllà de l’impacte social
de la tasca realitzada els darrers
anys, l’Ajuntament de Barcelona i les
organitzacions vinculades a l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
volem refermar el nostre compromís
amb el dret de tothom a la inclusió. I
volem fer-ho, explícitament, en temps
de crisi econòmica. En concret, manifestem cinc compromisos bàsics de
cara a l’any 2009:
1 l’elaboració i aprovació d’un
pressupost municipal de fort contingut
social, que s’haurà de concretar per

mitjà d’un increment de la despesa
vinculada a polítiques d’inclusió per
sobre del 15% respecte de la quantitat
que s’hi ha destinat el 2008.
2 l’elaboració participativa i aprovació d’un programa d’acció contra la
pobresa (PACP) tal com estableix el
PAM 2008-2011, i com a desplegament del Pla municipal per la inclusió
social. El PACP haurà d’enfortir els
dispositius d’inclusió social adreçats a
les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
3 el desplegament del conjunt de
compromisos de les organitzacions
socials i municipals que configuren el
mapa d’accions del Marc estratègic
per l’acció social de Barcelona.
4 l’enfortiment del suport a les
entitats, el treball en xarxa i l’acció comunitària com a mecanismes de construcció col·lectiva de la ciutat inclusiva
i solidària. En concret, assumim el
compromís d’arribar, en el període
2009-2011, a 10 xarxes d’acció per a
la inclusió, i a 25 plans de desenvolupament comunitari.
5 l’enfortiment del lideratge internacional de Barcelona, amb el compromís d’impulsar, des de la presidència
de la Comissió d’Inclusió Social i
Democràcia Participativa de CGLU,
les polítiques d’inclusió com a eix

vertebrador del municipalisme global,
vinculant les ciutats amb els Objectius
del Mil·leni de Nacions Unides.
Avalats pels resultats, l’Ajuntament
de Barcelona i les entitats socials
refermem, en moments de crisi econòmica, el nostre compromís d’acció
i de treball compartit en la direcció
d’una Barcelona que volem més
inclusiva i solidària. Una Barcelona,
com s’expressa al marc estratègic de
l’Acord Ciutadà, que volem cohesionada, creativa, convivencial, cooperativa
i comunitària.

Barcelona, 17 d’octubre de 2008.
Dia internacional de lluita contra la pobresa

El Compromís per la Inclusió Social:
Recull de Dades

Evolució dels recursos econòmics vinculats a polítiques
d’inclusió social
2004

2007

2008

Serveis socials bàsics

40.759.164

55.468.567

71.183.296

Serveis socials
d’atenció domiciliària

9.154.489

16.831.067

28.446.688

Servei de teleassistència

583.104

1.865.758

2.102.100

Serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència

4.039.392

6.143.387

9.075.555

Serveis d’atenció a
persones amb discapacitat

3.996.548

5.379.413

6.398.284

Serveis d’atenció a
persones immigrants

5.717.007

8.220.180

8.955.000

Serveis d’atenció a
persones sense sostre

5.718.557

14.581.859

16.908.084

Evolució del treball en xarxa i la participació social en
polítiques d’inclusió
2004

2008

1.529.545

2.883.436

Entitats signants de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva

-----

397

Xarxes de l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva

-----

6

7

16

16

39

151

362

		
SUPORT A ENTITATS I TREBALL EN XARXA

Despesa en convenis d’inclusió
amb entitats socials

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Plans de desenvolupament comunitari
Accions comunitàries d’intercanvi
i solidaritat
Agents socials implicats en
accions comunitàries

Persones socialment vulnerables ateses en els dispositius
d’inclusió a Barcelona
2004

2007

2008

39.456

44.943

50.560

Persones ateses als serveis socials
d’atenció domiciliària

5.397

9.833

11.865

Persones fràgils amb servei
municipal de teleassistència

4.373

30.024

40.578

Persones vulnerables en
itineraris d’inclusió laboral

3.916

5.364

6.168

834

3.971

11.471

Persones nouvingudes ateses en
serveis d’acollida i interculturalitat

21.358

26.580

28.314

Infants en risc atesos en serveis de
protecció i acció socioeducativa

6.377

7.931

8.555

Persones sense sostre ateses en
serveis d’acollida

1.712

4.010

4.799

		
Persones en risc d’exclusió
ateses als serveis socials bàsics

Persones en risc d’exclusió ateses en
serveis d’accés/suport a l’habitatge

