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Barcelona s’uneix per fer front a la crisi social
Barcelona, com totes les ciutats de l’Europa Mediterrània, està patint la
primera gran crisi social del segle XXI. Davant els importants desafiaments
socials que planteja i per fer front als nous reptes, la ciutat uneix forces i
recursos en una estratègia compartida.
El Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva,
organització que aplega 473 organitzacions -l'Ajuntament de Barcelona,
entitats socials i els actors socials i institucionals de la ciutat com collegis
professionals, sindicats i universitats- amb l'objectiu de promoure projectes i
xarxes de collaboració per millorar la inclusió social de la ciutat, constata la
necessitat d'establir uns objectius i uns programes que articulin tots els
recursos públics d’iniciativa social i voluntaris per donar una resposta més
àmplia i eficaç a les necessitats socials de la ciutadania.
Les xarxes de l’Acord -espais de cooperació entre les entitats socials de la
ciutat i l’Ajuntament que tenen l'objectiu de dissenyar actuacions i desplegar
projectes concrets a la ciutat- i el seu Consell de Govern, han participat molt
activament en el procés d'elaboració del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015
que elabora l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de garantir que totes
les necessitats i reptes socials dels diferents sectors de ciutadania siguin
tinguts en compte a l’hora de planificar l’ús dels recursos públics i que el Pla
de l’Ajuntament pugui incidir en les necessitats més sentides i les demandes
més estratègiques de la ciutadania.
Durant el procés de participació realitzat, s’ha considerat molt necessari
l’elaboració i el desplegament d’aquest Pla, però també s'ha constatat que
Barcelona està preparada per anar més enllà. La ciutat disposa d’una societat
civil molt àmplia, compromesa, organitzada i amb una llarga tradició de
cooperació pública i privada, que fan possible que aquest Pla per a la Inclusió
Social sigui la base per impulsar una estratègia conjunta per desenvolupar el
compromís de tots i totes en la millora de la situació social de Barcelona.
Una estratègia que articuli, les actuacions i projectes de l’Ajuntament
contemplades en el Pla, juntament amb les actuacions i projectes que es
realitzin a Barcelona per part de les entitats i el conjunt d’actors socials de la

ciutat finançades amb fons propis, d’altres entitats privades i d’altres
administracions públiques diferents a l’Ajuntament.
Constatem que:


L’àmplia i intensa crisi social que pateixen les ciutats de l’Europa
Mediterrània està tenint un important impacte a Barcelona; per
exemple, a Barcelona actualment hi ha 36.085 persones en atur que
no cobren prestació, el que significa un increment del 7% en relació a
fa un any. Les desigualtats s'estan agreujant durant la crisi actual: el
20% de la població amb nivell econòmic més alt obté 5,26 vegades
més ingressos que el 20% amb nivell econòmic més baix (abans de la
crisi –al 2007- ja era de 4,97 vegades).
o Les inversions socials tenen una gran eficàcia a la nostra ciutat.
Així, per exemple, la taxa de risc de pobresa a Barcelona es situa
al 36,8% de la població abans de les transferències socials i
17,2% desprès de les transferències.



L’Ajuntament de Barcelona durant tots els anys de l’actual crisi
econòmica ha incrementat les seves inversions socials; concretament
en el darrer any l’augment ha estat superior el 8%.



Barcelona disposa d’un molt importat i organitzat teixit social que
aplega a més de 35.000 persones contractades i enquadra a més de
90.000 persones voluntàries.

Davant d'aquests fets ens proposem de la manera més ferma i innovadora:


Enfortir la ciutat i la ciutadania en l’adversitat, capacitant al màxim les
persones i enfortint els seus vincles personals, socials i associatius,
afrontant solidàriament els nous reptes socials.



Multiplicar l'eficàcia dels recursos públics i privats, desenvolupant
programes i projectes comuns i amb objectius compartits i realistes, i
reforçant tot allò que ens uneix com a ciutat per davant d'allò que ens
separa. Dotar del màxim de sinèrgies les polítiques socials, esportives,
culturals, educatives i de desenvolupament econòmic i urbà en la
realització d’objectius socials.



Transformar els sentiments de decepció, por i indignació de bona part
de la nostra ciutadania en compromís i acció solidaria.

Per totes aquestes raons, i a partir del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015,
desenvoluparem una singular Estratègia Compartida que ens identificarà com
a una ciutat capaç d’innovar socialment i de cohesionar-se per fer front els
desafiaments socials.

