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cooperació I necessitats socials

Un grup de voluntaris de la Creu Roja ofereixen ajuda a persones amb discapacitat a la platja de Sant Sebastià.

L’
impacte de la crisi econòmi-
ca a Barcelona es tradueix en
algunes dades que expliquen
per si mateixes la situació ac-

tual. Per exemple, més de 36.000 ciuta-
dans estan en atur sense dret a cap
prestació, un 7% més que l’any passat.
També s’ha eixamplat la bretxa de la des-
igualtat, de manera que el 20% de la po-
blació amb un nivell econòmic més alt
obté 5,26 vegades més ingressos que
el 20% amb un nivell més baix, quan la
xifra el 2007 era de 4,97 vegades. Per
aquest motiu, ara més que mai és ne-
cessari que la ciutat una les seves for-
ces i recursos per emprendre una estra-
tègia compartida de llarg recorregut que
impliqui tant l’ajuntament com el tercer
sector i els agents socials. Una cosa que,
en primer lloc, es materialitzarà en el pla
per a la inclusió social 2012-2015, en-
cara en fase de redacció.

Els indicadors econòmics no són
bons, però també hi ha bones notícies.
La capital catalana disposa d’un impor-
tant teixit social que reuneix més de
35.000 persones contractades, a més
de 90.000 voluntàries. Per la seva part,
l’Ajuntament de Barcelona ha incremen-
tat durant tots els anys de la crisi eco-
nòmica les seves inversions socials, amb
un augment que l’últim any ha estat del
8%. La confluència de tots aquests es-
forços fa que, malgrat que la taxa de risc
de pobresa se situï en un primer moment
en el 36,8%, el percentatge es redueixi
al 17,2% després de les transferències
socials. Però eés necessari seguir en
aquesta línia. 

Per això, el Consell de Govern de l’A-
cord Ciutadà per una Barcelona Inclusi-
va, que agrupa 473 organitzacions, en-
tre elles l’ajuntament, entitats socials,
col·legis professionals, sindicats o uni-
versitats, van constatar en una decla-
ració firmada el 16 de març la necessi-
tat d’establir uns objectius i programes
que articulin tots els recursos públics d’i-
niciativa social i voluntaris per donar una
resposta més àmplia i eficaç a les neces-
sitats socials de la ciutadania. 

ACORD ENTRE TOTS
El primer pas ha consistit a col·laborar
activament en l’elaboració del nou pla
d’inclusió social de l’ajuntament, que ha
de renovar el corresponent al període
2005-2010. “La voluntat és que el pla
sigui fruit des del primer moment de

l’acord amb tots els agents socials.
Una cosa que implica la fase de re-
dacció, però també la d’execució de
les accions”, explica Jordi Tolrà, direc-
tor del pla.

En aquest sentit, després d’elaborar
un document de base, l’ajuntament es-
tà incorporant les aportacions fruit dels
diferents mecanismes de participació
previstos. Per un costat, les de les as-
sociacions i entitats que formen part de
l’Acord Ciutadà, però també les del Con-
sell Municipal de Benestar Social i les
sorgides de diverses enquestes entre
usuaris dels serveis socials, joves i tre-
balladors municipals. El nou redactat es-
tarà a punt a l’abril i es preveu que pu-
gui ser aprovat en el plenari el mes de
juny. “Tenim molt clar que no pot ser
un brindis al sol, sinó un pla que faci
un bon diagnòstic de la situació i dels
reptes que tenim al davant però que,
a més, sigui capaç de formular tota
una sèrie d’accions concretes i pos-

sibles de portar a terme, que impreg-
nin el conjunt de l’acció municipal”,
afegeix Tolrà.

El punt realment nou és que l’horitzó
no queda fixat únicament en la redac-
ció del pla per a la inclusió social 2012-
2015, sinó que va més enllà. “L’acord
suposa pensar la ciutat conjuntament
i posar en comú els recursos de tots,
tant de l’ajuntament com d’entitats,
associacions i voluntaris”, assenyala
Àngels Guiteras, presidenta de la Tau-
la del Tercer Sector de Catalunya. Una
experiència pionera la clau de la qual
passa per articular “una estratègia
compartida” en què es fusionin a tra-
vés de l’Acord Ciutadà totes les actua-
cions previstes per l’Ajuntament de Bar-
celona i totes les iniciatives sorgides del
tercer sector per incrementar la força i
l’eficàcia de les mesures socials de ciu-
tat. “És una forma diferent d’afrontar
la crisi, basada en la suma de tots”,
assegura Guiteras.2

Ajuntament i entitats del tercer
sector sumen forces contra la crisi
Una estratègia compartida articularà tant els recursos municipals com les iniciatives de les associacions

Barcelona encara
una experiència
pionera basada en
la unió d’esforços
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L’Acord Ciutadà per a una
Barcelona Inclusiva neix l’any
2006 com un espai de treball
compartit entre un conjunt
d’entitats, associacions i
organitzacions i l’Ajuntament
de Barcelona amb l’objectiu
d’aconseguir una ciutat inclu-
siva capaç d’atendre les
necessitats socials dels seus
ciutadans. Una suma d’esfor-
ços que neix en un moment
de bonança econòmica i que
adquireix encara més signifi-
cat en una situació de crisi
econòmica com l’actual. 

Aquest acord s’articula a
través de diverses xarxes
d’acció (acollida d’immi-
grants, atenció a persones
sense llar, infància, convivèn-
cia…), taules de deliberació i
una jornada anual. En l’últi-
ma, celebrada el març pas-
sat, és quan es firma una
innovadora declaració d’uni-
tat per afrontar la crisi i
sumar recursos a favor de la
inclusió social. En aquesta
línia, un dels punts clau del
document que sorgeix de la
reunió és la necessitat de
“multiplicar l’eficàcia dels
recursos públics i privats
mitjançant el desenvolupa-
ment de projectes comuns
d’acord amb els objectius
compartits i realistes”. Això
permetrà dotar del màxim de
sinergies les polítiques de tot
l’àmbit municipal, ja siguin
socials, esportives, culturals,
educatives i de desenvolupa-
ment econòmic i urbà. 

Tot això amb l’objectiu
d’enfortir la ciutat en l’ad-
versitat i afrontar els nous
reptes socials de forma soli-
dària. I, a més a més, trans-
formar els sentiments de
decepció i por que afecten
bona part de la ciutadania
per convertir-los en “com-
promís” i “acció solidària”. 

la declaració

PROJECTES COMUNS

Multiplicar
al màxim 
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UN PRIMER PAS 
ÉS LA REDACCIÓ
CONJUNTA DEL 
PLA D’INCLUSIÓ 
PER AL 2012-2015
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