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“Només els que s’atreveixen saben com de lluny es pot arribar” (T. S. Eliot)

A Barcelona despleguem una estratègia compartida que
compromet institucions i entitats socials de la ciutat per fer
front a la crisi social.
Barcelona, com totes les ciutats de l’Europa Mediterrània, està patint una llarga i molt
important crisi social. Però el què diferencia a Barcelona d’altres ciutats europees és
la manera en com li està fent front: incrementant la capacitat de resposta, articulant
els recursos i els esforços de la Barcelona social en una direcció comuna, sostinguda
per compromisos d’acció, programes i projectes de cooperació pública i privada i
ciutadana.
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que aplega a més de 500 organitzacions
de la ciutat -l'Ajuntament de Barcelona, entitats socials i els actors socials i
institucionals com col·legis professionals, sindicats i universitats- és l’espai que s’ha
dotat la ciutat per la col·laboració publica i privada amb l'objectiu de promoure
projectes i xarxes d’acció per millorar la inclusió social a Barcelona.
Les xarxes d’acció de l’Acord 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 ha
elaborat i aprovat l’Ajuntament de Barcelona, per garantir que totes les necessitats i
reptes socials dels diferents sectors de la ciutadania s’hagin contemplat a l’hora de
planificar l’ús de les competències i recursos públics locals, i que d’aquesta manera,
l’Ajuntament pugui incidir en les necessitats més sentides i en les demandes més
estratègiques de la ciutadania.
Durant el procés d’elaboració del Pla, es va constatar que la ciutat disposa d’una
societat civil molt àmplia, compromesa, organitzada i amb una llarga tradició de
cooperació público - privada, i que Barcelona està preparada per anar més enllà, i
això fa possible definir una línia estratègica dins el Pla que és el desplegament d’una
Estratègia compartida per desenvolupar el compromís de tots i totes en la millora de
la situació social de Barcelona, de la que avui iniciem el desplegament.
L’Estratègia compartida, en unes primeres previsions, articularà, en base a 2 eixos
estratègics i 14 línies d’actuació, més d’un miler de projectes i accions, molts d’ells
completament nous, que realitzaran a Barcelona les entitats i el conjunt d’actors
socials de la ciutat en base als seus recursos humans i finançades tant amb fons
propis com d’altres entitats privades i d’altres administracions públiques diferents a
l’Ajuntament; així com els projectes i accions de l’Ajuntament contemplats en el Pla
d’Inclusió.

Les entitats del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà amb aquesta Estratègia
compartida volem aconseguir:


Ampliar els recursos públics, privats i de ciutadania, i multiplicar l’impacte i
l’eficiència dels mateixos articulant els nostres programes i projectes a la
ciutat, en una mateixa estratègia compartida.



Enfortir la ciutat i la ciutadania en l’adversitat, apoderant al màxim a les
persones i les entitats socials, millorant els seus vincles personals, socials i
associatius, i afrontar solidàriament els nous reptes socials.



Transformar els sentiments de decepció, por i indignació de no pocs sectors
de la ciutadania en compromís social i acció solidària.



Realitzar una avaluació comparada de l’impacte de la Estratègia que ens
permeti constatar importants avenços en:
 La prevenció i la cobertura de les necessitats bàsiques de tota la
població.
 La reducció de les situacions de vulnerabilitat i precarietat de totes les
persones i, molt especialment, en els trams d’edat corresponents à la
infància, l’adolescència, la joventut i la gent gran.
 L’ampliació i la garantia de drets civils, socials i de ciutadania per tota
la població, i de manera molt especial a les persones que pateixen
discriminacions per raons de gènere, discapacitat, orientació o identitat
sexual, o procedència geogràfica o cultural.

Amb aquestes finalitats, avui ens comprometem i convidem a totes les
administracions públiques, institucions i entitats socials de l’Acord Ciutadà i de la
ciutat:


A renovar i establir el nostre compromís amb l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva.



A implicar-nos en l’elaboració i desplegament dels objectius i les línies
d’actuació de l’Estratègia compartida.



A incorporar a l’Estratègia compartida nous i renovats compromisos i projectes
d’acció a desenvolupar a Barcelona.



A tenir l’Estratègia compartida com a marc de referència per elaborar els
nostres plans i programes d’actuació a la ciutat de Barcelona.



A donar prioritat als nostres programes i projectes que responguin millor als
objectius de l’estratègia compartida.



A cooperar entre nosaltres, mitjançant les xarxes de l’Acord, per multiplicar
l’impacte dels nostres recursos humans i econòmics.



A col·laborar en els espais de l’Acord Ciutadà per promoure un més alt
compromís cívic de la ciutadania en la construcció de la Barcelona Social.

Barcelona, 20 de Març de 2013.

El Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva


Ajuntament de Barcelona



Associació de Nens amb Càncer AFANOC



Associació in Via



Associació Salut i Família



Associació Solidaritat amb la Gent Gran



Càritas Diocesana de Barcelona



CCOO, Comissions Obreres del Barcelonès



Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya



Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya



Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya



Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya



Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)



Creu Roja de Barcelona



Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de Barcelona



Diputació de Barcelona



Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social–Fundació Pere Tarrés
Universitat Ramon Llull



Federació Catalana de Voluntariat Social



Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)



Fundació Acció Solidària contra l’Atur



Fundació Institut de Reinserció Social (IreS)



Fundació Privada Escó



Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya



UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya

