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L’Ajuntament estableix aliances amb 400 entitats per millorar la resposta davant la crisi social

B arcelona, com moltes 
altres ciutats d’Europa, 
pateix una llarga i greu 
crisi social. La pobresa 

i les desigualtats augmenten, 
i avui el 18% dels barcelonins 
són pobres o estan en risc de 
pobresa, i un de cada cinc in-
fants es troba en risc d’exclusió. 
A més, del total d’aturats, gaire-
bé el 60% ho són de llarga du-
rada, i des de l’any 2008 ha aug-
mentat en un 32% el nombre 
de persones que viuen al carrer 
i en més d’un 10% la xifra de 
ciutadans atesos per problemes 
de salut mental. 

Per fer front a aquesta realitat 
la ciutat aposta per una estratè-
gia compartida. Aquesta neix a 
partir de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva i significa 
que l’Ajuntament no treballa sol 
sinó que ho fa en col·laboració 
amb gairebé 400 entitats, or-
ganitzacions i institucions de la 
ciutat amb les quals ha signat 
un compromís. Entre aquestes 
entitats es troben les del Tercer 
Sector Social, els col·legis pro-
fessionals, els sindicats, les asso-
ciacions veïnals...

Gràcies a aquesta estratègia 
compartida, i per donar resposta 
a les necessitats socials, es posa-
ran en marxa més de 900 projec-

tes i accions que compten amb 
la participació de 7.000 profes-
sionals i 13.000 voluntaris, i que 
suposarà una inversió superior 
als 400 milions d’euros.

Dos eixos D’acció
L’estratègia que impulsa Barcelo-
na per ajudar a la ciutadania da-
vant la crisi social es basa en dos 
eixos que s’organitzen en 11 líni-
es estratègiques i 48 objectius.

El primer eix se centra en en-
fortir la capacitat d’organització 
i resposta de l’acció social a la 
ciutat per mitjà d’una ciutadania 
compromesa i socialment molt 
activa. És a dir, una societat civil 
organitzada, forta, col·laboradora 
i educadora, conformant una ciu-
tat en xarxa capaç de multiplicar 
els recursos existents.

El segon eix busca millorar la 
cohesió social i la situació de 
les persones, i en especial dels 
col·lectius més vulnerables per 
evitar-ne l’exclusió.

amB els més petits
Entre els grups socials més ne-
cessitats de la ciutat es troben 
els infants, les famílies i les per-
sones grans que viuen soles. 
Pensant en els més petits es tre-
balla per millorar les condicions 

estratègia compartida
júLiA mArTínEz

JornaDa anual De l’acorD ciutaDà per una Barcelona inclusiva celeBraDa el passat mes De Juny. Arxiu muniCiPAL

especial els infants– en situació 
de risc de pobresa i d’exclusió 
social.

proJectes tractors
Per tirar endavant els dos eixos, 
l’Ajuntament i les gairebé 400 
entitats implicades han definit 
uns projectes transversals que 
són els tractors d’aquesta estra-
tègia conjunta. Engloben aspec-
tes com el foment de l’ocupació; 
garantir el dret a l’alimentació i 
als productes de primera neces-
sitat; que tothom disposi d’una 
llar; ajudar els infants en situació 
de vulnerabilitat per enfortir el 
seu potencial en els àmbits soci-
al, educatiu i cultural; promoure 
una ciutadania activa  i fomentar 
la pràctica esportiva.

més informació
www.bcn.cat/barcelonainclusiva

VISIÓ COMPARTIDA
La ciutat avança en 
drets socials amb 
el compromís i la 
col·laboració de tots

ACord CiuTAdà PEr unA BArCELonA inCLuSivA

l’acord ciutadà per una Bar-
celona inclusiva és l’espai 
de participació, de coopera-
ció publicoprivada i d’acció 
conjunta entre institucions 
i organitzacions de la ciutat 
que treballen per construir 
una Barcelona més inclusiva 
i amb major qualitat de vida 
per a totes les persones.
l’acord aplega més de 500 
organitzacions de la ciutat 
–entitats i actors socials i 
institucionals, com col·legis 
professionals, sindicats i 
universitats, entre altres– i 
és promogut i presidit per 
l’ajuntament. pot sumar-s’hi 
qualsevol entitat, associació 
i/o organització comprome-
sa amb els seus principis i 

que manifesti la voluntat de 
treballar conjuntament per 
aconseguir una ciutat cohe-
sionada socialment

de vida de les famílies i reduir les 
situacions de risc de la infància, 
alhora que pel que fa a la gent 
gran s’amplia i diversifica l’ofer-
ta de serveis –com el de teleas-
sistència– que afavoreixen que 
puguin romandre al seu domicili, 
a la vegada que s’incrementa i 
optimitza l’oferta d’equipaments 
residencials i assistencials. Tam-
bé es fomenta la seva participa-
ció en el dia a dia de la ciutat.

Aquest segon eix també pri-
oritza la lluita contra la discri-
minació per raons de gènere, 
orientació sexual, ètnia o raça, 
entre altres. En concret, es busca 
millorar els serveis d’orientació, 
assessorament i suport a les do-
nes, en especial les que es tro-
ben en situació de vulnerabilitat, 
tot incrementant les seves opor-
tunitats d’ocupació. i es tenen 
molt present les persones –i en 

els proJectes “tractors” engloBen aspectes com el foment De l’ocupació, vetllar per la infància en situació De risc o garantir l’alimentació, entre altres

fomentar l’ocupació ajudar els infants Dret a l’alimentació una llar per a tothom


