
 

 

 

Butlletí Acord Ciutadà Agost 2015 

Entrevista a Cecília Bosch 

 

Aquest mes entrevistem a la Cecília Bosch, fundadora i vicepresidenta de la Fundació 

Privada Escó, entitat que atén i acompanya les famílies que es troben en situació de risc 

o d’exclusió social del barri del Raval i rodalies cap a la millora de la seva qualitat de 

vida, aturant la mirada en les dones i els seus infants. 

  

1. Quins són els principals reptes socials de 

Barcelona? Quins són els col·lectius més 

vulnerables? 

El principal repte és superar la crisi, que tot i 

que sembla que s’ha anat superant, les 

persones amb més dificultats encara queden 

molt enrere.  

Els col·lectius més vulnerables són els infants, 

la gent gran i les famílies. L’infant és la 

persona més feble i per aquest motiu s’ha de 

prioritzar; moltes persones grans s’han quedat 

amb pensions baixes, molt descompensades 

amb el nivell de vida actual i queden aïllades i 

per vergonya no es mobilitzen; i les famílies 

perquè moltes d’elles són nombroses i això els 

hi representa un cost. 

2. Quina és la situació de la infància i les 

famílies de la nostra ciutat?  

En relació a la infància i les famílies ens en 

hem d’ocupar més perquè hi ha gent amb una 

greu situació social que s’ha de millorar. 

Malgrat això, cal dir que en els últims 30 anys 

hi ha hagut un procés molt positiu perquè s’ha 

treballat des de la infància en tots els barris 

de Barcelona i des dels serveis socials, i 

l’evolució ha estat important. Ara estem molt 

millor del que estàvem fa 30 anys. 

3. I de les dones? 

Quan parlem de dones, parlem de famílies 

perquè la majoria de famílies que atenem són 

monoparentals fet pel qual el nostre referent 

és la dona. Aquestes tenen moltes carències 

sobretot de motivació i d’orientació, i moltes 

tenen fills a càrrec, el qual és una carrega 

molt important per a elles. És per aquest 

motiu que hem prioritzat un treball específic 

de la dona per enfortir a la família i així donar 

més seguretat a l’infant.  

4. Arran de què neix la vostra Fundació?  



Neix arran d’un brot de tuberculosi molt 

important a Ciutat Vella l’any 1984-1985. Se’m 

va ocorre que això era a causa d’una carència 

alimentària, higiènica i econòmica d’aquella 

família, i que aquestes criatures estaven en 

pèssimes condicions. És per això, que després 

de comunicar a l’Ajuntament la situació, ens 

van cedir una escola municipal al Raval i 

nosaltres el que vam fer és posar els recursos 

humans amb voluntaris per tal d’ajudar 

aquests infants. 

5.  Quins són els objectius de la vostra 

entitat? 

El nostre objectiu és millorar la situació de 

l’infant. Quan ens vam plantejar fer això vam 

pensar que no volíem que aquests nens 

repetissin la situació dels seus pares. No 

volíem que els hi faltes alimentació, ni la cura 

en la salut ni educació. A més a més, també 

es pretén ajudar a les mares, perquè significa 

reforçar als infants i sobretot a la família.  

6. Quines són les principals activitats que 

porteu a terme?  

Les principals activitats que portem a terme 

són: l’assessoria jurídica, on es treballa els 

drets i els deures de les persones; l’espai 

d’acollida, que és un lloc de proximitat a peyu 

de carrer on tothom pot entrar lliurament; un 

menjador per nens i famílies; i voluntariat, 

que és clau a la Fundació. 

7. Quin paper juga el voluntariat a la 

vostra entitat? 

El voluntariat és molt important en la nostra 

entitat. Des del començament de la fundació, 

ens vam arremangar unes quantes noies, vam 

començar a buscar gent i vam aconseguir 

molta força. El primer any vam haver 

d’improvisar però des d’aleshores ens 

mobilitzem per buscar voluntaris a diferents 

llocs per veure si hi ha gent que vol 

col·laborar. Hem aconseguit que faci 30 anys 

que tinguem voluntaris. 

8. Des de l’Acord Ciutadà s’està impulsant 

el Projecte Tractor “Créixer a Barcelona” 

–del qual formeu part- amb l’objectiu 

d’apoderar la infància en situació de 

vulnerabilitat en els àmbits social, 

educatiu i cultural. Com valoreu el seu 

impuls? Què el fa singular respecte 

altres xarxes o grups de treball? 

El valorem sempre positiu, primer de tot 

perquè el que sigui sumar és important. Tot i 

estar en un estat incipient, d’inici, el que és 

cert és que ens ha agradat i que ens agradarà 

sempre col·laborar. El que és singular és que 

acompanya al llarg del temps el procés del 

nen, des del 0 als 18 anys.  

9. Com valoreu l’evolució de l’Acord 

Ciutadà així com el treball de les seves 

Xarxes d’acció?  

La valorem molt positiva, hi ha persones molt 

implicades, que se’n cuiden, que veus que 

volen fer un seguiment, que tenen moltes 

ganes de millorar-ho, fomentar-ho, etc. De 

moment, només hem vist avantatges.  

10. Per acabar, quin missatge positiu 

voldries compartir amb la resta 

d'entitats i organitzacions de l'Acord? 

Barcelona i Catalunya són llocs d’iniciativa 

social privada a envejar. Tot i que hem de 

canviar algunes coses i innovar per tenir 

noves esperances i no estabilitzar-nos i morir. 


