
 

 

Butlletí Acord Ciutadà Setembre 2015 

Entrevista a la Sra. Laia Ortiz 

 

Aquest mes entrevistem a la Tinenta d’Alcalde de Drets Socials i presidenta de 

l’Acord Ciutadà, la Sra. Laia Ortiz.  

 

 

 

1. Quins són els reptes socials més 

importants que creu que té plantejats 

la ciutat de Barcelona pels propers 

anys? 

N’hi ha molts, sobretot perquè ja portem 8 

anys de crisi econòmica i de polítiques que 

han fet augmentar les carències i les 

necessitats. El principal repte de la ciutat és 

reduir les desigualtats, que són la causa de 

la manifestació de la pobresa i de les 

carències que tenim. Tenim una ciutat amb 

molts recursos però mal repartits. Aquestes 

desigualtats es manifesten entre els 

diferents barris de la ciutat així com per 

col·lectius. Per reduir les desigualtats cal 

anar a les causes d’aquestes i al mateix 

temps fer polítiques transversals d’equitat a 

totes les polítiques municipals. 

 

 

Un altre gran repte és posar l’economia al 

servei de la gent; generar sinèrgies des de 

l’Ajuntament amb els diferents sectors 

creadors de riquesa perquè sigui una 

economia no al servei de l’especulació sinó 

orientada a la creació de llocs de treball; i 

que aquests llocs de treball s’orientin al 

servei de les necessitats, com és la cura de 

les persones. 

També tenim el repte d’incorporar la 

perspectiva de la inclusió a totes les 

polítiques municipals, fer un pas endavant i 

posar una mirada des de la inclusió en totes 

les coses que fem, amb la complicitat de 

tots els agents que conformen la ciutat. 

 

Alhora, veure l’evolució dels factors de 

vulnerabilitat a la ciutat i l’evolució 

demogràfica. Barcelona cada cop s’envelleix 

més i haurà d’augmentar la seva xarxa de 

suport a famílies, i promoure els serveis de 

promoció de la infància, perquè siguin més 

protagonistes en els serveis educatius, 

diversificant els serveis a famílies i infants.  

I per últim, i no menys important, la 

garantia de drets bàsics per l’autonomia de 

les persones: el dret a l’habitatge i el dret 

als subministraments bàsics no estan 

garantits perquè és una ciutat cara i 

mancada de polítiques ambicioses per 

garantir aquests drets bàsics.  

 



2. I, més concretament, com podem 

reduir aquestes desigualtats?  

Amb la garantia de renda que és treballar 

perquè ningú estigui per sota del llindar de 

la pobresa. Hi ha molta gent que no té cap 

més necessitat afegida que la dificultat de 

cobrir les necessitats bàsiques per qüestions 

d’insuficiència econòmica, per tant, no és 

forçar a la població a fer el recorregut 

assistencial. Cal compactar tots les ajuts que 

es donen de manera fragmentada i 

complementar amb un suport econòmic per 

aconseguir una garantia i autonomia de 

renta.  

Una altra qüestió és on gastem els recursos 

de la ciutat, que a vegades s’han invertit en 

qüestions que revertien en desigualtats. Així 

doncs, cal reforçar centres de serveis 

socials, els programes comunitaris, els 

serveis d’atenció a les persones, d’atenció 

primària, i en especial, on hi ha més 

necessitats: en el tema de l’habitatge i molt 

especialment, en l’educació. 

Per últim, cal veure les necessitats dels 73 

barris de la ciutat: hi ha 12 barris que estan 

per sota del 60% de la renda de la ciutat, 

amb pobresa severa, hi ha barris amb grans 

mancances, d’altres, amb col·lectius 

concrets amb necessitats, com gent gran, 

etc. Per tant, per fer un pla de barris o un 

pla d’accions, cal fer aquest diagnòstic per 

preveure on cal reforçar per reduir les 

desigualtats. 

3. Davant totes aquestes desigualtats, 

quins considera que són els punts forts 

de la nostra ciutat per fer front a la 

situació actual? 

Barcelona és una ciutat que té recursos: per 

una banda, materials, mou milers de milions 

anualment, però sobretot té una riquesa 

associativa immensa i una ciutadania molt 

activa en els temes socials. Des de 

l’Ajuntament ho tenim clar i volem aprofitar 

aquest potencial existent. Alhora, també cal 

tenir en compte que Barcelona té una 

tradició en polítiques socials molt important i 

de treball conjunt amb les entitats i 

organitzacions socials. 

4. Com valora la trajectòria de l’Acord 

Ciutadà? Quin són els seus punts forts? 

i els seus principals obstacles per 

desenvolupar-se? 

Molt positivament, l’Acord ha estat un 

element molt important d’innovació i impuls 

de les polítiques d’inclusió, en un moment 

en què encara no s’articulaven les polítiques 

d’aquesta manera. Vist en perspectiva, 

veiem una certa desigualtat en el 

funcionament, que respon a la diversitat, a 

la salut de les pròpies entitats o en el 

dinamisme que hi ha en un moment o altre, 

en funció de les temàtiques. Això és 

segurament el que s’ha d’impulsar més des 

de l’Ajuntament. 

Altres coses que cal potenciar són les 

accions compartides, això segurament 

requereix una certa estabilitat en la forma 

de treballar, i eliminar la lògica de la 

competició. S’ha de posar en valor el 

coneixement de les xarxes que hi ha a 

l’Acord Ciutadà.  

Una altra cosa que cal potenciar és la 

territorialització de l’Acord: hem d’aterrar les 

polítiques a nivell de proximitat i de districte, 

responent a la realitat. A nivell de territori, 

l’Acord no és prou conegut.  

Per últim, l’Acord ha crescut en quantitat, i 

ara caldria veure, en tot el conjunt d’entitats 

que en formen part, la seva qualitat, per tal 

que el compromís de formar part de l’Acord 

sigui real. 

5. I per acabar, quin missatge voldria 

compartir amb la resta d'entitats de 

l'Acord? 

Tinc la il·lusió perquè aquest mandat sigui 

l’impuls definitiu de l’Acord i de la 

coproducció de les polítiques; i compto amb 

tot el coneixement acumulat de tots els anys 

que s’ha vingut treballant des de l’Acord. 

Espero que l’Acord sigui un instrument 

d’exigència al govern municipal perquè fem 

bé les coses. Estic a la disposició i accessible 

per tot el que puguem fer per millorar. 


