
 
Butlletí Acord Ciutadà Gener 2016 
Entrevista a la Sra. Carmen Laorden 
 
Aquest mes entrevistem a la Sra. Carmen Laorden, directora general de l’Associació 
in via, una associació sense afany de lucre d’àmbit civil.  

 
1. Arran de què neix l’Associació in via? 
Associació in via neix en el marc de l’Associació Internacional ACISJF-in via. Aquesta va néixer l’any 1897 a Suïssa com a entitat d’acollida i de donar resposta a les necessitats de noies joves que tenien problemes de desarrelament social arrel de processos d’immigració. Aquesta iniciativa ràpidament es va expandir i actualment està present a 20 països en els 5 continents, tots organitzats per federacions nacionals. A Espanya va arribar al 1904, i a Barcelona l’any 1953. 
Sempre la línia prioritària de l’Associació ha estat acollir i encobrir les necessitats que tenien les joves fora del seu nucli familiar, d’arrelament o amb problemes d’exclusió, malgrat que, cada entitat és independent i autònoma, i adapta i dóna resposta a les necessitats del seu entorn més proper. 
2. Quina tasca desenvolupa a favor de la inclusió social a Barcelona? 
Som una entitat que treballem sempre des del territori, intentem donar resposta a les necessitats més immediates de l’entorn més proper. Tots els nostres projectes persegueixen la inclusió social, aquesta és un de les grans finalitats. Altres gran reptes que perseguim són l’eradicació de la violència masclista, així com la violència familiar, garantir  la igualtat d’oportunitats per tothom i fer front a les desigualtats socials que la crisi malauradament ha agreujat. Tots els projectes van encaminats a fer la vida millor de les persones del voltant i del territori. Per 

tant, activament participem amb la inclusió de Barcelona.  
3. Quines són les activitats que porteu a terme actualment? 
In via sempre ha treballat per l’apoderament de la dona, especialment, la dona jove. Quan parlem de dona, actualment, parlem de família i de infància.  És per això que tots els nostres projectes estan enfocats a cobrir les necessitats d’aquests col·lectius. 
Són molts els projectes i serveis que tenim actualment en marxa. Podríem agrupar-los per accions de formació pre-laboral i inserció laboral per aquelles persones que tenen dificultats per accedir al mercat laboral. Tenim acolliment residencial per joves tutelades, ex-tutelades, i també per dones i famílies monoparentals, que es troben en situacions d’exclusió per pobresa, desnonaments,  immigració o de 



vulnerabilitat per violència masclista o violència familiar. 
Fem abordatge integral de tot tipus de violència, no només la masclista sinó la familiar i, malauradament, últimament i cada vegada més, la filio-parental. 
Alhora, tenim serveis d’informació, d’assessorament i de detecció de qualsevol problemàtica que tingui a veure amb la infància,  i alhora oferim un espai d’escolta en casos de situacions familiars difícils o conflictives. Oferim també suport terapèutic i psicoterapèutic, individual i familiar.  
Treballem la resolució del conflicte a través de la mediació, i donem suport educatiu a infants i adolescents, alhora que orientem i acompanyament a les seves famílies. 
4. Quin paper juguen les persones voluntàries a la vostra entitat i quin valor afegit aporta el compromís social de la ciutadania a la ciutat?  
La nostra entitat va néixer a partir d’un grup de voluntàries que van voler agrupar-se i treballar conjuntament per una causa. Els voluntaris i voluntàries suposen sens dubte  un valor afegit i aporten un plus de qualitat a la tasca que realitzem. La seva col·laboració és fonamental per assolir els nostres objectius.   Els voluntaris i voluntàries no només estan presents fent tasques de recolzament als serveis, sinó que estan en el nostre màxim òrgan de govern, prenent decisions estratègiques per continuar treballant per la  nostra causa. Crec que són un agent de canvi importantíssim i des de in via, així els reconeixem.  
5. Associació in via és un membre molt actiu a l’Acord (és membre del Consell de Govern, de la Comissió Executiva, de diversos GIS...). Com valoreu la seva trajectòria i el treball realitzat fins ara? 
In Via sempre ha  cregut en el treball de proximitat, i en el treball en xarxa. És característic de la nostra manera de ser i de fer, per tant, on hi hagi una oportunitat de col·laboració sempre estem allà o almenys hi intentem ser-hi. 

Abans de l’Acord Ciutadà, nosaltres ja érem un membre actiu de l’ABAS (Associació Barcelona per l'Acció Social), per tant, ja teníem l’experiència de la manera de fer públic i privat, de treballar de manera conjunta per l’estratègia de la ciutat, etc. Des del moment en què l’Acord s’instaura i s’unifica amb l’ABAS, continuem sent-hi i la veritat és que molt contents. Per nosaltres és un privilegi que una entitat com la nostra, no gaire gran, pugui participar en un dels espais més rellevants de participació i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat de Barcelona,   treballant  per construir una ciutat més inclusiva i amb major qualitat de vida.  
6. Com valoreu l’evolució de l’Acord Ciutadà així com el treball de les seves Xarxes d’acció?  
Són deu anys i podem estar molt satisfets de la feina que s’ha fet. Per una banda, perquè tots els diferents governs han cregut amb aquesta manera de fer i de treballar, l’han abanderat, l’han liderat i, per tant, hem pogut continuar. Per l’altra banda, vam començar amb 200 entitats adscrites a l’Acord i ara ja en són més de 600. Totes elles amb les mateixa voluntat de treballar per la inclusió social, de manera conjunta, tots plegats, amb la col·laboració entre entitats i administració. Que s’hagi mantingut i triplicat al llarg dels deu anys, penso que és un èxit. El treball en xarxa com a motor, aquesta manera de multiplicar, més que de sumar, ha facilitat que l’Acord pugui avançar d’aquesta manera. 
7. Per acabar, quin missatge voldria compartir amb la resta d'entitats de l'Acord Ciutadà? 
Encara hi ha feina per fer i molta, hem d’avançar i aprofitar la força de l’Acord i de les xarxes. Potser hi ha poca connexió entre les xarxes, ara caldria fer aquest pas endavant per connectar-les.   Hem de fer de multiplicador perquè realment Barcelona sigui un referent en matèria d’inclusió, que ja ho és però encara ho ha de ser més, ha de liderar l’etiqueta de ciutat inclusiva. Per tant, cal seguir treballant per la inclusió i aprofitar la feina feta i donar-li el valor que es mereix. 


