
“L’Ajuntament anirà fins allà on 
vagi la seva ciutadania”
··· Com veus la situació 
social de la ciutat?
Venim d’una crisi profunda de 
la qual encara no hem sortit. 
Però és cert que dins d’aques-
ta crisi global Barcelona està 
millor que altres ciutats. Ai-
xò ho hem de posar en valor 
perquè Barcelona és una ciu-
tat que genera riquesa, que 
té l’atractiu turístic, etc.  Mal-
grat això, que ens ha de do-
nar encara més responsabili-
tat, seguim també una dinà-
mica global de desigualtat.

··· Quines són les priori-
tats de l’Ajuntament al 
respecte?
El principal repte d’aquest 
mandat i d’aquest govern
municipal és la desigualtat 
que s’ha disparat a la ciutat 
i que té efectes devastadors
concrets en la vida de la 
gent. Una desigualtat social
marcada per la minva dels 
ingressos i per la precarietat. 
Ja no és només la manca de
feina sinó de l’augment de la 
feina precaritzada, de la gent 
que té una o dues feines i
no arriba a final de mes. 

Però no és només soci-
al sinó també territorial.
Barcelona és una ciu-
tat força compacta i
ens ha de cridar l’atenció que 
sent tan compacta hi ha-
gi grans desigualtats a molt
poca distància que, a 
més,  es corresponen
directament amb la di-
ferència d’ingressos de 
renda, d’impactes de la
salut, de l’esperança de vi-
da... Que entre Pedralbes i 
alguns barris de Nou Barris hi
hagi una diferència d’espe-
rança de vida de fins a 11 
anys ha de fer sonar totes les
alarmes i ha de guiar totes les 
nostres accions i prioritats.

··· Com es pot revertir 
aquesta desigualtat?
Nosaltres bàsicament no-
més arribar al govern muni-
cipal vam posar en marxa me-
sures de xoc que és evident 
que eren necessàries com per 
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exemple ampliar les ajudes al 
pagament de lloguer o dupli-
car les beques menjador. 

Però som conscients que 
una dinàmica de la desigual-
tat no es reverteix amb mesu-
res de xoc ni amb assistencia-
lisme sinó revertint les causes 
de la desigualtat. Això ja té a 
veure amb el model de ciutat 
i amb un treball més de fons i 
de mesures de mig i llarg ter-
mini per això vam impulsar el 
Pla de Barris.

···  Quin és l’objectiu del 
Pla de Barris? 
La desigualtat té un impac-
te claríssimament territorial. 
El Pla de Barris està orientat a 
reactivar els barris, no a in-
vertir en ells ni a assistir-los. 
Es tracta de reactivar-los amb 
la seva pròpia força, de gene-
rar noves oportunitats eco-
nòmiques i socials comptant 
amb tots els seus actius.

Una cosa positiva de Bar-
celona és que té una ciutada-
nia i un teixit social fortíssim, i 
aquest és, sense cap mena de 

dubte, l’actiu més important 
de la ciutat. L’objectiu és em-
poderar el teixit social.

··· Quin creus que pot 
ser el paper de l’Acord 
Ciutadà en generar un 
espai social en els bar-
ris més vulnerables? 
L’Acord ha estat un espai molt 
positiu de diàleg, d’intercanvi 
d’experiències, de treball en 
xarxa amb diferents grups de 
treball sectorials però potser 
encara queda per fer en la 
dimensió territorial. El Pla de 
Barris pot ser una bona excu-
sa per aprofundir en aquesta 
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tasca. El mapa de la ciutat en 
matèria de desigualtats dei-
xa molt clar que tots junts, des 
de dins i des de fora de la ins-
titució, hauríem de concen-
trar els nostres esforços en 
aquells territoris que s’han 
quedat enrere.

Si diem que el Pla de Bar-
ris té un enfocament orien-
tat a l’empoderament i a la re-
activació això passa per im-
plicar el teixit veïnal, social i 
econòmic del mateix terri-
tori. Tota bona pràctica, tot 
procés d’acompanyament, 
de formació, de bones pràc-
tiques, de bones experiènci-
es, que puguin ajudar el ter-
ritori a reactivar-se per si ma-
teix és una de les tasques que 
hem de compartir entitats i 
Ajuntament.

··· Com valores la rela-
ció actual entre les en-
titats del Tercer Sector 
Social i l’Ajuntament? 
Jo crec que ara mateix són 
relacions positives, és a dir, 

hi ha un grandíssim reconei-
xement. Hi ha un teixit d’au-
toorganització ciutadana que 
és sens dubte el que fa que 
malgrat la crisi, la ciutat esti-
gui més cohesionada que al-
tres ciutats. I això és una cosa 
que hem de reconèixer i refor-

çar el màxim possible.  Però 
més enllà d’aquest reconei-
xement, diàleg, intercanvi  i 
col·laboració, jo crec que te-
nim el repte conjunt de fer un 
salt més. Crec que queda molt 
per explorar en el que és la co-
producció de polítiques pú-
bliques. Cal que el  teixit as-
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“L’Acord ha de ser 
valent perquè estem 
en un moment en 
què fa falta molta 
valentia i molta 
imaginació”

sociatiu no només sigui exi-
gent amb l’administració, si-
nó que explori amb nosaltres 
noves formes de coproducció 
de política pública. 

··· Com caldria fomen-
tar la millor articula-
ció de recursos públics 
i privats? 
Una bona forma de comen-
çar amb la coproducció se-
ria triar sectors que estiguin 
molt ben organitzats i que 
tinguin a més tradició d’inno-
vació com podria ser el sec-
tor educatiu amb les AMPAs. 
Aquest podria ser un exem-
ple pilot de coproducció pú-
blica en una comunitat que 
ja té una tradició, que ja està 
organitzada i que segur que 
pot fer molt més del que s’està 
fent. Si aconseguim experièn-
cies positives serà molt més 
fàcil que després es repliquin.

··· Què li demanaries a 
l’Acord?
Jo li demanaria a l’Acord que 
sigui valent, perquè estem en 
un moment en què fa falta
molta valentia i molta imagi-
nació. No es tracta d’esperar 
que aquesta administració,
perquè potser és més sen-
sible en temes socials, faci 
millor les coses i ja està. No,
es tracta de ser més valents 
que mai, més imaginatius 
que mai perquè l’Ajuntament
sempre anirà fins allà on 
vagi la seva ciutadania. 

Som els ciutadans els que
hem de decidir què volem 
fer de la nostra ciutat, del 
nostre país, d’Europa i ara és 
moment de ser ambiciosos, 
de ser imaginatius i d’assen-
tar les bases d’un món mi-
llor. Vivim un context d’ober-
tura, paradoxalment per un
context de crisi, i si no hi in-
tervenim nosaltres en positiu, 
altres ho faran en negatiu. 

La democràcia ha de ser  una
corresponsabilització. Cal
que tothom sigui el mà-
xim no només d’exigent si-
nó també de responsable.

“El teixit social és, 
sense cap mena de 
dubte, l’actiu més 
important de la 
ciutat de Barcelona”


