Consell de Govern de l’Acord Ciutadà
Sessió extraordinària presidida per l’alcalde de
Barcelona
Intervenció de la Tinent d’Alcalde, Sra. Maite Fandos

Benvinguda
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, és un espai
ciutadà que presideix l’Ajuntament de Barcelona, que es va
crear -en la seva configuració actual- el mes de desembre de
2009. L’Acord, que aplega a tots els actors socials i a 492
organitzacions socials de la ciutat, té com finalitat coordinar
tots els nostres plans d’actuació i tots els nostres recursos per
fer junts una Barcelona més inclusiva.
L’Acord s’ha anat configurant com un espai referencial de
l’acció social que es desplega a la nostra ciutat. El darrer curs,
sense anar més lluny, ha organitzat, entre d’altres, cinc
esdeveniments de rellevant importància:








La organització de l’assemblea general de l’Acord, en la
que es va posicionar públicament davant la ciutat, amb
una declaració per elaborar una estratègia compartida
per fer front tots plegats a la crisi social.
La organització i dinamització de la deliberació de les
seves entitats i les xarxes d’acció entorn al Pla per a la
Inclusió Social 2012-2015, fent-li arribar més de 200
aportacions.
La seva participació a la Marató contra la Pobresa, i en la
campanya la creació de l’Àgora Ciutadana, un espai per
l’enfortiment del voluntariat a la ciutat i el foment del
compromís social de la ciutadania.
L’inici de l’elaboració de l’estratègia compartida per
aconseguir una Barcelona més inclusiva, de la que en
parlarem més endavant.



I, actualment, està donant suport a la campanya pel
foment del voluntariat a la ciutat que desplega la Taula
del Tercer Sector i que gaudeix de la col·laboració de
l’Ajuntament “Suma’t a les ONGs socials”.

L’equip de govern que presideix el nostre Alcalde Xavier Trias,
està convertint l’Acord en referent en la innovació en
polítiques socials i urbanes europees. I el que és més
important, impulsem l’Acord com exponent del nou model
social de Barcelona. Un model que es basa com sabeu bé en:










la visió de que Barcelona és una construcció compartida
que la fem entre tots i totes.
l’enfortiment de la societat civil, de les seves entitats i
els actors socials, que són la base de la vitalitat social de
la nostra ciutat.
el reforçament de la dimensió social i el compromís actiu
de la ciutadania, que aprofundeix la democràcia de la
nostra ciutat.
una política municipal que dóna prioritat a les inversions
en política social i que considera la cohesió social com
l’eina fonamental del progrés de la ciutat.
un govern que considera part essencial de la seva
responsabilitat pública fer de “pal de paller” d’una gran
estratègia compartida per fer de de Barcelona una ciutat
més social i més ciutadana.

L’Acord és l’espai en el que la Barcelona Social s’uneix per lluitar
plegats, tant per elaborar estratègies i projectes que sumen els
recursos de l’ajuntament amb els recursos de les entitats i els actors
socials, per ser més eficients i sinèrgics en reduir la pobresa i
l’exclusió social que pateixen moltes persones i famílies, com per
guanyar el futur pels drets socials i la responsabilitat pública i
ciutadana.
L’Acord és una mostra de la fortalesa de Barcelona, que es
descobreix i es fa forta quan es mesura amb els obstacles i les
dificultats econòmiques i socials. És un espai de cooperació i acció
que ens condueix a una Barcelona que va més endins però que
també va més enllà.

La reunió d’avui, la dividim en quatre parts:
- Una explicació sobre els objectius de l’acord i la seva
organització.
- Rendirem comptes sobre el procés de participació de
l’Acord en el Pla per a la Inclusió Social com inici de
l’estratègia compartida.
- Identificarem dels principals
socialment més inclusiva.
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- I Obrirem un torn d’intervencions per la deliberació.
Li dono la paraula en primer lloc a la Sra. Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.

