Consell de Govern de l’Acord Ciutadà
Sessió extraordinària presidida per l’alcalde de
Barcelona
Intervenció d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.

La singularitat de l’Acord Ciutadà

És per mi una satisfacció presentar les finalitats de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Les entitats socials de
Barcelona i la Taula del Tercer Sector no només contemplem
amb satisfacció que la nostra petició de que continués l’Acord
Ciutadà s’hagi complert, sinó i sobretot, que se li hagi donat
una importància molt més gran en la vida social de la ciutat.
Una prova d’això és la reunió d’avui entre el Consell de Govern
de l’Acord i l’Alcalde de la ciutat, doncs és la primera vegada
que es produeix, i esperem que pugui tenir continuïtat.
L’Acord Ciutadà és, efectivament, un espai innovador per les
polítiques socials que té el seu origen a Barcelona, però que
estem convençuts que d’aquí uns anys, les polítiques socials a
les ciutats de la Unió Europea prendran com referència a
aquest model de Barcelona de fer front els desafiaments
socials.
De vegades es confon l’Acord Ciutadà amb l’organització a
Barcelona de la Taula del Tercer Sector i segurament s’ha
escollit a la presidenta de la Taula perquè quedin clares les
diferències però també les seves complementarietats.
La Taula aplega a 31 organitzacions de segon nivell de
Catalunya que representen a més de 4000 entitats del nostre
país. Les finalitats de la Taula es centren en la promoció i
defensa dels drets, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social,
la incidència en les polítiques socials per una plena inclusió

social i la vertebració i consolidació de les entitats i el conjunt
del Tercer Sector Social.
L’Acord es una organització especifica de la ciutat de
Barcelona orientada a articular els esforços i recursos de tota
la ciutat per donar resposta a les necessitats socials de la
ciutat. De les 492 entitats actuals de l’Acord, la gran majoria
són de primer nivell, és a dir, que estan directament
implicades a donar resposta a les necessitats de les persones i
les famílies de la ciutat des de la proximitat.
L’Acord no aplega només a entitats socials, sinó a tots els
actors que incideixen en la dimensió social de la ciutat:
col·legis professionals d’educadores i educadors socials, de
treballadors socials i de sociòlegs i politòlegs, els sindicats
CCOO i UGT, les Facultats i Escoles Universitàries més
implicades de les diferents universitats, les empreses amb
responsabilitat social i la pròpia Taula com un actor que
incideix en la ciutat com aglutinador del Tercer Sector Social.
D’altra banda, l’Acord està presidit per l’Ajuntament, amb el
seu rol d’organitzador i promotor de l’interès general de la
política social municipal, que el construeix a partir dels
objectius i les possibilitats d’acció de tots aquells actors i
entitats que construïm la Barcelona Social.
La finalitat principal de l’Acord és generar i enfortir el capital
social de la ciutat. Entenem per capital social, l’ampliació i
l’enfortiment de la capacitat d’organització i acció de la ciutat i
les sinergies que aquesta genera, orientada vers objectius per
la inclusió i la cohesió social.
L’Acord amplia i enforteix el capital social de la ciutat de la
següent manera:


En primer lloc, dotant a totes les entitats i actors socials
d’una estratègia compartida. Alcalde, vostè en la seva
primera intervenció, l’any 2011, en l’acte per la lluita
contra la pobresa que va organitzar la Taula del Tercer
Sector, va assenyalar que seria molt important per la
ciutat el desplegar entre tots d’una estratègia comuna
per la inclusió social. Des de l’Acord en vàrem prendre

nota i ja tenim els primers avançaments d’una estratègia
compartida que després li explicarem.


També construïm capital social creant projectes en xarxa
que multipliquen, a través de la cooperació públicaprivada i ciutadana, les inversions socials i els esforços
de tots plegats en matèria social.



Ens dotem d’elements informatius i coneixements en
comú, a través de la pàgina web, els butlletins, els
diferent informes i seminaris que s’organitzen: el darrer
sobre eines de treball en xarxa.



Obrim espais de deliberació per aprofundir conjuntament
sobre temes claus de la ciutat, com per exemple el que
farem el proper dia 9 de gener sobre innovació social.



Promovent, a través d’actes, com l’Àgora Ciutadana, el
compromís actiu de la ciutadania en la Barcelona Social.



Ens posicionem col·lectivament en temes de gran
importància social a la ciutat; el darrer fora la declaració
de la Barcelona social front la crisi, aprovada en la
nostra darrera assemblea general.

L’Acord té la vocació de ser l’espai de trobada entre el
govern de la ciutat i la societat civil per deliberar sobre els
temes socials en la nostra ciutat, i fer-ho des d’una
perspectiva coresponsable per fer front als desafiaments
socials de la nostra ciutat.
Estem contents de la feina feta, però ens en queda molta
per fer en l’àmbit de la ciutat, en l’àmbit del nostre país i
per això hem d’obrir i ampliar la nostra mirada per donar a
conèixer com, des de Barcelona, des d’una ciutat, es donen
les respostes que Europa necessita.
El darrer 17 d’octubre en el Dia Internacional de Lluita
contra la Pobresa vaig llegir una cita del president Lluis
Companys, que va pronunciar poc abans de ser afusellat:
“Desitjo molt sincerament que Catalunya marxi a
l’avantguarda dels països en matèria social”. Avui, Alcalde,
companys i companyes, encara no hem aconseguit aquest

desig, però estic convençuda que Barcelona està ensenyant
i liderant el camí.

