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A Barcelona s’impulsa una estratègia compartida per fer 
front als desafiaments de la crisi social que compromet a 
379 institucions i entitats socials de la ciutat, les Xarxes 
d’Acció de l’Acord i l’Ajuntament de Barcelona per 
desenvolupar 936 projectes i accions, i canalitza cap a 
objectius compartits el treball de 7.000 professionals i 
13.000 persones voluntàries, així com un volum econòmic 
superior als 400 milions d’euros. 

 

Barcelona, com totes les ciutats de l’Europa Mediterrània, està patint una llarga i molt 
important crisi social. La pobresa i les desigualtats estan creixent a totes les ciutats 
del nostre entorn i malauradament també a Barcelona, on observem que el 18 % de 
la nostra ciutadania és pobre o està en risc de pobresa. Tanmateix, allò que 
diferencia a Barcelona d’altres ciutats europees és la manera com li està fent front: 
incrementant la capacitat de resposta, articulant els recursos i els esforços de la 
Barcelona social en una direcció comuna i sostinguda per compromisos d’acció, 
programes i projectes de cooperació pública i privada i ciutadana. 

La nostra ciutadania ha reaccionat davant la crisi intensificant la seva solidaritat vers 
la seva família directa, però també incrementant el nombre de persones voluntàries a 
la ciutat i desplegant nous instruments per a l’ajuda mútua i veïnal. 

 



 

La reacció del teixit d’entitats del Tercer Sector Social és digne de ressaltar. Malgrat 
les dificultats i la reducció de recursos econòmics públics de les administracions -amb 
l’excepció de l’Ajuntament de Barcelona-, i de les dificultats d’accés al crèdit bancari, 
ha incrementat substancialment el nombre de prestacions i serveis socials oferts a un 
nombre cada any més ampli de persones ateses i ha buscat noves vies de 
finançament per lluitar més incisivament contra l’exclusió social. 

Els col·legis professionals més relacionats amb la temàtica de la inclusió, han obert 
espais per l’educació i acció perquè els i les professionals despleguin una millor 
intervenció davant els nous reptes d’aquest canvi d’època i puguin també canalitzar la 
seva solidaritat i el seu compromís cívic i social. 

Els sindicats, que han assumit des de sempre el seu important paper en la lluita per la 
inclusió social, avui treballen per combatre un nou rostre de la pobresa a Europa: els 
treballadors i treballadores, que tot i treballar es troben en situació de pobresa. 

Les associacions de veïns i veïnes han complementat les seves reivindicacions als 
barris més vulnerables amb la seva participació en projectes comunitaris d’inclusió 
social. A Barcelona, els barris que millor reaccionen davant la pobresa són aquells que 
més s’organitzen per fer-li front. 

L’Ajuntament de Barcelona no només ha prioritzat i ha augmentat progressivament la 
seva inversió social des de l’inici de la crisi, sinó que ha reforçat la seva cooperació 
amb les entitats socials i la societat civil en general per millorar l’impacte d’aquestes 
inversions. L’Ajuntament ha sabut donar continuïtat a un projecte ja consolidat, com 
és l’Acord Ciutadà, i els darrers anys li ha donat un renovat impuls. 

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que aplega a 552 organitzacions de la 
ciutat -entitats socials i actors socials i institucionals, com col·legis professionals, 
sindicats i universitats, entre d’altres- és promogut i presidit per l’Ajuntament de 
Barcelona. L’Acord és l’espai del qual s’ha dotat la ciutat per la col·laboració pública i 
privada amb l'objectiu de promoure projectes i xarxes d’acció per fer front als reptes 
de la inclusió social a Barcelona. És en aquest espai comú entre les organitzacions 
socials de la ciutat i l’Ajuntament, en el qual s’ha desenvolupat l’Estratègia 
Compartida. 

L’Estratègia té dos eixos per encaminar la ciutat cap a les dues dimensions de la visió. 
El primer eix té 4 línies estratègiques, 10 objectius i 155 actuacions. El segon eix té 7 
línies estratègiques, 38 objectius i 781 accions. En total 936 accions de les quals 664 
corresponen a entitats socials i 195 a l’Ajuntament, concretades en el Pla per a la 
Inclusió Social 2012-2015, i 77 accions a les Xarxes d’acció de l’Acord. 
 
Les desigualtats socials i la pobresa són molt importants a la nostra ciutat, però 
també és important la resposta que dóna la ciutat per afrontar-les. Davant l’avenç de 
l’exclusió social, Barcelona es fa més forta organitzativament, per reduir i lluitar 
contra les situacions que dia a dia afronten els nostres conciutadans i conciutadanes. 
Barcelona augmenta la seva capacitat d’organització i acció social, que permet, 
malgrat la gravetat de la conjuntura, que la seva situació social hagi empitjorat 
menys i que, sobretot, ens permetrà avançar molt més en igualtat i justícia social 
quan l’entorn econòmic i social en què es mou Barcelona millori. 
 

 



 

Les entitats del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà amb aquesta Estratègia 
compartida estem aconseguint: 

 Ampliar els recursos públics, privats i de ciutadania, i multiplicar l’impacte i 
l’eficiència dels mateixos articulant els nostres programes i projectes a la 
ciutat, en una mateixa Estratègia Compartida. 

 Enfortir la ciutat i la ciutadania en l’adversitat, apoderant al màxim a les 
persones i les entitats socials, millorant els seus vincles personals, socials i 
associatius, i afrontar solidàriament els nous reptes socials. 

 Transformar en compromís social i acció solidària els sentiments de decepció, 
por i indignació de bastants sectors de la ciutadania. 

 Realitzar una avaluació comparada de l’impacte de l’Estratègia que ens 
permeti constatar importants avenços en: 

 La prevenció i la cobertura de les necessitats bàsiques de tota la 
població. 

 La reducció de les situacions de vulnerabilitat i precarietat de totes les 
persones i, molt especialment, en els trams d’edat corresponents a la 
infància, l’adolescència, la joventut i la gent gran. 

 L’ampliació i la garantia de drets civils, socials i de ciutadania per tota 
la població i, de manera molt especial, a les persones que pateixen 
discriminacions per raons de gènere, discapacitat, orientació o identitat 
sexual, o procedència geogràfica o cultural. 

 

Amb aquestes finalitats, avui ens comprometem a impulsar i aconseguir el 
màxim de cooperació en el desplegament de l’Estratègia Compartida. 
Concretament ens comprometem a: 

 

 Tenir l’Estratègia Compartida com a marc de referència per elaborar els 
nostres plans i programes d’actuació a la ciutat de Barcelona. 

 Donar prioritat als nostres programes i projectes que responguin millor als 
objectius de l’Estratègia Compartida. 

 Cooperar entre nosaltres, mitjançant les Xarxes de l’Acord, per multiplicar 
l’impacte dels nostres recursos humans i econòmics. 

 Enfortir i incrementar les Xarxes d’acció de l’Acord com el principal instrument 
de gestió de l’Estratègia Compartida. 

 Crear nous espais de relació presencials i virtuals perquè totes les accions de 
les entitats socials i de l’Ajuntament puguin estar coordinades. 

 Col·laborar en els espais impulsats per l’Acord Ciutadà per promoure un major 
compromís cívic de la ciutadania en la construcció de la Barcelona Social.  

 Avaluar amb rigorositat el desenvolupament social de la ciutat i l’impacte de 
l’Estratègia Compartida, i a reprogramar-la de manera conseqüent. 

 

 

Barcelona, dimecres 18 de juny de 2014. 



 

El Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
 

1. Ajuntament de Barcelona 

2. Associació de Nens amb Càncer AFANOC 

3. Associació in Via  

4. Associació Salut i Família 

5. Càritas Diocesana de Barcelona 

6. CCOO, Comissions Obreres del Barcelonès 

7. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

8. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

9. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

10. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

11. Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)  

12. Creu Roja a Barcelona 

13. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de Barcelona 

14. Diputació de Barcelona 

15. Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social–Fundació Pere Tarrés 
Universitat Ramon Llull 

16. Federació Catalana de Voluntariat Social 

17. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

18. Foment Nacional del Treball 

19. Fundació Acció Solidària contra l’Atur 

20. Fundació Institut de Reinserció Social (IreS) 

21. Fundació Privada Escó 

22. Fundació Roure 

23. Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

24. UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya. 


