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El present document pretén descriure el desenvolupament de l’acte de 

presentació de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats 

socials de Barcelona 2017-2027. 

L’acte va tenir lloc el dilluns 9 d’abril, de 9.00 a 13.00 hores, al Saló de 

Cent de l’Ajuntament de Barcelona (Plaça Sant Jaume). 

Durant l’acte es va formalitzar l'aprovació institucional de l’Estratègia 

d’inclusió i reducció de les desigualtats entre el conjunt d’entitats 

membres, institucions i organitzacions, i entre les diferents xarxes de 

l’Acord i altres agents socials de la ciutat de Barcelona, es va visualitzar 

el compromís del conjunt d'actors implicats i es va explicar a la ciutat 

les singularitats de l’Estratègia. 
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Presentació



Es va comptar amb l’especial col·laboració de Betevé, que va 

retransmetre l’acte en directe a través de la seva pàgina web, i l’Olga 

València, periodista d’informatius, va ser l’encarregada de conduir-lo. 

L’acte es va obrir amb l’actuació musical de “Música a l’abast” un 

projecte inclusiu on alguns dels seus participants tenen diversitats 

plurifuncionals, sense que això representi un obstacle per a poder 

experimentar amb les arts i destacant que l'art és un dret a l'abast de 

tothom.
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Van participar més de 250 
persones representants 
d’entitats i organitzacions 
membres i de l’Ajuntament de 
Barcelona



Davant de la situació social actual, les entitats que formen l’Acord Ciutadà per 
una Barcelona Inclusiva i l’Ajuntament de Barcelona, han treballat 
conjuntament per impulsar una Estratègia de ciutat. 

Sense deixar de donar resposta a les emergències socials, ens plantegem 
conjuntament com construir, l’any 2017:

▪ Una ciutat més inclusiva, on tothom tingui la possibilitat de 
desenvolupar el seu projecte de vida en un entorn de seguretat material i 
existencial. 

▪ Una ciutat socialment justa, diversa i intercultural, garant dels 
drets socials i civils, que respecta i valora les diferències, i referent en 
equitat, respecte, convivència i solidaritat.

▪ Una ciutat habitable i acollidora, que aculli totes les persones que hi 
treballin i hi visquin independentment de la seva situació administrativa, i 
que tothom tingui dret a viure a la seva llar sense risc de veure’s expulsat 
de casa seva. 

▪ Una ciutat educadora, que obre un ampli ventall d’oportunitats per 
tothom al llarg de tota la vida.

▪ Una ciutat feminista, en què l’equitat de gènere és una realitat.

▪ Una ciutat saludable que té cura de tothom, que ofereix uns serveis 
accessibles i un entorn adequat per al desenvolupament individual i 
col·lectiu, amb sostenibilitat, justícia ambiental i cohesió.

Finalment, agrair la participació de les entitats i els grups polítics municipals 
en l’elaboració de l’Estratègia ja que, només amb el treball de tots i totes 
podrem prioritzar les persones, la vida humana i els drets humans.
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Ada Colau. Alcaldessa de Barcelona.

Benvinguda 



Durant l’acte es va projectar un breu vídeo de l’Estratègia d’inclusió i 

de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027.
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L’Estratègia d’inclusió 
en vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=N-YZJum17nI
https://www.youtube.com/watch?v=N-YZJum17nI


Es vol posar al cor de les polítiques públiques, la reducció de les 

desigualtats socials com a objectiu estratègic. L’Estratègia d’inclusió és 

un acord de ciutat per alinear els diferents recursos de la ciutat en 

objectius compartits.

Les fites de l’Estratègia són expressions concretes del que volem a la 

ciutat i la Barcelona que imaginem per a tots els veïns i les veïnes l’any 

2027.

Durant tot el procés d’elaboració de l’Estratègia, s’han fet renúncies 

particulars per assolir un objectiu comú i poder sumar esforços per 

treballar, conjuntament, en la reducció de les desigualtats socials 

durant els propers 10 anys.

Per últim, cal remarcar que l’Estratègia d’inclusió s’emmarca en el 

desplegament dels objectius de desenvolupament sostenible que 

marca Nacions Unides. 

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona
“Asumir el mestizaje tiene tanta importancia como reclamar el derecho a 

la diferencia y reducir la capacidad de acumulación a cambio de estimular 
el desarrollo de los cada día más condenados de la tierra”. 

Manuel Vázquez Montalbán

6

Els projectes de l’Estratègia 
d’inclusió social i de reducció 
de les desigualtats socials 

Laia Ortiz. Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials 
i Presidenta de l’Acord Ciutadà.



Aquest acte permet visualitzar i reafirmar el nostre compromís en la lluita 

contra les desigualtats en la nostra ciutat i, alhora, consolidar i posar en 

valor l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva com l’espai de 

participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre 

institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una 

Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les 

persones. 

L’Estratègia articula amb objectius compartits, les actuacions d'inclusió 

social de l'Ajuntament de Barcelona i dels actors de la ciutat amb un 

horitzó temporal de deu anys, i promou la coproducció a través del treball 

en xarxa i l'impuls de projectes estructurants.

Barcelona ha estat capaç d’enfortir i desplegar un model d’intervenció 

social entre l’Ajuntament, la societat civil organitzada i la ciutadania. 
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Els projectes de l’Estratègia 
d’inclusió social i de reducció 
de les desigualtats socials 

Francina Alsina. Presidenta de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya.



1 2 3

4 5 6

Reduir una de cada tres llars que han de 
destinar un percentatge superior al 40% 
de la seva renda anual a les despeses de 
l’habitatge.

Revertir la dinàmica de creixement de les 
desigualtats de renda entre barris, reduint en 
un 10% la distància entre els 5 barris amb 
major i menor Renda Familiar Disponible 
(RFD)/Càpita. 

Reduir la taxa de pobresa laboral 
per sota del 7%. 

Disminuir a la meitat la taxa de 
privació material severa de tota la 
població i, especialment, dels infants. 

Disminuir en un 60% les persones 
que no poden mantenir la llar 
a una temperatura adequada. 

Reduir en 9 punts percentuals 
la diferència de la taxa d’èxit escolar 
entre el districte que la té més elevada i 
el que la té menys.

Les 12 Fites de l'Estratègia d'inclusió per al 2027 
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Durant l’acte, una representació dels membres del Consell de la Governança va exposar les 12 fites mesurable i 
comunicables que es proposen aconseguir en els propers 10 anys amb l’Estratègia d’inclusió. 

Joaquim Corral. Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar.

Ignasi Sagalés. Xarxa de Centres Oberts 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Montserrat Tohà. Fundació IreS.

Mercè Torres. Creu Roja a Barcelona. Àngels Guiteras. ABD, Associació Benestar i 
Desenvolupament.

Amparo Porcel. Xarxa dels Drets dels Infants. 



7 8 9

10 11 12

Garantir que cap dona ni cap home 
s’hagi d’ocupar en solitari d’una 
persona gran o amb discapacitat amb 
necessitat de cura.

Reduir en un 20% el percentatge de 
persones que no tenen la possibilitat de 
parlar amb algú dels seus problemes 
personals i familiars tant com desitjarien.

Augmentar l’esperança de vida en néixer 
de la ciutat de Barcelona, reduint a la 
meitat la diferència entre els barris en 
funció de la Renda Familiar Disponible.

Reduir en un 25% el patiment 
psicològic, disminuint a la meitat les 
diferències entre homes i dones i entre 
districtes.

Incrementar en un 50% les persones 
amb discapacitat i diversitat funcional 
que gaudeixen de programes per a 
l’autonomia personal i la vida independent.

Reduir fins al 10% el percentatge de 
persones que han patit algun conflicte 
cívic o problema de convivència al seu 
barri en el darrer any. 
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Llum Delàs. Fundació Roure. Mª Eugènia Andreu. Associació Salut i 
Família.

Mercè Darnell. Càritas Diocesana de 
Barcelona. 

Enric Arqués. Fòrum Salut Mental. 
Immaculada Pinar. Xarxa per la Inclusió
Laboral de Barcelona. 

Ana Menéndez. Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes. 

Les 12 Fites de l'Estratègia d'inclusió per al 2027 



Quan parlem de l’Estratègia, estem parlant d’un projecte col·lectiu. Es 

fonamenta en la governança, en la transversalitat, en la coproducció público-

privada, i l’acció compartida que busca noves sinèrgies per generar una major 

igualtat a la ciutat. 

Les desigualtats, la pobresa i l’exclusió provocada per la crisi demanen una 

acció per la inclusió i per la lluita contra les desigualtats. Cal pensar en 

polítiques socials inclusives, on es superi l’acció pal·liativa d’ajuda als pobres, 

per una acció que ataqui totes les causes estructurals i empoderi les persones.

Per això, calen polítiques on els drets socials siguin reconeguts, on la ciutadania 

tingui veu, on els estigmes, la pobresa i la segregació urbana no es permetin. 

La Barcelona del 2027 ha de ser una ciutat socialment justa, diversa, 

intercultural, acollidora, habitable, educadora, feminista i saludable per a 

tothom. 

Aquesta Estratègia implica un pla d’acció que s’ha d’anar apropant, any rere 

any, a la reducció de les desigualtats socials, doncs, els processos d’inclusió no 

són immediats, sinó que requereixen d’esforç, d’inversió, consens, suport, 

responsabilitat i confiança. 

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona
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Compromís social i 
polític

Teresa Crespo. Vicepresidenta del Consell Municipal de 
Benestar Social de Barcelona. 



Estem aquí per donar visibilitat a aquest compromís de donar suport a 

aquesta Estratègia d’inclusió per als propers 10 anys amb l’objectiu de reduir 

les desigualtats socials a la nostra ciutat. 

Apostem pel tercer sector social perquè creiem que és el cor i el cap de la 

ciutat. El cor perquè treballeu amb el vostres voluntaris per fer una ciutat 

millor; i alhora, el cap perquè heu apostat per la professionalitat i per 

millorar la vostra feina dia rere dia.

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona

Heu plantejat unes fites que són clau per aconseguir la inclusió social i la 

igualtat d’oportunitats en cada un dels barris i els 10 districtes de Barcelona. 

L’administració i tots els grups municipals han de mostrar el seu compromís 

per garantir el benestar en totes les seves vessants. Diuen que hi ha una 

diferència entre estar interessat o estar compromès. Per això, vull agrair a 

totes les entitats el seu compromís de treballar per garantir el benestar de la 

ciutat de Barcelona. 
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Compromís social i 
polític

Maite Fandos. Grup Demòcrates. 

Marilén Barceló. Ciutadans.
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La implicació dels agents socials és essencial no només per obtenir una 

diagnosi de la ciutat, sinó que és una eina primordial per proposar les 

actuacions necessàries per fer-la molt més feminista, més democràtica i més 

inclusiva. 

Des del naixement de l’Acord Ciutadà, les entitats, organitzacions i institucions 

implicades han anat augmentat any rere any. Ens hem de sentir orgulloses 

d’aquesta ciutat per la seva implicació en la inclusió social, en la reducció de 

les desigualtats socials. 

Una ciutat inclusiva i més justa no seria possible sense totes nosaltres i 

sense una ciutadania compromesa i organitzada en entitats que, des de fa 

molts anys, treballen en favor de la reducció de les desigualtats i la justícia 

a la nostra ciutat. 

Avui és un dia per tirar endavant el nostre compromís  i empoderar la 

ciutadania de Barcelona. 
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Compromís social i 
polític

Carmen Andrés. Partit Socialista de Catalunya.

Montserrat Benedí. Esquerra Republicana de Catalunya.
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Volem agrair la feina de les entitats socials de la ciutat que treballen per 

millorar les condicions de vida de les persones.

Posem l’accent en la dignitat de la persona com a valor a preservar. Per això, 

des de l’Ajuntament i les entitats socials de la ciutat, hem de treballar per 

millorar les condicions de vida i per garantir la igualtat d’oportunitats. 

Agraïm a totes les entitats i organitzacions que feu possible una Barcelona més 

acollidora i més inclusiva, i que dueu a terme una feina imprescindible per les 

veïnes de Barcelona. 

Per tenir una política de garantia de drets, és imprescindible exigir a 

l’administració que treballi per la construcció d’uns serveis públics forts i que a 

través de la seva pròpia estructura garanteixi drets fonamentals per la 

reproducció de la vida.
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Compromís social i 
polític

Maria Rovira. Candidatura d’Unitat Popular.

Ángeles Esteller. Partit Popular.



Es va formalitzar públicament 

la signatura de la declaració 

de compromís per a 

impulsar l’Estratègia d’inclusió 

per part dels Grups polítics 

municipals i una 

representació del Consell de 

la Governança.
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Signatura de la 
declaració de 
compromís

Ghassan Saliba, responsable de la Xarxa Acció Solidària, 
Habitatge i Lluita contra la Pobresa CCOO Catalunya i 
Maite Fandos, regidora del Grup Municipal Demòcrata.

Maria Rosa Monreal, degana del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya i Marilen Barceló, regidora 
del Grup Municipal de Ciutadans.

Núria Carrera, exdegana del Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya i Montserrat Benedí, regidora del
Grup Municipal d’ERC.

Laura Pelai, vicesecretària de l’Àrea Externa, portaveu
del Secretariat Nacional d’UGT Catalunya i Carmen
Andrés, regidora del Grup Municipal del PSC.



Es van comprometre a 

desenvolupar les cinc línies 

estratègiques i els 892 

projectes i serveis incorporats, 

enfortint i ampliant el treball en 

xarxa,  impulsant de manera 

compartida projectes i obrint 

nous espais per la participació i 

el compromís ciutadà, per 

ampliar els drets socials i 

aconseguir les 12 fites.
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Signatura de la 
declaració de 
compromís

Anna Parés, ex-degana del Col·legi de politòlegs i
Sociòlegs de Catalunya i Àngels Esteller, regidora del
Grup Municipal del PP.

Dolors Liria, vicesecretària del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya i Maria Rovira, regidora del
Grup Municipal de la CUP.

Francina Alsina, presidenta de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya i Laia Ortiz, regidora
del Grup Municipal de Barcelona en Comú.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
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La resta de membres del Consell de la Governança de l’Acord Ciutadà també van signar el document de compromís amb

l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 2017-2027. A continuació, el llistat de les organitzacions signants:

Signatura de la declaració
de compromís

Entitat Representant

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament Àngels Guiteras

Associació In Via Carme Laorden

Associació La FinKa Prudencia Toribio

Associació Salut i Família Mª Eugènia Andreu

Càritas Diocesana de Barcelona Mercè Darnell

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya

Mª Rosa Monreal

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya Anna Parés

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Dolors Líria

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya Núria Carrera

CCOO, Comissions Obreres de Catalunya Ghassan Saliba

Creu Roja a Barcelona Mercè Torres

Federació Catalana del Voluntariat Social Annabel Pallàs

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona

Ana Menéndez

FEDAIA, Federació d’entitats d’atenció a la 
infància i l’adolescència

Sònia Martínez

Foment del Treball Nacional Yesika Aguilar

Fòrum Salut Mental Enric Arqués

Entitat Representant

Fundació Acció Solidària Contra l’Atur Inma Noguera

Fundació Escó Jaume Parés

Fundació IReS Montserrat Tohà

Fundació Pere Tarrés Rafael Ruiz

Fundació Roure Llum Delàs

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya Francina Alsina

Unitat de Formació i Recerca de Treball Social. Universitat 
de Barcelona

Rosa Maria Alegre

Unió General de Treballadors de Catalunya Laura Pelai

Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar Joaquim Corral

Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència

Ignasi Sagalés

Xarxa de Drets dels Infants Amparo Porcel

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona Núria Casanovas

XNUST – Nous Usos socials del Temps Noelia Palacios

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores Patrícia Cabré

Xarxa per la Inclusió Laboral de Barcelona Immaculada Pinar
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Signatura de la declaració de compromís 
per part dels membres del Consell de la 
Governança



Ens trobem en un moment, on ens hem de plantejar com construir 

una ciutat més inclusiva, més justa i més democràtica. I això no ho 

podem fer soles, haurem de fer-ho conjuntament amb entitats, 

administració i sector privat. 

Un cop més, vull denunciar els feminicidis i recalcar la importància 

d’incorporar els homes en les polítiques socials, així com la necessitat 

d’incrementar la perspectiva de gènera en les polítiques públiques.

Per últim, donar-vos les gràcies per tota la feina feta, no només 

d’atenció i de servei, sinó també de lluita contra unes estructures 

econòmiques que generen injustícia. Seguim treballant per una ciutat 

que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona
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Intervenció de 
cloenda

Ada Colau. Alcaldessa de Barcelona.



Documentació i 

informació d’interès

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona

Document de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les 

desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

Les fites de l'Estratègia d'Inclusió i de reducció de les 

desigualtats socials de Barcelona

Desplegable de l'Estratègia d'Inclusió i de reducció de 

les desigualtats socials de Barcelona

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusi
o.html
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http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/4/estrategia_inclusio_2017_2020.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/4/estrategia_inclusio_2017_2020_fites.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2018/4/estrategia_inclusio_2017_2020_poster.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html
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Xarxes Socials
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Veure la galeria d’imatges Consultar l’historial del Twitter
de l’acte

Veure el vídeo de l’Estratègia 
d’inclusió

https://www.flickr.com/photos/acordciutada/albums/72157693959858021/page1/
https://wakelet.com/wake/0dde3cf6-f7f2-4a6c-810f-ccd40cf28afb
https://www.youtube.com/watch?v=N-YZJum17nI
https://www.flickr.com/photos/acordciutada/albums/72157693959858021/page1/
https://wakelet.com/wake/0dde3cf6-f7f2-4a6c-810f-ccd40cf28afb
https://www.youtube.com/watch?v=N-YZJum17nI
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de l’acte
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La Comissió d’Acció de l’Acord Ciutadà, reunida el passat dia 16 d’abril va valorar molt positivament l’acte de

presentació de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 2017-20247, celebrat el passat 9

d’abril al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

Va ser un espai on es va visualitzar públicament el compromís amb l’Estratègia, tant per part de les entitats i

organitzacions de la ciutat, com dels diferents grups polítics que conformen el plenari municipal, mitjançant la

presentació de l’Estratègia i la signatura conjunta entre els diferents grups polítics municipals i entitats del

Consell de la Governança de l’Acord.

Les diverses organitzacions membre van destacar molt especialment la gran assistència i participació a l’acte,

que va esdevenir el moment de culminació de tota la feina realitzada durant més d’any i mig per organitzacions

socials, sindicats, col·legis professionals, empreses, xarxes d’acció i el conjunt de departaments i districtes de

l’Ajuntament de Barcelona, per elaborar aquesta Estratègia que articula les actuacions d’inclusió social de

l’Ajuntament de Barcelona i els actors de la ciutat.

Es va constatar que l’èxit de l’acte reflecteix la importància de la nova Estratègia, que marca com a objectiu

pels propers 10 anys avançar en la reducció de les desigualtats socials i garantir els drets socials per a tothom.

Així com la seva innovació, en concretar-se en 896 projectes impulsats per 167 actors diversos de la ciutat i un

pla d’acció per promoure la coproducció i el treball, focalitzant els seus objectius en els orígens dels processos

d’exclusió social:

1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els drets socials, en especial, l’accés a

l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les necessitats bàsiques.

2. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals al llarg de la vida.

3. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de

l’apoderament personal i col·lectiu.

4. Eliminar l’estigmatització i la segregació social.

5. Disminuir les desigualtats socials territorials.

Per últim, es va ressaltar la importància del consens polític, i el valor que té la seva aprovació pel conjunt del 

plenari, garantint la seva continuïtat durant els propers 10 anys i reafirmant el compromís amb la defensa dels 

drets socials i amb l’objectiu d’avançar en la construcció d’una Barcelona més inclusiva i igualitària.



Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona

22



Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona

23


