
Barcelona són les persones. Totes i cadascuna de les persones que en formem part. 
Hi ha, doncs, tantes Barcelones com persones vivim a la ciutat. 

Som un milió sis-centes vint mil vegades Barcelona. 

Aquests darrers quatre anys, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit un 50% més 
en polítiques socials. Perquè Barcelona és un milió sis-centes vint mil vegades justa.

Hem creat els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), que han atès prop de 
60.000 persones en situació de vulnerabilitat energètica i han aturat més de 
16.000 talls de subministrament, perquè la llum, l’aigua i el gas són un dret.

https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/drets-energetics


També hem desenvolupat un Pla de lluita contra el sensellarisme, amb més 
places i equipaments, i hem apostat per centres d’acollida especialitzats per 

problemàtiques, així com per habitatges estables enlloc de solucions temporals, 
perquè Barcelona és un milió sis-centes vint mil vegades inclusiva.

Barcelona és, també, un milió sis-centes vint mil vegades cuidadora. 
La teleassistència arriba ja a 100.000 persones amb dependència o discapacitat.

I el projecte Radars, amb el qual el veïnat, els comerços, les farmàcies i les 
entitats acompanyem les persones grans, ja s’ha implantat a 46 barris.

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_lluita_sensellarisme_barcelona_2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/canal/teleassistencia
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index9c55.html?vgnextoid=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?


Així mateix, hem creat 217 noves places d’Escoles Bressol, 
arribant a les 8.411,

i hem destinat 70 milions d’euros per atendre necessitats bàsiques de famílies 
amb infants i adolescents a través dels ajuts extraordinaris del Fons d’Infància.

Hem posat en marxa un servei de Dentista social per a tractaments no inclosos 
en el sistema sanitari públic de les persones amb baixos ingressos. 

I hem creat l’espai ”Barcelona Cuida”, on famílies, professionals i les mateixes 
persones en situació de dependència troben un espai d’orientació, coordinació i 

informació per a la cura.

http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index974dd.html?vgnextoid=f04fbed6f7a10410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=f04fbed6f7a10410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES/?u=u
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/nou-servei-municipal-i-gratuzt-dodontologia-per-a-persones-vulnerables
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/centre-de-referencia-per-a-la-cura-de-les-persones_623208.html


Barcelona és un milió sis-centes vint mil vegades innovadora, 
amb projectes com les Superilles Socials, que permet als Serveis d’Atenció 

Domiciliària (SAD) oferir una atenció més propera i proactiva a les persones 
amb dependència. O el B-Mincome, que ja ajuda a 3.750 persones 

en situació de vulnerabilitat dels barris de l’Eix Besòs a dissenyar els seus 
propis plans per millorar la seva situació.

Barcelona és un milió sis-centes vint mil vegades compromesa. 
Per això, és la primera ciutat de l’Estat que exigeix per llei que 

el 30% de les noves promocions d’habitatges siguin de protecció pública.

I així, moltes més actuacions per lluitar contra els desnonaments;

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/latencize-a-la-gent-gran-mzss-przexima-dobla-el-nombre-de-treballadors-i-dusuaris
http://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/canal/atencio-domiciliaria
http://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/canal/atencio-domiciliaria
http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/
https://habitatge.barcelona/ca/noticia/acord-entre-entitats-i-grups-politics-perque-el-30-dels-nous-habitatges-sigui-protegit_744444
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/lactuacize-preventiva-dels-serveis-socials-evita-situacions-traumzatiques-en-els-processos-de-desnonament


per millorar l’accessibilitat;

per fer visible i abordar els reptes de la salut mental

per millorar i agilitzar la primera acollida a través de l’atenció grupal 
als Centres de Serveis Socials (CSS);

http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_salut_mental.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/mzss-persones-ateses-en-menys-temps-als-serveis-socials
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/index7cad.html?vgnextoid=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES


per a la creació de més espais per a joves a la ciutat...

http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/pla-dequipaments-i-serveis-juvenils-2018-2028




I tot això ho hem fet Ajuntament, ciutadania i entitats socials, lluitant 
juntes per una Barcelona un milió sis-centes vint mil vegades digna.

Tot just estem començant a avançar, però volem arribar molt lluny. 
I ho volem fer juntes. 
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