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Des de fi nals del  2009, l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadania de l’Ajuntament 

de Barcelona coordina el projecte eu-

ropeu EUMED CITIES: EuroMed Cities 

Network on Good Local Governance, en 

el marc del Programa CIUDAD (Coope-

ration in Urban Development and Dia-

logue), fi nançat amb 650.503 euros per 

a dos anys de treballs (2010-2011). 

Formen part del projecte l’Ajunta-

ment de Fes (Marroc), IBN Batuta – Tàn-

ger (Marroc), l’Ajuntament de Ghobayré 

(Líban), l’Institut de Govern i Polítiques 

Públiques (IGOP) de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona, la Universitat 

de Saint Joseph (Líban) i l’Ajuntament 

de Barcelona, que a través del Departa-

ment de Serveis Socials Bàsics de l’Àrea 

d’Acció Social i Ciutadania té l’encàrrec 

de garantir la coordinació tècnica del 

projecte i els elements de contingut i 

de vetllar per la consecució dels resul-

tats esperats.

El Programa CIUDAD vol desenvo-

lupar pràctiques urbanes generadores 

d’inclusió social, en què es prioritzin 

intervencions públiques fonamentades 

en el principi de desenvolupament 

humà sostenible. La singularitat del 

projecte liderat per Barcelona és que es 

tracta d’una aposta per la intervenció 

comunitària com a base relacional des 

de la qual garantir una governança 

local compromesa amb la superació de 

l’exclusió social i la pobresa.

L’experiència de Barcelona en el 

camp de les polítiques d’inclusió i 

l’acció comunitària ha estat clau per 

vertebrar una proposta que té per ob-

jectiu mobilitzar els recursos i les ca-

pacitats d’autoorganització territorial 

per escometre les situacions d’exclusió. 

Els governs locals, les entitats socials i 

comunitàries, i la iniciativa privada són 

els actors que el projecte EUMED CITIES 

pretén mobilitzar de manera sinèrgica 

per atendre millor les necessitats i les 

expectatives dels territoris. 

El principal objectiu és compartir 

metodologies comunitàries que perme-

tin actuar sobre el terreny de ciutats 

que comparteixen problemàtiques so-

cials encara que els contextos de cadas-

cuna siguin diferents. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt 

de la realitat comunitària de la ciutat 

tenen el paper fonamental d’aportar 

com a punt de referència els processos 

comunitaris duts a terme als barris de 

Barcelona, per tal de debatre, amb els 

socis territorials del projecte, la seva 

transferibilitat a les realitats del Marroc 

i el Líban. Això s’assegurarà mitjançant 

una línia d’intervenció d’acompanya-

ment i formació per a tècnics i agents 

comunitaris de les ciutats sòcies.

El projecte ha de permetre defi nir 

de manera conjunta un model metodo-

lògic de desenvolupament comunitari 

local, que faci possible una base co-

muna per al disseny i la realització de 

plans de desenvolupament comunitari 

a les ciutats de Fes, Tànger i Ghobayré. 

L’aspecte clau d’aquest procés serà l’ela-

boració de tres projectes pilot d’inter-

venció comunitària en cadascuna de les 

tres ciutats i en el marc dels seus res-

pectius Plans de Desenvolupament Co-

munitari. El fi nal dels treballs, el 2011, 

haurà de mostrar la capacitat d’atenció 

i transformació socials que l’acció co-

munitària haurà escomès en els tres 

territoris objecte d’intervenció. 

La dimensió comunicativa del pro-

jecte també és molt important. A fi  i 

efecte d’estendre l’experiència  per la 

regió euromediterrània, des del prin-

cipi dels treballs s’està realitzant un 

vídeo comunitari protagonitzat per les 

persones responsables de desenvolupar 

la dinàmica comunitària en el territori. 

Aquest vídeo, juntament amb el con-

junt de documents generats en el pro-

cés, permetrà visibilitzar i difondre les 

metodologies emprades i els resultats 

assolits, de manera que s’afavoreixi la 

seva replicabilitat en altres realitats.  

A  Barcelona, el projecte permetrà 

aprofundir en la clau intercultural de 

la intervenció comunitària a la ciutat. 

En aquest sentit, el febrer del 2011 és 

previst que se celebri a la ciutat una 

conferència sobre relacions inter-

culturals i comunitat que tindrà les 

aportacions rellevants de les ciutats 

marroquines i libaneses que participen 

en el projecte EUMED CITIES. L’objectiu 

és adaptar millor el conjunt de l’acció 

comunitària barcelonina a la nova rea-

litat  sociodemogràfi ca, caracteritzada 

per una important diversitat d’orígens. 

D’aquesta manera Barcelona, a banda 

de liderar el projecte, en sortirà enri-

quida pel que fa al sentit i l’orientació 

que han de prendre els seus projectes 

i les seves pràctiques en l’àmbit de la 

comunitat. 




