
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

» Nota de Premsa 
16  de març  de 2012 

 

www.bcn.cat/media 

L’Ajuntament de Barcelona i 472 entitats i 
organitzacions acorden lluitar junts contra les 
conseqüències de la crisi social 
 
 
» Maite Fandos i diferents representants d’entitats i organitzacions socials de la ciutat, 

han acordat fer front la crisi social i  treballar plegats per promoure projectes i xarxes 
de col·laboració per millorar la inclusió social a la ciutat i donar una resposta més 
àmplia i eficaç a les necessitats socials de la ciutadania 
 

 
Aquest matí, l’Ajuntament de Barcelona i 472 organitzacions, entitats, i els principals actors 
socials i institucionals de la ciutat, han acordat fer front plegats a les conseqüències de la 
crisi social i donar una resposta conjunta.  
 
L’objectiu de la declaració conjunta és enfortir la ciutat i la ciutadania per reforçar els seus 
vincles socials, associatius i efectius per poder afrontar solidàriament els nous reptes socials i 
multiplicar l’eficàcia dels recursos públics i privats per realitzar projectes i programes comuns 
amb objectius compartits, i, com ha destacat Maite Fandos “hem de potenciar i donar suport 
al voluntariat social, i aconseguir que les persones siguin més solidaries en el seu dia a 
dia”. 
 
Davant altres models per fer front a la crisi, Barcelona ha escollit el de la cohesió de tots els 
seus actors socials per plantar-li cara, en aquest aspecte, la tinent d’alcalde ha recordat que  
“la nostra ciutat és referent en matèria de teixit associatiu en solidaritat”. Barcelona té d’un 
teixit social molt important i organitzat que aplega a més de 35.000 persones contractades i 
enquadra a més de 90.000 persones voluntàries, i a part també disposa d’un espai de relació i 
compromís a favor de l’acció conjunta, l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva format per 
473 entitats que treballen per fer de Barcelona una ciutat més inclusiva i solidària.  
 
Aquesta declaració aprovada avui és un gest més de totes les polítiques i iniciatives que 
s’estan portant a terme per tal de pal·liar els efectes de la crisi entre la nostra població per part 
de les entitats de la nostra ciutat i de l’Ajuntament.  
 
En aquest aspecte, l’Ajuntament de Barcelona ha augmentat la seva despesa social, no només 
amb l’objectiu de donar suport a les persones i famílies que pateixen socialment la crisi, sinó 
també amb l’objectiu de convertir aquesta despesa en inversió social.  Com ha remarcat Maite 
Fandos l’Ajuntament ha incrementat notòriament els pressupostos destinats a les 
polítiques socials ja que entenem que la qualitat de vida de les persones i la reactivació 
econòmica són els dos objectius bàsics del nostre govern”.  
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Aquesta inversió és una de les més intenses en la creació de llocs de treball, la que més ajuda 
a preservar i promoure el capital humà i social de la ciutat i la que activa el sector de serveis a 
les persones, sector clau i emergent per a l’economia i la societat del coneixement. 
 
Les inversions socials tenen un impacte directe a la nostra ciutat i a les persones que viuen en 
ella. Un exemple és la taxa del risc de pobresa, situat en el 36,8% de la població abans de les 
transferències i en un 17,2 % un cop realitzades. Aquest impacte tan directe és el que ens 
impulsa a continuar ingressant i invertint amb responsabilitat, equitat, eficàcia i eficiència, els 
recursos econòmics, però sobretot hem d’assumir les necessitats i reptes de la ciutadania, i 
promoure el compromís de tota la ciutat per garantir els drets i deures. “La despesa social és 
una de les millors inversions que avui es poden fer, ja que serveix tant per fer front a la 
crisi com per preparar-nos a una millor ciutat post-crisi”  ha afirmat Maite Fandos. 
 


