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En els darrers dos anys, Barcelona ha 

tingut un paper signifi catiu en l’àmbit 

internacional pel que fa a l’impuls de la 

inclusió social. La ciutat, seu de CGLU, 

presideix des del fi nal del 2006 una 

de les seves comissions de treball, la 

Comissió d’Inclusió Social i Democràcia 

Participativa. Aquesta, integrada per 

més de seixanta ciutats de tot el món, 

té per objectiu promoure polítiques 

d’inclusió social, impulsar processos 

de participació ciutadana en el govern 

municipal i enfortir la salvaguarda dels 

drets humans i, en particular, del dret 

a la ciutat a través de l’acció local. 

CGLU, la primera organització 

mundial que representa i vetlla pels 

interessos dels governs locals, es 

va crear l’any 2004 amb la fi nalitat 

d’enfortir la presència del món local 

en l’actual sistema internacional 

de governança. En aquest sentit, 

l’organització té un paper cabdal 

per fer arribar la veu de les ciutats 

a les instàncies internacionals i, en 

particular, a les Nacions Unides. 

Present a 136 dels 192 estats membres 

de Nacions Unides i amb més de mil 

ciutats adherides, CGLU s’ha centrat 

durant aquests anys a impulsar la 

descentralització, lluitar contra el 

canvi climàtic, promoure els Objectius 

de Desenvolupament del Mil·lenni de 

les Nacions Unides, ajudar els governs 

locals a prevenir i gestionar els riscos 

naturals, i enfortir la diplomàcia de les 

ciutats com a mecanisme de promoció 

de la pau. L’aposta del Consistori 

barceloní a favor de la inclusió social 

i l’impuls polític que ha donat la 

ciutat a la Comissió d’Inclusió Social 

i Democràcia Participativa de CGLU 

s’han traduït en la incorporació de la 

inclusió social a l’agenda política de 

l’organització mundial.

Aquesta fi ta ha estat precedida 

d’un treball intens en què destaca 

l’organització del I Seminari 

Internacional de Polítiques Locals 

Innovadores d’Inclusió Social 

(Barcelona, 27-28 de setembre de 

2008). Hi van participar representants 

de Bandung (Indonèsia), Diyarbarkir 

(Turquia), Cotacachi (Equador), 

Eldoret (Kenya), Londres (Regne Unit), 

Palmela (Portugal), Porto Alegre 

i Belo Horizonte (Brasil), Rosario 

(Argentina), Saint Denis (França), 

Tacoma (Estats Units) i de la mateixa 

ciutat de Barcelona. Els representants 

d’aquestes dotze ciutats van exposar 

les seves polítiques d’inclusió social i 

van refl exionar conjuntament entorn 

de tres eixos temàtics: (I) justícia social 

i garantia dels drets, (II) participació 

ciutadana i generació de xarxes socials, 

i (III) planifi cació i sostenibilitat de les 

polítiques. Les conclusions d’aquest 

seminari van constituir la base per a 

l’elaboració d’un document de posició 

política en matèria d’inclusió social 

que, posteriorment, va ser objecte d’un 

fructífer debat polític en el si de CGLU. 

El resultat fi nal d’aquest diàleg amb 

ciutats de tot el món ha derivat en un 

posicionament compartit pel conjunt 

de l’organització pel que fa a la inclusió 

social. 

A grans trets, el document polític 

d’inclusió social presenta les principals 

pautes polítiques que es recomana 

seguir a les ciutats en el moment de 

dissenyar i desenvolupar les seves 

polítiques d’inclusió social, tot posant 

èmfasi en el seu potencial com a 

garants dels drets de la ciutadania, 

com a promotores de la diversitat i 

com a impulsores de la democràcia. 

El document, a més, posa de manifest 

que els principals problemes de 

pobresa i desigualtat social es donen 

a les ciutats i, per tant, les polítiques 

d’inclusió social han de ser al centre 

de l’agenda política dels governs locals, 

juntament amb els recursos humans, 

infraestructurals i fi nancers que siguin 

necessaris per dur-les a terme. Això és 

especialment important per contribuir 

de forma decisiva a la consecució 

dels Objectius de Desenvolupament 

del Mil·lenni fi xats per al 2015. El 

document reivindica, en defi nitiva, que 
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les polítiques d’inclusió esdevinguin 

una política social global que 

contribueixi a construir ciutats més 

solidàries i justes.

El document fou aprovat 

formalment pel Consell Mundial de 

CGLU, reunit a Istanbul el dia 30 de 

novembre de 2008. L’aprovació del 

document suposa un avenç important 

en la capacitat dels governs locals 

d’alçar la veu a favor de l’eradicació de 

la pobresa i l’exclusió social.

Trobareu més informació sobre el 

Comitè d’Inclusió Social i Democràcia 

Participativa de CGLU i el document 

polític d’inclusió social a <http://www.

cities-localgovernments.org/CISDP>.

Eurocities és una associació que 

funciona des de 1986 i aplega més 

de 130 ciutats de 30 països europeus. 

Té com a objectius representar els 

interessos locals davant les institucions 

europees i facilitar l’intercanvi 

de coneixement sobre polítiques 

públiques locals.

Una delegació de la ciutat de 

Barcelona va prendre part, del 10 

al 12 de setembre a Utrecht (Països 

Baixos), en la darrera trobada del Grup 

de treball de persones sense sostre 

d’Eurocities. 
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Es van visitar diferents 

experiències i projectes, dels quals 

destaquen l’alberg de persones sense 

sostre parcialment autogestionat pels 

mateixos usuaris, i l’existència del 

Council of Clients (‘consell de clients’), 

on persones sense sostre representen 

els usuaris-clients dels serveis davant 

dels directors d’aquests per fer arribar 

les seves queixes o suggeriments.

Al llarg de la sessió de treball es va 

enllestir el contingut del document 

«Bona pràctica en l’atenció a persones 

sense sostre». Aquesta publicació veurà 

la llum al fi nal de l’any 2008 i explicarà 

l’enfocament de cadena integrada, 

una estratègia consensuada entre les 

ciutats membres del grup de treball 

que té per objectiu prevenir situacions 

que condueixen a la condició de sense 

sostre i possibilitar al màxim els 

processos d’inclusió social d’aquestes 

persones.

Trobareu més informació sobre el 

grup de treball «Homelessness» a la web 

<http://www.eurocities.org>.

L’Observatori Social Barcelona és una 

iniciativa de l’Àrea d’Acció Social i 

Ciutadania que té per objectiu conèixer 

i avaluar la realitat social de la ciu-

tat, difondre el coneixement generat 

i fer que aquest informi el procés de 

presa de decisions. Hi ha quatre àrees 

d’activitat de l’Observatori que tenen el 

seu espai a la web: la revista que teniu 

Nova web de l’Observatori Social Barcelona

entre mans, estudis socials, fòrums i 

xarxes internacionals.

Amb la posada en marxa de la web 

de l’Observatori el passat mes de juny 

s’aconsegueix fer públics nombrosos 

estudis socials així com la versió 

electrònica de tots els números de 

la revista Barcelona Societat publicats 

fi ns al moment. Una altra informació 

publicada són els plans, programes 

i memòries de l’Àrea d’Acció Social 

i Ciutadania així com els enllaços 

amb els dos observatoris associats 

(l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles 

per a Tothom i l’European Youth 

Observatory).

Trobareu més informació a: 

<http://www.bcn.cat/observatoribcn>. 


