Declaració de Compromís del Consell de la Governança de
l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva per impulsar
l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats
socials 2017-2027.
Les entitats sota signants, en representació de les 701 entitats i organitzacions socials
que formen part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i representants dels
grups polítics del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona:

Assumim l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 20172027 elaborada en el marc de l’Acord Ciutadà, de manera conjunta amb les
diferents àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats i
moviments socials de la ciutat, per poder donar una resposta més coordinada i
complementària i ampliar l’impacte social dels recursos públics, de la iniciativa
social i el compromís social de la ciutadania.

Ens comprometem a desenvolupar les cinc línies estratègiques i els 892
projectes i serveis incorporats, i ho farem enfortint i ampliant el treball en
xarxa, impulsant de manera compartida els projectes amb més impacte social i
obrint nous espais per la participació i el compromís ciutadà, per ampliar els
drets socials i aconseguir les següents fites socials:
1. 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.
2. 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.
3. Reduir la taxa de pobresa laboral per sota del 7%.
4. Disminuir a la meitat la taxa de privació material severa de tota la
població i, especialment, dels infants.
5. Disminuir en un 60% les persones que no poden mantenir la llar a una
temperatura adequada.
6. 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, garantint que les
taxes més altes es mantenen o creixen.
7. Garantir que cap dona ni cap home s’hagi d’ocupar en solitari d’una
persona gran o discapacitada amb necessitat de cura.
8. 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.

9. 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.
10. Reduir en un 25% el patiment psicològic, disminuint a la meitat les
diferències entre homes i dones i entre districtes.
11. Incrementar en un 50% les persones amb discapacitat i diversitat
funcional que gaudeixen de programes per a l’autonomia personal i la
vida independent.
12. 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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Barcelona, Dilluns 9 d’abril de 2018.

