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INTERVENCIÓ TA Maite Fandos  SAF Eurocities 6-3-2014, Palau Macaya 

Molt bon dia,  

En primer lloc vull donar la Benvinguda a Barcelona als assistents en aquestes 

jornades vinguts d’arreu d’Europa, de l’Atlàntic als Urals, del Bàltic a la 

mediterrània oriental.  

De Barcelona, en català en diem el “cap i casal”. És, des de fa més de mil anys. la 

capital de Catalunya, una nació plenament europea que té els seus orígens 

l’Imperi  de Carlemany, al segle IX. Més de mil anys d’història d’un poble format 

per persones de diversa procedència (més del 70% dels catalans són nascuts o 

tenen pares de fora de Catalunya) vingudes d’arreu i avui unides més que per un 

passat per una voluntat de ser i de viure junts, en un projecte comú dins Europa.  

Vull agrair  especialment a la Comissió Europea, representada per la senyora 

Evelyn Astor de l’equip del Comissari Ándor,  i també a (.... ) i a (...) per la seva 

assistència. 

Una salutació molt cordial als meus col·legues alcaldes i regidors de ciutats 

europees i també a tot l’equip d’Eurocities. I als representants de ciutats que heu 

vingut de tot Catalunya. 

Transmetre la salutació de l’Alcalde, que els rebrà posteriorment. 

El motiu que ens aplega avui a Barcelona, en el marc d’Eurocities, és de capital 

importància. Volem estudiar com seguim construint junts la dimensió social 

d’Europa, l’Europa Social. Com responem al repte de fer-ho en el context actual, 

de crisi, i el rol que hi hem de jugar les ciutats. Un rol que creiem que és clau. 

Ens satisfà molt que hagin triat Barcelona per tractar del nou Social Investment 

Package, adoptat per la Comissió com a full de ruta orientador pel període 2014-

2020 en quant a polítiques socials.  
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II.  

Barcelona ha estat sempre una capital europea, de forta vocació europeista. 

Oberta als grans corrents artístics i de pensament, al segle XIV era una gran 

capital comercial, amb Borsa, consulats arreu de la mediterrània i les seves dues 

catedrals gòtiques. A principis del segle XX, era una de les capitals del 

modernisme i centre d’operacions i de trobada d’artistes com Picasso, Miró o 

Dalí. Hem estat sempre a l’avantguarda i volem seguir estant-ho.  

Barcelona ha estat i és també un referent europeu de capital social. Disposem 

d’una societat civil ben organitzada i cohesionada, amb una forta participació de 

la ciutadania en associacions i clubs de caràcter social, cultural i esportiu. La 

nostra associació més antiga és el Centre Excursionista de Catalunya, creat l’any 

1988, amb l’objectiu de promoure el coneixement i amor pel país a través de 

l’excursionisme. Aquesta realitat fa que per la tarda, quan la gent surt  de la feina, 

prefereixi col·laborar amb una entitat com a voluntari i pel gust de ser solidari, 

més que no pas anar al bar a fer unes “tapas”. I que apuntin als seus fills a 

entitats d’educació en el lleure, a clubs esportius i a entitats culturals, com els 

Castellers. 

Aquesta ciutat ha estat també sempre un referent de la lluita social. Friedrich 

Engels la descriu com “la ciutat de les barricades” al famós opuscle “Contribució al 

problema de l’habitatge” publicat l’any 1873.  Aquí es va fundar la UGT i va estar-

hi Bakunin, de la influència del qual en surt un important moviment 

anarcosindicalista. Barcelona és la ciutat on George Orwell va lluitar per les 

llibertats durant la Guerra Civil del 36 al 39.  

Avui, la nostra ciutat, per l’efecte continuat de la crisi iniciada el 2008, encara 

reptes sense precedents. Per això  ha activitat tots els recursos i ha posat en 

marxa un ampli conjunt d’iniciatives per pal·liar els efectes de la crisi 

Volem sortir enfortits de la crisi i sabem que podem fer-ho si treballem bé. 
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III. 

Els hem preparat una breu presentació per situar-los d’una manera sintètica 

respecte el que estem fent des de Barcelona. Permetin-me només posar èmfasi 

en tres apunts del que veuran. En primer lloc, un compromís explícit del govern 

de la ciutat en les polítiques socials en forma d’increment dels pressupostos  

socials en un 30%  des de 2011. 

En segon lloc, la formulació d’una nova manera de gestionar, comptant amb el 

tercer sector d’acció social en els partenariats i fent més eficients els recursos 

públics. Ens hem dotat d’un Pla d’Inclusió social que és de tota la ciutat i no tan 

sols de l’Administració.   

En tercer lloc, una nova manera de relacionar-nos amb la ciutadania. Fins a l’inici 

d’aquest mandat gestionàvem per la gent, ara ho fem amb la gent. Aquesta idea 

senzilla es tradueix en la formulació d’una estratègia compartida per la inclusió 

social amb més de 500 organitzacions 

I per últim, treballant en xarxa i en el context europeu, col·laborant amb 

Eurocities. Hem fet un esforç per incorporar-nos al màxim nombre de grups de 

treball d’Eurocities, i el nostre Alcalde és membre del seu Comitè Executiu. 

Volem esdevenir una ciutat inclusiva, una ciutat activa en la inclusió com demana 

la Recomanació 2008 de la Comissió.  Estem convençuts de la importància de les 

ciutats en la construcció d’Europa, però sobretot en el moment actual per 

garantir l’Europa social. Per això reivindiquem un rol més actiu de les ciutats en 

l’aplicació dels programes de la Comissió. I en especial, volem esdevenir un soci 

preferent en el desenvolupament del Social Investment Package. 

L’Europa del futur tindrà molt a veure en el que les ciutats fem als nostres barris 

aquestes propers anys per garantir la cohesió social. Per garantir la igualtat 

d’oportunitats i la lluita contra l’exclusió. Per això necessitem disposar de millor 

accés als instruments que la Comissió Europea posa ara en marxa per aconseguir-

ho. Per part nostra estem disposats a respondre al repte amb responsabilitat i 

amb força, implicant-hi el conjunt d’actors socials en joc.  Moltes gràcies, 


