
NOTA DE PREMSA
Barcelona, 9 de febrer 2012
Perilla la convivència, la cohesió social i la qualitat de vida a molts barris de Barcelona
 
Dotze entitats sense afany de lucre de diferents barris de Barcelona es reuneixen per buscar
estratègies conjuntes que puguin garantir la supervivència dels Plans de Desenvolupament
Comunitari, que treballen per la convivència, la cohesió social, la qualitat de vida i la millora
dels seus barris.
 
A dia d’avui, els barris de Barcelona que disposen dels Plans Comunitaris, estan en risc de
perdre aquestes eines. El cobrament del deute per part de la Generalitat dels convenis del
2010 i 2011 s’ha fet efectiu a primers de febrer d’aquest any, i aquests ingressos s’han hagut
de destinar a eixugar els deutes generats per les entitats a causa de l’endarreriment dels
cobraments. Amb tot, es continua amb la incertesa per al període 2012, ja que ni la
Generalitat de Catalunya ni l’Ajuntament de Barcelona es pronuncien ni es comprometen
sobre la quantitat del finançament i les dates del seu cobrament a partir del 2012.
 
Com a conseqüència d’aquesta incertesa, les entitats que gestionen els Plans Comunitaris
s’han vist obligades a adoptar mesures d’urgència i a fer esforços de tota mena per intentar
que els projectes no s’enfonsin fins que les administracions no assegurin de forma clara la
continuïtat dels finançaments d’aquests programes socials.
 
Els Plans de Desenvolupament Comunitari, al llarg dels últims 15 anys, han proporcionat un
servei molt important a la comunitat i han incidit en la millora de la qualitat de vida dels barris
a través d’una multiplicitat d’accions per fomentar la convivència i la inclusió social dels
col·lectius més desafavorits, amb un desplegament d’accions que donen resposta a moltes
necessitats en l’àmbit formatiu, laboral, jurídic, d’atenció a la infància i adolescència, a la
dona i a la tercera edat. Aquestes accions comporten un gran enriquiment cultural i humà,
representen un treball de contenció i prevenció de conflictes als barris alhora que un estalvi
econòmic per a les administracions.
 
Com a valor afegit, els Plans Comunitaris són catalitzadors de solidaritat, cohesió i
participació social, ja que el treball que porten a terme es fa a través de la col·laboració entre
serveis, teixit associatiu, veïns i veïnes, acompanyats per uns tècnics i tècniques que
garanteixen l’articulació de tot aquest treball comunitari.
 
Per poder garantir les nòmines d’aquests treballadors i treballadores , moltes entitats han
hagut de demanar crèdits als bancs, tramitar expedients de regulació d’ocupació i inclús
algunes s’han vist obligades a acomiadar treballadors i treballadores i suspendre les seves
activitats. Molts més acomiadaments estan en l’horitzó si aquesta situació no es resol el més
aviat possible amb un compromís econòmic clar de les administracions i amb la renovació
dels convenis pluriennals a tres bandes entre entitats, Ajuntament de Barcelona i Generalitat
de Catalunya .
Davant d’aquesta situació d’emergència, les entitats Associació Enxarxa Pla Comunitari
Besòs-Maresme, Associació Barceloneta Alerta, Plataforma d’Entitats de Roquetes,
Associació d’Entitats pel Pla Integral del Casc Antic, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec,
Coordinadora d’Entitats Sagrada Família, Associació Comunitària Verdum, AVV el Poblenou,
AVV Sagrada Família, AVV de la Trinitat Nova, AVV del barri de Navas i La Miranda Casal de
Barri, han creat un espai de posada en comú de la problemàtica i, en les reunions realitzades
fins al moment, han definit una estratègia conjunta per fer front a la qüestió.



 
Llistat Entitats que firmen la nota de premsa
1. Associació de Veïns i Veïnes el Poblenou
2. Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
3. Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Nova
4. Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Navas
5. Associació Enxarxa. Pla Comunitari Besòs-Maresme
6. Associació Barceloneta Alerta
7. Plataforma d’Entitats de Roquetes
8. Associació d’Entitats pel Pla Integral del Casc Antic
9. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
10.Coordinadora d’Entitats Sagrada Família
11.Associació Comunitària Verdum
12. La Miranda Casal de Barri
 
A efectes de notificació i comunicació contactar amb:
- F. Xavier Pegenaute (AVV Poblenou)
fpegenaute@gmail.com 646 770 223
- Anna Balaguer (Associació d’Entitats pel Pla Integral del Casc Antic)
anna.balaguer@fundaciofias.org 619 880 372
- Eduard Puig (Associació Enxarxa. Pla Comunitari Besòs-Maresme)
eduardpdcbm@gmail.com 646 988 129/ 617 252 908
- Amadeu Quintana (Coordinadora Entitats Poblesec) aquijo@hotmail.com
 



 


