PACTE LOCAL CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Analitzant la realitat actual de la ciutat s’ha pogut observar un augment de les
problemàtiques econòmiques i socials, la qual cosa ha incrementat la demanda
de serveis per pal·liar les situacions de dificultat.
La pobresa limita les oportunitats, amenaça la cohesió social i suposa un elevat
cost econòmic per al futur. Combatre la pobresa, doncs, no pot ser tan sols un
compromís i una prioritat de l’Ajuntament; la societat civil, les entitats i, en
definitiva, tothom, pot contribuir a fer d’Esplugues una ciutat cohesionada i
solidària.
Molts indicadors relatius a la qualitat de vida s’estan veient afectats
negativament per una crisi, l’impacte de la qual es nota amb força en col·lectius
com ara la infància. Veiem incrementar la vulnerabilitat dels sectors de la
població que ja estaven situats sota el llindar de la pobresa, i als quals s’han
afegit persones i famílies que fins ara no patien riscos d’exclusió.
Davant d’aquesta situació, la ciutat ha d’encarar els importants reptes que se li
plantegen. Esplugues disposa d’actius i instruments d’acció per encarar
aquests reptes de futur: administració local, teixit associatiu, l’esperit cívic,
solidari i proactiu de la ciutadania.
És per tot això que des de l’Ajuntament es valora tant la necessitat d’unificar
esforços i aglutinar les accions dels diferents departaments i persones
implicades, amb l’objectiu comú de reduir la pobresa dels nostres ciutadans i
ciutadanes.
Creiem que la resposta ha de ser global; un treball preventiu, transversal i en
xarxa, amb l’objectiu de reduir la pobresa i l’exclusió social en tot el cicle de la
vida de les persones més vulnerables de la nostra ciutat.
El Pacte local contra la pobresa i l’exclusió social es basa en els següents
principis d’actuació: la proximitat, la transversalitat, l’empoderament individual i
comunitari, la inversió social, la innovació social, la coresponsabilitat, la
participació i el treball en xarxa.
Els àmbits d’intervenció prioritaris per assolir l’objectiu establert són: la
cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, la salut, l’habitatge, la
formació, l’ocupació, relacional i la pobresa infantil.

El Pacte local contra la pobresa i l’exclusió social ha de ser l’instrument per
articular una resposta àmplia, unitària i eficaç del conjunt de la ciutat amb la
voluntat de desenvolupar nous objectius i línies estratègiques innovadores de
cara al futur i, actuacions concretes i eficaces en el curt termini per tal de
respondre a les necessitats ciutadanes de forma immediata i fer d’Esplugues
una ciutat inclusiva i cohesionada.
El Pacte local contra la pobresa i l’exclusió social suposa un pas més en la
col·laboració conjunta entre l’Ajuntament d’Esplugues i el teixit associatiu de la
ciutat en l’eradicació de la pobresa. Neix amb la voluntat d’estar obert a noves
incorporacions d’entitats i, ciutadania a títol individual, que desitgin participar en
fer d’Esplugues una ciutat inclusiva.
Aquest document pretén ser un marc de referència, a nivell local, tant per
l’Administració del municipi com per les entitats.

Per això, MANIFESTEM els següents compromisos:

1. Participar i promoure el Consell Municipal de Cohesió Social.
2. Treballar en xarxa i coordinadament per millorar la igualtat
d’oportunitats per gaudir dels béns immaterials, així com el benestar
personal, sobretot dels més desafavorits.
3. Col·laborar, participar i difondre activament aquelles activitats que
posin en marxa altres col·lectius i entitats de la ciutat que tinguin
com objectiu la reducció de la pobresa i fomentin la inclusió social.
4. Promoure i donar suport a les iniciatives preventives.
5. Detectar possibles situació de risc i posar-les en coneixement dels
Serveis Socials Municipals.
6. Tenir com a marc de referència els principis del pacte a l’hora
d’organitzar i planificar les diferents activitats.
7. Fer de la lluita contra la pobresa un element clau de l’agenda
econòmica, laboral i social.
8. Treballar i contribuir per fer de la nostra ciutat, una ciutat inclusiva de
tothom i per a tothom.

Nom i signatura de l’entitat adherida al Pacte:
Nom de l’entitat:
Activitat fonamental de l’entitat:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Nom de la persona representant de l’entitat:
Signatura i segell de l’entitat:

