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Benestar Social

Per tot això, EXPRESSEM
els compromisos següents:
Les persones i les entitats que signem aquest document volem treballar per avançar
cap a una ciutat més inclusiva i solidària; una ciutat que promou els valors de la igualtat,
el reconeixement de la diversitat, l’autonomia personal i els vincles de convivència.
Una ciutat que desenvolupa polítiques públiques per afavorir processos d’inclusió
social, i que aposta per la implicació activa de la ciutadania per mitjà de l’articulació
de xarxes socials i comunitàries.
Barcelona ha estat pionera en la superació del paradigma assistencial del benestar
social, i en l’assumpció reflexiva i pràctica d’un model preventiu, proactiu i promotor
de condicions de desenvolupament humà, amb l’objectiu que tothom pugui fer, en
unes condicions reals d’igualtat, el seu projecte de vida. L’Ajuntament de Barcelona
concreta aquest canvi de perspectiva amb el Pla Municipal per a la Inclusió Social,
que és hereu d’aquest bagatge, i el situa en el nou context de complexitat i dinamisme que caracteritza la realitat social del segle XXI.
Barcelona vol ser una ciutat que treballa amb intensitat per la cohesió social i la convivència en la diversitat. I que es proposa, per tant, actuar contra tota mena de desigualtats
i de dinàmiques i situacions d’exclusió, pobresa i marginació. Pretenem una Barcelona
plenament inclusiva i solidària: des dels valors, des de la pràctica institucional i les polítiques públiques, i des del compromís del teixit social i la ciutadania.
Per avançar en aquesta direcció, cal enfortir substancialment els elements participatius, la implicació d’un ampli ventall d’agents socials, l’activació de xarxes per a la
inclusió, com a factors imprescindibles per a una Barcelona cohesionada i solidària.
En conseqüència, i en el marc del Pla Municipal per a la Inclusió Social, tot i donant
acompliment a la línia estratègica de promoure la dimensió comunitària i relacional
de les polítiques socials, s’impulsa aquesta proposta d’Acord Ciutadà.
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva vol ser un pas endavant qualitatiu en la
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu de la ciutat. Volem
articular un espai de diàleg, concertació i acció cooperativa; volem construir complicitats
a l’entorn d’una manera d’entendre i de posar en pràctica el compromís per una
Barcelona inclusiva.

Treballar, en la mesura de les capacitats pròpies i en cooperació amb altres agents, per fer de
Barcelona una ciutat més inclusiva i solidària, d’acord amb els principis establerts al Pla Municipal
per a la Inclusió Social 2005-2010.
Estendre els valors i els principis que fonamenten l’Acord, i donar la màxima visibilitat possible als
processos i les pràctiques de construcció participativa d’una ciutat inclusiva.
Dinamitzar la xarxa Barcelona Inclusiva com a espai d’aportació i intercanvi d’iniciatives, de coneixement
i aprenentatge mutu, i de concreció de compromisos d’acció compartida.
Impulsar xarxes temàtiques d’acció per a la inclusió social, amb la finalitat d’aprofundir el treball
compartit pels diferents agents implicats, i dirigir-lo cap a objectius estratègics i operatius comuns.

I ens COMPROMETEM
a desenvolupar les accions següents:
Entitats
Formar part i participar activament en la xarxa Barcelona Inclusiva.
Facilitar a la xarxa Barcelona Inclusiva tota la informació que es consideri rellevant per als objectius
de l’Acord i difondre-la a l’intern de la pròpia organització.
Compartir i intercanviar coneixements i reflexions a l’entorn de tot tipus d’iniciatives, experiències
i accions relacionades amb els objectius de l’Acord.
Proposar nous àmbits, temes i projectes rellevants per treballar-los en la xarxa Barcelona Inclusiva.
Participar en els àmbits de treball i les xarxes d’acció per a la inclusió que s’estableixin i es prioritzin
cada any. L’any 2007 se seguiran impulsant les següents: a) Xarxa d’atenció a persones sense
sostre; b) Xarxa de centres oberts d’infància, i c) Xarxa d’inserció sociolaboral. I s’iniciaran: d) Xarxa
d’acollida i interculturalitat, e) Xarxa de suport a famílies cuidadores i f) Xarxa B3: Barcelona, beneficis
i benestar.

Ajuntament de Barcelona
Impulsar l’execució del Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010 tot assignant els recursos
necessaris per a l’acompliment dels objectius.

Per tot això, amb la signatura de l’Acord Ciutadà formalitzem la xarxa Barcelona Inclusiva,
i ens comprometem a treballar sobre la base d’uns objectius compartits. Ho farem
en la mesura de les capacitats de cadascú, i mitjançant la recerca permanent d’espais
de col·laboració.

Desenvolupar els instruments de suport que siguin necessaris per a la creació i el manteniment de la
xarxa Barcelona Inclusiva.

L’Acord neix amb la voluntat de restar obert, amb caràcter permanent, a noves incorporacions d’entitats i organitzacions socials que s’hi vulguin sumar i que hi vulguin
participar. L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva es renovarà cada any i retrà
comptes dels avenços assolits per tal d’afavorir la transparència i l’eficiència. Alhora,
es podran concretar nous compromisos a assumir per les parts signants de l’Acord.

Facilitar les dinàmiques d’interrelació que tendeixen a millorar l’intercanvi i l’aprenentatge mutu a
partir de les experiències aportades per les entitats i les institucions que formen l’Acord.

Dinamitzar el web de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva perquè els particulars, els
professionals, les entitats i les institucions puguin trobar-hi informació, materials, recursos, projectes
i serveis.

Donar el suport i l’impuls adient, tant pel que fa a recursos com al fet de facilitar espais de diàleg i
interrelació entre les xarxes d’acció que s’estableixin i es prioritzin cada any en el marc de l’Acord.
L’any 2007 se seguiran impulsant les següents: a) Xarxa d’atenció a persones sense sostre; b) Xarxa
de centres oberts d’infància, i c) Xarxa d’inserció sociolaboral. I s’iniciaran: d) Xarxa d’acollida i
interculturalitat, e) Xarxa de suport a famílies cuidadores i f) Xarxa B3: Barcelona, beneficis i benestar.
Donar suport als grups i a les entitats que desenvolupen programes que comparteixen els principis i
els objectius del Pla Municipal per a la Inclusió Social.

