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Visió:  

Entitat ciutadana  presidida per l’Ajuntament, que aborda qüestions estratègiques i 
operatives en l’àmbit social, i vol constituir-se en  
referent de la governança democràtica del benestar  
a la ciutat de Barcelona. 

 

Missió:  

Promoure i enfortir 
la construcció col·lectiva del Benestar Social a Barcelona, desenvolupant 
projectes i accions en xarxa de 
caràcter innovador en tres grans àmbits de treball: 
l’estratègic, l’operatiu i l’organitzacional. 
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Objectius 

 Generar pensament estratègic i promoure la reflexió i el debat sobre 
prioritats, criteris d’actuació i iniciatives per l’acció social i la política 
social a la ciutat. 

 Aportar posicionaments i orientacions en aquells àmbits de decisió 
que incideixen en les polítiques socials de la ciutat. 

 Fomentar la col·laboració i impulsar compromisos d’acció entre 
agents: institucions, organitzacions i entitats –públiques i privades- 
que actuen a la ciutat. 

 Dissenyar metodologies i instruments per a la gestió de les 
interdependències entre actors, en la perspectiva de l’enfortiment de 
la participació ciutadana en el benestar social de la ciutat. 

 Impulsar projectes socials innovadors i estratègics fonamentats en la 
gestió de xarxes i la cooperació pública i privada. 



 6 

 

  
  

 2 
  

 Projectes i activitats  2006 



 7 

 

  
  
  

 Marc Estratègic de Benestar Social 
 Una estratègia compartida entre el conjunt dels actors i entitats del Benestar Social  

 

 

 

En els darrers anys s’han produït una sèrie de canvis socials molt importants a la ciutat de 
Barcelona.  

Desprès de  10 anys des de l’aprovació del Pla Integral de Serveis Socials (la primera estratègia 
compartida) és considera important obrir de nou un procés d’anàlisi i reflexió per tal de  

 Compartir els principals trets de la situació social de la ciutat i de les perspectives del 
seu desenvolupament,  els que han tingut un major impacte en la configuració de la 
realitat social de la ciutat (Fets) i les conseqüències que cal tenir en compte per a la 
construcció del Benestar Social. (Conseqüències) 

 Identificar conjuntament els principals eixos d’actuació. 

 Aconseguir un compromís d’acció: criteris d’actuació comuns i el desenvolupament 
col·laborador de projectes estructurants. 
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Memòria d’activitats:  Què hem fet 
 

 
 Seminari “Marc Estratègic de Benestar Social”, gener 2006 

Adreçat a les entitats que formen part de l’Associació Barcelona per l’Acció Social.  
Presentació i debat entorn els dos documents del Marc Estratègic de Benestar Social: “Anàlisi” i “Fets i 
Conseqüències”. 

 
 

 Aprofundiment en l’anàlisi i inici del procés propositiu: Sessions i jornades de treball en 
l’intern de les principals institucions i entitats de la ciutat.  
Presentació i debat del fets i les seves conseqüències socials i elaboració de propostes . 
Les qüestions que han centrat la reflexió i el procés d’aportacions han estat: “Quins han estat els fets 
dels darrers 10 anys que han tingut un major impacte en la configuració de la realitat social de la ciutat? 
Quines són les conseqüències en l’àmbit del benestar social,? I especialment... Quins criteris/propostes 
podríeu desenvolupar –des de la vostra organització i des de la vostra capacitat d’incidència per 
abordar-les ?   

 
 

 Àmbit acadèmic i professional  
18 d'octubre de 2006, 18h-20h EUTSES Fundació Pere Tarrés -URL. Barcelona 

Sessió adreçada a la comunitat universitària (estudiants, professors, investigadors, etc.) i els 
membres dels  col·legis professionals especialment relacionats amb l’àmbit de benestar social. 

Es va comptar amb la participació de representants de: EUTSES Fundació Pere Tarrés /  
URL.’Ensenyament de Treball Social la UB.Facultat de CC Polítiques i Sociologia UAB / Facultat de 
Psicologia UAB Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia Col·legi 
d’Educadores i Educadors socials de Catalunya 

 Consell Municipal de Benestar Social  
17 i 30 de gener de 2007. 

Sessions de treball amb la Permanent del CMBS.  

Es varen recollir les aportacions i reflexions dels experts i referents dels diferents grups de treball 
del Consell entorn aquests temes.  
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 Ajuntament de Barcelona   
29 de gener de 2007 

Sessió de treball intern amb l’equip Directiu del Sector de serveis personals. 

 

 UGT de Catalunya 
5 de febrer de 2007 

Sessió de treball interna formada per representants de diferents àmbits de la UGT que va varen 
aprofundir en cada un  deu fets que recull el Marc Estratègic de Benestar Social.   

 

 CCOO del Barcelonés 
10 de novembre de 2006 i 13 de febrer de 2007 
 
Es van portar a terme dues sessions de treball: una sessió de presentació dels documents d’ 
“Ànalisi” i “Fets i Conseqüències” i una sessió de caràcter més propositiu el 13 de febrer-  

Hi van participar persones de diferents àmbits i responsabilitats.  

 

 Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona 
13 de febrer de 2007 

Sessió de treball intern amb un grup d’experts i representants dels diferents territoris i àmbits 
temàtics. 

 

Pendents de celebració:  

 Creu Roja a Barcelona i Càritas Diocesana 7 de març de 2007  

 Taula d’entitats del Tercer Sector  

 Consell Econòmic i Social  
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Línies  de treball   
 
 
 
 

Del consens al compromís:   
 
 

 Reunió de treball amb els actors claus; Abril 2007. 
Es presentarà el resultat del procés de debat en el marc de les diferents organitzacions. 
Es farà una primera posada en comú de les propostes d’actuació que podrien concretar el compromís 
dels diferents agents implicats amb aquest marc (en la mesura dels diferents àmbits d’acció i decisió).  

 

 

 Conferència Estratègica: presentació i validació de l’Estratègia definitiva. Setembre 2007. 
Inici del procés d’impuls, seguiment i renovació permanent de l’estratègia. 
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Membres de la comissió de treball 
 

AFANOC Sra. Laia Fauró 

Sr. Ramon Badosa 

Ajuntament de Barcelona Sra. Pilar Solanes 

Amics de la Gent Gran Sr. Miquel Rodríguez 

Associació Benestar i Desenvolupament  Sra. Felisa Pérez  

FAVB Sr. Joan Isart 

Alzheimer Catalunya Sra. Mª Eulàlia Serra 

APPS Sra. Susi Cordón 

Arrels Sr. Jordi Balot 

Associació Salut i Família Sra. Cristina Nieto 

Bona Voluntat en Acció Sr. Jordi Ibañez 

CEPS Sr. Xavier Puig 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya  

Sr. Rafa López  

Consell de Sociologia – Universitat de 
Barcelona 

Sra. Maite Montagut 

Coordinadora “Anem per feina” Sr. Pedro Moreno 

Creu Roja  Sra. Anna Garcia 

FEMAREC Sra. Esther Sancho 

INTRESS Sra. Francesca Masgoret 
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 Acord Ciutadà  
 per a una Barcelona Inclusiva 

 
 

 

El Pla Municipal per a la Inclusió Social estableix, en la seva línia estratègica cinquena, 
l’objectiu de signar l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, entès com a un espai on 
l’Ajuntament i les entitats participants es comprometen a acordar mecanismes d’intercanvi i 
impulsar projectes d’acció sobre la base d’objectius compartits i el treball en xarxa. 

L'Associació Barcelona per l'Acció Social, a iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, assumeix la 
promoció  i dinamització de l'Acord Ciutadà per la Inclusió Social. 

La signatura de l’Acord comporta l’adhesió –explícita d’un conjunt  d’entitats, associacions i 
organitzacions de la ciutat amb els principis que es recullen en el Pla per a la Inclusió Social i la 
manifestació de la voluntat de treballar, en la mesura de les pròpies capacitats i conjuntament 
amb altres, per a fer una ciutat més inclusiva, formant part de la xarxa “Barcelona, ciutat 
Inclusiva”.   

A partir de la signatura de l'acord es constitueix una xarxa amb totes les entitats i 
organitzacions de la ciutat que comparteixen el compromís de treballar per la inclusió social de 
Barcelona. Signar l'Acord implica formar part d'una xarxa que: 
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Memòria d’activitats:  Què hem fet 

 
 Constitució formal de l’Acord  

 

 375 adhesions d’entitats, institucions, empreses.  

 
 Posada en marxa dels instruments i serveis de l’Acord: informació útil i motivadora per 

l’acció 
 

 Web de referència  (http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/cat)  

 Butlletí electrònic 

 Agenda inclusiva:  Informació d’interès sobre temes clau 

 Directori de la inclusió (directori d’entitats i projectes)  

 
 Desenvolupament i seguiment de les xarxes d’acció 

 Xarxa d’atenció a persones sense sostre.  

La xarxa es constitueix amb la finalitat d’enfortir la capacitat d'organització de la ciutat per 
acompanyar a persones sense sostre en un procés de recuperació de la màxima autonomia 
personal, incentivant la detecció i vinculació de les persones sense sostre als recursos existents, 
tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats 
socials. 

 Signatura de 11 convenis de col·laboració. 

 Inici del procés d’anàlisi conjunt dels serveis de la ciutat. 
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 Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància en risc 

La xarxa es constitueix amb la finalitat d’avançar, en la definició de criteris i orientacions per a 
configurar un  model de centre obert per a la ciutat (aprofundir conceptes, compartir 
experiències, definir criteris..). 

 Elaboració d’un anàlisi sobre l’impacte dels canvis socials de la ciutat en la situació de la 
infància en risc, reflexió sobre la missió dels centres oberts i anàlisi de la situació actual dels 
centres oberts de la ciutat. “Els Centres Oberts a la ciutat de Barcelona Avançant cap a una 
diagnosi compartida”:  

 Formalització de nous convenis  (12 convenis)  

 Definició del pla de treball 2007 

 

 Xarxa d’inclusió sòcio-laboral. 

La Xarxa es constitueix amb la missió de propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i 
reorientar l'estratègia d'inclusió sociolaboral a la ciutat de Barcelona. Aquesta xarxa està liderada 
per Barcelona Activa (www.barcelonactiva.es).  

 Signatura de 7 convenis de col·laboració. 
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 Línies de treball  

 
 

Renovació de l’Acord 
 

 Renovació de l’Acord: 26 d’abril de 2007 

Trobada anual dels signants (prèviament es reunirà la Comissió de treball per determinar 
l’assumpció de nous compromisos i reflexionar entorn de l’ampliació de l’Acord. ) 

 
 Organització del Seminari  “Acords que multipliquen capacitats:  Aprenentatges des 

de la experiència” (abril 2007) 

Volem aprofitar el moment de la renovació de l'Acord, el per a compartir experiències que 
concreten i fan visible el valor de la col·laboració. Aprofundir en les motivacions, els beneficis i  
les dificultats més comuns d'aquests processos de treball conjunt. I aprendre com des de la 
col·laboració amb altres podem  trobar formes noves de fer les coses, millorar el coneixement de 
la realitat sobre la que actuem o aconseguir nous recursos. 

 

 Constitució formal de la Xarxa B3: Barcelona, beneficis, benestar. 
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Membres de la comissió de treball 
 

Acció Solidària Contra l’Atur Sr. Francesc Domingo 

ACISJF Sra. Carme Laorden 

Ajuntament de Barcelona Sr. Xavier Godàs 
Sra. Marina Sánchez 

Amics de la Gent Gran Sr. Miquel Rodríguez 

Associació Salut i Família Sra. Cristina Nieto 

Bona Voluntat en Acció Sra. Rosa Duran  
Sr. Jordi Ibañez 

Col·legi Oficial de Ciències Polítiques i Sociologia Sra. Vanessa Maxé 

Consell de la Joventut de Barcelona  Sra. Laia Herrera 

Creu Roja  Sr. Rosmarie Cammany 

Diputació de Barcelona Sra. Núria Font 

Federació APPS Sra. Elga Valls 

FAVB Sr. Joan Isart  
Fundació Escó Sra. Beatriz Fernández 

IRES Sra. Montserrat Tohà 

PRISBA Sra. Pilar Mercader 

UGT Sra. Anna Jardí   
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 Xarxa B3  
 Promovent la implicació de les empreses  

 en la construcció solidària de la ciutat 
 
 

 
Antecedents i objectius 

 
 

El projecte B3 té com a missió fomentar la cultura de col·laboració entre empreses i 
projectes socials de la ciutat,  

 Motivant l’interès i el coneixement entre els diferents sectors i cultures: 
empresarial, social, administració pública.   

 Orientant les col·laboracions des d’una perspectiva estratègica envers les 
prioritats de la ciutat. 

 Gestionant  els acords de col·laboració. 
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Memòria d’activitats:  Què hem fet 

 

 
 
Gestió de col·laboracions:   
Facilitar i gestionar acords de col·laboració entre empreses i entitats de la ciutat  

 

Més enllà del impacte econòmic (dels recursos efectivament aconseguits per als 
projectes) aquesta trama de complicitats i de col·laboracions empreses- projectes que 
s'ha anat creant té valor per si mateixa. 

Alguns exemples: 

 Dia de la Solidaritat. Canalització de col·laboració entre l’empresa farmacèutica Invitrogen i 
la Fundació Comtal.  

 Jornada “Els més joves pinten el futur” al MNAC promoguda pel programa radiofònic “El 
Galliner” de Ràdio Gràcia. Empreses col·laboradores: ABACUS, Stabilo, Gvarro, Cromosoma, 
Educa Borras, Nutrexpa, Nestlé, Danone, etc.   

 “Tot l’Any pot ser Nadal” Organització, per tercer any consecutiu, del dinar de germanor de 
d’HDI amb l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i la Fundació Catalana Prisba. En aquesta 
tercera edició hem ampliat el nombre d’entitats i empreses participants amb la col·laboració de 
l’Associació Sòciocultural DJs Contra la Fam, la Fundació “La Caixa”, SURT Associació de dones 
per a la Inserció Laboral, i l’empresa Torrons i Mel Alemany.  

 Donació de material divers per part de Mango- Punto Fa al Banc d’Excedents no Alimentaris.  

 Segona edició del Festival de Música Electrònica “DJ’s contra la Fam” al Mercat de Sant 
Antoni en benefici de l’entitat del barri de gràcia La Terrasseta. 
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Línies de treball  
 
 

Orientar les noves col·laboracions als projectes prioritaris de ciutat: Xarxa d’Atenció a la 
infància / Xarxa d’atenció a persones  sense sostre  

 

 Elaboració del Catàleg B3 dels projectes de la Xarxa d’Atenció a les persones sense 
sostre. 

 Elaboració del Catàleg B3 dels projectes de la Xarxa de Centres Oberts.  

 
 
Impuls a nous projectes de ciutat: 

 Suport a la creació i promoció del Banc d’Excedents no Alimentaris (a partir d’una 
aliança de col·laboració entre IRES i Associació Cívica la Nau i el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya.  

El Banc d’excedents no alimentaris sorgeix, de la necessitat de gestionar diferents excedents procedents del 
mecenatge que realitzarien determinades empreses col·laboradores a través del Projecte B3.  

Aquest projecte permetria donar sortida als excedents no alimentaris, que sovint tenen les empreses, a 
través del seu emmagatzematge, organització i distribució a diferents entitats socials.  

El Banc d'Excedents no Alimentaris compta amb un valor afegit que es concreta en la col·laboració del 
Departament de Justícia, i molt especialment dels Delegats en Medi obert del Servei de Mesures Penals 
Alternatives, per la incorporació al Banc d'excedents no alimentaris de persones amb la obligació de 
realitzar Treballs en benefici de la Comunitat.  

 Suport a la creació de la Lliga de Músics Solidaris (promou Associació Sòciocultural 
Djs contra la Fam) 

El projecte pretén la creació d’un fons d’ajuda econòmica a entitats socials a partir de les aportacions 
voluntàries d’una cartera de músics de reconegut prestigi nacional i internacional. 
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Referents 
 

 

Fundació RISBA Pilar Mercader 

Col·legi Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya     

Rafa López 

Creu Roja Rosemarie Cammany 

Foment del Treball Jose Miguel  Beneroso 
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3.  Relacions institucionals i projecció externa 
 
 

Memòria d’activitat:  Què hem fet 
 

 Com a experiència innovadora i referent de la governança democràtica, algunes ciutats d’Europa 
i Amèrica llatina que s’han interessat per aquesta experiència.  Assenyalem la presentació de 
l’Acord Ciutadà al Congres de l’AERIC (Associació Amèrica Europa de Ciutats i Regions), Bogotà 
Novembre 2006. 

 

 
Línies de treball  

 CGLU, Ciutats i Governs Locals Units: La CGLU és una associació mundial de ciutats 
amb seu a Barcelona. Fa 3 anys dins de l’associació es va crear la Comissió d’Inclusió Social i 
Democràcia Participativa que englobava una vuitantena de ciutats de tot el món.  Presentació de 
l’ABAS en la Primera Trobada mundial de Bones practiques. 

 Primer Congres de la Taula Tercer Sector: presentació de l’Abas com a instrument de 
Governança. 

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organitza el Primer Congrés del Tercer 
Sector Social. Aquest Congrés neix amb la voluntat d'esdevenir un moment clau per debatre i 
aprofundir en els reptes principals de la millora del Tercer Sector Social tot enfortint la cohesió 
entre les entitats i el seu reconeixement com a agents influents en les polítiques socials. 23 i 24 
de març de 2007 Lloc: La Farga de l'Hospitalet. 
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