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I. Presentació
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
L’Acord es constitueix com un espai de diàleg i de concertació, un instrument que facilita i
promou sinèrgies i acords de col·laboració amb una mateixa manera d’entendre i de posar en
pràctica el compromís per una Barcelona Inclusiva.
L’Acord és l’adhesió explícita d’un conjunt d’entitats, associacions i organitzacions de la ciutat
amb els principis que es recullen en el Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010.
És un compromís amb la participació, la promoció de les dinàmiques comunitàries, l’enfortiment
de les xarxes socials i la implicació de nous actors com a fonaments per a fer de Barcelona, una
ciutat més inclusiva.
Així doncs, l’Acord comporta participar en una xarxa que:
• Facilita informació útil i motivadora per l’acció.
• Promou oportunitats d’accés i intercanvi d’informació, recursos i coneixements.
• Promou l’impuls de projectes basats en la cooperació entre organitzacions de la ciutat.
I, un compromís per:
• Compartir coneixement, experiències i informació.
• Facilitar a la xarxa i difondre entre els membres de la pròpia organització la informació recollida.
• Proposar aquells temes i projectes que es considera important treballar des de la xarxa.
• Participar en els àmbits de treball i relació on la capacitat d’acció conjunta és rellevant.
Durant el 2008 l’Acord s’ha dotat d’un full de ruta, el Marc Estratègic per a l’Acció Social, que
aporta un horitzó pel que fa a les prioritats compartides de tots els actors, entitats i institucions
sobre l’acció social a la ciutat amb l’objectiu de construir de manera col·lectiva i compartida
una Barcelona més inclusiva i cohesionada.
Així doncs, el Marc Estratègic per l’Acció Social és un marc comú d’actuació, en el qual cada
agent social concreta i defineix els seus objectius i les seves línies d’actuació. Així, es pretén
aconseguir una acció coordinada i compromesa entre tots els agents de la ciutat.
L’Acord incorpora el Marc Estratègic com a marc programàtic amb capacitat d’estructurar i fer
confluir compromisos d’acció sobre la base d’objectius compartits.
El Marc, que es va presentar i formalitzar públicament a la tercera jornada anual de l’Acord, es
va dissenyar de forma participativa amb membres de l’Associació Barcelona per l’Acció Social
i altres entitats que integren l’Acord.
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II. Participants de l’Acord
Des de la presentació pública de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva el gruix d’entitats,
institucions i organitzacions implicades i adherides ha anat augmentant any rera any.
L’Acord va néixer amb la voluntat de restar obert, amb caràcter permanent, a noves incorporacions d’entitats i organitzacions socials que s’hi volguessin sumar i participar.
• L’abril de l’any 2006, 235 entitats, institucions, empreses i universitats de la ciutat van
signar l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
• L’abril de l’any 2007, 375 organitzacions en formaven part.
• El juny de 2008, es va celebrar la tercera trobada anual de l’Acord aplegant a 404 		
organitzacions a l’Acord.
• A finals de desembre de 2008 són 411 les organitzacions adherides.
El següent gràfic mostra els diferents àmbits d’actuació de les 411 entitats, institucions i organitzacions adherides a l’Acord:
4,1 %

Cooperació

5,7 %

Cultura
Persones amb discapacitat

8,0 %
9,2 %

Inserció sociolaboral
Atenció a persones sense sostre
Medi ambient
Drogodependències

3,0 %
1,3 %
2,2 %

Educació i docència
Gais, lesbianes, homes i dones
transexuals i bisexuals

9,7 %
1,3 %

Dona
Interculturalitat i immigració

8,0 %
4,8 %

Infància i joventut
Plataformes veinals

10,5 %
3,8 %
12,3 %

Salut
Lleure

7,2 %
8,9 %

Gent gran
Altres

6,4 %

Moltes d’aquestes entitats treballen en més d’una de les àrees diferenciades.
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En aquest altre gràfic es pot apreciar les diferents tipologies d’organitzacions que conformen
l’Acord:

Col·legis
professionals
Empreses
2%
6%
Institucions
13%

Universitats
centres educatius
6%
Entitats
73 %
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III. Àmbits de treball de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Informació com a servei
Les xarxes d’acció
Impuls a projectes de col·laboració
Jornada Anual de l’Acord
Marc Estratègic per a l’Acció Social
Intercanvi d’experiències i aprenentatges: 			
fer visible el valor de la col·laboració
3.7 Presència i participació de l’Acord en espais externs:
jornades, congressos i fòrums

3.1 Informació com a servei
Al llarg del 2008 s’ha treballat per la consolidació i millora dels instruments i serveis de dinamització de l’Acord:
• Portal de referència: www.bcn.cat/barcelonainclusiva
El portal web de l’Acord s’ha anat millorant mica en mica: nova imatge, nous serveis i més
actualitat.
En el transcurs de l’any 2008 s’ha fet difusió de més de 190 activitats, actuacions i projectes.
• Butlletí electrònic
L’Acord elabora de forma mensual un butlletí electrònic on s’informa i es difon algunes de
les activitats inclusives més rellevants que es realitzen durant aquelles quatre setmanes a la
ciutat així com d’altres temes d’interès.
Així doncs, s’han elaborat onze butlletins que s’han enviat a tots els membres de l’Acord a
través del correu electrònic i en format paper per aquelles entitats o organitzacions que no
disposen d’aquest recurs. Els butlletins també es poden consultar a través del portal web de
l’Acord.
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• Agenda inclusiva: Informació d’interès sobre temes clau
L’agenda inclusiva és un servei que permet consultar les activitats i actes relacionats amb
l’àmbit inclusiu que es porten a terme a la ciutat així com d’altres esdeveniments que poden
ser d’interès per a la ciutadania.
• Directori de les organitzacions per objectes i àmbits d’actuació: gent gran, lleure, salut, etc.
El Directori d’entitats de l’Acord és un instrument que permet consultar les dades de contacte
de totes les organitzacions adherides a l’Acord: en quin àmbit treballen, a qui van dirigides
les seves actuacions, accedir de manera directa a la seva pàgina web, etc.
• Galeria de Vídeos
La galeria de vídeos ha estat un element de nova incorporació a la web que ha permès difondre i consultar alguns dels vídeos realitzats com per exemple:
• “24 hores de la vida social a la ciutat”, juny 2008. Mostra la ciutat, en els seus aspectes
socials, com una construcció col·lectiva.
• “El camí es fa gran”, maig 2008. Vídeo de presentació del consell assessor de la gent gran.
• Recull de Premis del Consell Municipal de Benestar als Mitjans de Comunicació 2007.
• “Kaló d’Aquí”, conte gitano del segle XX presentat pel Consell Municipal del Poble Gitano
el maig de 2008.

3.2 Les xarxes d’acció
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsen xarxes d’acció integrades per organitzacions socials de la ciutat amb la finalitat d’aprofundir en el treball compartit pels diferents agents implicats i dirigir-lo cap a objectius estratègics i operatius comuns.
Actualment, 134 entitats de la ciutat formen part activa d’una o més xarxes d’acció de
l’Acord.
Fins al moment s’han constituït sis xarxes d’acció:
• Xarxa d’atenció a persones sense sostre
• Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància i adolescència
• Xarxa d’inserció sociolaboral
• Xarxa d’acollida
• Xarxa de suport a famílies cuidadores
• Xarxa B3: Barcelona, beneficis i benestar
9

Xarxa d’atenció a persones sense sostre
Es va constituir l’abril de 2006 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 i incentivar 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.
Així, els objectius de la xarxa són:
• Compartir coneixement, experiències i informació, tot estimulant la reflexió i el diàleg, per
millorar l’orientació i eficàcia dels serveis i recursos.
• Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.
• Donar impuls a la innovació.
• Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania sobre les situacions de necessitat i les accions que
s’hi realitzen.
Organitzacions que integren la xarxa (24):
• Arrels Fundació
• Associació Atra
• Associació Centre d’Acollida Assís
• Associació Rauxa
• Associació per la reeducació i la reinserció social Lligam
• Associació Social Yaya Luisa
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Centre Obert L’Heura
• Companyia Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül - Llar de Pau i Obra Social Santa Lluïsa
de Marillac
• Congregación Siervas de la Pasión
• Comunitat de Sant Egidi
• Cooperativa Suara
• Creu Roja Barcelona
• Engrunes
• Fundació FIAS - Prisba Serveis
• Fundació Futur
• Fundació Mambré
• Fundació Maria Raventós
• Fundació Quatre Vents
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•
•
•
•
•

IReS
Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu - Serveis Socials
Parròquia Sant Miquel del Port - Projecte Sostre
Progess
Ajuntament de Barcelona

Accions realitzades 2008
•
•
•
•

Recompte censal nocturn de Barcelona i valoració.
Acord sobre les línies estratègiques, els objectius i les accions de la xarxa
Elaboració del pla de treball 2009-2010
Creació i posta en marxa de tres grups de treball:
• Recompte - diagnosi: execució del projecte i valoració.
• Catàleg de serveis: actualització del contingut de les fitxes de definició dels diferents serveis
del catàleg.
• Intervenció en persones sense sostre: concreció de la temàtica a abordar (salut mental).

Pla de treball 2009
• Revisió, seguiment i consens de les diferents propostes aportades pels diferents grups de
treball del 2008.
• Retorn de la valoració del Recompte censal
• Activitat dels tres grups de treball:
• Diagnosi: elaboració de la proposta de diagnosi de sense sostre al carrer prevista pel
2010 i elaboració de la proposta d’indicadors per a la recollida de dades conjunta sobre
l’actuació.
• Catàleg de serveis: elaboració del catàleg de les diferents entitats de la Xarxa Sense Sostre
i vinculació a la pàgina web de l’Acord Ciutadà.
• Intervenció en persones sense sostre: realització d’unes Jornades sobre el treball amb les
persones sense sostre amb problemes de salut mental.
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Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància i adolescència
Es va constituir l’abril de 2006 amb la finalitat d’avançar en la definició de criteris i orientacions per configurar un model de centre obert de la ciutat de Barcelona. El funcionament és
mitjançant sessions de treball monogràfiques sobre aspectes clau del model per tal d’aprofundir
en conceptes, sistematitzar el coneixement pràctic, compartir experiències, etc.
Així, els objectius de la xarxa en aquesta primera etapa són:
• Avançar, des d’una visió estratègica i de ciutat, en la definició de criteris i orientacions en
termes de model per tal de fonamentar la definició de les condicions i les característiques
comunes de la Xarxa de Centres Oberts.
• Crear un llenguatge i una cultura compartida a partir de l’intercanvi de coneixements i perspectives sobre la realitat en la que s’incideix i s’actua.
Organitzacions que integren la xarxa (15):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Associació Esplai - CO L’Esquitx
Associació Educativa Integral del Raval - CO Estel d’Assís
Càritas - CO Glamparetes
Càritas - CO Torre Baró
Casal dels Infants - CO Casal Infantil
Casal dels Infants - CO Adolescents
Fundació Adsis - CO Adsis Carmel
Fundació CO Joan Salvador Gavina
Fundació Pare Manel
Fundació Privada Catalana Comtal - CO Tria
Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure - CO Cel
Parròquia St. Bernat de Claravall - CO Ciutat Meridiana (Centre Cruïlla)
Parròquia St. Joan Bosco - CO Don Bosco
Salesians St. Jordi - CO Martí Codolar
Ajuntament de Barcelona

Accions realitzades 2008
• Finalització del primer monogràfic sobre el “Treball amb famílies” i presentació dels resultats.
• Elaboració del segon monogràfic: “Procés de seguiment individualitzat dels infants i adolescents dels centres”.
Pla de treball 2009
• Finalització i presentació del segon monogràfic.
• Concreció i elaboració del tercer monogràfic: “Coordinació i treball conjunt amb els serveis
socials: corresponsabilitat i complementarietat”.

Xarxa d’inserció sociolaboral
La Xarxa d’inserció sociolaboral es va constituir de manera formal el mes d’abril de 2006 amb
la finalitat de propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l’estratègia d’inclusió
sociolaboral a la ciutat de Barcelona.
Per part de l’Ajuntament, aquesta xarxa està coordinada per Barcelona Activa, i també l’impulsa
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Direcció d’Acció Social.
Els objectius principals de la xarxa són:
• Impulsar un espai de treball des del qual definir models i estratègies d’intervenció envers la
inserció sociolaboral de les persones amb més dificultats.
• Compartir el coneixement, identificar les bones pràctiques i impulsar accions innovadores.
• Amplificar i optimitzar la capacitat dels recursos existents: millorant els sistemes d’informació
i els circuits d’atenció i derivació de les persones, incrementant l’agilitat en les respostes,
potenciant intercanvis que facin més visible i eficaç la nostra acció col·lectiva.
Organitzacions que integren la xarxa (49):
•
•
•
•
•
•
•
•

Acció Solidària contra l’Atur
ACEI, Associació Catalana d’Empreses d’Inserció
AIRES, Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya
Anem per Feina (Coordinadora per la Inserció Sociolaboral)
APPS, Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental
Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut Femenina (ACISJF)
Associació CIVIC, Iniciatives socials i ocupació
Associació Joia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Associació Sociocultural Ibn Batuta
Bona Voluntat en Acció
Càritas Diocesana de Barcelona
Casal dels Infants
CC.OO.
CEAR, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Centre Cruïlla
Centre de Joves Sant Martí (GEDI, Gestió i Disseny)
Centro Juvenil de Adolescentes de El Carmelo (CEJAC)
Creu Roja de Catalunya
Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya
Femarec, SCCL
Fem-ho, obras y reparaciones
FIAS, Fundació Innovació per l’Acció Social
Fundació Adsis
Fundació Ared
Fundació Comtal
Fundació Els Tres Turons
Fundació Engrunes
Fundació Èxit
Fundació Formació i Treball
Fundació Futur
Fundació Prahu, Projectes i ajuts Humanitaris
Fundació Secretariado Gitano (Acceder)
Fundació Tot Raval
Fundació Trinijove
Fundació Un Sol Món
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Impulsem SCCL
Insercoop SCCL
IRES, Institut de Reinserció Social
Plataforma ciutadana per a una Empresa Inclusiva a Catalunya
Probens, Promoció i Benestar Social
Ravaltext
Recollim, Centre de Reinserció social
SSIM, Servei Solidari i Missioner (Caputxins)
Surt, Associació de Dones per la Inserció laboral
UGT de Catalunya

• Barcelona Activa, SA
• Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
• Ajuntament de Barcelona
Accions realitzades 2008
• Millores al Portal de Recursos
• Jornada anual amb la presentació dels objectius i inici del disseny del pla de treball 2009.
Pla de treball 2009
• Acord sobre el pla de treball 2009
• Comissions de treball:
• Relació/ Interlocució amb les empreses
• Inserció col·lectiu joves en risc d’exclusió i abandonament escolar prematur
• Emprenedoria inclusiva
• Menú d’activitats al voltant de cinc blocs temàtics:
1. Xerrades, conferències, tallers i seminaris
2. Dinars en xarxa
3. Xarxa de xarxes
4. Visites
5. Trobades amb empreses
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Xarxa d’acollida
La xarxa d’acollida, que es va presentar de manera formal l’abril de 2007, s’organitza amb la
voluntat de generar espais compartits d’informació, orientació, assessorament i cobertura de
necessitats bàsiques a persones i famílies nouvingudes, que s’instal·len a la ciutat en condicions de fragilitat social i relacional. Aquesta xarxa l’impulsa la Direcció d’Immigració de
l’Ajuntament de Barcelona.
Així doncs, el principal objectiu de la xarxa és facilitar la col·laboració entre les entitats que treballen en l’àmbit de la immigració i els serveis socials de base de l’Ajuntament de Barcelona.
Organitzacions que integren la xarxa (90):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accem
ACISI, Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat
ACISJF - in via
Adoratrius Esclaves del Santíssim Sacrament i de la Caritat
Anem per Feina
Apropem-nos (coordinadora d’entitats)
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya, AMIC-UGT
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació Catalana d’Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants (ACATHI)
Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR)
Associació de Comerciants de Creu Coberta
Associació Cultural-Educativa i Social-Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP)
Associació Exil
Associació Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil
Associació per a joves TEB
Associació Maloka-Colombia
Associació Martinet per l’Educació

• Associació Mujeres Bolivianes
• Associació Mujeres Latinas Sin Fronteras
• Associació per a la Promoció i la Inserció Professional (APIP)
• Associació Salut i Família
• Associació Sociocultural Ibn Batuta
• Associació Sociocultural La Formiga
• Associació de Suport a Organitzacions Xilenes (ASOPXI)
• Associació SURT
• Associació de Treballadors Marroquins a Catalunya (ATIMCA)
• Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya
• Associació d’Uruguaians a Catalunya
• Associació de Veïns Esquerra Eixample
• Associació de Veïns i Veïnes El Besòs
• Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà (AVBC)
• Associació de Veïns per a la Revitalització del Casc Antic
• Associació WAFAE
• ATLÀNTIDA -Professionals per la Interculturalitat
• Bona Voluntat en Acció
• Caputxins de Sarrià
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Casa Eslava
• Casal Argentí a Barcelona
• Casal dels Infants per l’acció social als barris
• Centre d’Acollida Assís
• Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional Sant Martí
• Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya (CISEC)
• Centre Juvenil d’Adolescent del Barri del Carmel (CEJAC)
• Centro Filipino Tuluyan
• Centro Peruano en Barcelona
• CITE-CCOO (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers- SAIER)
• Col·lectiu Al Hanan - Accions contra l’exclusió
• Col·legi d’Advocats de Barcelona
• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR)
• Comunitat Sant Egidi
• Confederació de Comerç de Catalunya - Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona
• Creu Roja
• Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (EICA)
17
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Esplais Catalans (ESPLAC - coordinadora d’entitats)
FedeLatina (coordinadora d’entitats)
Federación de Bolivianos en Catalunya (FEDEBOL)
Federació d’Associacions de Gent gran de Catalunya (FATEC)
Fundació Adsis
Fundació Babel Punto de Encuentro
Fundació COMTAL
Fundació Escó
Fundació FICAT
Fundació Formació i Treball
Fundació Migra Studium
Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa
Fundació Privada Benallar
Fundació Privada OMNES
Fundació Privada Prahu, Projectes i Ajuts Humanitaris
Fundació Privada Putxet
Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
Fundació Privada Trinijove
Fundació Privada Viarany - Centre Convivim
Fundació Tot Raval
GEIPPES, Grup d’Educadors per la Integració de Persones en Perill d’Exclusió Social
Lluïsos de Gràcia
Metges del Món Catalunya
Òmnium Cultural
Poble Sec per a Tothom
PROBENS - Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar Social
Ravalnet
Red Solidaria Barcelona
Religioses de Maria Inmaculada
Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats (9 Barris Acull - coordinadora
d’entitats)
Servei Solidari i Missioner dels Caputxins de Catalunya (SSIM)
Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE)
Xarxa Comunitària de Sant Antoni (coordinadora d’entitats)
Subdelegació del Govern
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Accions realitzades 2008
• Grups de treball
• XESAJE (Xarxa d’assessorament jurídic)
• Coordinadora de la llengua
• Jornada anual de la xarxa
• Elaboració de la web de la xarxa (pendent d’activar-se)
Pla de treball 2009
• Grups de treball
• XESAJE (Xarxa d’assessorament jurídic)
• Coordinadora de la llengua
• Xarxa d’interculturalitat (vinculada al nou Pla d’Interculturalitat de Barcelona a elaborar-se
el 2009)

Xarxa de suport a famílies cuidadores
La xarxa d’entitats de suport a famílies cuidadores es va crear l’abril de 2007 amb la finalitat
d’avançar en el reconeixement i visualització de la tasca que desenvolupen les entitats en el
suport a famílies cuidadores. La missió consensuada es concreta en la voluntat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat en l’acompanyament i el suport a les famílies cuidadores que
atenen a persones que pateixen malalties vinculades a processos de pèrdua d’autonomia.
Per tant, els objectius de la xarxa en aquesta primera etapa són:
• Millorar conjuntament la capacitat d’orientació i eficàcia de les respostes de suport a famílies
cuidadores analitzant la situació actual, identificant itineraris de suport, detectant buits en el
circuit de suport, millorant la coordinació, etc.)
• Sensibilitzar, visibilitzar i promoure el reconeixement públic a la tasca que desenvolupen
els cuidadors/es no professionals a la ciutat (sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre
aquestes situacions, posar aquestes problemàtiques a l’agenda pública, etc.)
• Proposar criteris d’atenció i intervenció
• Compartir coneixement i intercanvi d’experiències
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Organitzacions que integren la xarxa (10):
• Associació Alzheimer Catalunya
• Associació Catalana Parkinson
• Associació Catalana Traumàtics Cranio-Encefàlics (TRACE)
• Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB)

•
•
•
•
•
•

Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)
Fundació Privada d’Ajuda Oncològica
Fundació Privada Jubert Figueras
Fundació Privada Uszheimer
Agència de Salut Pública de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Accions realitzades 2008
• Reunió constitutiva de la xarxa amb la presentació de les entitats i la reflexió sobre els beneficis de l’acció conjunta, els condicionants i les propostes de procés de treball, a partir de les
aportacions fetes a les entrevistes prèvies amb cada entitat.
• Reunions de definició i concreció del pla de treball de la xarxa.
Pla de treball 2009
• Elaboració de l’Informe sobre “La Salut de les persones Cuidadores de persones amb dependència o discapacitat a Barcelona” a partir de l’Enquesta de Salut que realitza l’Agència de
Salut Pública de Barcelona. Edició i presentació en una jornada.
• Recollida i anàlisi dels materials publicats com a guies o catàlegs sobre recursos per a famílies cuidadores. Posteriorment es valorarà la necessitat d’elaborar una guia destinada als i les
professionals i les famílies cuidadores.
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Xarxa B3: Barcelona, Beneficis, Benestar
La Xarxa B3: Barcelona, Beneficis, Benestar, que es va presentar formalment el mes d’abril de
2007, neix amb la finalitat de fomentar la cultura de col·laboració entre el sector públic, agents
socials i agents econòmics de la ciutat de Barcelona. Aquesta xarxa impulsada per la Secretaria
Tècnica de l’Acord.
Amb aquesta finalitat, la Xarxa B3 actua com a:
• Mecanisme de promoció i suport per al desenvolupament de la responsabilitat social de
l’empresa.
• Instrument de gestió i canalització de la col·laboració entre les empreses i les iniciatives i
projectes del teixit social.
• Articulador de projectes innovadors i estratègics entre empreses, entitats socials i administració pública.
Així, els objectius de la xarxa són:
• Fomentar la cultura de col·laboració i responsabilitat social de l’empresa:
• Accions i iniciatives orientades a crear un clima favorable per al desenvolupament de l’acció
social del sector empresarial.
• Articulació i gestió de la col·laboració.
• Canalització dels patrocinis i ajuts empresarials vers els programes socials de la ciutat a través dels projectes desenvolupats per les entitats i teixit social de Barcelona.
• Fomentar i facilitar la cultura de col·laboració entre els agents socials i els agents econòmics
de la ciutat de Barcelona.
• Cercar i establir els mecanismes de cooperació per tal de consolidar i tirar endavant aquest
tipus d’iniciatives emfatitzant la cultura de la responsabilitat social empresarial.
Accions realitzades 2008
• Canalització d’oportunitats de col·laboració entre els agents socials de la ciutat.
• Prospecció de noves col·laboracions.
Pla de treball 2009
• Constitució d’un grup motor integrat per algunes de les entitats de l’Acord, institucions i empreses que ja col·laboren de manera estable amb la xarxa.
• Consolidació de la xarxa com a promotora, catalitzadora i canalitzadora de noves oportunitats
de col·laboració.
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3.3	Impuls a projectes de col·laboració
• Banc de Productes no Alimentaris
• L’Auditori Apropa
• Programa d’Activitats Culturals d’Acció Social (PACAS)
• Festival Solidari DJs Contra la Fam
• Tot l’Any pot ser Nadal
• Altres col·laboracions endegades

Banc de Productes no Alimentaris
Descripció
El Banc de Productes No Alimentaris és un servei que gestiona productes procedents del mecenatge i de donacions d’empreses, amb la voluntat de distribuir aquest material a les entitats
de l’Acord Ciutadà que atenen a població en risc d’exclusió social.
Aquesta iniciativa sorgeix l’any 2006 de la unió de dos projectes de gestió de productes impulsats per l’Associació Cívica La Nau i la Fundació IReS, Institut de Reinserció Social.
Des dels seus inicis més de 90 empreses i entitats han donat materials i productes per a la
seva manipulació i/o distribució que s’han repartit a més de 150 organitzacions i entitats sense
ànim de lucre de la ciutat; i 149 persones han realitzat 14.315 hores de Treballs en benefici
de la Comunitat.
Al llarg del 2008 s’han repartit més de 500 tones de productes.
Durant la campanya de Nadal es van rebre 8.234 joguines per a repartir a infants de la ciutat
en situació de vulnerabilitat social.
Actualment, s’està elaborant la web del banc de productes, on les entitats de l’Acord podran
consultar els productes i materials que hi ha disponibles, i posar-se en contacte per realitzar la
comanda.
Organitzacions promotores
•
•
•
•
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Ajuntament de Barcelona
Associació Cívica La Nau
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Fundació IReS, Institut de Reinserció Social

Associació Cívica La Nau
L’activitat principal de l’Associació Cívica La Nau és la recollida de productes no alimentaris (especialment productes de neteja i d’higiene personal) de les empreses col·laboradores
per després distribuir-los entre les entitats que realitzen una acció directa amb els diferents
col·lectius en risc d’exclusió social.
L’Associació Cívica La Nau participa en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva treballant
en xarxa amb altres entitats el que permet redistribuir altres tipus de productes que siguin
d’utilitat per a les entitats de la ciutat.
L’any 2008 s’han repartit més de 8500 bosses a col·lectius en risc d’exclusió social per Nadal
i pel dia Internacional de la gent Gran.
Per dur a terme les diferents accions i activitats, l’associació compta amb la participació de 40
membres voluntaris/es que col·laboren en funció de la seva disponibilitat horària i del projecte
a desenvolupar.
Organitzacions participants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
ACASC, Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya
APIP, Associació per a la Promoció i la inserció professional
Arrels Fundació
Asociación Social Yaya Luisa de Barcelona
Associació Aunar
Associació Bona Voluntat en Acció
Associació Catalana “La llar” de l’afectat d’esclerosi múltiple
Associació Sagrada Família
Aunar
Avismon Catalunya
Càritas Diocesana de Barcelona
Casal d’hostafrancs
Centre d’Acollida Assís
Col.legi Josep Pla
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Fàtima
Fundació Ared, Fundació per a la reinserció de les dones
Fundació Innovació per a l’Acció Social
Fundació Sant Llàtzer
Franciscanes misioneres
Germans de Sant Joan de Déu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hermanas de los Pobres
Hospital Nen Deu
L’Hora de Déu
Migracom
Monestir la visitació
Obra Misionera Ekumene
Centro Social Domingo Solà
Obra Mercedaria
Obra Social Cor de Maria
Obra Social Santa Lluisa de Marillac
Parròquia Cor de Maria
Parròquia Esperit Sant
Parròquia Mare de Deu
Parròquia Mare de Deu de la Miraculosa
Parròquia Mare de Deu del Coll
Parròquia Mare de Deu del Roser
Parròquia Mare de Deu dels Dolors
Parròquia Sagrat Cor de Jesús
Parròquia Sant Angel Custodi
Parròquia Sant Bernat
Parròquia Sant Francesc D’Assis
Parròquia Sant Josep Obrer
Parròquia Sant Medir
Parròquia Sant Pancraci
Parròquia Sant Tomas D’aqui
Parròquia Santa Maria de Sants
Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona
Renta Corporación
Sant Joan de deu
Sants3Ràdio-El3.org

IReS, Fundació Institut de Reinserció Social
La Fundació IReS, s’adreça fonamentalment a l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius en situació de risc social o amb dificultats socioeconòmiques i és una de les
dues entitats promotores del Banc de Productes no Alimentaris.
La gestió i distribució d’aquests productes la realitzen sobretot persones condemnades a realitzar un Treball en Benefici de la Comunitat, que compleixen Penes Alternatives de Presó, o
persones adscrites al Pla de Renda Mínima d’Inserció, que cobreix persones sense recursos a
qui es dóna suport per la seva inserció sociolaboral. El Banc també dóna cabuda a la participació de persones voluntàries.
Durant l’any 2008 42 persones adultes penades lleus (39 homes i 3 dones) han realitzat 5506
hores de treballs en benefici de la comunitat.
Actualment també s’ha obert la possibilitat de realitzar col·laboracions solidàries amb altres
entitats de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, com l’establerta amb la Federació de
Veïns i Veïnes de Barcelona, realitzant descàrregues d’aliments procedents de la Unió Europea
per posteriorment repartir-les a col·lectius en risc d’exclusió.
Organitzacions participants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACFUC
AFANOC
Associació Cívica La Nau
Associació E. Esquitx
Centre Juvenil Martí Codolar
Centre Obert Ciutat Meridiana
Centre Obert l’Heura
Centre Obert Joan Salvador Gavina
Cerma

•
•
•
•
•
•
•
•

Crac
Fundació Arrels
Fundació Marianau
Fundació Privada Pere Closa
Norai
Pis de joves
PRM
Voluntaris Badalona
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L’Auditori Apropa
Descripció
Des de l’any 2007 l’Auditori amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i
amb la Generalitat de Catalunya, obre la seva programació a l’assistència dels col·lectius socials
menys afavorits, com un instrument més per a la integració i la normalització, participant en
una activitat musical de qualitat en directe adreçada a tots els públics.
Aquest any s’ha ampliat l’àmbit d’aplicació del programa acollint també entitats socials que
treballen per millorar la qualitat de vida d’algunes persones, més enllà de la seva situació
econòmica.
L’Auditori treballa conjuntament amb els centres i associacions, perquè aquest programa sigui
un repte educatiu i un mitjà per desvetllar la motivació dels usuaris/es, orientant, assessorant
i formant als educadors/es socials dels centres perquè els usuaris/es puguin aprofitar millor
l’experiència del concert.
El projecte va ser presentat a les entitats i centres socials el 18 de setembre de 2008 a la 2na
Jornada L’Auditori Apropa, a la qual van assistir 140 persones representants del món social, on
4 entitats van tenir un espai on expressar la seva valoració dels projectes amb la música.
Balanç
• Al llarg de l’any 2.008 s’han ofert 8.995 places, de les quals 7.907 per exclusió social i
1.088 per altres col·lectius socials.
• S’han celebrat 252 concerts amb un balanç d’assistència trimestral creixent, des del seu
començament.
• 77 entitats de l’Acord Ciutadà han assistit a l’Auditori a través del projecte l’Auditori Apropa.
Organitzacions promotores
• Ajuntament de Barcelona
• L’Auditori
• Institut català assistència social. ICASS, del departament d’acció social de la Generalitat
de Catalunya
• Secretaria per a la Immigració, de la Generalitat de Catalunya
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Organitzacions participants
• AACIC, Associació d’ajuda als afectats
de cardiopaties infantils de Catalunya
• ABD, Associació Benestar 			
i Desenvolupament
• ACAP, Associació catalana per 		
al Parkinson
• ACCEM Barcelona
• ACELL, Federació Catalana d’esports
per a disminuïts psíquics
• ACISJF, Associació catòlica Internacional
de Serveis a la Juventut Femenina
• Actua, Associació de persones que vivim
amb VIH
• Adoratrius
• AIRES, Associació Intersectorial 		
de Recuperadors i Empreses Socials
de Catalunya
• APIP
• APPS, Federació Catalana pro persones
amb retard mental
• AREP
• ASPASIM
• ASPROSEAT
• Associació ACIDH
• Associació Alba
• Associació Casal dels Infants del Raval
• Associació Catalana de Cecs i Disminuïts
Visuals
• Associació d’Ajuda als Afectats 		
de Cardiopaties Infantils de Catalunya
• Associació Esclat
• Associació Joia
• Associació Joves cap a la Integració
de Persones Disminuïdes

• Associació nacional per a problemes
del creixement “Crecer”
• Associació per a joves TEB
• Associació Rauxa
• Associació Social Forma 21
• Associació Sòcio Cultural IBN BATUTA
• Associació sociocultural la formiga
• Benito Menni, Complex Assistencial
de Salut Mental
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Casal Argentí a Barcelona
• Casal dels Infants del Raval
• Centre d’acollida Assís
• Centre Obert Don Bosco
• Centre Obert Heura
• CEPS, Associació per a la creació
d’estudis i projectes socials
• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
• Companyia de les Filles de la Caritat
de Sant Vicenç de Paül
• Crecer Catalunya
• Creu Roja a Barcelona
• Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya
• Diputació de Barcelona
• Dona per la dona
• El Lloc de la Dona – Germanes Oblates
• Eulen Serveis Sociosanitaris, S.L.
• FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció
o d’Educació a la Infància 			
i l’Adolescència
• Fedelatina
• Federació Catalana de Voluntariat Social
• Federació ECOM Barcelona
• Front de solidaritat amb els disminuïts
físics
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• Fundació Ared, Fundació per a la
reinserció de les dones
• Fundació Arrels
• Fundació Can Ensenya
• Fundació Catalana del Síndrome de Down
• Fundació Comtal
• Fundació els Tres Turons
• Fundació Ginesta
• Fundació Gresol
• Fundació Ludàlia
• Fundació Migra-Studium
• Fundació Pere Mitjans
• Fundació Privada Hospitalitat
• Fundació Projecte Aura
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Salut i Comunitat
Grup Àgata
Institut Genus
INTRESS, Institut de Treball social 		
i servies socials
IPSS, Institut per a la promoció social 		
i de la salut
Migracom
Obra Social Santa Lluisa de Marillac
PROGESS
Ravalnet
Sant Joan de Déu, Serveis Socials
Servei Solidari i Missioner
Teb Barcelona

Programa d’Activitats Culturals d’Acció Social (PACAS)
Descripció
L’Associació Sociocultural DJs Contra la Fam és una plataforma creativa, que des de 2005 promou i treballa en diferents projectes culturals com a eina de transformació social.
A través del seu projecte PACAS, Programa d’Activitats Culturals d’Acció Social, amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, imparteix tallers professionalitzats gratuïts
per a entitats que treballen amb col·lectius de persones en risc d’exclusió social.
L’objectiu de programa es apropar disciplines artístiques i innovadores a sectors de la població
en risc de vulnerabilitat social i dotar a les entitats del material necessari per tal de què puguin
continuar oferint l’activitat en el futur. Per aquesta raó el taller es dirigeix als usuaris/es però
també als educadors/es i referents del centre.
Amb els tallers de PACAS, la Associació DJs CONTRA LA FAM cedeix en forma de donació tot
l’equip material i tecnològic necessari per a impartir l’activitat.
Els tallers, de contingut artístic urbà contemporani (fotografia digital, cine, DJ,...) són una forma
d’ajudar a persones en risc d’exclusió a evolucionar i a millorar el seu creixement personal.
Balanç
• Durant el 2008, diversos usuaris i usuàries d’entitats de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva han realitzat els 7 tallers organitzats pel PACAS: taller de dansa contemporània,
producció de so, il·lustració i pintura, foto documental, reciclatge de banderoles, iniciació al
teatre i expressió i taller de DJ.
• Als tallers han participat 59 persones de totes les edats.
Organitzacions promotores
• Ajuntament de Barcelona
• Associació Sociocultural DJs Contra La Fam
• Fundació La Caixa
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Organitzacions participants
•
•
•
•
•
•
•
•

ACISJF, Associació catòlica Internacional de Serveis a la Juventut Femenina
Associació Lligam
Associació Educativa Integral del Raval
Casal dels Infants del Raval
Fundació ADSIS
Gamar
Grupo Union
Obra Social Santa Lluisa de Marillac

Festival Solidari DJs Contra la Fam
Descripció
Des del 2005, l’Associació Sociocultural DJs Contra la Fam promou anualment el Festival
Solidari de Música Electrònica, Cine d’Avantguarda i Arts Visuals, amb l’objectiu de recollir
fons econòmics per contribuir al desenvolupament d’iniciatives socials a la ciutat de Barcelona, i sensibilitzar i acostar l’acció social a col·lectius que habitualment es considera allunyats
d’aquest món.
Aquest any també es va organitzar la Fira Entitats on les entitats beneficiaries del festival i de
PACAS van poder visualitzar les tasques i activitats que realitzen.
Tanmateix, per primer cop, es va realitzar el Showcase Pacas espectacle en el que van participar
en el festival els alumnes dels cursos PACAS més preparats per actuar en directe.
Balanç
• Al festival celebrat el 12 d’octubre al Mercat Fira de Bellcaire van assistir 1.699 persones
• L’objectiu de la recaptació va ser per a la donació a 4 entitats de l’Acord que atenen a persones en risc o situació d’indigència amb problemes de drogodependència i SIDA associats.
• Per molts factors, destacant els meteorològics, no es va poder recollir l’objectiu de recaptació que s’esperava, així, per tal de poder destinar la recaptació a les entitats beneficiàries,
l’associació, va organitzar una subhasta benèfica “Sprays contra la fam” on es van exposar 20
panells realitzats per artistes durant el festival, i on la meitat de la recaptació es va destinar
a les entitats beneficiàries del festival.
• Durant els 4 anys que s’ha celebrat el festival s’ha aplegat a més de 7.500 persones i recaptat fons per a 8 entitats que treballen per reduir l’exclusió social a Barcelona.
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Organitzacions promotores
• Ajuntament de Barcelona
• Associació Sociocultural DJs Contra la Fam
Entitats i institucions participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
ACASC, Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya
ACISJF – In Via
Àmbit Prevenció
ARED
Creu Roja a Barcelona
Associació Lligam
Associació Rauxa
Banc dels Aliments
Casa Amarilla
Centre Obert l’Heura
Congregación Siervas de la Pasión
Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
FIAS (Fundació Innovació per a l’Acció Social)
Fundació AKWABA
Gent Teranga
Joves Sant lldefons
La Terrasseta
Llar Santa Isabel
Obra Social Santa Lluisa de Marillac

Amb el recolzament de :
•
•
•
•
•
•
•

Casal d’Associacions de Barcelona
Asociación Cultural T45
Espai Jove de l’Eixample
Goethe Institut Barcelona
Mercats de Barcelona
Obra Social Fundació La Caixa
Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
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Altres col·laboradors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ADN
ADV
Arts Syncronic
Atrapalo.com
BcnWeek
Becool
B-guided
Bionade
Caixa Laietana
Chic $ Basic
Energy Control
Fellini
Fiestas Barcelona.org
HCC hotels
Hotel BAlmoral
Hotel Sillken Concordia
Hoteles Catalonia
Husa Hotels
INMAVA
Klubbers
La Plataforma de promo
LaMono Magazine
Marc Martí
Maumauunderground
Mondosonoro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montana Colors
Moritz
Myspace
NightSu Group
Nigth andDay
Nuggets
Numu
OnlyhouseMusic.org
Radio 3
Razgo
Relevant
Sandwich & Friends
ScannerTV
Sinapsis
Sinnamon
Sintetics
SONES
Sono
Test Phase.org
The Mystic Onion
Tracy Recording,
Uponyou
Vaqueros Barcelona
Vice
Waaau

“Tot l’Any pot ser Nadal”
Descripció
La companyia d’assegurances HDI va celebrar per cinquè any consecutiu el dinar solidari “Tot
l’any pot ser Nadal” convidant a persones amb pocs recursos econòmics i socials a la realització
d’una sèrie d’activitats i a celebrar l’arribada del Nadal compartint taula amb els treballadors
de l’empresa.
Aquest any l’activitat prèvia al dinar va ser la visita al Museu Marítim de Barcelona.
Durant el dinar les persones assistents van poder observar la exposició de les fotografies que
van realitzar els usuaris de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac durant el curs de fotografia
finançat per HDI Seguros i impartit per l’Associació Sociocultural DJs Contra la Fam, i gaudir
de l’actuació de “Los Ronderos”.
Balanç
• El 2008 la trobada va aplegar més de 150 de persones, entre els treballadors/es de la companyia i els usuaris/àries dels centres socials de les entitats FIAS Prisba Serveis i l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac.
• L’Associació Sociocultural DJs Contra la Fam va impartir un curs de fotografia documental a 9
usuaris de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i va mostrar una exposició de les fotografies
realitzades durant el curs.
• L’Associació Cívica La Nau va repartir 150 bosses amb productes d’higiene personal als assistents.
• El càtering va ser preparat per SURT, Associació de Dones per a la Inserció Laboral
Organitzacions promotores
• Ajuntament de Barcelona
• HDI Seguros
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Organitzacions participants
•
•
•
•
•
•

Associació Cívica La Nau
Associació Sociocultural DJs Contra La Fam
Fias – Prisba Serveis
Museu Marítim de Barcelona
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
Surt, Associació de Dones per a la Inserció Laboral

Altres col·laboracions endegades:
• Banc de Serveis
La Fundació IreS, amb el suport de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha establert
col·laboracions de prestació de serveis amb altres entitats de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Persones que compleixen mesures penals alternatives de presó a l’IReS realitzen serveis a entitats de l’Acord, com per exemple la manipulació i distribució de materials o
mobiliari, reforma o pintura del local, etc.
• Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva s’ha incorporat a la Taula de Participació Social
de la Comissió de Mesures Penals Alternatives impulsada pel Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i ha establert un acord de col·laboració per tal d’ampliar els treballs
en benefici de la comunitat a les entitats del tercer sector social i sense ànim de lucre que
integren l’Acord.
• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva iniciarà un projecte per oferir serveis de podologia a preus econòmics per a les entitats de l’Acord Ciutadà.
• Projecte d’implants i pròtesis dentals
Amb el suport de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva s’inicia l’elaboració d’un projecte per a la col·locació d’implants i pròtesis dentals per a la gent gran a preu inclusiu.
• Projecte de col·laboració amb una agencia de comunicació i publicitat
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha començat a treballar amb una agència de
comunicació, publicitat i art de la ciutat que de manera desinteressada vol col·laborar amb
entitats de l’Acord per oferir els seus coneixements i serveis a un projecte de suport a persones en situació de risc d’exclusió social.
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• Universitat de Barcelona
Es desenvolupa una línia de treball conjunt entre la Universitat de Barcelona i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva en favor d’una ciutat més inclusiva facilitant l’intercanvi
d’informació i de coneixements.
• Aigües de Barcelona - Grup AGBAR
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha establert un acord de col·laboració amb Aigües de Barcelona.

3.4 La Jornada Anual de l’Acord
El passat 10 de juny es va celebrar la Jornada Anual de Signants i Compromissaris de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, acte que va aplegar a més de 290 persones.
Un dels objectius de la sessió va ser presentar públicament el Marc Estratègic per a l’Acció
Social i visualitzar el procés d’elaboració d’aquest i els seus resultats (els documents elaborats
pel Marc i enriquits amb les aportacions, propostes i esmenes de tots els agents socials implicats).
També es va formalitzar el compromís de les entitats i institucions de l’Acord amb les prioritats
del Marc Estratègic convidant a totes les organitzacions a formular i incorporar els seus compromisos com a entitat.
Més de 20 entitats i institucions van donar a conèixer públicament, a través de tres taules de
treball simultànies, 136 compromisos (projectes i/o actuacions) de futur recollits per a desplegar els objectius estratègics d’actuació comuns del Marc.
Per tal de visibilitzar que la Barcelona Social és una construcció col·lectiva, es va projectar el
vídeo “24 hores de la vida social a la ciutat”. Aquest vídeo es va elaborar de manera compartida
i participada amb els membres de la Comissió de treball de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva.
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L’alcalde de Barcelona, el Excm. Sr. Jordi Hereu, i l’Ilm. Sr. Ricard Gomà, Segon Tinent d’Alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona van concloure la jornada encoratjant a totes les persones assistents a continuar treballant de manera col·lectiva per fer de Barcelona una ciutat més cohesionada i inclusiva.

3.5 Marc Estratègic per a l’Acció Social
El Marc Estratègic és l’instrument per a la millora dels resultats de l’acció social col·lectiva a la
ciutat. El Marc pretén establir continguts estratègics compartits que facin possible una gestió
més eficaç de les interdependències entre els diferents actors i sectors de la ciutadania.
Així, el Marc esdevé el marc programàtic de l’Acord, com a instrument, com un marc comú
d’actuació en el qual cada agent social concreta i defineix els seus objectius i les seves línies
d’actuació per tal d’aconseguir una acció coordinada i compromesa entre tots els agents amb
voluntat d’intervenció social de la ciutat.
Als inicis del procés d’elaboració del Marc Estratègic per a l’Acció Social es va realitzar l’anàlisi
dels canvis en la situació social de la ciutat, en el seu context metropolità, en els últims deu
anys.
Posteriorment es va identificar els fets i de les seves conseqüències socials més importants
i que més impacte estan tenint en la configuració de la realitat social de Barcelona. Aquesta
fase del procés va ser objecte d’un ampli procés participatiu entre les principals institucions i
entitats de la ciutat.
En tercer lloc, es van elaborar el document propositiu, en el que es van marcar 10 objectius
de ciutat i 4 vectors o eixos estratègics, que assenyalen els camins a seguir per tal d’assolir els
objectius proposats. També es van realitzar sessions de treball amb les entitats implicades en
el procés per a la construcció del mapa d’accions i compromisos de la ciutat.
El mes de juny, tal i com s’ha senyalat, el Marc va ser presentat a la passada Jornada Anual
de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i Presentació Pública del Marc Estratègic per a
l’Acció Social, on es va poder visualitzar el mapa de compromisos de més de 20 institucions i
entitats de Barcelona.
A l’any 2009 està previst realitzar un procés de seguiment i impuls del Marc, amb la elaboració
dels indicadors socials de ciutat i el seguiment dels compromisos adoptats.
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3.6	Intercanvi d’experiències i aprenentatges:
fer visible el valor de la col·laboració
Aprenentatges des de l’experiència: 						
Pràctiques d’inclusió des de la diversitat del poble gitano
En el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva la Fundació Secretariat Gitano va
promoure, el passat mes de maig, la jornada “Aprenentatges des de l’Experiència: Pràctiques d’Inclusió des de la Diversitat del Poble Gitano”, en la qual es va articular un espai de
diàleg, concertació i acció cooperativa, posant en pràctica el compromís per a la inclusió de la
comunitat gitana a la nostra ciutat comprometent-nos a treballar des de la proximitat i sobre
la base d’uns objectius compartits.
Van participar més de 80 persones representant a una quinzena d’entitats i organitzacions de
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Els principals objectius de la trobada van ser:
• Compartir i intercanviar coneixements i reflexions a l’entorn d’iniciatives, experiències i accions relacionades amb els objectius de l’Acord Ciutadà.
• Facilitar dinàmiques d’interrelació que millorin l’intercanvi i l’aprenentatge per a la inclusió
del poble gitano.
• Donar el suport i l’impuls adequats per crear espais de diàleg i interrelació.
• Desplegar i donar a conèixer un marc d’accions orientades a la plena inclusió social del poble
gitano.
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3.7	Declaració:
“La Barcelona Social fa front a la Crisi i a l’exclusió”
El 17 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa les organitzacions que integren l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva de manera conjunta amb
l’Ajuntament de Barcelona van fer pública la Declaració “La Barcelona Social fa front a la
Crisi i a l’Exclusió”.
La Declaració expressa la veu de la Barcelona Social on l’Ajuntament de Barcelona i les
entitats socials van refermar, en aquest context de crisi econòmica, el compromís d’acció i de
treball compartit en la direcció d’una Barcelona més inclusiva i solidària.
Es va destacar que es considera que les polítiques públiques d’inclusió i el treball en xarxa
amb els actors socials són pilars fonamentals per seguir construint una Barcelona més compromesa amb el benestar de tothom.
Barcelona té un model de resposta a la crisi que aposta per enfortir les polítiques d’inclusió
social, per mantenir les inversions públiques en equipaments, i per impulsar una economia
diversificada, creativa i sostenible.
Així es va afirmar que les polítiques públiques d’inclusió i el treball en xarxa amb les entitats
han estat un factor de cohesió i solidaritat indubtable. En conjunt s’ha destinat una despesa
global de 112,5 milions d’Euros durant el 2008 que ha fet possible que més de 110.000
persones vulnerables no estiguin en situació d’exclusió social, es trobin ateses i vinculades a
trajectòries d’inclusió.
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3.8	Presència i participació de l’Acord en espais externs:
jornades, congressos i fòrums
• VI Conferència de l’Associació Amèrica Europa de Regions i Ciutats, AERYC. “Cohesió social
i governança democràtica: Per unes ciutats i regions més inclusives”
L’Ajuntament de Barcelona, que presideix l’Associació AERYC des de novembre del 2008,
va organitzar la VI Conferència d’AERYC celebrada el mes de desembre a Barcelona i que va
aplegar a més de tres-centes persones de diferents nacionalitats. Entre aquestes, estaven representades entitats de l’Acord com el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya, l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
i la Fundació Tot Raval.
L’objectiu d’aquestes jornades era esdevenir un espai de trobada internacional d’experiències
i nous plantejaments, i un espai de participació on constatar la importància de la forma de
governar i la implicació de la societat civil en el futur de les seves ciutats i regions.
L’associació AERYC és un moviment de regions, ciutats i organitzacions de professionals no
lucratives, que té com a objectiu promoure la governança territorial democràtica com una
nova forma de governar i gestionar els territoris, investigant i formant, avaluant i difonent
aquest nou art de governar i gestionar el desenvolupament humà en regions i ciutats.
• Building Inclusion: Accés a l’habitatge i inclusió social a Europa
Aquest projecte europeu del qual l’Ajuntament en forma part, pretén aconseguir la millora
de l’accés a l’habitatge en condicions d’igualtat a través d’ampliar el coneixement de les polítiques desenvolupades a altres països en aquesta matèria pel col·lectiu immigrant i per les
minories ètniques. L’objectiu és reflexionar, debatre i compartir coneixements per tal d’ajudar
en el disseny de les polítiques públiques d’habitatge i de serveis públics. El mes de novembre
van visitar Barcelona com a seu de bones pràctiques en matèries d’inclusió i es va presentar
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
• FACE, Fondation Agir Contre l’Excusion
L’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb Aigües de Barcelona- Grup AGBAR, va participar a la Conferència organitzada per FACE a Montpellier el 20 de novembre sobre “Empreses,
diversitat, igualtat de tracte i treball”, on va ser presentat l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva.
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FACE, Fondation Agir Contre l’Exclusion, és una fundació francesa d’utilitat pública, que
agrupa més de 2500 empreses privades que participen en polítiques locals de prevenció i de
lluita contra l’exclusió social de manera conjunta amb la resta d’actors associatius i institucionals locals.
• “The Open Days 2008”
En el marc de la Setmana Europea de Regions i Ciutats, l’Ajuntament de Barcelona va participar a les jornades “The Open Days 2008”, organitzades per la Comissió Europea.. La nostra
ciutat va ser convidada per a compartir l’experiència de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva a la sessió de trajectòries integrades per a una inclusió social i econòmica activa.
A la Conferència es posà èmfasi en el rol capdavanter que han de tenir les autoritats locals i
regionals pel que fa al disseny i l’administració de polítiques d’inclusió a nivell local que permetin una inclusió activa de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.
Es van visibilitzar casos de bones pràctiques en polítiques de cohesió, basades en la coordinació efectiva de polítiques de treball i polítiques socials, així com en la governança democràtica i la participació. L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva es va presentar com a
un dels exemples a seguir en aquesta línia de treball.
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IV. L’intern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva
Comissió de treball de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Al llarg de l’any 2008 la Comissió de treball de l’Acord s’ha reunit en tres ocasions: en primer
lloc, el 8 de maig per fer el seguiment de l’Acord i preparar la jornada anual i presentació pública del Marc Estratègic per l’Acció Social. En segon lloc, el dia 5 de juny per acabar de concretar
el desenvolupament de la Jornada així com fer el primer visionat del vídeo “24 hores de la vida
social a la ciutat de Barcelona” i enriquir-lo conjuntament amb les aportacions i propostes de
les 18 entitats i institucions que integren la Comissió. I, en últim terme el 3 de juliol de 2008
per avaluar i fer balanç de la Jornada de l’Acord i presentació del Marc així com treballar les
bases per l’elaboració del Pla Director 2008-2011 de l’Acord.
La Comissió de treball de l’Acord està integrada per:
• Acció Solidaria Contra l’Atur
• ACISF - in Via
• Ajuntament de Barcelona
• Associació de Familiars i Amics de nens Oncològics de Catalunya
• Associació Salut i Família
• Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia
• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
• Consell de la Joventut de Barcelona
• Creu Roja de Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Federació Catalana de Voluntariat Social
• Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental
• Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
• Fundació Catalana PRISBA
• Fundació privada ESCO
• Institut de Reinserció Social
• Institut GENUS
• Unió General de Treballadors de Catalunya
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Sessions de treball internes de l’Ajuntament de Barcelona
entorn a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
L’any 2008 s’han realitzat dues sessions de treball internes, una el 5 de maig i l’altra el 13 de
juny de 2008. Aquestes sessions han estat un espai de reflexió i treball entorn a l’Acord.
La primera sessió tenia per objecte analitzar la situació en la que es trobava l’Acord així com
recollir i conèixer les inquietuds, la visió i l’experiència de totes les persones implicades a nivell
intern en el procés. Per tal de què tots els assistents comptessin amb la mateixa informació es
va elaborar un document de treball sobre la definició i situació en la què es trobava l’Acord en
aquell moment.
La segona trobada va servir per aprofundir en l’estat de les sis xarxes d’acció existents ja que
es són una dimensió clau de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. El resultat del procés va servir per orientar el contingut del Pla Director 2008-2011 de l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva.

Presentació de les bases per a l’elaboració
del Pla Director 2008-2011 de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva.
L’elaboració del Pla Director 2008-2011 respon a la voluntat de crear un pla de treball que
orienti les línies estratègiques i de treball de l’Acord. Les bases per a l’elaboració del Pla Director 2008-2011 de l’Acord es van compartir amb els membre de la Comissió de treball de
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
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V. Llistat d’organitzacions

A.C.A, Associació Coordinadora Ancianitat
AACIC, Associació d’ajuda als afectats de cardiopaties infantils de Catalunya
ABC, Associació de Bipolars de Catalunya
ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
ACAP, Associació catalana per al Parkinson
ACAPPS, Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes
ACASC, Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya
ACATHI, Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i transsexuals Immigrants.
Acció contra la violència domèstica
Acció Solidària contra l’atur
ACEI, Associació catalana d’empreses d’inserció
ACELL, Federació Catalana d’esports per a disminuïts psíquics
ACFUC, Associació catalana de familiars i usuaris i col•laboradors de centres geriàtrics assistits
ACISJF, Associació catòlica Internacional de Serveis a la Juventut Femenina
ACOTE, Associació cultura i oci Tercera edat
ACSAR, Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als refugiats
ACSFCEM, Associació Catalana pel síndrome de Fatiga Crònica
Actúa SCCL
Actua, Associació de persones que vivim amb VIH
ADEGG, Associació en defensa de la gent gran
Adoratrius
AEC- GRIS, Grup de Reinserció i Inserció Social
AEP Desenvolupament Comunitari
AFANOC, Associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya
AFOPA, Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la gent gran de Catalunya
Agència d’ecologia urbana de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Agrupació Excursionista “Catalunya”
Agrupació Gent Gran Trinitat Vella
AIRES, Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya
AJEC, Associació de joves estudiants de Catalunya
AJUBA, Associació de Gent Gran Jubilats del Barcelonès
Alzheimer Catalunya
Àmbit Prevenció
Amics de la Gent Gran
APIP, Associació per a la Promoció i la inserció professional
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APPS, Federació Catalana pro persones amb retard mental
APRISE E.I, Associació per a la Promoció d’Iniciatives Socials i Econòmiques,
Apropem-nos
APTS, Associació Promotora del Treball Social
Àrea de Polítiques Socials d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
AREP, Associació per a la rehabilitació del malalt psíquic
Arrels Fundació
Asociación de Ayuda a la Mujer la Pizarra de Raimunda
Asociación de familiares Valldaura
Asociación de jubilados de Hidroeléctrica de Cataluña
Asociación de prejubilados y jubilados SEAT
Asociación jubilados y pensionistas Renfe en Cataluña
Asociación M.A.T.A.
Asociación Social Yaya Luisa de Barcelona
ASOPXI, Associació de suport a organitzacions xilenes
ASPACE
ASPANDIES, Associació de pares de nens amb dificultats especials
ASPASIM
Assemblea Local de la Creu Roja a Barcelona
Assistència i gestió integral
Assoc. de Veïns i veïnes de Coll- Vallcarca
Assocació catalana de residents senegalesos
Associació Amisi
Associació Aunar
Associació Bona Voluntat en Acció
Associació Casal dels Infants del Raval
Associació casal Gent Gran Verneda Alta
Associació Catalana “La llar” de l’afectat d’esclerosi múltiple
Associació Catalana de Brigadites a Nicaragua-Sandino
Associació Catalana de Cécs i Disminuïts Visuals
Associació catalana de gossos d’assistència
Associació catalana de llevadores
Associació Catalana Nabiu
Associació Catalana Síndrome X Fràgil
Associació Catalana Traumàtics Cranio-Encefàlics
Associació CIC (cultura-informació-cristianisme)
Associació Cívica La NaU
Associació Cre-Art- Sants
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Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associacio
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació
Associació

Cultural el Casalet
Cultural Recreativa Germanor de Jubilats i Pensionistes
d’afectats de retinosi Pigmentaria de Catalunya
d’Amputats Sant Jordi
d’ecologistes de Barcelona
de botiguers i veïns del baix carmel
de comerciants i veïns del carrer cera
de dones Elisenda Montcada
de Dones PALAS ATENEA de Barcelona
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona
de famílies lesbianes i gais
de malalties neuromusculars
de mares i pares d’alumnes de l’escola Pau Casals de Gràcia
de Mentors i Emprenedors
de paràlisi cerebral Camí
de pensionistes i jubilats La Sedeta
de treballadors marroquins de Catalunya
de veïns del barri de Navas
de Veïns i Comerciants La Taula del Raval
de veïns i veïnes de Can Baró
de Veïns i Veïnes de La Sagrera
de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample
de veins i veïnes del Racó de les Corts
de veïns pel Benestar Ciutadà
d’enginyers Industrials de Catalunya
Dones no estàndards
Educativa Integral del Raval
ESCLAT
esplai l’esquitx
Exil
gent gran Bon Pastor
Grup Muntanyes-Fundació Pare Manel
Independent dones de Barcelona
Iniciatives Solidàries
Institut Genus
Institut promoció de la cultura catalana
Joia
Lligam
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Associació Maloka-Colombia
Associació nacional per a problemes del creixement “Crecer”
Associació Noves Amistats
Associació per a joves TEB
Associació Prevenció Violència de Gènere
Associació Rauxa
Associació Salut i Família
Associació Sòcio Cultural IBN BATUTA
Associació sociocultural la formiga
Associació Universitària Sin Vergüenza
Associació Voluntaris 2000
Associació Wafae
Associació Xarxa Renda Bàsica
Associació: ACR Les Flors de Maig
Atenció i investigació en sòcio-addiccions
Atlàntida, professionals per la interculturalitat
Audiència Provincial de Barcelona
AUGG, Aules d’extensió universitària per a la gent gran de Barcelona
Aula Oberta a Sants
Autoritat Portuària de Barcelona
AV Sant Martí de Provençals
Aves – grup de dol
Avismon Catalunya
Banda i Majorets Triangle de Sants
Barcelona Camina
Benito Menni, Complex Assistencial de Salut Mental
Caixa Catalunya
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Càritas Diocesana de Barcelona
Casal argentí a Barcelona
Casal d’Avis Montmany
Casal de Gent Gran Siracusa
Casal Gent Gran Joan Casanelles
Casal Gent Gran La Palmera
Casal Lambda
CCOO, Comissions Obreres
CEIP Montseny
CEJAC, Centro Juvenil de Adolescentes de el Carmelo
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CEL, Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure
Centre Cruïlla. Projecte Èxit
Centre Cultural Tomàs Tortajada
Centre d’acollida Assis
Centre de cultura popular Montserrat
Centre de Reinserció social Recollim
Centre d’estudis naturistes
Centre excursionista de Catalunya
Centre Juvenil Martí Codolar
Centre Obert Ciutat Meridiana
Centre Obert Don Bosco
Centre Obert Heura
Centre Obert Joan Salvador Gavina
Centre ocupacional G.D.F. Ciutat Vella S.C.C.L
Centre Passatge
Centre recreatiu i cultural de sords
CEPS, Associació per a la creació d’estudis i projectes socials
CEPS, Centre d’estudis sobre promoció de la salut
CIPAIS, Centre d’intervenció psicològica, anàlisi i integració social
CIVIC, Iniciatives Socials i Ocupació
CJB, Consell de la Juventut de Barcelona
Club d’Avis Les Saleses
Club de petanca “El 8 de Mayo”
Club Esportiu Esbonat i Amistat de Barcelona
Club Excursionista de Gràcia
Club Petanca Plaça Gaudí
Col·legi d’administradors de finques de Barcelona-Lleida
Col·legi d’arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona
Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Col·legi d’educadores i educadors socials de Catalunya
Col·legi Doctors i llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Paideia
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
Confederación de Cooperatives de Catalunya
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Congregación Siervas de la Pasión
Consell de dones de Barcelona
Consell de Dones d’Espanya
Consell de Gremis de Comerç, Serveis, i Turisme de Barcelona
Consell Econòmic i Social de Barcelona
Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Consorci de l’Auditori i L’Orquestra
Cooperativa E.A.S.
Coordinadora “Anem per feina”
Coordinadora d’Associacions de Casals Municipals
Coordinadora de les vocalies de Jubilats i pensionistes de les AV. De Barcelona
Coordinadora de tallers per a persones amb discapacitat psíquica de Catalunya
Coordinadora d’entitats d’Horta
Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya
CTF Serveis Sociosanitaris SCCL
Departament de Justícia de la Generalitat
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Treball de la Generalitat
Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social
Direcció General de Participació Ciutadana
DJ’s Contra la Fam
Dones Mundi
Dones per a la cultura
Drac Màgic
ECAS, Entitats Catalanes per a l’Acció Social
Ecoconcern innovació social
ED Associació Educativa Sociolaboral
EICA, Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic
El Galliner
El lloc de la dona – Germanes Oblates
EMA Francesc Layret
Entitat Cultural Tomàs Tortajada
Equipament per a gent gran Pau Casals
Escola Fasia Eixample
Espai Familiar Erasme Janer -Raval
Espais per la igualtat
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Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra
Eulen Serveis Sociosanitaris, S.L.
EURECY S.L.
F.D.T.E, Foro pera la defensa de la Tercera Edat
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Facultat de Ciències de la Comunicació Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia UAB
Facultat de Psicologia de la UAB
Família i Benestar Social
FAPAES, Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes d’ensenyament
		
secundari de Catalunya
FATEC, Federació d’associacions de gent gran de Catalunya
FAVB, Federació d’Associacions de Veïns/es de Barcelona
FECAFMM, Federació Catalana d’Associacions Familiars Malalts Mentals
FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció o d’Educació a la Infància i l’Adolescència
Federació Catalana d’Associacions d’Ajuda al Drogodependent
Federació Catalana de Drogodependències
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d’Associacions gitanes de Catalunya
Federació de centres especials de Treball de Catalunya
Federació de Dones de Catalunya per la igualtat
Federació ECOM Barcelona
Federació esportiva catalana de Paralítics cerebrals
Femarec, S.Coop. C.L. d’Iniciativa Social
Fem-ho construccions
Finestra oberta
FOCAGG, Federació d’Organitzacions Catalanes Gent Gran
Foment del Treball Nacional
Foment Martinenc
Front de solidaritat amb els disminuïts físics
Fundació ADSIS
Fundació Anne
Fundació Ared, Fundació per a la reinserció de les dones
Fundació Artesà per a la Integració Sòciolaboral
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Bayt al-Thaqafa
Fundació Can Ensenya
Fundació Casc Antic
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Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
Fundació
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Catalana de l’Esplai
Catalana del Síndrome de Down
Catalana Tutelar Aspanias
CIDOB
Comtal
Congrés Català de Salut Mental
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
els Tres Turons
Engrunes
Èxit
FICAT
Formació i treball
Futur
Ginesta
Gresol Projecte Home
Hospital Sant Pere Claver
Innovació per a l’Acció Social
Ludàlia
Maria Raventós
Mies van der Rohe
Món-3
Orfeo Gracienc
Pere Closa
Pere Tarrés
Pia Autònoma Agrupació Cultural i Social
Prahu
Privada Agència mediació comercial
Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral
Privada Claperós
Privada D’Ajuda i investigació del transtorn límit de la personalitat
privada d’Ajuda Oncològica
Privada Escó
Privada Hospitalitat de Lourdes
Privada Juvert Figueres
Privada Mensalus
Privada OMNES
Privada San Lázaro
Privada Síndrome de Tourette

Fundació Privada Taller de Músics
Fundació Privada Trinijove
Fundació Privada Tutelar ACIDH
Fundació Privada Uszheimer
Fundació Projecte Aura
Fundació Quatre Vents
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Secretariado Gitano
Fundació Tallers de Catalunya
Fundació tot Raval
Fundació un Sol Món, Caixa Catalunya
Fundació Viure i Conviure
Fundación Faded
Fundación Privada Altarriba. Amigos de los Animales
GAG, Associació Grup d’Amics Gais
GEDI, Centre de joves Sant Martí
GEIPPES, Grup d’Educadors per a la Integració de Persones en Perill d’Exclusió Social
General Fast Service Company SA
Grup Àgata, Associació catalana de dones amb càncer de mama
Grup Cívic de Sant Andreu
Grup de dones de la Vocalia Dones A.V.V. Coll-Vallcarca
Grup IGIA
Grup jove de gais i lesbianes
Grup Mou-te les Corts
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
ICEV Institut Català d’Estudis de la Violència
IFTEM Almacenatica
Impulsem SCCL
Infosoc S.L.
Insercoop
Institut Borja de Bioètica
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona
Institut Genus, S.L.
Institut Guttmann
Institut Municipal de Persones amb Disminució
INTRESS, Institut de Treball social i servies socials
IPSS, Institut per a la promoció social i de la salut
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IRES, Institut de Reinserció Social
ISPA, Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades
Joves de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
Justícia i Pau
La comunitat amb les Dones i les Famílies
La Gemege Creativitat Vertical, S.L.
La tercera edat per al tercer món
L’Hora de Déu
Llar de Pau
Llar Mossés Lluis Vidal
Mango Punto Fa, S.L.
Maria Barcelona
Metges sense Fronteres
Migracom
Nexe Fundació Privada
Nova Acròpolis. Associació de Voluntariat
Obra Misionera Ekumene. Centro Social Domingo Solà
Obra Social Sant Martí
Obra Social Santa Lluisa de Marillac
Parroquia de Sant Miquel del Port
Patronat d’Homenatge a la vellesa del Carmel
Per l’altre cor cremat de Barcelona
Pimec, Petita i Mitjana empresa de Catalunya
Plataforma ciutadana per una empresa inclusiva a Catalunya
Plataforma Poble-Sec per a tothom
PROBENS, Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social
PROGESS S.L., Projecte i gestió de Serveis Socials
Projecte Sostre
Punt d’ informació i atenció a les dones de Nou Barris
Ravalnet
Ravaltext
REPRIS
Repsol, Y.P.F
REVIME, Associació per residències viudes de metges
Rotary Club Barcelona Alba
Sant Joan de Déu, Serveis Socials
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i justícia juvenil
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
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Seminari Interdisciplinar d’estudis de gènere
Servei Solidari i Missioner
Sida Studi
Societat general d’aigües de Barcelona
SOS Racisme Catalunya
Surt, Associació de dones per a la reinserció laboral
Taller el Xop, SCCL
Taller escola Barcelona, SCCL
Tallers Blancs, SCCL
Tamettut, Associació de dones amazigues per la cultura i el desenvolupament
Taula de joves del districte de sant andreu
Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya
Técnicas para la iniciativa, SA Promocions
Telèfon de l’esperança de Barcelona (Fundació Ayuda y Esperanza)
TRANSCALIT, Federació catalana de transports de Barcelona
Tuti Serveis Pedagògics
UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya
Unescocat, Centre Unesco de Catalunya
Unió d’entitats de La Marina
Unió de pensionistes jubilats i prejubilats
Unió Gitana de Gràcia
Unió Romaní
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona Consell Social
Universitat de Barcelona. Departament d’educació
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Ramon Llull
USOC, Unió Sindical Obrera de Catalunya
VAE, Voluntaris en assessoria empresarial
Ventijol, Associació per la salut familiar i comunitària
Vocalia Discapacitats del Barri de Porta
Xarxa Comunitària de Sant Antoni
Xarxa de Dones de 50 i més
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Barcelona inclusiva i solidària

Més informació:
www.bcn.cat/barcelonainclusiva
www.bcn.cat/acciosocialiciutadania
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