Com puc contactar
amb l’acord?
Per contactar directament amb l’acord,
dirigiu-vos a:
Secretaria Tècnica
C. València, 344, 6ª planta
08009 Barcelona
Tel: 93 413 27 31
A/e: acordciutada@bcn.cat

www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Per trobar més informació sobre l’acord, adherir-vos o
aportar-hi suggeriments, opinions o iniciatives:

www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Una esfera pública compartida
d’acció conjunta en polítiques
locals d’inclusió.

Què és l’acord?

Què fa l’acord?

Com s’organitza l’acord?

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de
treball compartit entre un conjunt d’entitats, associacions
i organitzacions, i l’administració municipal, per assolir la
meta comuna d’una Barcelona més inclusiva i solidària.

L’acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar
socialment. Hi ha tres grans blocs de treball:

En diferents nivells:

Quins són els principis de l’acord?
·
·
·
·
·
·
·
·

Convivència
Cooperació
Cohesió social
Creativitat
Comunitat
Governança democràtica
Treball en xarxa
Qualitat del treball

Qui pot formar part de l’acord?
Qualsevol entitat, associació i/o organització compromesa
amb els principis de l’acord, que manifesti la voluntat de
treballar conjuntament per aconseguir una ciutat cohesionada socialment, tal com s’expressa en el Pla Municipal per
a la Inclusió Social.

Per a més informació sobre l’acord, adherir-vos o aportar-hi
suggeriments, opinions o iniciatives:

Xarxes d’acció: en l’actualitat n’hi ha vuit. Són les següents:
· 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 d’entitats de suport a famílies cuidadores
· Xarxa d’empreses amb projectes de responsabilitat social
· Xarxa d’habitatges d’inclusió
· Xarxa de cultura per a la inclusió social
Espais d’intercanvi:
· Intercanvi d’informació, recursos i coneixements entre
organitzacions.
· Espais interactius de debat.
· Posicionaments conjunts en temes d’actualitat.
Projectes conjunts: on organitzacions diverses treballen conjuntament en un projecte comú. Alguns exemples:
·
·
·
·
·
·

Jornada anual: trobada dels signataris de l’acord, on
es rendeixen comptes de la feina feta el darrer any i
s’acorden les línies de treball del següent.
Consell de Govern: espai deliberatiu i decisori que pauta el desenvolupament de l’acord.
Comissions de treball: formades per organitzacions que
treballen sobre un tema concret. Tenen caràcter temporal.
Xarxes d’acció: entitats que treballen en un determinat
àmbit i conjuntament estableixen objectius comuns per
millorar les intervencions orientades a la ciutadania.
També hi pot haver altres espais que complementin la
tasca feta per aquests òrgans: taules deliberatives, sessions de debat, etc.
En el nivell executiu, l’acord disposa d’una direcció municipal i una secretaria tècnica externa que implementen
les accions acordades col·lectivament.

Banc de Productes no Alimentaris
L’Auditori Apropa
Programa d’Activitats Culturals d’Acció Social (PACAS)
Anuari del Tercer Sector Social a Barcelona
Jornades temàtiques
Estudis i edicions

www.bcn.cat/barcelonainclusiva

