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7 Quins objectius té?

• Promoure l’economia social com a valor
imprescindible en l’estratègia econòmica de
desenvolupament local
• Impulsar un espai de treball des del qual
definir models i estratègies d’intervenció
envers la inserció laboral de les persones amb
més dificultats
• Compartir el coneixement, identificar bones
pràctiques i impulsar accions innovadores en
l’economia social, l’emprenedoria social i la
responsabilitat social empresarial (RSC)
• Amplificar i optimitzar la capacitat de 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
• Establir aliances amb l’eix mediterrani i
d’àmbit europeu de similars característiques
al nostre país

z

Quan es va crear?

Febrer de 2006

A qui s’adreça?
A les entitats del tercer sector que
atenen col·lectius de persones
amb risc d’exclusió, empreses
d’economia social i empreses
mercantils amb RSE.

7 Quines accions ha realitzat?

• Programa de Clàusules Socials per a la inserció
laboral de col·lectius amb risc d’exclusió
• Programa trimestral d’activitats en diferents
formats: conferències, tallers, formació en gestió
empresarial, visites a entitats de la XESB
• Comissions de treball temàtiques, per desenvolupar
metodologies, experiències d’èxit i models d’inserció
• Catàleg de Serveis i bones practiques en inserció
laboral de col·lectius en risc d’exclusió
• Diagnosi i propostes per l’Economia Social i
l’emprenedoria social a la ciutat de Barcelona
• Col·lecció de Quaderns de coneixement
• Monogràfic: “Economia Social a Barcelona. Algunes
dades”
• Vídeo: “Expliquem l’emprenedoria social”
• Col·laboració amb altres xarxes locals, estatals i
europees
• Presentació i participació de la Xarxa en fires,
jornades i congressos
• Jornada anual de balanç i estratègies de futur

organitzacions
7 Quantes
hi participen? 80

Hi participen prop de 80 entitats i empreses socials
de Barcelona, així com els principals agents socials

7 On adreçar-se?

C/ Llacuna, 162-164, 2a planta
08018 Barcelona
Tel . 93 401 97 77
e-mail: acordciutada@bcn.cat
www.bcn.cat/barcelonainclusiva
xarxainser.barcelonactiva.cat

