Xarxa de centres
oberts d’atenció
a la infància
i adolescència

 Es va constituir l’abril del 2006.
La seva la finalitat és avançar
en la definició de criteris
i orientacions per configurar
un model de centre obert
de la ciutat de Barcelona.

Accions realitzades:
• Elaboració del document “Els centres oberts
d’atenció a la infància de la ciutat de Barcelona:
dades per a una primera aproximació a la situació
dels centres”.

Els objectius de la Xarxa 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.
La Xarxa treballa mitjançant sessions de treball
monogràfiques sobre aspectes clau del model
per tal d’aprofundir en conceptes, sistematitzar
el coneixement pràctic, compartir experiències,
etc.

• Signatura de 12 convenis de col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona.
• Elaboració del Catàleg B3 dels projectes
de les entitats que formen part de la Xarxa
per orientar la col·laboració empresarial envers
aquests projectes.
• Diagnosi compartida sobre la situació
dels centres oberts de la ciutat (2006-2007).
• Primer monogràfic: "El treball amb les famílies"
(2007-2008).
• Segon monogràfic: “El seguiment individualitzat
dels infants i adolescents en els centres oberts”
(2008-2009).
• Tercer monogràfic de la Xarxa: “El Treball conjunt
entre els serveis socials bàsics i especialitzats”
(2009-2010).

Organitzacions participants:
• Ajuntament de Barcelona
• Associació Esplai - Centre Obert L’Esquitx
• Associació Educativa Integral del Raval
• Càritas Diocesana - Centre Obert Glamparetes
• Càritas Diocesana - Centre Obert Torre Baró
• Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris
• Centre Obert Compartir
• Centre Obert Passatge
• Centre Obert Sant Martí
• Fundació Adsis
• Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
• Fundació Pare Manel
• Fundació Privada Catalana Comtal - Centre Obert Tria
• Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure
• Parròquia St. Bernat de Claravall - Centre Obert Ciutat
Meridiana (Centre Cruïlla)
• Parròquia St. Joan Bosco - Centre Obert Don Bosco
• Salesians St. Jordi - Centre Obert Martí Codolar

Dades de contacte
C/ València, 344, 6ª planta
08009 Barcelona
Tel. 93 413 27 31
e-mail: acordciutada@bcn.cat
Per a més informació dirigiu-vos al web de l'Acord
a www.bcn.cat/barcelonainclusiva

