Qui en forma part?
L’Acord el formen organitzacions, entitats,
col·legis professionals, universitats, empreses
i institucions de la ciutat i és presidit per
l’Ajuntament de Barcelona.
Pot sumar-s’hi qualsevol entitat, associació
i/o organització compromesa amb els principis de l’Acord i que manifesti la voluntat de
treballar conjuntament per aconseguir una
ciutat cohesionada socialment.

Què és l’Acord?

de
entitats estem
construint una
Barcelona
més inclusiva

Com puc contactar
amb l’Acord?
mail:
acordciutada@bcn.cat
web:
bcn.cat/barcelonainclusiva

bcn.cat/
barcelonainclusiva

twitter:
@AcordCiutada

Un espai compartit
entre el govern de la ciutat
i la societat civil
per a la inclusió social
Promou:

L’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva és l’espai de participació,
de cooperació publicoprivada i
d’acció conjunta entre institucions
i organitzacions de la ciutat que
treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major
qualitat de vida per a totes les persones.

Què fa l’Acord?
L’Acord vol transformar socialment la ciutat.
Per això, comparteix:
Un compromís per a la transformació social, a través del treball conjunt sobre valors o
principis comuns:
■
Convivència
■
Creativitat
■
Treball en xarxa
■
Cooperació
■
Comunitat
■
Qualitat del treball
■
Cohesió social
■
Governança democràtica

Una visió i uns objectius compartits.
Una acció social conjunta a través de:
• Activitats i projectes singulars: taules de deliberació, declaracions, projectes de
col·laboració, jornades anuals, seminaris, etc.

• Xarxes d’acció d’entitats que treballen conjuntament sobre un mateix àmbit amb l’objectiu
d’assolir millores en els respectius camps d'acció:
O

O
O
O
O

O
O

Xarxa d’acollida i acompanyament
per a persones immigrants
Xarxa d’atenció a persones sense llar
Xarxa d'economia social de Barcelona
Xarxa d’habitatges d’inclusió de Barcelona
Xarxa de centres oberts d’atenció
a la infància i adolescència
Xarxa de cultura per a la inclusió social
Xarxa de drets dels infants

O
O
O
O
O

O

Xarxa de prevenció i convivència
Xarxa pel suport a les famílies cuidadores
Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps
Xarxa Barcelona resilient
Xarxa de cohesió i inclusió social
des de l’esport
Xarxa Barcelona per la inserció laboral
de persones amb discapacitat al mercat
ordinari

• Eines de comunicació i informació: Twitter (@AcordCiutada), web (bcn.cat/barcelonainclusiva),
butlletí, etc.

L’estratègia compartida

Com s’organitza l’Acord?

Amb aquest compromís, aquesta visió i acció social conjunta, l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és el marc idoni per desplegar una Estratègia Compartida, un full de ruta
per treballar plegats que compromet a institucions i entitats socials de la ciutat, les xarxes
de l’Acord i l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar projectes i accions.

Assemblea anual

Comissió executiva

Sessió plenària de totes les entitats i institucions de l’Acord on es rendeixen comptes de
la feina feta el darrer any i s’acorden les
línies de treball del següent.

Espai estratègic i operatiu permanent del
Consell de Govern per garantir el dinamisme,
el bon funcionament i l’impuls de l’Acord.

Consell de Govern

Entitats que treballen en un mateix àmbit i
estableixen objectius comuns per millorar les
intervencions orientades a la ciutadania.

Aquesta estratègia es fonamenta en dos eixos:
1.
2.

Enfortir l’organització de l’acció social de tota la ciutat a partir d’una societat civil
forta, una ciutadania compromesa i activa i un ajuntament inclusiu.
Fer front als reptes socials del futur prevenint i lluitant contra l’exclusió social i millorant les condicions de vida de les persones.

S’han definit 6 projectes tractors transversals amb les línies estratègiques que esdevenen una articulació de programes i accions diverses entorn un mateix objectiu o àmbit.

Òrgan executiu i de gestió. És l’espai on es
dissenyen les línies estratègiques i d’actuació.

Taula de Coordinació de Xarxes
Espai de coordinació entre el Consell de Govern i les Xarxes d’acció de l’Acord.

Xarxes d’acció

