Què és
l’Estratègia Compartida?
L’Estratègia Compartida és el full de ruta del que es dota
l’Acord Ciutadà, i que compromet a les institucions i entitats socials de la ciutat per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva i per fer front conjuntament als aspectes socials de la crisi, articulant sota objectius compartits
recursos de les organitzacions de l’Acord i l’Ajuntament de
Barcelona.
En la Estratègia Compartida s’ha definit conjuntament la
visió de la ciutat que volem, dos eixos de actuació, 11 línies
estratègiques i 6 projectes tractor..

Què és l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva?

Com puc saber més
de l’Acord Ciutadà
i de l’Estratègia Compartida?
web: bcn.cat/barcelonainclusiva
Per a més informació:

ESTRATÈGIA COMPARTIDA

mail: acordciutada@bcn.cat
twitter: @AcordCiutada

bcn.cat/
barcelonainclusiva

Promou:

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de
participació, de cooperació públicoprivada 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.
Impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, de l’Acord en
forma part entitats, col·legis professionals, universitats,
agents socials, empreses, institucions i organitzacions
diverses, que treballen per aconseguir una ciutat cohesionada socialment.

Quina ciutat volem?

Com ens enfortim per aconseguir-ho?

Quins reptes volem assolir?

Com arranquem amb tot això?

La Barcelona que volem aconseguir és una ciutat que avança en els drets socials amb el
compromís i la col·laboració de tothom.

Ens enfortirem si som capaços d’articular:

Volem una Barcelona que sigui:

A banda de totes les accions i projectes que porten endavant les diverses organitzacions que participen en la Estratègia Compartida, hem volgut, per començar, centrar la nostra acció conjunta
en el que hem anomenat “Projectes Tractor”. Projectes transversals que abarquen, des d’un
determinat àmbit, diversos reptes organitzatius i d’actuació:

Per avançar cap a aquesta Barcelona inclusiva i solidària que desitgem, ens cal organitzar-nos
per l’acció social. Ens cal enfortir-nos.
I també cal fer front als reptes socials que se’ns plantegen, per conjuntament guanyar el futur.

•
•
•
•

Una ciutadania compromesa i socialment molt activa.
Una societat civil organitzada, forta, col·laboradora i educadora.
Una ciutat en xarxa que multiplica els recursos de la ciutat.
L’Ajuntament de Barcelona, una administració inclusiva, relacional i transversal.

ESTRATÈGIA COMPARTIDA

1.

Una ciutat preventiva i convivencial que fa front a la vulnerabilitat i l’exclusió.

2.

Una ciutat que treballa per millorar les condicions de vida de les famílies i reduir les
situacions de risc de la infància.

3.

Una ciutat que millora les oportunitats socials de l’adolescència i la joventut.

4.

Una ciutat on les persones grans són les protagonistes.

5.

Una ciutat plenament accessible i que lluita pel dret a la vida independent.

6.

Una ciutat que respecte i valora la diferencia i la diversitat.

7.

Una ciutat que acull i acompanya.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una Economia més Social que promou ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat.
Barcelona Garantia Social: garantir la cobertura de les necessitats essencials.
Una ciutat amb més habitatge social per avançar en la garantia d’una llar per a tothom.
Créixer a Barcelona: apoderament de la infància en situació de vulnerabilitat en els àmbits
social, educatiu i cultural.
Barcelona Ciutadania activa i intel·ligent: apoderar les persones i incrementar el seu compromís social.
L’esport inclusiu i saludable: garantir l’esport com a eina d’inclusió social.

