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ABAS,
Associació Barcelona
per l’Acció Social
Prèviament a l’existència de l’acord, des
del 1999 existia l’Associació Barcelona
per l’Acció Social (ABAS), entitat que
tenia com a objectiu la cooperació
pública i privada per dur a terme
projectes estratègics d’acció social a la
ciutat.

Projecte B3: Barcelona,
Beneficis, Benestar
Un programa d’acció social que aglutina
els agents de ciutat de Barcelona per
col·laborar en la millora del benestar
social de la ciutadania, invertint en
projectes concrets i comuns, en benefici
de la comunitat.

Pla Municipal
per a la Inclusió
Social 2005-2010
Un pla en el que es fixà el marc
d’articulació del conjunt de polítiques
municipals orientades a prevenir
dinàmiques d’exclusió i a atendre les
persones i els col·lectius socialment
vulnerables. Aquest pla destaca per
promoure la participació com a
estratègia fonamental pel
desenvolupament de polítiques
d’inclusió locals, amb l'objectiu de tenir
en compte la perspectiva del conjunt
de la capacitat d’acció social de la
ciutat de Barcelona.
I proposa impulsar l’Acord Ciutadà
per un Barcelona Inclusiva, com a
espai de treball conjunt entre
l’administració i les diverses
organitzacions ciutadanes per avançar
en l’assoliment d’una ciutat
veritablement inclusiva i solidària.

Creació de la Xarxa d’atenció
a persones sense llar

bcn.cat/barcelonainclusiva

Promou:

Constitució
de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva
el 5 d’abril de 2006, 235 entitats de la
ciutat van signar l’Acord com un espai
on l'Ajuntament i les entitats de la
ciutat es comprometien a impulsar la
reflexió orientada a la pràctica innovadora, acordar mecanismes d'intercanvi
d'informació i aprenentatge mutu
sobre pràctiques d'inclusió i impulsar
projectes d'acció sobre la base d'objectius compartits i treball en xarxa.
.

Adhesió de la Xarxa d’Atenció
a persones sense llar
Creació de la Xarxa de centres
oberts d’atenció a la infància i
l’adolescència
Creació de la Xarxa d'inserció
sociolaboral

Creació de la Xarxa d’empreses
amb projectes de
responsabilitat social
Creació de la Xarxa d’acollida
Creació de la Xarxa de suport
a les famílies cuidadores
Jornada 2007

Acords que multipliquen
capacitats

Impuls de projectes de
col·laboració com:
• Sopar HDI Seguros
• Festival DJS Contra la Fam

Presentació en roda de prensa
del Projecte Banc de Productes
No Alimentaris. Creació
de la seva web

Jornada 2008

Jornada 2009

Presentació
del Marc Estratègic per
a l’Acció Social
de Barcelona

Respostes front a una economia
i una societat en Transformació.
Més enllà de la crisi: nous valors
i noves pràctiques per una ciutat
inclusiva

Presentació de la declaració
“La Barcelona social fa front a la
crisi i a l’exclusió”

Nova estructura
organitzativa
integrant l’ABAS
i l’Acord
• Consell de govern
• Comissió d’acció / executiva
• Taula de referents de Xarxes

Jornada 2011

Celebració
dels 5 anys
de l’Acord Ciutadà
Creació de la Xarxa de drets
dels infants

Creació de la Xarxa de cultura
per la inclusió social

Jornada 2010

Fent xarxes: enfortint les
capacitats de cooperació i treball
conjunt
Roda de premsa
de la Declaració conjunta
contra la pobresa

I Àgora Ciutadana
Acte de suport a la Marató
de la Pobresa de TV3
Jornada 2012

Creació de la Xarxa de
prevenció i convivència

Creació de la Xarxa d’habitatges
d'inclusió social

Taula deliberació
“L’abordatge de la pobresa a
Barcelona en el marc de
l’Estratègia Europea 2020”
Taula deliberació
“La situació del poble gitano
a l’Europa actual: entre el
reconeixement i la xenofòbia”
Jornada “Aprenentatges
des de l’experiència: Pràctiques
d’inclusió des de la diversitat
del Poble Gitano”

Entorn el Pla per a la Inclusió
Social 2012- 2015

Declaració pobresa

Pla per la Inclusió
Social de Barcelona
2012-2015
Taula deliberació
“L’Acord com a
promotor de la
innovació social”
Jornada 2013

Estratègia compartida
per una ciutat més
inclusiva

Jornada 2014

Jornada 2015

Estratègia compartida
per una ciutat més
inclusiva

Declaració impuls estratègia compartida

Adhesió de la Xarxa d’empreses
NUST, Nous Usos Socials del
Temps
Creació de la Xarxa Barcelona
resilient
Acte de presentació
del monogràfic de Barcelona
Ciutadania Activa
i compromesa
Es crea la Taula
de coordinació de Xarxes

Nadal solidari: Fira de Nadal,
pulsera solidària i web
voluntariat

II Àgora Ciutadana

Presentació a la
Cities for action Inclusion

Participació al Congrés Ciutats
Educadores

Reconeixement de més de 100 entitats
de voluntariat de la ciutat

Impuls dels Projectes
tractors de l’estratègia
compartida
• Una economia més social que promogui ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat.
• Barcelona Garantia Social: garantir
la cobertura de les necessitats essencials.
• 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.

Adhesió de la Xarxa XIB,
Barcelona per la inserció laboral
de persones amb discapacitat al
mercat ordinari de treball
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Impuls del projecte tractor
“Una ciutat amb més habitatge
social per avançar en la garantia
d’una llar per a tothom”
Assemblea 2016

Aniversari dels 10 anys
de la signatura de
l’Acord Ciutadà

