L’activitat de l’Acord

Memòria
2019

Promou:

Un espai compartit entre la societat
civil i el govern de la ciutat
per a la inclusió social
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L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un
exemple de governança relacional i de coproducció
de polítiques públiques amb objectius comuns.
Les organitzacions i l’Ajuntament de Barcelona
comparteixen un espaid’acció i de participació
a partir del compromís adquirit de treballar
conjuntament per la inclusió social.
És una experiència de model innovador
en la construcció de polítiques socials de la ciutat
de Barcelona. És innovador en la forma de pensar
i d’obrir-se, d’entendre que la ciutat és la suma
de molts actors i factors, i que tots ajuden a
construir-la.
L’Acord Ciutadà, mostra la perseverança de
les entitats i les institucions de la ciutat de treballar
i lluitar per aconseguir una ciutat més igualitària,
inclusiva i solidària.
L’aliança entre el món local i el teixit associatiu
és imprescindible. Per això, l’Acord Ciutadà es
constitueix en un projecte col·lectiu no d’un govern,
o d’un ajuntament, sinó com un projecte de ciutat
compartit pels veïns i veïnes i per tots els actors
socials que hi intervenen.
La memòria 2019 de l’Acord Ciutadà, vol ser
un reflex visual de l’activitat impulsada en el marc
de l’Acord i fa una mirada panoràmica de les
iniciatives i accions de les diferents Xarxes d’Acció,
projectes en marxa i el conjunt d’actes i espais
de debat promoguts.
Et convidem a fer-li un cop d’ull i conèixer què
hem fet durant l’any i com ho hem fet.
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L’Acord
Ciutadà
L’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva és l’espai de participació,
de coproducció entre la iniciativa pública
i privada i d’acció conjunta entre
institucions i organitzacions de la ciutat
que treballen per construir una Barcelona
més inclusiva i amb una qualitat de vida
millor per a tothom.
És un espai específic de governança
democràtica, que té com a objectiu
millorar la capacitat d’organització i acció
de la ciutat.

.1

L’Acord Ciutadà té dues grans finalitats:

Coordinar un procés d’organització
social basat en els valors
de coneixement mutu, confiança,
legitimitat de les diferents
alternatives, cooperació
i compromís ciutadà.

.2

Millorar la capacitat de resposta
del conjunt de la ciutat per fer front
als desafiaments socials.

Valors:

_convivència
_cooperació
_cohesió social
_creativitat
_comunitat
_governança
democràtica
_treball en xarxa
_qualitat
del treball

769
Nombre d’entitats:
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Temàtica entitats i institucions
membres de l’Acord:

Educació,
docència
i formació

Salut

Lleure

Immigració

Cultura

Gènere

Habitatge

Dependència

Esport

Medi ambient

Economia
i empresa

Drogodependència

234

142

85

49
6

183

136

71

41

Treball/
ocupació

166

126

57

Àmbit
comunitari
i veïnal

165

102

54

Altres

172
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Col·lectius destinataris de l’acció de les entitats:
164 Dones
153 Famílies
36 Gais, lesbianes, trassexuals
		 i bisexuals
144 Persones grans
224 Infància i joventut
157 Persones amb discapacitat
91 Persones amb malatia mental
77 Persones aturades
55 Persones drogodependents
213 Persones en risc d’exclusió social
155 Persones immigrades
70 Persones sense llar
259 Població en general
109 Altres

Evolució del nombre d’entitats de l’Acord:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

235
375
404
421
428
467
493
531
578
615
649
695
730
769
7
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Com
s’organitza?

Entitats i
organitzacions
Xarxes
d’acció

27
13

Assemblea

Consell
de la Governança

És la trobada anual en 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 curs.

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

Objectius:
• Fer balanç de l’activitat impulsada
per l’Acord Ciutadà durant l’any.
• Debatre i aprovar el full de ruta
pel següent curs.
• Explicar les noves Xarxes d’Acció
i nous projectes tractors que s’estan
impulsant.
• Exposar i debatre amb les
organitzacions de l’Acord sobre temes
claus per la inclusió social i la reducció
de les desigualtats socials.

8

Objectius:
• Aprovar les directrius i la programació
anual.
• Adoptar les mesures necessàries
per assolir les fites de l’Acord.
• Impulsar i aprovar declaracions
i/o posicionaments de l’Acord.
• Validar les decisions, els projectes
i les propostes presentades per les
comissions al Consell de Governança.
• Reflexionar i debatre sobre
les qüestions socials de la ciutat.
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Entitats i
organitzacions
Xarxes
d’acció

12
3

Xarxes
d’acció
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Comissió d’Acció

Taula de Coordinació
de Xarxes

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

És l’espai de coordinació horitzontal
entre els òrgans de govern i les Xarxes
d’Acció de l’Acord. La Taula està formada
pels referents municipals de les Xarxes
d’Acció, un representant d’una entitat
de cada una de les xarxes i representants
de la Comissió d’Acció.

Objectius:
• Preparar i aprovar inicialment tots
aquells temes que fan referència
a les competències del Consell de
Governança.
• Estudiar i desenvolupar temàtiques
vinculades a l’àmbit social a la ciutat,
redactar informes, fer propostes per
dinamitzar l’Acord, organitzar jornades
i actes, impulsar noves comissions, etc.

Objectius:
• Millorar les capacitats de relació,
interacció i coordinació entre les
xarxes.
• Promoure el treball interxarxes.
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Les Xarxes
d’acció
Les Xarxes són la força i el motor
de l’Acord.
Estan integrades per entitats,
organitzacions i institucions de la ciutat
que comparteixen unes finalitats i
metodologies concretes, per tal de
cooperar i dirigir el treball compartit cap a
objectius estratègics i operatius comuns.

La seva tasca genera:

_ Multiplicació
de recursos
_ Generació de confiança
i coneixement mutu
_ Cooperació
i col·laboració
_ Creació d’espais
de treball singulars
i eficaços que prèviament
no existien a la ciutat

10

13

Nombre de xarxes:
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Entitats i organitzacions que participen
a les xarxes d’acció
XAPSLL

38

XCO

27

XENUS:ST

129

XAAPIB

165

XHIB

46

XSFC

22

XBCN-R

8

XDI

21

XIB

8

XCAC

13

XDAA

19

XAVI

70

XPC

34

Nombre total d’entitats i organitzacions
que participen a les xarxes:

530
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Xarxa d’Atenció
a Persones
Sense Llar

Any:

2005
Nombre d’entitats
i organitzacions:

38

Atendre les necessitats integrals de
les persones en situació d’exclusió
o vulnerabilitat residencial.

Objectius:
• Sensibilitzar el teixit social i la
ciutadania envers el sensellarisme en
totes les seves dimensions.
• Incidir proactivament per promoure
canvis que afavoreixin millores en les
polítiques de suport a les persones
sense llar.
• Millorar l’abordatge del sensellarisme i
conseqüentment l’eficàcia dels serveis
i recursos específics.

12

Presentació de l’Informe
Diagnosi 2019
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Pla de treball 2020:
Presentem l’Informe
Diagnosi 2019

• Dur a terme el Recompte de
persones sense llar que dormen
al carrer i el recompte anual de les
allotjades en equipaments 2020.
• Fer l’avaluació final del Pla de Lluita
contra el sensellarisme i identificar
els objectius que caldria incorporar
al pròxim Pla.
• Incrementar la coordinació amb
l’IMHB i amb l’ACH tant per tenir
informació directa per incidir en les
polítiques d’habitatge adreçades a
persones sense llar.

Informe Diagnosi 2019.
El sensellarisme a Barcelona.
Evolució i joves en situació
de sensellarisme
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Xarxa de Centres Oberts
d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència

Any:

2006
Nombre de
Centres Oberts:

27

Millora de l’atenció socioeducativa
a infants i adolescents i les seves
famílies, especialment de les més
vulnerables.

Abordem amb el Departament
de Salut la salut mental
i el benestar emocional
de la infància i l’adolescència
als Centres Oberts

Objectius:
• Avançar en la definició de criteris i
orientacions per definir un model
de centre obert per a la ciutat de
Barcelona.
• Contribuir a la identificació dels nous
reptes als quals, des de les polítiques
i els programes d’infància de la ciutat,
cal donar resposta.
• Crear un llenguatge i una cultura
compartida a partir de l’intercanvi de
coneixements i perspectives sobre la
realitat en la qual s’incideix i s’actua.
14

Participem en el projecte
Konsulta’m per detectar i
prevenir el patiment psicològic
dels adolescents i joves
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Pla de treball 2020:
Treballem per donar a
conèixer l’impacte dels Centres
Oberts a la ciutat

• Donar a conèixer que són
i que fan els Centres Oberts i,
singularment, allò que aporten
a la Ciutat.
• Treballar la temàtica de salut mental
i benestar emocional
amb els Centres Oberts.
• Establir col·laboracions amb
el Departament de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona.
• Reflexionar entorn del model del
treball amb les famílies als Centres
Oberts (revisió i actualització del
monogràfic).
• Iniciar un treball de coordinació
entre els Centres educatius
i els Centres Oberts. Establir
col·laboracions amb el Consorci
d’Educació de Barcelona.

Participem en el Cicle
de Cinema dels Drets
dels Infants
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Xarxa NUST
Nous Usos Socials
del Temps

Any:

2006
Nombre d’empreses
i organitzacions:

129

Facilitar una millor gestió del temps
i conciliació i corresponsabilitat en
la vida laboral, familiar, personal i
social. La Xarxa NUST s’emmarca
en el Pacte del Temps de Barcelona,
un compromís de ciutat per
una organització del temps més
saludable, igualitària i eficient.

Jornada Anual:
Avancem cap a una
organització del temps
de treballsaludable, igualitària
i eficient

Objectius:
• Reconèixer i promoure la tasca de les
empreses compromeses amb facilitar
l’harmonització del temps en la seva
organització.

16

Taller de foment
de la corresponsabilitat
de gènere a les empreses
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• Intercanviar i difondre coneixements
i experiències entre empreses i
organitzacions en l’àmbit de la gestió
del temps i la conciliació, presencial
i virtualment.
Sessió de mentoria
en organització del temps
de treball

• En el marc del Pacte del Temps
de Barcelona, fer xarxa amb altres
organitzacions públiques, privades i
del tercer sector, a nivell local
i internacional, per generar sinèrgies
i avançar conjuntament.

Pla de treball 2020:
• Jornada Anual de la Xarxa NUST:
El futur del temps de treball.
• Premi Barcelona a l’Empresa
Innovadora en Conciliació i Temps.
8a edició.
• Programa de Mentoria en
organització del temps de treball
(2a i 3a edició).
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Xarxa d’Acollida
i Acompanyament
a Persones Immigrants

Any:

2007
Nombre d’entitats
i organitzacions:

165

Treballar en coordinació per
afavorir la igualtat d’oportunitats,
la convivència i la cohesió social
a Barcelona, a partir del suport i
el treball conjunt amb les entitats
membres, procurant una màxima
cobertura territorial i de necessitats,
així com una eficaç i eficient
mobilització de recursos.
Garantir que les persones
immigrades adquireixin
progressivament els recursos
socials necessaris per
desenvolupar-se de manera
autònoma i en igualtat
d’oportunitats a Barcelona.

18

Guies d’acollida de butxaca,
editades en diferents idiomes
amb els vuit passos bàsics
que ha de seguir una persona
quan arriba a la ciutat
de Barcelona
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Objectius:
• Coordinar, dinamitzar i fomentar
la implicació i la corresponsabilització
entre els agents socials que treballen
en l’àmbit de l’acollida i la igualtat
d’oportunitats de la població immigrada
a la ciutat.
• Mantenir i ampliar la xarxa, potenciar
el coneixement mutu i la interrelació,
generant sinèrgies i afavorint la posada
en comú de bones pràctiques,
la complementarietat en els projectes,
la recerca de millores metodològiques,
la millora de la qualitat en el treball,
i la complementarietat amb l’acció de
l’Administració, amb criteris de ciutat.
• Suport econòmic i tècnic a les entitats
que ofereixen serveis d’acollida
i acompanyament a persones
immigrades.
• Edició i publicació de materials de
suport: manuals, guies o altre material
informatiu.
• Formació tècnica de professionals
de les entitats.

19

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel Suport
a Famílies
Cuidadores

Any:

2008
Nombre d’entitats
i organitzacions:

22

Treballar per tal que totes les
persones que cuiden familiars
malalts o dependents rebien
el suport que necessiten i el
reconeixement que mereixen.

Impulsem l’Estratègia de ciutat
per al reconeixement i suport a
les famílies que cuiden

Objectius:
• Donar visibilitat a la tasca de les
persones que cuiden els seus familiars
i promoure el reconeixement públic de
la seva contribució.
• Defensar el dret de les famílies a
cuidar: volem difondre els seus drets
i incorporar les seves necessitats a
l’agenda pública i fer que les polítiques
sanitàries i socials les tinguin presents.
• Facilitar informació sobre les entitats
que ofereixen serveis d’acollida i
orientació a les famílies; que les
20

Difonem la guia “Orientacions
per a l’atenció de persones
que cuiden familiars malalts
i/o dependents: “I vostè, com
està?”
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connecten amb altres i estan al seu
costat per ajudar-les a afrontar aquesta
situació.

Participem en la definició
del programa de persones
cuidadores del Nou
Contracte del Servei de
Teleassistència Municipal

• Volem treballar amb els professionals
de la medicina, la infermeria, el treball
social i la psicologia per millorar
conjuntament l’atenció i el suport a
aquestes persones des dels serveis
socials i de salut.

Pla de treball 2020:
• Accions per l’impuls i el seguiment
de l’Estratègia de ciutat per al
reconeixement i suport a les famílies
que cuiden.
• Donar continuïtat al Pla de difusió de
la guia Orientacions per a l’atenció de
persones que cuiden familiars malalts
i/o dependents: “I vostè, com està?”.
Col·laborem amb el Centre
Barcelona Cuida

• Elaboració d’una guia pràctica.
Orientacions, eines i recursos de suport
emocional a les famílies cuidadores de
la ciutat.
• Contrast del programa de
persones cuidadores del Servei de
teleassistència municipal.
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Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’Habitatges
d’Inclusió de
Barcelona

Any:

2010
Nombre d’entitats
i organitzacions:

46

Reflexió i coordinació del conjunt
d’agents que treballen en l’àmbit
dels habitatges d’inclusió,
per fomentar la seva
complementarietat i l’acció
conjunta.

El Grup de Treball de Sortides
avalua els resultats de l’estudi
sobre sortides dels habitatges
d’inclusió

Objectius:
• Millorar l’accés als habitatges d’inclusió
de les persones en risc d’exclusió.
• Treballar en xarxa en relació amb altres
programes de serveis municipals
vinculats a cobrir la necessitats
d’habitatge.
• Fer incidència política i promoure canvis
legislatius en l’àmbit dels habitatges
d’inclusió.

22

La Xarxa repassa
l’activitat impulsada durant
l’any 2019
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Pla de treball 2020:
• Fer difusió dels resultats de
l’Avaluació de necessitats de la
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de
Barcelona.
• Realitzar el cens 2020 d’habitatges
d’inclusió social de Barcelona.
• Impulsar un grup de treball per
reflexionar sobre els principals
reptes legals en relació als
habitatges d’inclusió.
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Xarxa de Drets
dels Infants

Any:

2011
Nombre d’entitats
i organitzacions:

21

Enfortir les capacitats de la ciutat
en la defensa i promoció dels
drets dels infants en el marc
de la Convenció sobre els Drets
dels Infants, amb especial èmfasi
en el dret a la participació.

Realitzem tallers de ràdio
amb diverses escoles per parlar
dels Drets dels Infants
i dels ODS 2030

Objectius:
• Sensibilitzar la població envers els drets
dels infants i especialment promocionar
el dret a la participació en el marc de la
Convenció.
• Incidir en la confecció de les polítiques
d’infància, vetllant pel compliment dels
drets dels infants.

24

Celebrem el 30è aniversari de
la Convenció dels Drets dels
Infants
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• Crear sinèrgies de formació i
intercanvi de coneixements amb la
finalitat d’enfortir la capacitat d’acció
tant de la xarxa com de cada entitat
en particular al voltant de la situació
de la infància a la ciutat.
Treballem sobre programes
preventius en salut mental
d’infants en col·laboració
de la XCO
Pla de treball 2020:
• Inauguració de la plaça dels Drets
dels Infants.
• Desenvolupament de dos Projectes
en coordinació amb el Centre de
Recursos Pedagògics (CRP).
• Participació a la diada de Sant
Jordi al pati de l’Ajuntament de
Barcelona.
• Preparació de les activitats
commemoratives del 10è aniversari
de la XDI.
Fem programes d’ApS amb
betevé per aprendre a protegir
els drets digitals dels infants i
combatre les “fake news”
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Xarxa per a la
Inclusió Laboral

Any:

2014
Nombre d’entitats
i organitzacions:

8

Treball conjunt entre els serveis
d’inclusió laboral de les entitats
i l’IMPD per millorar l’eficàcia
i l’eficiència en la gestió de la
integració laboral i alhora impulsar
la inclusió de persones amb
discapacitat en el mercat ordinari
de treball.

A la formació per a tècnics
i tècniques de la XIB, en
ocupabilitat per competències

Objectius:
• Establir una nova estratègia de treball
conjunt públic-social, que millori
l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de
la inclusió laboral de persones amb
discapacitat i /o amb trastorn de salut
mental, en mercat ordinari de treball.

26

Jornada de treball i celebració
dels primers 5 anys de la XIB
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• Establir estratègies conjuntes per
augmentar l’accés de la contractació
i la vinculació de l’empresa ordinària
en la inclusió laboral.
• Incrementar els coneixements
dels equips, mitjançant l’intercanvi
de bones pràctiques i de formació
especialitzada.

Pla de treball 2020:
• Elaboració d’un document de treball
conjunt que inclogui les accions
de suport acompanyament als
processos d’acompanyament de
la persona i a l’empresa, des de la
metodologia de l’ocupabilitat per
competències.
• Representar a la XIB i difondre les
actuacions que portem a terme a
nivell internacional.
• Acollir a tres noves entitats a la XIB.
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Xarxa
Barcelona
Resilient

Any:

2014
Nombre d’entitats
i organitzacions:

8

Reestablim els objectius
de la Xarxa

Construir una ciutat més resilient,
que pugui donar una resposta
eficaç, integral, coordinada i
solidària, a les persones que viuen
una situació traumàtica.

Objectius:
• Promoure espais de diàleg i intercanvi
d’experiències entre el conjunt d’actors
que donen suport a les persones en el
seu procés de dol.
• Promoure accions preventives sobre
resiliència a la Ciutat.
• Promoure accions formatives sobre
fets traumàtics i procés de dol.
• Oferir a les persones/famílies afectades
per incidents crítics una atenció integral
al llarg dels seu procés de dol.
28

Emprenem accions conjuntes
en línies de treball comunes
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• Acompanyar i donar suport a les
persones afectades d’incidents crítics,
especialment a les més vulnerables
a passar el moment traumàtic
minimitzant l’impacte que aquest tindrà
sobre les seves vides.

Pla de treball 2020:
• Acompanyar i donar suport a les
persones afectades d’incidents crítics,
especialment a les més vulnerables
a passar el moment traumàtic amb el
mínim cost emocional.
• Oferir a les persones/famílies afectades
per incidents crítics una atenció integral
al llarg del seu procés de dol, treballant
de forma conjunta entre l’Ajuntament
de Barcelona (CUESB), les ONG,
Associacions, GAM i GSM, membres
de la xarxa.
• Establir accions preventives de ciutat
i la formació general de la població.
• Promoure espais de diàleg i intercanvi
d’experiències entre el conjunt d’actors
que donen suport a les persones en el
seu procés de dol.
29
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Xarxa per una
Ciutadania Activa
i Compromesa

Any:

2018
Nombre d’entitats
i organitzacions:

13

Promoure una ciutadania més
activa i compromesa, comunicant i
apropant al conjunt de la ciutadania
els diferents projectes vinculats a la
inclusió social que es desenvolupen
a la ciutat de Barcelona.

Objectius:
• Difondre el concepte de “ciutadania
activa i compromesa”.
• Incrementar la participació de
la ciutadania en projectes de
les entitats i organitzacions que
treballen per una Barcelona
Inclusiva.

30

Amb l’Actius reconeixem
l’esforç per promoure
una ciutadania activa i
compromesa
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• Donar suport al conjunt d’accions de
ciutadania activa, de bon veïnatge o
de caràcter cívic, que contribueixen
a millorar la convivència, així com
als projectes o xarxes comunitàries
ciutadanes que contribueixen a
generar vincles ciutadans i relacions
socials de proximitat.

Pla de treball 2020:
• Promoció de la Xarxa.
• Impuls del programa “Actius de
l’Acord”.
Aquest any hem conegut els
projectes de les entitats de la
Xarxa

• Celebració de l’Àgora Ciutadana
2020.
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Xarxa pel Dret
a una Alimentació
Adequada

Any:

2018
Nombre d’entitats
i organitzacions:

19

Garantir el dret a una alimentació
adequada a la ciutat de Barcelona.

Coneixem iniciatives
innovadores per promoure el
dret a l’alimentació adequada

Objectius:
• Dur a terme un abordatge integral,
inclusiu i normalitzat del dret
a l’alimentació, que promogui
l’autonomia i l’apoderament de les
persones.
• Fer front al malbaratament avançant
en la reorientació de les polítiques
d’aprofitament alimentari.
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Portem al Parlament de
Catalunya la proposta de la
XDAA en relació a la llei contra
el malbaratament alimentari
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Pla de treball 2020:
Promovem propostes
alternatives al sistema
d’aplicació del Fons d’Ajuda
Europeu (FEAD) a les persones
desafavorides

• Coneixement dels projectes i
iniciatives innovadores impulsades
per les organitzacions de la Xarxa.
• Identificació de projectes que
s’estan impulsant al territori per
poder crear sinèrgies i projectes
conjunts.
• Sensibilització i promoció de la lluita
contra el malbaratament alimentari.
• Impuls de la comunicació en relació
al Dret a una Alimentació Adequada.

Treballem en xarxa amb el
conjunt de sectors implicats en
l’alimentació a la ciutat
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Xarxa
d’Accessibilitat
i Vida Independent

Any:

2019
Nombre d’entitats
i organitzacions:

70

Promoure la transformació social
a la ciutat i donar resposta per
a la plena inclusió i al dret a una
vida digna de les persones amb
diversitat funcional.

Objectius:
• Promoure projectes i accions que
afavoreixin la sensibilització i la
conscienciació de la ciutadania vers els
drets de les persones amb diversitat
funcional, al llarg i ample de la vida.
• Vetllar pel compliment de drets i lleis,
especialment en garantir l’acompliment
de la Convenció de Drets de les
Persones amb Discapacitat a Barcelona
i la Llei d’Accessibilitat de Catalunya.
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Al gener vam presentar la
XAVI oficialment, i vam definir
els seus objectius, finalitats,
principis i valors
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Hem treballat amb els Centres
Cívics perquè les persones
amb discapacitat puguin rebre
suport i bonificació en les seves
activitats. També hem elaborat
el document “Recomanacions
per a unes àrees de joc
accessibles i inclusives”

• Defensar l’autodeterminació i la
presa de decisions de les persones
amb discapacitat.

Pla de treball 2020:
• Grup d’Accessibilitat: Celebració de
tallers participatius per a dissenyar
solucions tipus als problemes
trobats en la diagnosi del pla
d’accessibilitat de la Ciutat.

S’ha creat el document
d’orientacions Requeriments
pels Habitatges Públics
d’Inclusió per a les persones
amb discapacitat”

• Grup d’Oci Inclusiu: Treball amb les
entitats del lleure en l’educació per
a garantir la inclusió d’infants i joves
a caus, esplais, etc.
• Grup d’Habitatge I Vida
Independent: Celebració d’una
jornada de d’Habitatge amb bones
pràctiques i experiències en primera
persona.
• Grup de Famílies: Treball en
col·laboració amb la XSFC per
a l’elaboració d’una guia i un
catàleg de recursos per a famílies
cuidadores.
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Xarxa
de Prevenció
i Convivència

Any:

2019
Nombre d’entitats
i organitzacions:

34

Enguany hem impulsat i posat
en marxa la Xarxa

Establir diagnòstics i actuacions
preventives en els problemes de
seguretat referits a les TIC i joves a
la ciutat de Barcelona.

Objectius:
• Identificació i coneixement dels
projectes i iniciatives impulsades
per les organitzacions de la Xarxa
en relació a la prevenció dels riscos
associats a l’ús de les TIC entre infants,
adolescents i joves.
• Disseny d’uns criteris unificats per a
les famílies, escoles i administració
pública sobre l’ús de les TIC en infants,
adolescents i joves.
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Hem identificat els projectes de
prevenció dels riscos associats
a l’ús de les TIC entre infants,
adolescents i joves de les
organitzacions de la Xarxa
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Pla de treball 2020:
• Mapatge de projectes i iniciatives
en prevenció dels riscos associats
a l’ús de les TIC entre infants,
adolescents i joves de la ciutat de
Barcelona.
• Identificació consensuada dels
criteris i recomanacions per les
famílies, escoles i administració
pública en relació a la prevenció dels
riscos associats a les TIC.

S’ha celebrat una jornada
de presentació de la Xarxa,
centrada en la prevenció dels
riscos associats a l’ús de noves
tecnologies entre infants,
adolescents i joves
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L’Activitat de
l’Acord Ciutadà

L’Acord Ciutadà
participa a la
sessió Laboratori
d’Ecoinnovació
CosmoAcció dedicat
a la reducció de les
desigualtats socials

Celebrem Sant
Jordi al pati de
l’Ajuntament amb
la Xarxa d’Inclusió
Laboral (XIB)

El Grup de Treball
de Productes
No Alimentaris
visita el Banc del
Moviment

Francesc Barreda,
presenta l’Acord
Ciutadà i la XAVI
en les Jornades
ACAPPS 2019
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La Jornada de
l’Acord Ciutadà

betevé estrena
el projecte
“des-iguals” i fa
visible les fites
de l’Estratègia
d’inclusió i reducció
de les desigualtats
12 fites, 12
propostes gràfiques
contra les
desigualtats socials

La Jornada de
l’Acord Ciutadà
reflexiona sobre les
desigualtats socials

Treballem
per construir
conjuntament
una ciutat sense
desigualtats
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L’Estratègia
d’inclusió

i de reducció de
les desigualtats
socials
L’Estratègia parteix
d’un model
de ciutat que vol
garantir que l’any
2027 s’hagi avançat
substancialment en
drets socials perquè
Barcelona sigui:
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Una ciutat
socialment justa,

garant dels drets socials i
civils, que respecta i valora
les diferències, i referent
en equitat, respecte,
convivència i solidaritat.

Una ciutat
habitable i acollidora,

que acull amb dignitat i
cooperació a totes les
persones que viuen i
treballen a la ciutat, que
revitalitza socialment els
seus barris i fa front als
processos d’expulsió
residencial i/o gentrificació
(causats pels processos
de globalització financera)
que comporten un canvi
en la composició social del
veïnat.
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Una ciutat educadora,

que obre un ampli ventall
d’oportunitats per tothom
al llarg de tota la vida.

Una ciutat feminista,

en què l’equitat de gènere
és una realitat i una
ciutat de referència per la
universalització del dret a
la diversitat d’orientació
sexual i identitat de
gènere.

Una ciutat
saludable que pren
cura de tothom,

que ofereix uns
serveis accessibles
i un entorn adequat
pel desenvolupament
individual i col·lectiu, amb
sostenibilitat i justícia
ambiental, cohesió, i una
ciutadania apoderada,
activa i socialment
compromesa.
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Del conjunt
d’objectius de
l’Estratègia, s’han
definit 12 grans fites
a les quals es vol
arribar l’any 2027.
L’objectiu de les fites
és fer comunicable
l’Estratègia.

Coneixes
les fites?
Relaciona-les amb
la seva proposta
gràfica.

1.

Reduir una de cada
tres llars que han de
destinar un percentatge
superior al 40% de la seva
renda anual a les despeses
de l’habitatge.

2.

Revertir la dinàmica
de creixement de les
desigualtats de renda
entre barris, reduint en
un 10% la distància entre
els 5 barris amb major
i menor Renda Familiar
Disponible (RFD)/Càpita.
entre el districte que la
té més elevada i el que la
té menys, garantint que
les taxes més altes es
mantenen o creixen.

3.

Reduir la taxa de pobresa
laboral per sota del 7%.

4.
Solució:
d’esquerra a dreta, i
de dalt a baix:
9, 5, 1, 8, 2, 10, 6,
3, 7, 12, 4, 11.

42

Disminuir a la meitat la
taxa de privació material
severa de tota la població i,
especialment, dels infants.

5.

Disminuir en un 60% les
persones que no poden
mantenir la llar a una
temperatura adequada.

6.

Reduir en 9 punts
percentuals la diferència
de la taxa d’èxit escolar
entre el districte que la
té més elevada i el que la
té menys, garantint que
les taxes més altes es
mantenen o creixen.

7.

Garantir que cap dona ni
cap home s’hagi d’ocupar
en solitari d’una persona
gran o discapacitada amb
necessitat de cura.

8.

Reduir en un 20% el
percentatge de persones
que no tenen la possibilitat
de parlar amb algú dels
seus problemes personals
i familiars tant com
desitjarien.

Memòria d’Activitats 2019

9.

Augmentar l’esperança
de vida en néixer de
la ciutat de Barcelona,
reduint a la meitat la
diferència entre els barris
en funció de la Renda
Familiar Disponible.

10.

Reduir en un 25% el
patiment psicològic,
disminuint a la meitat les
diferències entre homes
i dones i entre districtes.

11.

Incrementar en un 50%
les persones amb
discapacitat i diversitat
funcional que gaudeixen
de programes per a
l’autonomia personal i la
vida independent.

12.

Reduir fins al 10% el
percentatge de persones
que han patit algun
conflicte cívic o problema
de convivència al seu barri
en el darrer any.
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Nombre total d’entitats i organitzacions
que participen a l’Estratègia:

167

Nombre de projectes i serveis que
treballen en els objestius establerts:

892

Xarxes d’acció
de l’Acord:

Xarxes d’acció
de l’Acord:

Entitats i organitzacions
socials:

Entitats i organitzacions
socials:

Departaments, districtes
o altres organismes de
l’aministració pública:

Departaments, districtes
o altres organismes de
l’aministració pública:

7

122
38

Pots consultar més informació
sobre l’Estratègia al web:

www.bcn.cat/barcelonainclusiva
/ca/estrategiainclusio.html
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24

460

408
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Comunicació
de l’Acord Ciutadà
Recorda, pots trobar més informació...
Al web:

I al butlletí mensual!

www.bcn.cat/barcelonainclusiva

www.bcn.cat/barcelonainclusiva/
ca/butlleti.html
Enguany hem conegut l’opinió de:

A Twitter i Facebook a través de l’usuari:

@AcordCiutada
i el hashtag:

#BCNinclusiva

1. Marga Alonso, Oficina de Vida
Independent.
2. Nicolás Barbieri, Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
3. Laia Ortiz, Presidenta de l’Acord
Ciutadà i Tinenta d’Alcaldia de Drets
Socials.
4. Mireia Martínez, Fundació ECOM.
5. Helena Bové, Associació Gabella.
6. Àlex Estébanez, de TAC Online.
7. Amparo Porcel, d’Intress.
8. Maria Eugènia Andreu, de
l’Associació Salut i Família.
9. Carol Palau, de la Fundació IReS.

Et vols veure?
Pots consultar el Flickr:

www.flickr.com/photos/
acordciutada

10. Laura Pérez, Presidenta de l’Acord
Ciutadà i Tinenta d’Alcaldia de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI.
11. Letícia Vinyoles, d’AFANOC.
12. Liliane Gallamini, Banc del
Moviment.
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Tens alguna idea?
Et deixem un espai perquè puguis anotar
les teves reflexions.
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