Promou:

Memòria d’activitats
Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva
abril 2007 – abril 2008

“Consolidar i donar continuïtat a l’Acord com a àmbit de
referència i instrument per a facilitar i promoure acords de
collaboració -de diferent naturalesa i propòsit- que
multipliquen capacitats per a una ciutat més inclusiva”
Abril 2007
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Àmbits de treball
a)
La informació com a servei: informació útil, motivadora per a
l’acció
b)
Xarxes d’acció
c)
Intercanvi d’experiències i aprenentatges: fer visible el valor de la
collaboració
d)
Impuls a projectes de collaboració estratègics per a la ciutat
e)
Relacions institucionals i projecció externa: l’Acord com a referent
en la construcció collectiva del benestar social
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enfortint
les capacitats de cooperació i treball conjunt:
a) la informació com a servei: informació útil,
motivadora per a l’acció
S’han posat en marxa els instruments i serveis de dinamització: el
portal web, el directori d’entitats, l’agenda Barcelona inclusiva, ...
 Portal de referència (http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/cat)
 Butlletí electrònic
 Agenda inclusiva: informació d’interès sobre temes clau
 Directori de la inclusió (directori d’entitats i projectes)
 Cercador d’entitats per objectes i àmbits d’actuació
 “A fons”: estudis i monogràfics d’interès per a la xarxa
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Activitats realitzades:
 Edició i distribució mensual del butlletí electrònic
 Manteniment i actualització del portal web
 Actualització de l’agenda inclusiva
 Inclusió de noves entitats i institucions compromeses amb l’Acord en
el Directori i en el cercador
Propostes per al 2008:
 Consolidar els instruments i serveis de dinamització de la xarxa: el
portal web, el directori d’entitats, l’agenda Barcelona Inclusiva.
 Focalitzar els continguts en experiències diverses de collaboració i el
treball de les xarxes.
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b) Xarxes d’acció
S’impulsen xarxes temàtiques d’acció integrades per entitats,
organitzacions i institucions de la ciutat amb la finalitat d’aprofundir
en el treball compartit pels diferents agents implicats i dirigir-lo cap
a objectius estratègics i operatius comuns.
Fins ara s’han constituït les xarxes següents:
 Xarxa d’atenció a persones sense sostre
 Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància
 Xarxa d’inserció sòciolaboral
 Xarxa d’acollida i interculturalitat
 Xarxa d’entitats de suport a famílies cuidadores
 Xarxa B3: Barcelona, beneficis i benestar
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Cada xarxa té, d’acord amb els seus objectius, la seva pròpia
dinàmica i pla de treball. Destaquem, entre d’altres:
Activitats realitzades:
 Anàlisi entorn a aspectes clau del model d’atenció a la infància i
adolescència en risc: El Treball amb les famílies
 Recompte censal nocturn de persones sense sostre a la ciutat
 Entrevistes exploratòries: recull d’idees força i propostes d’àmbits de
treball de la xarxa d’entitats de suport a famílies cuidadores
 Elaboració d’un manual de procediment per atenció a persones
nouvingudes (fitxes d’itineraris d’acollida pels professionals) i guia de
recursos destinada a la població.
 Elaboració d’un catàleg de serveis i bones pràctiques de la Xarxa
d’Inserció Sòciolaboral. Jornada de presentació.
 Gestió i canalització de collaboracions entre empreses i entitats. Banc
de Productes no Alimentaris, “Tot l’Any pot ser Nadal”,...

7

Propostes per al 2008:
 Donar continuïtat a la tasca d’impuls i seguiment de les xarxes
constituïdes: analitzar l’experiència, extreure els aprenentatges claus
per a continuar avançant en aquest procés.
 Donar suport a les xarxes d’acció i especialment a les que es troben
en procés constituent (B3, suport a famílies cuidadores / Acollida i
interculturalitat)
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c) Intercanvi d’experiències i aprenentatges:
fer visible el valor de la collaboració
Organització de jornades i seminaris que concretin i facin visible el
valor de la collaboració. Aprendre com, des de la collaboració amb
d’altres, podem trobar formes noves de fer les coses, millorar el
coneixement de la realitat sobre la qual actuem, aconseguir nous
recursos, etcètera.
Activitats realitzades:
 Seminari “Acords que multipliquen capacitats: aprenentatges des de
l’experiència”. Abril 2007
 Suport en la organització de la jornada “Aprenentatge des de
l’experiència: Pràctiques d’inclusió des de la diversitat del Poble
Gitano”. Maig 2008
Propostes per al 2008:


Organització de la jornada: “Més capacitats, nous compromisos i nous
recursos” Acte de presentació de les iniciatives socials que faciliten recursos i serveis a les
entitats que treballen per a una ciutat més inclusiva: Banc de Productes No Alimentaris, Programa
d’activitats culturals d’acció social (PACAS), Portal electrònic Compra Social. Net, collaboració
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, etcètera.
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d) Impuls a projectes de collaboració
estratègics per a la ciutat
 Banc de Productes No Alimentaris
El Banc de Productes No Alimentaris és una iniciativa que sorgeix de la unió de dos projectes de gestió de
productes impulsats per l’Associació Cívica la Nau i l’ Institut de Reinserció Social (IRES,). El servei pretén
gestionar productes procedents del mecenatge i de donacions que fan les empreses amb la voluntat de
distribuir aquest material a entitats de caràcter social i sense finalitat de lucre perquè el facin servir i
l’aprofitin.

 Programa d’Activitats Culturals d’Acció Social (PACAS)
L’Associació Sociocultural DJs Contra la Fam és una plataforma creativa, que promou i treballa en diferents
projectes culturals com a eina de transformació social. A través del seu projecte PACAS, Programa
d’activitats culturals d’acció social, fa tallers professionalitzats gratuïts per a entitats que treballen amb
collectius de persones en risc d’exclusió social.

 L’Auditori Apropa
L’Auditori obre la seva programació a l’assistència dels collectius socials menys afavorits, com un
instrument més per a la integració i la normalització, ja que participaran en una activitat musical adreçada a
tots els públics. Aquesta iniciativa s’impulsa des de 2007 i fins ara hi han participat diverses entitats de
l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.

 Festival Solidari DJs Contra la Fam
Des del 2004, l’Associació Sociocultural DJs Contra la Fam promou anualment el Festival Solidari de Música
Electrònica, Cine d’Avantguarda i Arts Visuals, amb l’objectiu de recollir fons econòmics per contribuir al
desenvolupament d’iniciatives socials a la ciutat de Barcelona, i sensibilitzar i acostar l’acció social a
collectius que habitualment es considera allunyats d’aquest món.

 Tot l’any pot ser Nadal
Des del 2003, els treballadors de la companyia d’assegurances HDI celebren “Tot l’any pot ser Nadal”
convidant persones amb pocs recursos econòmics i socials a una sèrie d’activitats. El darrer any la trobada
va aplegar més d’un centenar de persones, entre els treballadors/es de la companyia i els usuaris/àries dels
centres socials de les entitats Fundació Catalana Prisba i Obra Social Santa Lluïsa de Marillac.
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Propostes per al 2008:
 Continuar exercint una tasca d’intermediació per a l’ impuls de
projectes complexos d’interès per a la ciutat.


Consolidar l’acord de collaboració amb l’Associació Cívica La Nau per al
desenvolupament del Banc de Productes No Alimentaris.



Consolidar l’acord de collaboració amb l’ Institut de Reinserció Social
per a la incorporació de persones en processos d’inserció social al Banc
de Productes No Alimentaris.



Consolidar l’acord de collaboració amb l’Associació DJ’s contra la Fam.
Projecte PACAS.



Concretar l’acord de collaboració amb la Universitat de Barcelona.



Concretar l’acord de collaboració amb la Conselleria de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
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e) Relacions institucionals i projecció externa: l’Acord com a
referent en la construcció collectiva del benestar social
 Comissió d’Inclusió Social i Democràcia Participativa (CISDP)
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania lidera i finança des del 2007 la Secretaria Tècnica Executiva de CISDP, de l’Organització
Mundial de Municipis Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). L’objectiu de la comissió és intercanviar experiències sobre
polítiques locals, crear un banc, elaborar indicadors, organitzar conferències… A finals de 2009 o principis de 2010 se
celebrarà a Barcelona el Primer Congrés Internacional de Polítiques Innovadores d’Inclusió Social.

 Associació Amèrica Europa de Regions i Ciutats (AERIC)
L’Ajuntament de Barcelona és membre d’aquesta associació des de 2006. AERIC té com a propòsit l’aprofundiment
conceptual, de gestió i de pràctica política en els criteris de govern continguts en el concepte de governança democràtica
territorial.

 Eurocities
Xarxa de 130 governs locals de més de 30 països europeus de la qual Barcelona és soci fundador (1986). A banda de
l’assemblea general anual, també es fan fòrums temàtics i grups de treball sobre polítiques específiques. Barcelona
participa, entre d’altres, en el Fòrum d’Assumptes Socials i en els diferents grups de treball: persones sense sostre,
migració, ocupació, seguretat urbana, salut i benestar, i educació. Hi participen tècnics/ques d’Acció Social i de Recerca i
Coneixement.

 Urbal: “Ciudades, ciudadanos y ciudadanas por la inclusión social”
Projecte europeu amb Amèrica Llatina centrat en la generació d’observatoris per a la inclusió social. Des de Barcelona es
presenta l’ impuls de l’Acord i una primera fase del Marc estratègic. En principi acaba al juny del 2008.

 Projecte europeu “Construint la inclusió”
Es desenvolupa des del desembre de 2007 fins al juny del 2009. Hi participen 12 ciutats europees i, per part de
l’Ajuntament de Barcelona, es fa des de la Direcció de Participació Social. Té com a objectiu intercanviar experiències i
resultats de l’acció social per millorar la integració i la inclusió de collectius vulnerables, amb especial atenció a l’accés a
l’habitatge. L’aportació de Barcelona es vehicularà a través de l’Acord i se centrarà en termes de convivència vinculats a
l’acollida de població immigrada, la interculturalitat i el poble gitano. En la fase d’intercanvi de bones pràctiques
s’organitzarà una visita a la Haia (setembre 2008) i una altra a Barcelona (novembre 2008).

12

Propostes per al 2008:
 Consolidar la participació de l’Acord en les xarxes internacionals.
 Participació en el 6è Congrés de Associació Amèrica Europa de
Regions i Ciutats (AERIC).
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Proposta Accents 2008

 El Marc estratègic per a l’acció social: un acord sobre les prioritats: la
jornada de l’Acord
El Marc estratègic d’acció social de Barcelona, que es presenta a mitjans de 2008, s’ha
dissenyat de forma participativa amb els membres de la Comissió Directiva de l’ABAS.
Consta d’un diagnòstic de la situació actual i els continguts clau de l’acció social que
comprometen el conjunt d’actors i entitats de Barcelona amb uns criteris d’acció
comuns. Els eixos del Marc estratègic aportaran un horitzó a l’Acord pel que fa
a les prioritats compartides sobre l’acció social.

 Elaborar el Pla de comunicació de l’Acord
 Elaborar el Pla Director de l’Acord 2008-2011
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