
Xarxa cultura 
per a la 
inclusió social 

Les desigualtats culturals són 
l’àmbit de treball de la Xarxa, 
que té per objecte:
• Connectar organitzacions diverses per crear 

coneixement compartit sobre els vincles 
de la cultura amb l'acció social i, per potenciar 
i enfortir la dimensió inclusiva de la cultura.

• Fer més visibles les iniciatives i projectes 
que posen l’accent en la dimensió inclusiva 
del desenvolupament cultural.

• Ser laboratori, posar en marxa accions 
i projectes concrets d’impuls, en base 
a la col·laboració i cooperació entre entitats 
i institucions.

Accions realitzades:
• Jornada “Cultura per a la inclusió social” 

(26 de maig).

• Mapa de projectes culturals orientats a la inclusió 
(en procés).

Cultura per a la inclusió social posa un especial 
èmfasi en:

• El desenvolupament de les capacitats 
creatives de la ciutadania, i especialment 
de persones i col·lectius en risc d’exclusió.

• El foment de l’accés a equipaments i projectes 
culturals, en qualsevol de les fases del cicle 
cultural (creació, producció, difusió, accés, 
formació).

• L’impuls a plataformes transversals, en les quals 
cooperin entitats dels àmbits cultural i social.

• La promoció d’un sistema de valors cívics 
de ciutadania, que afavoreixin la construcció 
compartida de ciutat. 

La Xarxa cultura per a la inclusió 
social s’ha posat en marxa durant 
la primavera del 2010.  S’articula 
com un espai comú de relació 
entre organitzacions de l’àmbit 
social i de l’àmbit cultural, i està
orientat a l’acció i a la reflexió 
sobre la cultura i la inclusió social.  





Organitzacions participants:
• ADETCA - Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya

• Ajuntament de Barcelona

• Ateneu 9Barris

• Càrites Diocesana de Barcelona

• CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

• Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

• Consell de la Cultura de Barcelona

• Consorci de  Biblioteques de Barcelona

• Creu Roja de Catalunya

• DJ’s contra la fam

• ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social

• Fatec - Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya

• FEDAIA - Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 

Infància i l’Adolescència

• Fundació La Caixa

• Fundació Tot Raval

• L’Auditori

• Mercat de les Flors

• MUHBA-Museu d’Història de Barcelona

• Museu Picasso

• Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

• TNC - Teatre Nacional de Catalunya

• Xarxa de Centres Cívics

Dades de contacte
Trobareu més informació al web del Consell 
de la Cultura de Barcelona 
www.conselldecultura.cat 
o al de l'Acord a 
www.bcn.cat/barcelonainclusiva




