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Promou:

Com puc 
participar 
a l’Acord?

Si sou membres d’una 
entitat, associació i/o 
organització compromesa 
amb els principis de l’Acord, 
i voleu treballar 
conjuntament per aconseguir 
una ciutat més inclusiva, 
participeu!

Només heu d’entrar 
a la web de l’Acord i us hi 
podreu adherir. 

Xarxa 
de Centres 
Oberts 
BARCELONA

XCO

Xarxa d’Acollida 
i Acompanyament
a Persones Immigrants
a Barcelona

XAAPIB

Xarxa d’Atenció 
a Persones 
Sense Llar
BARCELONA

XAPSLL

Xarxa de Cultura 
per la Inclusió 
Social
BARCELONA

XCIS

Xarxa pel Suport 
a les Famílies 
Cuidadores
BARCELONA

XSFC

Xarxa 
de Prevenció 
i Convivència
BARCELONA

XPC

Xarxa 
dels Drets 
dels Infants
BARCELONA

XDI

Xarxa d’Empreses 
Nous Usos Socials 
del Temps
BARCELONA

XENU:ST

Xarxa 
d’Economia 
Social 
de Barcelona

XESB

Xarxa 
Barcelona
Resilient

XBCN-R

Xarxa Barcelona 
d’Inclusió 
al Mercat Ordinari 
de Treball

XIB

www.bcn.cat/barcelonainclusiva
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/qui_pot_formar_part.html


Que implica adherir-se 
a l’Acord?
Adherir-se a l’Acord suposa formar part d’una 
xarxa que implica, entre d’altres, els següents 
compromisos:

• Treballar activament per la inclusió, d’una 
manera conjunta amb d’altres organitzacions 
de la ciutat.

• Compartir i intercanviar informació 
i coneixements de tot tipus d’iniciatives, 
experiències i accions.

• Contribuir des de cada organització a la 
construcció d’un projecte compartit de ciutat.

Què és l’Acord?
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és 
l’espai de participació, de cooperació 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. 

En de�nitiva, és un espai de treball en xarxa 
entre el govern de la ciutat i la societat civil per 
a la inclusió social.

Què fa l’Acord?
Una acció social 
conjunta que promou

• Xarxes d’acció d’entitats i ajuntament 
treballant conjuntament en un mateix àmbit 
amb l’objectiu d’assolir millores en els 
respectius camps d’acció:
www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxes.html

• Activitats i projectes singulars: Àgora 
Ciutadana de la Barcelona Social, taules de 
deliberació, declaracions públiques, projectes 
de col·laboració, jornades anuals...

• Espais col·laboratius i de 
coresponsabilització 
a diferents territoris i en diferents àmbits amb 
l’objectiu comú del treball conjunt per la 
inclusió.

• Implicació de la ciutadania activa 
i compromesa en les organitzacions 
ciutadanes que treballen per la inclusió.

• Impuls i implementació de la dimensió 
territorial de la inclusió.

• Una estratègia compartida per la inclusió 
social, un full de ruta per treballar plegats que 
compromet a institucions i entitats socials de 
la ciutat, les xarxes de l’Acord i l’Ajuntament 
de Barcelona desenvolupant projectes i 
accions.

• Projectes tractors transversals que esdevenen 
una articulació de projectes i accions diverses 
entorn un mateix objectiu o àmbit.
www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/
projectestractors.html

• Eines de comunicació i informació: 
Twitter (@AcordCiutada), web 
(www.bcn.cat/barcelonainclusiva), butlletí, 
etc.

entitats estem construint 
una Barcelona més 
inclusiva

de

Qui en forma part?
L’Acord el formen organitzacions, entitats, 
col·legis professionals, universitats, empreses 
i institucions de la ciutat i és presidit per 
l’Ajuntament de Barcelona.
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