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En aquest espai trobareu informació 

sobre projectes, propostes i iniciatives 

d’àmbit europeu i internacional rela-

cionades amb polítiques socials en què 

participa l’Àrea d’Acció Social i Ciutada-

nia de l’Ajuntament de Barcelona.

Grups de treball d’Eurocities

Eurocities és una associació que funcio-

na des de 1986 i aplega més de cent-

trenta ciutats de trenta països europeus. 

Té com a objectius representar els seus 

interessos davant les institucions euro-

pees i facilitar l’intercanvi de coneixe-

ment sobre polítiques públiques locals.

Persones sense sostre

La ciutat de Barcelona s’ha incorporat 

al grup de treball de persones sense sos-

tre d’Eurocities. La darrera reunió del 

grup va tenir lloc a Varsòvia (Polònia) 

del 2 al 4 d’abril de 2008 amb l’objec-

tiu, entre d’altres, d’avançar en la cons-

trucció d’un model de circuit integral 

d’atenció a persones sense sostre. 

La construcció d’aquest model es fa 

després de l’anàlisi de les polítiques i els 

sistemes d’atenció a persones sense sostre 

de les dotze ciutats participants. Les 

conclusions d’aquesta anàlisi es poden 

consultar al document «Estratègies de les 

ciutats contra el fenomen sense sostre».

Per a més informació consulteu el 

grup de treball «Homelessness» a la web 

<http://www.eurocities.org>.

Inclusió social

El grup de treball d’inclusió social d’Eu-

rocities va iniciar les seves activitats 

llar la importància de les polítiques 

locals d’inclusió i la seva coordinació 

amb les polítiques europees i dels 

estats membres. També s’ha destacat 

la importància de la incorporació de 

les entitats socials a les xarxes locals 

d’atenció, com és el cas de l’«Acord ciu-

tadà per una Barcelona inclusiva».

Podeu consultar la documentació 

sobre el procés de consulta a: <http://

ec.europa.eu/employment_social/con

sultation_es.html>.

Altres

Observatori Europeu Ciutats i Pobles 

per a Tothom

L’Institut Municipal de Persones amb Dis-

capacitat de Barcelona promou aquesta 

plataforma d’intercanvi de coneixement 

en matèria de polítiques municipals per a 

persones amb discapacitat. 

Aquest observatori aplega des de 

l’any 2003 els esforços de seixanta-cinc 

municipis de deu països europeus per 

millorar la qualitat de vida de les perso-

nes amb discapacitat. 

Per facilitar el funcionament d’aques-

ta xarxa es disposa d’un lloc web que 

actualment recull vuitanta bones pràcti-

ques locals que fan referència a diferents 

temàtiques, com són: l’accessibilitat del 

transport i dels edifi cis, l’accessibilitat 

comunicativa, el treball, la participació, 

els serveis socials, els esports, l’educació i 

la dona amb discapacitat. 

Trobareu més informació sobre 

l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles 

per a Tothom a: <http://www.bcn.cat/eu

ropeforall>.

Referències

Barcelona en xarxa
Xavier Mayo. Ajuntament de Barcelona

amb una reunió a Leeds (Regne Unit) el 

18 d’abril de 2008 amb la participació 

de la ciutat de Barcelona i vuit ciutats 

més (Edimburg, Göteborg, Liverpool,

Lió, Madrid, Newcastle, Tallinn i 

Vílnius). Les primeres activitats es van 

centrar a recollir l’opinió de les ciutats 

per presentar aportacions als plans na-

cionals d’inclusió 2008-2010. Els estats 

membres presentaran els seus plans 

nacionals d’inclusió abans del 15 de 

setembre del 2008.

Per a més informació consulteu el 

grup de treball «Social inclusion» a la 

web <http://www.eurocities.org>.

Consulta de la Comissió Europea 

sobre Inclusió Activa

«Inclusió Activa» és un nou concepte 

que la Comissió Europea vol difondre 

com a manera d’entendre les polítiques 

d’inclusió social. La inclusió activa 

recull tres principis bàsics: 

1. Suport a les polítiques d’ingressos 

bàsics.

2. Mercats laborals inclusius.

3. Qualitat dels serveis socials.

Atès que la Comissió no pot ins-

taurar l’aplicació d’aquest concepte 

obligatòriament, recorre al mètode 

obert de coordinació (OMC), que con-

sisteix a treballar de manera conjunta 

amb els estats membres interessats en 

el desenvolupament i la instauració 

de polítiques basades en el concepte 

d’inclusió activa. 

Barcelona ha participat en el procés 

de consulta a través d’Eurocities. L’apor-

tació de Barcelona s’ha centrat a subrat-


