
Un espai compartit 
entre el govern de la 
ciutat i la societat civil 
per a la inclusió social 
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Què és l’Acord? 

És l’espai de participació, de cooperació público-
privada 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.  
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Qui en forma part? 

entitats estan construint 

una Barcelona més inclusiva 

L’Acord el formen organitzacions, entitats, 

col·legis professionals, universitats, empreses i 

institucions de la ciutat i és presidit per 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Pot sumar-s’hi qualsevol entitat, associació 

i/o organització compromesa amb els principis 

de l’Acord i que manifesti la voluntat de 

treballar conjuntament per aconseguir una 

ciutat cohesionada socialment. 

+de700  
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Què fa l’Acord? 

 Xarxes d’acció d’entitats i l’Ajuntament de 

Barcelona treballant conjuntament en un 

mateix àmbit amb l’objectiu d’assolir 

millores en els respectius camps d’acció. 

 Projectes tractors que impliquen múltiples 

actors de la ciutat entorn un mateix objectiu 

o àmbit.  

 Activitats i projectes singulars: Àgora 

Ciutadana de la Barcelona Social, taules de 

deliberació, declaracions públiques, 

assemblees anuals... 
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 Promou la implicació de la ciutadania 

activa i compromesa en les organitzacions 

ciutadanes que treballen per la inclusió. 

 Una estratègia d’inclusió social, un full de 

ruta per treballar plegats que compromet a 

institucions, entitats socials, xarxes de 

l’Acord, moviments socials de la ciutat i 

l’Ajuntament de Barcelona desenvolupant 

projectes i accions. 

 Impuls i implementació de la dimensió 

territorial de la inclusió. 

Què fa l’Acord? 
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Assamblea anual  
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. 

Consell de Governança 
Òrgan executiu i de gestió.  
És l’espai on es dissenyen 
les línies estratègiques i  
d’actuació. 

Com s’organitza l’Acord? 
Comissió d’acció 
Espai estratègic i operatiu 
permanent del Consell de 
Govern per garantir el 
dinamisme, el bon 
funcionament i l’impuls de 
l’Acord. 

Xarxes d’acció 
Entitats que treballen en un 
mateix àmbit i estableixen 
objectius comuns per 
millorar les intervencions 
orientades a la ciutadania. 
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Estratègia d’inclusió i de reducció de 
les desigualtats socials de Barcelona 
2017-2027 
 

Missió. 

1) Aconseguir que tots els plans de l’Ajuntament de 

Barcelona i de les entitats de l’Acord Ciutadà tinguin com a 

marc de referència les finalitats identificades en el model 

social de Barcelona 2027.  

2) Articular en les línies estratègiques i els objectius de 

línia, els projectes, accions i recursos tant del conjunt de 

l’Ajuntament de Barcelona (Àrees municipals i Districtes) 

com de les entitats socials de la ciutat.  

3) Gestionar la coproducció a través del treball en xarxa 

per a desplegar noves xarxes i nous projectes 

estructurants o tractors.  
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Estratègia d’inclusió i de reducció de 
les desigualtats socials de Barcelona 
2017-2027 
 
Línies estratègiques. Línies coincidents amb les dimensions de 

les desigualtats que constitueixen els itineraris a seguir per incidir 

en el model social de Barcelona 2027:  

 

1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els 

drets socials, en especial, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de 

qualitat i les necessitats bàsiques.  

2. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i 

culturals al llarg de la vida.  

3. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i 

comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i 

col·lectiu.  

4. Eliminar l’estigmatització i la segregació social.  

5. Disminuir les desigualtats socials territorials.  
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Fites de l’Estratègia d’inclusió 
 
 
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 10% la distància entre els 5 barris amb major i menor 

Renda Familiar Disponible/Càpita.  

 

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

 

4. 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.  
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Fites de l’Estratègia d’inclusió 
 
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 voldrien.  

 

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. 



Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva | 25 de novembre de 2013 

Accions de l’Estratègia en relació amb 
infància 
 
Projecte Tractor: Créixer a Barcelona Apoderament de la 

infància en situació de vulnerabilitat en els àmbits social, 

educatiu i cultural. 

 

Incrementar les capacitats socials, culturals i educatives dels 

infants i adolescents i llurs famílies més desafavorits socialment 

perquè puguin adquirir un major i millor apoderament social i 

personal. Concretament:  

 

1.Igualar les oportunitats des de la primera infància. 

  

2.Garantir la cobertura de les necessitats socials i educatives de 

la infància i adolescència.  

 

3.Augmentar i reforçar l’acció sòcio-educativa i cultural a la 

infància i a les famílies vulnerables.  
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Accions de l’Estratègia en relació amb 
infància 
 
 
Projecte Tractor: La reducció de les desigualtats educatives 

en la primera infància en els barris més vulnerables (Ciutat 

Meridiana). 

 

Proposta de l’impuls d’un projecte tractor que treballi per un 

model d’intervenció socioeducatiu a Ciutat Meridiana per a 

garantir l’equitat educativa a la primera infància (0-3 anys) i 

millorar l’atenció socioeducativa dels infants i les famílies des de 
l’acció. 
 



Com puc contactar  
amb l’Acord? 

mail:  
acordciutada@bcn.cat 

web: 
www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

twitter: 

@AcordCiutada 


