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Consell de Govern de l’Acord Ciutadà 

Sessió extraordinària presidida per l’alcalde de 
Barcelona 
Intervenció de Joan Termes (FAVB) 
 

 
 
 
L’Organització de l’Acord 
 
L’organització actual de l’Acord Ciutadà va néixer el mes de 
desembre de 2009 amb la unificació de l’Acord Ciutadà i 
l’Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS) amb l’objectiu 
d’unificar esforços per millorar la inclusió social de la ciutat. 
 
Els principals òrgans són: l’assemblea, el Consell de Govern i 
la Comissió Executiva del Consell. 
 

 L’assemblea: és la trobada anual en sessió plenària de 

totes les entitats i institucions de l’Acord.  

 El nombre d’entitats membre ha anat evolucionant 

en els darrers anys. L’abril de 2006 van signar 

formar part de l’Acord 235 entitats, institucions i 

organitzacions de la ciutat. Avui, som 492 les 

entitats i institucions signants de l’Acord. 

 La tipologia d’organitzacions membres és molt 

variada; però cal destacar que entre les entitats, 

federacions i fundacions sumen el 70 % del total. 

 Els àmbits temàtics d’actuació de les 

organitzacions són molt diversos: àmbit 

comunitari, cultura, educació i lleure,  treball i 
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l’ocupació,  salut, acompanyament sociosanitari, 

habitatge, etc. 

 El Consell de Govern: l’òrgan executiu i de gestió de 

l’Acord; espai on es dissenyen les línies estratègiques i 

d’actuació. 

 Comissió Executiva del Consell: espai estratègic i 

operatiu del Consell per garantir el dinamisme, el bon 

funcionament i l’impuls de l’Acord. 

 
L’Acord Ciutadà és coordinat pel Departament de Participació  
Social de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona,  mitjançant una secretaria tècnica 
específica. 
 

 
 
 
Les Xarxes d’acció:  
 

 En el marc l’Acord Ciutadà s’impulsen xarxes d’acció.  

 Aquestes xarxes estan integrades per entitats, 

organitzacions i institucions de la ciutat que 

comparteixen unes finalitats, amb la voluntat de treballar 

conjuntament sobre un mateix eix i/o matèria i assolir 

millores en els respectius camps d'acció. 

 Són espais generadors d’acció i treball en xarxa. 

Signifiquen la força i el motor de l’Acord.  
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 El nombre de xarxes s’ha incrementat progressivament. 

De les 3 xarxes del 2006 ens trobem en l’actualitat amb 

9: 

1. Xarxa d'atenció a persones sense llar 

2. Xarxa de centres oberts d'atenció a la 

infància i l'adolescència  

3. Xarxa d’economia social 

4. Xarxa d'acollida i acompanyament per a 

persones immigrants 

5. Xarxa de suport a les famílies cuidadores 

6. Xarxa de cultura per la inclusió social  

7. Xarxa d'habitatges d'inclusió social 

8. Xarxa de drets dels infants  

9. Xarxa de prevenció i convivència 

 Cada xarxa és independent i té, d'acord amb els seus 

objectius, la seva pròpia dinàmica i el seu propi pla de 

treball.  

 Són xarxes molt diverses, tant a nivell d’objectius, 

activitats, d’organitzacions membres o d’organització. 

Algunes de molt potents i d’altres encara joves i amb 

poc recorregut.  

 292 entitats i organitzacions de la ciutat participen en 

alguna de les xarxes existents en el marc de l’Acord. 
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L’Acord disposa d’Eines de comunicació i informació:  
 

 La Pàgina web (bcn.cat/barcelonainclusiva) i el 

butlletí mensual, que són a hores d’ara, 2 eines potents 

de comunicació i difusió.  

 L’Acord també disposa de Twitter a través del qual, es 

comunica i interacciona amb la resta d’entitats d’una 

forma molt més dinàmica. 

 
L’Acord impulsa també d’altres projectes, actes, espais de 
debat que m’agradaria destacar. Per exemple: 
 

 L’Acord impulsa projectes de col·laboració: el més 

destacat és el Banc de Productes no Alimentaris, un 

servei que gestiona productes no alimentaris procedents 

del mecenatge i de donacions d’empreses, amb la 

voluntat de distribuir aquest material a les entitats de la 

ciutat que atenen a població en risc d’exclusió social.  

 Espais de debat: Com són les Taules de deliberació, 

espais de trobada promoguts per l'Acord amb l'objectiu 

de facilitar el debat en relació a fenòmens socials i temes 

d'interès de la ciutat.  

La propera Taula que girarà entorn el tema “L’Acord 

com a promotor de la innovació social” serà el 9 de 

gener de 2013, adreçat a entitats de l’Acord. 

 

L’Acord ciutadà és un projecte viu, en el que esperem que en 
el futur es vagin incorporant noves entitats i xarxes per 
treballar més i millor els temes d’inclusió a la ciutat. 

 


