
ACORD DE CIUTAT
EL PRAT DE LLOBREGAT UNA CIUTAT MÉS INCLUSIVA:
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS
El Prat, igual que la resta de ciutats del país, s’ha vist afectat per l’impacte de la crisi 
econòmica que va esclatar fa més de 10 anys i per l’increment de les desigualtats socials i 
de la  precarització que ha comportat. Avui, tot i la millora d’alguns indicadors econòmics, 
la crisi social persisteix i és del tot necessari seguir articulant estratègies globals i renovar el 
compromís social i institucional per una ciutat inclusiva.

És en aquest context que s’ha elaborat un nou Pla local per a la inclusió i la cohesió Social 
2018-2022 que organitza, en objectius compartits, les accions que despleguen i tenen previst 
desplegar en els propers anys, tant les entitats i els moviments de defensa de drets socials, 
com les diferents Àrees de l’Ajuntament.

Per impulsar el Pla, i aconseguir un enfortiment dels vincles entre l’Ajuntament i la iniciativa 
social, ens disposem a crear un espai permanent de trobada, participació i d’acció conjunta 
entre l’Ajuntament i les entitats i moviments socials que anomenem “Acord de Ciutat per la 
Inclusió i Cohesió Social”.

L’ACORD DE CIUTAT ens ha de proporcionar renovades oportunitats 
per:

• Aconseguir un major i millor impacte dels recursos humans i materials esmerçats 
tant per l’Ajuntament com per la iniciativa social.

• Incrementar la capacitat de col·laboració del nostre teixit social i associatiu, que 
facin que El Prat es singularitzi per la seves respostes compartides als reptes socials a 
partir del compromís social i l’acció solidària.

• Enfortir la ciutadania que fa front els desafiaments socials, apoderant al màxim a les 
persones i les entitats, i millorant els seus vincles personals, socials i associatius.

L’ACORD DE CIUTAT ens ha de permetre acomplir aquestes finalitats 
a través dels següents mitjans:

• Establint espais per treballar conjuntament i de manera estable per desplegar els 
objectius i les accions de l’estratègia compartida que anomenem Pla d’Inclusió social 
2018-2022.

• Impulsant xarxes d’acció pel desplegament de les accions i programes més prioritaris i 
amb més impacte social.

• Fent un seguiment, avaluació i reprogramació de l’esmentat Pla d’Inclusió de forma 
continuada

• Coproduint nous programes i accions, articulant recursos i projectes de l’Ajuntament i 
la iniciativa social i ciutadana. 

• Promovent el compromís social de la ciutadania en la vida social i associativa per fer 
una ciutat més activa i inclusiva.

• Obrint el diàleg i el debat creatiu per aprofundir en els temes socials i donar noves 
possibilitats a la innovació social.



L’Ajuntament, les institucions, entitats socials i moviments de defensa de drets socials sotasignants 
ens comprometem a impulsar conjuntament i fer un seguiment del Pla, i a promoure i desenvolupar  
el treball en xarxa, perquè es puguin articular de manera complementària els esforços i recursos 
municipals i de la inciativa social.

Estem convençudes i convençuts que, aquesta cooperació, és la millor manera d’afrontar els nous 
i renovats desafiaments socials que tenim plantejats, i que la cooperació i el treball en xarxa 
conformen el principal avantatge que podem oferir com a ciutat per desplegar els drets socials. 

                 El Prat de Llobregat, març del 2018
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