
 
ACCELERANT EL CANVI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL / ACSI	

Cinc ciutats europees uneixen esforços 
per solucionar problemes socials 

amb innovacions socials 
 
§ Accelerant el Canvi per la Inclusió Social és una iniciativa que busca implantar solucions 

més eficaces i eficients als reptes socials. 
 

§ Les cinc ciutats participants -Atenes, Barcelona, Lisboa, Rotterdam i Estocolm- han acordat 
tres problemes comuns a abordar amb aquest projecte: infància en risc d'exclusió, 
desocupació juvenil i desocupació de llarga durada.  

 
§ La iniciativa llança una crida per presentar innovacions provades que responen amb èxit als 

tres reptes compartits, amb l'objectiu d'accelerar el canvi per a la inclusió social.  
 
10 d’octubre de 2016. La necessitat de trobar solucions més eficaces i eficients, i també més 
sostenibles i escalables és una prioritat en l'agenda social de moltes ciutats. Al mateix temps, 
moltes d'aquestes solucions ja existeixen, però romanen desconegudes.  
 
Accelerant el Canvi per la Inclusió Social (ACSI) és un projecte que busca respondre a 
aquestes necessitats amb un procés amb base en la demanda. Aquest procés comença 
analitzant els problemes socials a nivell de ciutat per després buscar les millors innovacions 
que poden ser adaptades i implantades per les ciutats per respondre a aquests reptes. 
 
A través d'aquesta iniciativa, Atenes, Barcelona, Lisboa, Rotterdam i Estocolm uneixen 
esforços per buscar solucions innovadores als següents reptes compartits:  

- Com maximitzar les oportunitats de la infància en risc d'exclusió? 
- Com construir millors oportunitats d'ocupació i itineraris per als joves?  
- Com generar oportunitats per a persones desocupades de llarga durada? 

 
La crida per presentar innovacions socials provades que contribueixen a la solució 
d'aquests reptes està oberta fins al 30 de novembre de 2016. Convidem a les ciutats, ONG, al 
sector privat o qualsevol organització híbrida a presentar solucions exitoses. La cerca 
d'iniciatives està enfocada en aquelles amb una sòlida evidència d'impacte i un model 
sostenible que pugui ser adaptat i escalat.  
 
Una selecció de 20 innovacions per repte serà presentada a un jurat local d'experts de cada 
ciutat. Aquest jurat seleccionarà entre 3 i 9 innovacions per explorar la seva implantació local. 
El procés també facilita que cada ciutat pugui adaptar i adoptar aquests models per prevenir el 
risc d'exclusió i generar millors oportunitats d'ocupació. 
 



 
ACCELERANT EL CANVI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL / ACSI	

ACSI és un projecte de tres anys que busca facilitar l'escalabilitat de la innovació social per 
contribuir a resoldre reptes socials, capturant i compartint el coneixement generat sobre com 
transferir la innovació social d'un context a un altre.  
 
Crida per presentar innovacions provades oberta fins al 30 de novembre de 2016 
- http://upsocial.org/ca/sic/retos/com-maximitzar-les-oportunitats-de-la-infancia-en-risc-dexclusio  
- http://upsocial.org/ca/sic/retos/com-construir-millors-oportunitats-docupacio-i-itineraris-als-joves  
- http://upsocial.org/ca/sic/retos/com-generar-oportunitats-persones-desocupades-de-llarga-durada  
 
Contacte 
Viviana Urani: vaurani@upsocial.org  
 
 
ACCELERANT EL CANVI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL / ACSI 
Catalitzant la transferència d’innovacions exitoses entre ciutats europees.  
Projecte implantat per UpSocial en col·laboració amb les ciutats participants i amb el generós suport de 
Stavros Niarchos Foundation l i l’Obra Social “la Caixa”.  
 
Implantat per    Donants 
 

                    
 
www.upsocial.org                             www.snf.org                                        www.obrasociallacaixa.org 
 
CIUTATS PARTICIPANTS 
Atenes, Barcelona, Lisboa, Rotterdam, Estocolm. 
 
 

              
 
www.cityofathens.gr             www.barcelona.cat           www.cm-lisboa.pt  
 

           
 
www.rotterdam.nl                                        www.stockholm.se 


