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Codi ètic 

Associació Xarxa Dos Deu, per a la millora del barri de la 

Sagrada Família 

 

L’Associació Xarxa Dos Deu 

La Xarxa Dos Deu és una associació sense ànim de lucre formada per un equip de 

professionals i voluntariat que donem suport a les persones i entitats del barri de la 

Sagrada Família. Utilitzant la recerca contínua de recursos per cobrir les necessitats del 

veïnat i de les entitats; treballant en xarxa de manera comunitària i generant processos 

i projectes d’intervenció social i millora en l’àmbit de les cures. 

Objectiu general 

Impulsar la transformació social de les persones i la comunitat, promovent la ciutadania 

activa, la col·laboració, el diàleg i la solidaritat, i a partir d’iniciatives i activitats culturals, 

artístiques, educatives, solidàries, saludables, d’interrelació entre entitats i de 

col·laboració entre els diferents equipaments, actors socials i culturals Així com també, 

acollir, facilitar i desenvolupar activitats adreçades a les entitats i al veïnat, orientades a 

dinamitzar el teixit social, a fomentar la vida associativa i col·lectiva amb una mirada 

participativa, innovadora, cultural, solidària i sostenible. 

Objectius específics 

• Informar al barri de les diverses activitats i serveis que s’ofereixen al barri, al districte 
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i  a la ciutat. 

• Promoure la xarxa associativa per crear sinergies que reforcin els canvis cap a   una 

societat igualitària, diversa i solidària. 

• Afavorir un lloc de creació, participació ciutadana, formació, solidaritat, de diàleg 

(intergeneracional, intercultural,...) i cohesió social. 

• Donar respostes a les necessitats i les demandes dels veïns i les veïnes del barri, de 

manera inclusiva i participativa. 

• Aconseguir ser un punt de trobada i de referència de l’activitat veïnal i comunitària, 

com a instrument bàsic de la vida associativa del barri, i en un marc de convivència, 

respecte i acollida. 

• Impulsar la creació de noves entitats a partir del nostre acompanyament i orientació.  

• Donar suport a les iniciatives i accions que promoguin les entitats, així com al seu 

treball intern per tal que desenvolupin i consolidin la seva acció social. 

• Promoure el voluntariat i la participació a les activitats programades des de les 

entitats. 

• Fomentar una participació activa en la gestió i en la execució del projecte del Casal 

de barri. 

• Complementar i donar suport als programes municipals de serveis a les persones, de 

promoció i participació en la relació amb el territori i el teixit social i associatiu. 

• Participar i col·laborar en activitats i iniciatives impulsades per les entitats del barri. 

• Treballar amb xarxa amb el nou Ateneu del Barri, Centre Cívic, Pla de 

Desenvolupament Comunitari i altres serveis i equipaments del barri. 

• Potenciar el compromís amb el medi i la sostenibilitat. 

• Impulsar accions relacionades amb l’economia social i solidària. 

Què és el codi ètic? 

El codi ètic de l’Associació Xarxa Dos Deu, és una eina que dona a conèixer el tipus 

d’organització que vol ser en coherència amb la missió i visió. Des de l’ètica proposa els 

valors i ideals que es tradueixen en comportaments, decisions i responsabilitats. 

El codi ètic orienta sobre la manera de fer i la relació entre els professionals, el 

voluntariat, les organitzacions amb les que es treballen, i amb les persones del barri de 

la Sagrada Família. 
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És el codi de l’Associació Xarxa Dos Deu, conciliable amb tots els codis professionals i del 

personal que en forma part. Se’n farà una revisió i renovació periòdica per tal 

d’assegurar la seva utilitat. 

Codi ètic: valors i principis 

1. L’Associació Xarxa Dos Deu lluita per la reivindicació dels Drets Humans i reconeix la 

Declaració Universal dels Drets Humans, de la Declaració Universal i altres 

declaracions de naturalesa semblant i les dones en particular, considerant mínims 

els acords de la IV Conferència Mundial de Dones de Beijing al 1995. 

 

2. L’Associació Xarxa Dos Deu té una absència total d’ànim de lucre; entenent per lucre 

l’apropiació particular d’una persona dels ingressos percebuts per l’associació per 

qualsevol títol, contracte, subvenció, donació, llegat... No es considera lucre 

l’obtenció de major ingressos que les despeses necessàries per fer les activitats, 

sempre que aquest romanent s’apliqui al compliment de les finalitats de l’Associació. 

 

3. L’Associació Xarxa Dos Deu entén que la base principal de la seva força rau en les 

persones que formen part de l’Associació i en les que, de manera continuada o bé 

puntual i voluntària, hi col·laboren, raó per la qual cal promoure mitjans, estratègies 

i tècniques per estimular la participació i la formació del voluntariat que la conforma. 

La participació interna es fomenta a través d’una política informativa constant i 

regular adreçada a les persones associades sobre la situació de la mateixa i les 

activitats que es duen a terme. 

 

4. L’activitat voluntària adreçada a aconseguir una determinada finalitat és una energia 

emergent que cal preservar i cuidar, per assegurar-ne la màxima eficàcia i eficiència 

i evitar que es malmeti la seva dosi d’altruisme. 

 

5. Dins de l’Associació Xarxa Dos Deu seguim les següents bases per tal d’assegurar un 

positiu funcionament democràtic: 

a. La igualtat, tothom és igual dins l’Associació sense cap tipus de discriminació 

b. La llibertat d’expressió, totes tenim dret a exposar lliurament les nostres 

idees 

c. La sobirania de decisió, les decisions es prenen per majoria de l’Assemblea. 

 

6. El personal remunerat ho ha de ser en condicions dignes del mercat laboral. S’haurà 

de realitzar la contractació adient i convenient per a les parts i evitar la precarietat. 

Les treballadores estaran sota el paraigües del Conveni d’Acció Social de Catalunya. 

7. Per tal d’assegurar la transparència econòmica l’estat de comptes i el balanç 

econòmic estaran a la disposició de qualsevol membre de l’Associació. Es faran 

públiques les fonts de finançament i es donarà a conèixer a les persones associades 

quines són aquestes i quines condicionants tenen o poden tenir. 
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8. La realització d’activitats econòmiques no pot ser contrària a les missions o finalitats 

de l’Associació. 

 

9. La realització d’activitats econòmiques es farà sempre respectant la legislació vigent 

en cada moment. 

 

10. La sostenibilitat té una dimensió social, medi ambiental i econòmica. En la gestió 

dels recursos l’Associació en tot moment tindrà en compte la naturalesa renovable i 

no renovable, el grau de reversibilitat dels seus processos i la capacitat del medi 

ambient per absorbir les incidències i els seus efectes. Es fomentarà el reciclatge de 

les deixalles de l’Associació, i la cura del medi ambient i es procurarà emprar mitjans 

que no malmetin. Es promourà entre les membres de l’Associació l’ús d’embalatges 

no contaminants, la recollida selectiva de deixalles, la utilització d’estris no 

contaminants i, en general, la promoció de l’educació mediambiental i el respecte al 

nostre entorn natural. 

 

11. La relació amb les administracions públiques no afectarà a l’autonomia associativa i 

la presa de decisions de manera lliure i sobirana que són dos drets inalienables als 

quals no es pot renunciar. Es mantindrà la independència de criteri i saber 

administrar els punts d’acord i desacord per treure’n el màxim profit possible a 

l’efecte del compliment de la missió. 

 

12. Es cercarà la millor eficàcia dels recursos externs.  

 

13. Es renovarà de manera regular els membres dels òrgans de govern de l’Associació. 

S’afavorirà que les persones associades puguin dirigir-se a la Junta Directiva per 

exposar el seu punt de vista respecte a una determinada qüestió de l’Associació. 

 

14. S’elaboraran i es presentaran memòries que expliquin les activitats realitzades i el 

grau de compliment dels requisits del Codi ètic. 

 

15. En el cas de conflictes interns s’impulsaran comissions de conflictes o arbitrals que 

escolten les parts implicades i resolen el tema per tal d’evitar d’enfrontament de les 

posicions. També es revisaran regularment les tasques de la Junta Directiva i es 

promouran comissions o espais on qualsevol queixa de la persona afectada es pugui 

transmetre i resoldre. 

 

16. Per tal d’assegurar la cohesió interna a l’hora de prendre decisions es promourà el 

consens i s’evitaran les votacions. 

17. Els valors de l’Associació Xarxa Dos Deu estaran presents en totes les activitats i en 

tot el funcionament que aquesta dugui a terme. Aquests són els següents: 

 

a. Cooperació i Solidaritat: actuem com a motor de la vida social i associativa 
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des del valor de la solidaritat, la cooperació, el diàleg i el consens, per tal de 

produir un efecte multiplicador de les accions que es promouen i incidir 

positivament en les xarxes i grups. El diàleg i la cooperació. 

b. Transformació social: donem resposta a les inquietuds i les necessitats dels 

veïns i veïnes. Volem ser un instrument perquè les estratègies comunitàries 

tinguin un impacte real en la millora del benestar de la comunitat. 

c. Perspectiva de gènere:  apliquem aquesta perspectiva de manera transversal 

a l’hora d’organitzar tallers, activitats o xerrades. Aquest ventall d’activitats 

tracten les desigualtats i violències que pateixen les dones pel fet de ser 

dones. També tenim en consideració i volem destacar la perspectiva 

interseccional, ja que som conscients que les dones estan travessades per 

eixos diversos com són la raça, la sexualitat, l’edat o la classe social i, per tant, 

les experiències que viuen unes i altres són diverses. La intolerància davant 

de la violència masclista. 

d. Interculturalitat: fomentem la transversalització de la perspectiva 

intercultural i interseccional a les diferents accions del Casal de Barri. També 

volem promoure la participació activa de les persones d’orígens diversos a 

les activitats i projectes del Casal. 

e. L’antiracisme i l’antifeixisme 

f. Igualtat: promovem la inclusió i la integració dels veïns i veïnes , sense 

diferències de gènere, d’edat, de procedència ni de cap mena. El respecte a 

la diversitat personal i cultural 

g. Sostenibilitat: gestionem els residus, el respecte al medi ambient i la 

promoció d’aquesta sensibilitat a la ciutadania.  

h. Transparència: comuniquem a la ciutadania, a les entitats del barri i a 

l’administració pública, els sistemes de gestió i participació de l’Associació, 

des del finançament fins als aspectes d’assignació i usos dels recursos que 

oferim. 

i. Democràcia interna: ens regim per un òrgan gestor obert a la participació de 

les entitats usuàries, millorant contínuament els mecanismes normatius del 

reglament intern per assegurar la participació interna de totes les entitats 

usuàries de l’equipament. 


