Jornada Anual 2009

Respostes front a una economia i una societat en
transformació
Més enllà de la crisi: nous valors i noves pràctiques per una Barcelona inclusiva
Dimarts 6 d’octubre de 2009
Espai Jove La Fontana C/ Gran de Gràcia, 190
(accés per carrer Santa Rosa)

Presentació

La Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva pretén renovar per quart any
consecutiu el compromís de les entitats i institucions amb aquest.
Al mateix temps volem aprofitar l’acte de renovació de l’Acord per a reflexionar i aprofundir en les
respostes que des de Barcelona s’estan endegant per fer front a una economia i una societat en
transformació, compartir nous valors i noves pràctiques per a una ciutat més inclusiva.

Programa
16:00 Recepció dels participants i lliurament de documentació
16:30 Benvinguda i presentació
Sra. Marta Cots. Presidenta CJB
Sr. Jordi Hereu i Boher. Alcalde de Barcelona

17:00 Taula de debat i propostes
Respostes front a una economia i una societat en transformació
Amb la participació del Sr. Ricard Gomà, Tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania; el Sr. Albert
Recio, Vice-president de la FAVB; el Sr. Ismael Palacín, Secretari d’ECAS; la Sra. Fina Rubio,
Directora de la Fundació SURT; el Sr. Ignasi Parody, Director General de la Fundació Trinijove; i
Elisenda Vegué, Cooperativa Etcèteres (ETCS).
Coordina la taula la Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya.

18:30 Pausa cafè
19:00 Conclusions del debat
19:20 Renovació de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Balanç 2008 – 2009.
Perspectives de futur.
Sr. Ricard Gomà, tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania i president de l’Associació Barcelona
per a l’Acció Social

19:45 Cloenda

Inscripcions

Places limitades
Període d’inscripcions: del 29 de setembre al 5 d’octubre
Telèfon: 933 027 569 / Fax: 933 021 444
A/e: acordciutada@bcn.cat

Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva cal que ho comuniqueu amb una
antelació de 3 dies laborables al tel. 933 027 569, fax 933 021 444, o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat

