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Per a més informació sobre l’acord, adherir-vos o aportar-hi suggeriments,
opinions o iniciatives:

www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Fent xarxes:
enfortint les capacitats de
cooperació i treball conjunt
Dilluns 21 de juny de 2010
a partir de les 16 h
Lloc: IDEC - Universitat Pompeu Fabra
C/ Balmes, 132-134 (cantonada Rosselló)

Jornada Anual 2010
Dilluns 21 de juny a partir de les 16 h Lloc: IDEC - Universitat Pompeu Fabra

Fent xarxes:
enfortint les capacitats de
cooperació i treball conjunt
El proper dilluns 21 de juny, tindrà lloc la
5a Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva.
Enguany volem aprofitar l’acte de renovació
de l’acord, per visibilitzar-ne les actuacions
de les xarxes d’acció i els beneficis del treball
conjunt que desenvolupen les institucions,
entitats i organitzacions que en formen part.
La jornada té un doble objectiu: d’una banda,
constituir l’Assemblea de l’acord, ratificar el
Pla Director de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 2010-2013 i aprovar la nova
organització de l’acord; de l’altra, atorgar valor a les accions de les xarxes i aprofundir en
els avantatges de la col·laboració i el treball
conjunt.
Per obrir la reflexió hem convidat Sian Jones,
coordinadora de l’European Anti-Poverty Network (EAPN).
A continuació se celebrarà una taula de debat
amb representants de les xarxes d’acció de
l’acord, que reflexionaran conjuntament amb
Sian Jones, sobre el treball en xarxa.
Prèviament a la cloenda, la companyia Clownvocats representarà, des del seu “particular”
punt de vista, les conclusions de la jornada.
Acomiadarem la jornada en un espai obert de
relació i d’intercanvi a la terrassa de l’IDEC,
d’es d’on, a més, podrem observar l’Eixample
des d’una nova perspectiva.

Programa

A qui s’adreça
La Jornada va adreçada a les entitats,
institucions, universitats i empreses adherides a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

16.00

Recepció dels participants i lliurament de documentació

16.30

Benvinguda i presentació

16.40

Balanç 2009 Acord Ciutadà. Ratificació del Pla Director 2010-2013 i
aprovació de la nova organització
· Ricard Gomà, segon tinent d’alcalde d’Acció Social i Ciutadania
· Rafel López, Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya

17.10

Torn d’intervencions del públic

17.20

El treball en xarxa: construint junts una Europa més social
Conferència a càrrec de la Sra. Sian Jones, European Anti-Poverty Network
(EAPN)

17.50

Taula - Debat
Fent xarxes: enfortint les capacitats de cooperació i treball conjunt.
Amb la participació de Sian Jones i els representants de les xarxes d’acció
de l’acord:
· Antoni Vinagre, xarxa d’inserció sociolaboral.
· Víctor Cedro, xarxa d’acollida.
· Laia de Ahumada, xarxa d’atenció a persones sense sostre.
· Joan Oller i Cuartero, xarxa de cultura per la inclusió social.
· Paco Estellés, xarxa de centres oberts d’atenció a la infància.
· Pilar Verona, xarxa d’entitats de suport a famílies cuidadores
· Rosa Maria Alonso, grup impulsor de la xarxa d’habitatges d’inclusió
social.
Coordina la taula Víctor López, sotspresident de la Federació d’Empreses
d’Inserció de Catalunya.

18.35

Torn d’intervencions del públic

19.00

Clownclusions
Conclusions de la jornada en clau d’humor a càrrec de la companyia
Clownvocats.

19.15

Cloenda
Excm. Sr. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona.

19.30

Espai obert de relació i d’intercanvi

Inscripcions
Període d’inscripcions: del 9 al 20 de juny.
Les places són limitades.
Envieu la butlleta d’inscripció a:
A/e: acordciutada@bcn.cat
Fax: 933 021 444
Per a més informació contacteu al telèfon
933 027 569 (de dilluns a dijous de 9 a
14 hores i de 16 a 19 hores, i divendres de
9 a 14 hores)

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 6 dies laborables al telèfon
933 027 569, al fax 93 302 14 44 o a l’adreça
electrònica acordciutada@bcn.cat.

