El proper divendres 16 de març tindrà lloc la Jornada Anual de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
La Jornada Anual de l’Acord és, cada any, el moment de trobada en sessió
plenària de totes les entitats, institucions, universitats, sindicats, patronals
i empreses que formen part de l'Acord.
L'acte serà inaugurat pel Sr. Àngel Miret, Gerent de l'Àrea de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports.
La Jornada d'enguany girarà entorn el nou Pla per a la Inclusió Social
2012-2015. El Pla serà introduït pel seu director el Sr. Jordi Tolrà, i
comptarem amb la participació del Sr. Rafel López del Collegi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, la Sra. Antònia Giménez de
Creu Roja a Barcelona i el Sr. Rossend Fernández de l'Associació Salut i
Família, que presentaran les aportacions de l'Acord al document base del
Pla recollides en els diversos processos de participació.

Divendres 16 de març de 2012
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps 20- 22).
A partir de les 9.30 hores

Segueix-nos al Twitter @AcordCiutada
Ja pots compartir missatges, idees i reflexions utilitzant el
hashtag #Acord2012

www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Durant l'acte, com a assemblea de l'Acord, es rendirà comptes de les
activitats realitzades durant l’any i es presentaran les perspectives pel
2012. Per a la seva exposició comptarem amb la participació del Sr. Lluís
Toledano, de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la
Sra. Francesca Ferrari de l'Associació in Via.
El Consell de Govern de l'Acord presentarà una declaració amb l'objectiu
de fer pública la seva voluntat d'elaborar, conjuntament amb el conjunt
d'organitzacions de l'Acord, una Estratègia Compartida de Ciutat per a fer
front conjuntament als aspectes socials de la crisi. Per a la seva exposició
comptarem amb la presència de la Sra. Maite Fandos, Tinenta d'Alcalde de
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i presidenta de l'Acord, la Sra. Antònia
Giménez, coordinadora de Creu Roja a Barcelona, el Sr. Jordi Roglà,
director de Càritas Diocesana de Barcelona, el Sr. Pepín de la Rosa,
president del Collegi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el
Sr. Toni Codina, director general de la Taula d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya.
L'acte de cloenda anirà a càrrec del l'Ima. Sra. Maite Fandos, Tinenta
d'Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i presidenta de l'Acord.

Programa
09:00

Recepció dels participants i lliurament de la documentació

09:30

Acte d'inauguració

A qui s'adreça
La Jornada s'adreça a les entitats, institucions, universitats i empreses
membres de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Sr. Àngel Miret, gerent de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
10:00

El Pla per a la Inclusió Social 2012-2015
Sr. Jordi Tolrà, director del Pla per a la Inclusió Social.

10:15

Les aportacions de l'Acord al Pla per a la Inclusió Social
2012-2015

Inscripcions
Les places són limitades.
Inscripcions online a www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html
Per a més informació:

Sra. Antònia Giménez, coordinadora Creu Roja a Barcelona.
Sr. Rafel López, membre de la junta del Collegi d'Educadores i Educadors
Socials de Catalunya.
Sr. Rossend Fernández, gerent de l'Associació Salut i Família.

93.413.27.31 (de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores i divendres de 914 hores).
www.bcn.cat/barcelonainclusiva

10:45

Debat

Mapa

11:15

L'activitat de l'Acord durant l'any 2011. Perspectives 2012
Sra. Francesca Ferrari, directora general adjunta de l'Associació in Via.
Sr. Lluís Toledano, responsable de l'àrea d'acció social de la Taula d'Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya.

11:45

Pausa - cafè

12:15

Declaració de l'Acord: Impuls d'una Estratègia Compartida
de Ciutat
Ima. Sra. Maite Fandos, Tinenta d'Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports.
Sra. Antònia Giménez, coordinadora Creu Roja a Barcelona.
Sr. Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona
Sr. Pepín de la Rosa, president del Collegi d'Educadores i Educadors Socials
de Catalunya
Sr. Toni Codina, director general de la Taula d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya

12:45

Cloenda
Ima. Sra. Maite Fandos, Tinenta d'Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports.

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 tel.
93.413.27.31 o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat.

