A qui s'adreça
La Jornada s'adreça a les entitats, institucions, universitats i empreses
membres de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Enguany també es vol convidar a altres entitats i organitzacions que no
formin part de l’Acord que estiguin interessades en participar en els
debats i en la reflexió sobre l’Estratègia compartida.

Dijous 20 de juny 2013
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132-134
9 hores

Inscripcions
Les places són limitades.
Inscripcions online a www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html
Per a més informació:
93.413.27.31 (de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores i
divendres de 9-14 hores).
www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Mapa

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 5 dies
laborables al tel. 93.413.27.31 o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat.

Segueix-nos al Twitter @AcordCiutada
Ja pots compartir missatges, idees i reflexions
utilitzant el hashtag #estratègiacompartida
www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Programa
Jornada Anual 2013
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
La Jornada d’enguany, a més de ser la trobada anual de
l’Assemblea general de l’Acord, s’ha plantejat com l’espai de treball
i reflexió sobre el procés d’elaboració de l’Estratègia compartida per
una ciutat més inclusiva.
L'acte s’iniciarà amb la benvinguda del Sr. Josep Villarreal, director
d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports. Tot seguit la Sra. Montserrat Tohà, directora de la
Fundació IReS, i la Sra. Núria Carrera, degana del Col·legi de
Treball Social de Catalunya, com a representants del Consell de
Govern de l’Acord presentaran el Balanç 2012 i perspectives de
futur.
Per presentar l’Estratègia Compartida i la metodologia de treball de
l’acte comptarem amb la participació de la Sra. Emília Pallàs,
directora de Participació Social de l’ÀQVIE, i del Sr. Josep Maria
Pascual, coordinador de la Secretaria tècnica de l’Acord Ciutadà.

08:30

Recepció dels participants i lliurament de la documentació

09:00

Benvinguda i presentació
Sr. Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports.

09:15

Sra. Montserrat Tohà, directora de la Fundació IReS.
Sra. Núria Carrera, degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya.

09:45

10:15

Del balanç de l’Acord a l’Estratègia Compartida

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

10:30

Grups de treball - Taules d’intervencions breus simultànies
1

L’organització
de l’acció social
de la ciutat
Coordina: Sr.
Josep Vilajoana,
president del
COPC.
Participen: FCVS,
Ajuntament de
Barcelona, FAVB,
CEESC, CCOO i
Dep. Treball Social
i Serveis Socials
UB.

Amb l’objectiu de promoure un espai d’intercanvi que faciliti la
participació i per tal d’incorporar el màxim d’actuacions del conjunt
de les organitzacions i institucions de l’Acord a l’Estratègia
Compartida, treballarem a partir de 4 grups simultanis: 1)
L’organització de l’acció social de la ciutat, 2) Prevenció i garantia
de les necessitats bàsiques, 3) Incidència en la vulnerabilitat per
grups d’edat, i 4) Transformació de situacions de vulneració de
drets.

Finalment, la Ima. Sra. Maite Fandos, Tinent d’Alcalde de Qualitat
de Vida, Igualtat i Esports, acompanyada d’entitats de la Comissió
Executiva de l’Acord Ciutadà, faran públic el compromís del Consell
de Govern de l’Acord amb l’Estratègia Compartida.

L’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva
Explicació del document estratègic i de la metodologia de treball
Sr. Josep Maria Pascual, Secretaria tècnica Acord Ciutadà.
Sra. Emília Pallàs, directora de Participació Social de l’ÀQVIE.

A continuació, comptarem amb la intervenció del Gerent de
l’ÀQVIE, el Sr. Àngel Miret.

Els coordinadors de cada taula, el Sr. Josep Vilajoana, president del
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, la Sra. Teresa Crespo,
presidenta d’ECAS, el Sr. Carles Gil, referent tècnic de la Xarxa de
suport a les famílies cuidadores, i el Sr. Josep Tresserras, vocal de
l’Àrea de tutela de la DINCAT, un cop finalitzats els grups, relataran
al plenari les principals reflexions i conclusions.

Balanç 2012 i perspectives de futur de l’Acord Ciutadà

2

Prevenció i
garantia de les
necessitats
bàsiques
Coordina: Sra.
Teresa Crespo,
presidenta d’ECAS.
Participen: Creu
Roja, Institut
Municipal de Serveis
Socials, Càritas,
Acció Solidaria
Contra l’Atur, Xarxa
d’Atenció a persones
sense llar i Xarxa
d’Economia Social.

3

Incidència en la
vulnerabilitat per
grups d’edat
Coordina: Carles Gil,
referent tècnic de la
Xarxa de suport a les
famílies cuidadores.
Participen: Fundació
Privada Uszheimer
AFANOC, Solidaritat
amb la Gent Gran,
Fundació
Pere
Tarrés,
Xarxa
Centres
Oberts
d’atenció
a
la
infància i Xarxa de
drets dels infants.

12:00

Pausa

12:30

Conclusions dels Grups de treball

4

Transformació de
situacions de
vulneració de drets
Coordina: Sr. Josep
Tresserras, vocal de
l’Àrea de Tutela de la
DINCAT.
Participen: Fundació
Escó,
CJB,
Associació In Via,
UGT
Catalunya,
Institut Municipal de
Persones
amb
Discapacitat
i
Associació Salut i
Família.

Coordina el Sr. Jordi Tolrà, assessor de la Gerència de l’ÀQVIE.
Sr. Josep Vilajoana, president del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
Sra. Teresa Crespo, presidenta d’ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social.
Sr. Carles Gil, referent tècnic de la Xarxa de suport a les famílies cuidadores.
Sr. Josep Tresserras, vocal de l’Àrea de Tutela de la DINCAT.

12:50

Lectura de la declaració pública del Compromís amb l’Estratègia
Compartida
Ima. Sra. Maite Fandos, Tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, acompanyada
d’entitats de la Comissió Executiva de l’Acord Ciutadà.

13:15

Fi de l’acte

