
A qui s'adreça 

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

 

Inscripcions 

Les places són limitades. 

Preguem realitzin la inscripció online, indicant el grup de treball al qual 

participar, a www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html 

Per a més informació: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/jornada_anual.html 
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). 

 

Com arribar 

Roc Boronat, 138, 9 hores 

Metro Línia 1 Glòries 
Tram T4 Glòries (Ca l'Aranyó) - T5 i T6 Glòries (La Farinera) 

Bus 52, 60, 21, 192, 92, 7 
 

 
 

 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. 

 

 

 

Dimecres 18 de juny 2014 
Universitat Pompeu Fabra  

Campus del Poblenou 
Roc Boronat, 138, 9 hores 

 
 

 

 

 
 
www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

@AcordCiutada 
#BCNinclusiva 
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Programa 
  

 
 
 

8:30 Recepció dels participants i recollida documentació 

9:00 Benvinguda, balanç i reptes de l’Acord Ciutadà 
Josep Vilajoana, degà del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 
Annabel Pallàs, representant de la Federació Catalana del Voluntariat Social. 
Josep Villarreal, director d’Estratègia i Innovació de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports. 

9:25 Conclusions XIX Audiència Pública als nois i noies “Barcelona educadora i 
inclusiva” i presentació del repte de l’accessibilitat-Govern Obert. 
Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme. 
Representació d’alumnes de la ciutat. 

9:50 L’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva 
Àngel Miret, gerent de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Rafel López, membre del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 
Antònia Giménez, coordinadora de la Creu Roja a Barcelona. 

10:15 Grups de treball 

1) Ciutat preventiva i convivencial que fa front a la vulnerabilitat i l’exclusió. 

2) Una ciutat que treballa per millorar les condicions de vida de les famílies i reduir les 

situacions de risc de la infància. 

3) Millorar les oportunitats socials dels adolescents i els joves. 

4) Les persones grans com a protagonistes de la ciutat. 

5) Una ciutat plenament accessible i que lluita pel dret a la vida independent. 

6) Una ciutat que lluita contra la discriminació per raons de gènere, orientació sexual, 

identitat de gènere i origen ètnic o racial. 

7) Una ciutat que acull i acompanya. 

12:00 Pausa 

12:30 Conclusions dels Grups 
Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona. 
Relators /es dels 7 grups de treball. 

13:00 Presentació i signatura del Compromís del Consell de Govern 
amb l’Estratègia Compartida 
Xavier Trias, Alcalde de Barcelona. 
Maite Fandos, presidenta de l’Acord Ciutadà i Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports. 
Representants d’entitats del Consell de Govern de l’Acord. 

13:30 Cloenda 
Xavier Trias, Alcalde de Barcelona 

 

 

 

La Jornada Anual esdevindrà, per una banda, l’assemblea anual de 

l’Acord per fer balanç de l’activitat de l’Acord durant l’any 2013 i exposar 
els reptes de futur, i per l’altre l’espai on debatre i aprovar l’Estratègia 

Compartida per una ciutat més inclusiva, el full de ruta per comprometre 

institucions i entitats socials per treballar plegats cap a una Barcelona 
més inclusiva.  

Per tal de promoure un espai d’intercanvi, reflexionar vers l’Estratègia i 
afavorir la participació de les persones assistents, s’organitzaran 7 grups 

de treball relatius a les 7 línies estratègiques de l’eix 2 de l’Estratègia. 

Aquests grups seran coordinats per representants de les diverses Xarxes 
d’acció de l’Acord que posteriorment presentaran a l’assemblea els temes 

més rellevants del debat: 

1) Ciutat preventiva i convivencial que fa 
front a la vulnerabilitat i l’exclusió. 

Representant de la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar. 

2) Una ciutat que treballa per millorar les 
condicions de vida de les famílies i 
reduir les situacions de risc de la 
infància. 

Representant de la Xarxa de 
Centres Oberts d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. 

3) Millorar les oportunitats socials dels 
adolescents i els joves. 

Representant de la Xarxa de Drets 
dels Infants. 

4) Les persones grans com a 
protagonistes de la ciutat. 

Representant de la Xarxa de Suport 
a les Famílies Cuidadores. 

5) Una ciutat plenament accessible i que 
lluita pel dret a la vida independent. 

Representant de la Xarxa 
d’Economia Social de Barcelona. 

6) Una ciutat que lluita contra la 
discriminació per raons de gènere, 
orientació sexual, identitat de gènere i 
origen ètnic o racial. 

Representant de la Xarxa de 
Prevenció i Convivència 

7) Una ciutat que acull i acompanya. Representant de la Xarxa d’Acollida 
i Acompanyament. 

Enguany també comptarem amb la participació especial d’una 
representació d’alumnes que presentaran les conclusions de la XIX 

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona sobre inclusió social a la 
ciutat, i es presentarà el repte de l'accessibilitat en el marc del Projecte 

Govern Obert. 

Finalment es realitzarà la lectura i la signatura formal del compromís del 
Consell de Govern de l’Acord amb l’Estratègia Compartida. 

 


