
 

Inscripcions 

Les places són limitades. 
Preguem realitzin la inscripció online a la següent adreça: 
www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html  
 

Per a més informació: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/espaisdebat.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 

Serveis Socials Sant Joan de Déu Barcelona 

C/ Creu dels Molers, 21 
Metro Línia 3, Poble Sec  

Bus: H14 i D20 
 

 
 

 
 

 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. 

 

 
 

 
Dijous 18 de setembre (18 hores) 

Serveis Socials Sant Joan de Déu Barcelona 
C/ Creu dels Molers, 21 

 
 
 
 
 

Àgora Ciutadana de la Barcelona Social 
 

Acte de presentació del Monogràfic 

La ciutadania compromesa socialment 
amb Barcelona 

 

 

 

 

 

 

www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

@AcordCiutada 
#BCNinclusiva 

 

 

 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/espaisdebat.html
mailto:acordciutada@bcn.cat
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva


Objectius 

 

L’èxit de la primera Àgora Ciutadana de la Barcelona Social, espai que 

va impulsar l’Acord Ciutadà el 24 de maig de 2012 en suport de la 
Marató per la Pobresa de TV3, va motivar a establir l’Àgora com l’espai 

d’encontre dels sectors de la ciutadania que conformen la Barcelona 

compromesa socialment, és a dir, persones voluntàries de diferents 
àmbits, persones que tenen cura d’altres, grups d’ajuda mútua i xarxes 

d’intercanvi solidari, bancs del temps, etc. 

Així mateix, la positiva valoració realitzada, tant per les entitats de 

l’Acord Ciutadà, com per les persones que van participar, ha impulsat 

l’elaboració del monogràfic “La ciutadania compromesa socialment amb 
Barcelona”, en el qual s’han recollit les emotives reflexions que es van 

compartir durant l’Àgora així com aportacions de diferents persones 
responsables de voluntariat d’entitats socials de la ciutat, i persones 

voluntàries o que formen part d’iniciatives o projectes de caire 
comunitari, a qui s’ha entrevistat. 

L’acte de presentació del Monogràfic “La ciutadania compromesa 

socialment amb Barcelona” serà també l’espai per preparar 
conjuntament amb la ciutadania compromesa i amb les principals 

entitats de voluntariat de la ciutat la II Àgora Ciutadana de la Barcelona 
Social. 

A qui s'adreça 

L’acte s’adreça especialment a les persones i entitats que van participar 

a la primera Àgora Ciutadana de la Barcelona Social i a aquelles que 
han col·laborat en el procés de desenvolupament del monogràfic.  

Concretament participaran persones compromeses socialment amb la 
ciutat, és a dir: persones que realitzen accions de voluntariat en 

organitzacions o en programes o projectes d’una entitat o associació, 
persones que participen en accions de bon veïnatge o de caràcter cívic, 

persones cuidadores i grups d’ajuda mútua, autoajuda o suport, 

participants de projectes o xarxes comunitàries, i membres i 
participants d’iniciatives o serveis de caire social. 

També es convida a assistir a membres de les entitats i organitzacions 
de l’Acord Ciutadà que gestionen persones voluntàries o que participen 

en projectes i serveis de caire social o comunitari. 
 
 
 

Programa 
 

 

 

18:00 Benvinguda i presentació 
Germà Joan Bautista Carbó, Sant Joan de Déu serveis Socials. 
Il·lma. Sra. Maite Fandos, presidenta de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva i Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esport.  

 

18:10 Visions entorn el Monogràfic “La ciutadania compromesa 
socialment amb Barcelona” 
Persones voluntàries i responsables de voluntariat d’entitats. 

 

18:30 Torn obert de paraules 

 

19:00 Organització de la II Àgora Ciutadana de la Barcelona 
Social 
Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i 
representant de la Comissió Executiva de l’Acord Ciutadà. 

 

19:10 Debat 
Torn obert de paraules. 

 

19:30 Cloenda 
Sra. Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat 
Social de Catalunya. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Enguany comptarem amb l’especial col·laboració de l’Eduard Querol, 

periodista de TV3, que presentarà i conduirà l’acte. 


