
A qui s'adreça 

L’Assemblea de l’Acord Ciutadà la conformen totes les entitats socials, 
col·legis professionals, institucions, universitats, organitzacions 

empresarials, associacions comunitàries i de veïns i sindicats o 

patronals i l’Ajuntament de Barcelona.  

Enguany s’adreça molt especialment als membres del Consell de 

Govern de l’Acord i a les organitzacions que formen part dels Grups 
d’impuls i seguiment dels diversos Projectes Tractors de l’Estratègia 

Compartida. 
 

Inscripcions 

Les places són limitades. Preguem realitzin la inscripció online a: 
http://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). 

 

Com arribar 

Centre Artesà Tradicionàrius 

Plaça Anna Frank, s/n (Barcelona) 
Metro L3 Fontana; Autobús: 22, 24 i 28; Ferrocarrils: Gràcia 
 

 
 
 

 

 

Dimarts 3 de maig de 2016 
Centre Artesà Tradicionàrius 

Plaça Anna Frank, s/n 

9:30-12:30 hores  
(recepció a partir de les 9 hores) 

 
 
 

 
 

 
www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

@AcordCiutada 
#BCNinclusiva 

 

 

Assemblea 2016 
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Objectius 

En motiu de la celebració del 10è aniversari de la signatura de 
l’Acord Ciutadà, el  Consell de Govern de l’Acord va aprovar 
d’enguany celebrar de forma separada l’Assemblea i la Jornada 
anual de l’Acord.  

Concretament, l’Assemblea 2016 se celebrarà el dimarts 3 de maig 
al Centre Artesà Tradicionàrius. 

Els objectius de l’Assemblea 2016 són: 

 Fer balanç de l’activitat impulsada per l’Acord Ciutadà l’any 
2015 i debatre i aprovar el full de ruta pel 2016-2017. 

 Compartir, consensuar i aprovar les decisions i projectes 
estratègics de l’Acord amb el conjunt d’ organitzacions 
membre: la nova organització, la territorialització de l’Acord i 
les principals accions dels Projectes Tractors, entre d’altres. 

 I aprovar amb el conjunt d’organitzacions de l’Acord un 
posicionament sobre la situació de la població en busca de 
refugi. 

Documentació 

Us recomanem consultar prèviament la documentació que es 
presentarà i debatrà durant l’Assemblea: 

 la proposta de “Criteris per l’organització de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva davant els nous reptes socials i 
l’ampliació de la seva activitat”, 

 els documents resum dels Projectes Tractors de l’Estratègia 
Compartida 

 i la Memòria Anual 2015 de l’Acord Ciutadà. 

Podeu descarregar-vos la documentació al següent enllaç: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/assemblea.html 

 

Programa 
  

 
 
 

9:00 Recepció i recollida de documentació 

9:30 Benvinguda i presentació 
Laia Ortiz. Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials i Presidenta de l’Acord 
Ciutadà 

9:40 Balanç 2015 de l’Acord Ciutadà 
Dolors Liria. Vice-Secretària Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

10:00 L’organització i la territorialització de l’Acord 
Ciutadà  
Ignasi Sagalés. Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància i 
l’adolescència. Director de l’Associació Educativa Integral del Raval 
Josep Villarreal. Director d’Estratègia i Innovació, Àrea Drets Socials 

10:20 Debat i intercanvi 

10:45 

 

 

 

 

Balanç i propostes dels Projectes Tractors de 
l’Estratègia Compartida 
Ricard Fernández. Gerent de l’Àrea de Drets Socials  
Rafel López. Membre de la Junta del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya 
Annabel Pallàs. Equip de coordinació de la Federació Catalana del 
Voluntariat Social de Catalunya a Barcelona. 
Toni Vinagre. Adjunt Direcció Tècnica Creu Roja a Barcelona 
Toni Codina. Director de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 

11:15 Propostes de futur 2016-2017 
Tere Bermúdez. Responsable del Programa sense llar i habitatge de 
Càritas Diocesana de Barcelona 
Núria Carrera. Degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya 

11:30 Debat i intercanvi 

12:00 Posicionament de l’Acord Ciutadà sobre la població 
en busca de refugi 
Montserrat Tohà. Directora de la Fundació IReS. 
Raquel de Haro. Responsable de polítiques socials i drets de ciutadania. 
CCOO del Barcelonès. 

12:15 Intervenció de cloenda 
Ada Colau. Alcaldessa de Barcelona 
 

Condueix l’Assemblea Emília Pallàs, cap de Participació Social de l’Àrea Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
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